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OpiniãO
E-learning é a solução 
para evitar o apagão 
de mão de obra de TI 

A crise sanitária que 
ainda vivemos teve 
um grande impacto no 
mercado de tecnologia 
da informação. 

Empresas de todos os 
setores foram obri-
gadas a acelerar seu 

processo de transformação 
digital e isso, naturalmente, 
aumentou consideravel-
mente a demanda por pro-
fissionais de TI. 

Esta pressão, subitamen-
te colocada no mercado de 
trabalho, vem resultando 
em falta de mão de obra, 
salários inflacionados e em 
um entrave importante para 
o desenvolvimento das em-
presas de todos os setores 
da economia, uma vez que 
o uso de tecnologia é trans-
versal a todas as áreas.

Embora pareça um fenô-
meno pontual, a verdade é 
que a transformação trazida 
pela pandemia só jogou 
luz em um problema que 
já era latente no setor de 
TI brasileiro. De acordo o 
Relatório Setorial de TIC, 
da Brasscom, o Brasil deve 
ter um déficit de 270 mil 
profissionais desta área até 
2024. Isso, obviamente, será 
um obstáculo à competitivi-
dade brasileira, resultando 
em uma perda de receita 
estimada em R$ 167 milhões 
por parte das empresas.

Além da pequena oferta 
de mão de obra, existe outro 
problema a ser enfrentado: 
o descompasso entre o perfil 
técnico e comportamental 
exigido pelas empresas e o 
perfil de conhecimento e ex-
periência dos profissionais 
disponíveis no mercado. 

Portanto, além da es-
cassez de profissionais ser 
um problema crescente na 
área, aqueles disponíveis 
precisam de tempo de ex-
periência e treinamentos 
complementares para aten-
der às efetivas necessidades 
das empresas.

Sendo assim, são ainda 
mais necessárias medidas 
ágeis, de curto prazo, para 
suprir as novas demandas 
das empresas com a forma-
ção técnica e profissional, 
tanto dos jovens que estão 
terminando os cursos de 
formação regular, quanto 
dos trabalhadores que per-
deram seus empregos, e 
que podem se atualizar em 
relação a novas tecnologias 

e linguagens que surgem no 
mercado.

É nesse contexto que o 
aprendizado remoto (e-
-learning), já muito pre-
sente antes da pandemia, 
se intensificou muito nos 
últimos meses e já se apre-
senta como uma alternativa 
efetiva para a complemen-
tação da formação e para  o 
aperfeiçoamento dos profis-
sionais de TI. A diferença 
entre o momento pré e pós-
-pandemia é que este tipo 
de ferramenta educacional 
evoluiu muito e, também, o 
engajamento das empresas 
contratantes – diante da 
enormidade do problema 
que têm a enfrentar – vem 
sendo muito maior. 

Plataformas como a 
Workover, por exemplo, 
já possibilitam que um 
profissional interessado 
encontre vagas disponíveis 
nas empresas parceiras e 
faça, online, o processo de 
capacitação e atualização 
do seu portfólio de conhe-
cimentos que potencializam 
suas chances de concorrer 
àquela vaga.

Estes profissionais podem 
ter contato com as tendên-
cias mais recentes em de-
senvolvimento de software, 
design e empreendedoris-
mo. Desse modo, é possível 
contribuir para diminuir 
o déficit de mão de obra 
técnica especializada que 
existe hoje no Brasil e dar 
acesso às empresas de base 
tecnológica a jovens que até 
então estavam alijados dos 
processos de seleção destas 
empresas.

A escassez de profissio-
nais de TICs, se não enfren-
tada, será um gargalo do país 
no processo de retomada 
do crescimento pós pande-
mia. Tanto o ensino técnico 
quanto universitário são 
essenciais, porém, não são 
suficientes, neste momento, 
para suprir a demanda do 
mercado. 

Somente com modelos 
inovadores de ensino, que 
engajem candidatos, em-
presas, entidades, governos 
e que tenham como base 
o e-learning, será possível 
evitar um apagão de mão de 
obra e preparar o setor de TI 
para um futuro sustentável.

 
(*) - É diretor executivo do Núcleo 

Softex Campinas e responsável 
pela gestão do Up Skill - projeto de 

capacitação tecnológica, que objetiva 
preparar mão de obra especializada 

em TI.

Edvar Pera Jr (*)
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por meio das suas ofertas XaaS – Everything as a Service (www.
somosagility.com.br).

 iFood lança programa de inovação em 
parceria com hub de desenvolvimento digital

@Startups podem se inscrever no primeiro ciclo do novo hub de 
inovação digital do iFood, em parceria com a Innovation Latam, 

plataforma que coloca startups em contato com grandes empresas 
capazes de financiar projetos de inovação aberta na América Latina. As 
startups interessadas têm até o dia 27 de junho para realizar a inscrição 
e passar pelo processo de avaliação que será feito por colaboradores da 
empresa de delivery. Para se inscrever, as startups precisam acessar 
este link (https://innovationlatam.com/ch/ifood).

Agility inicia internacionalização na parceria 
com a CompuNET

@Uma das principais consultorias de soluções de tecnologia da 
informação e segurança cibernética do Chile, a CompuNET, se 

alia à brasileira Agility para alavancar seus serviços de segurança, de 
privacidade de dados e proteção de aplicações multicloud. A partir 
de agora, a CompuNET inclui em seu portfólio a plataforma Eagle 
Cloud, que acaba de ser lançada pela Agility. Baseada no modelo de 
subscrição, a plataforma no modelo cloud native reúne três ofertas 
de forma integrada: Privacy Operations, Threat Intelligence e Mul-
ticloud Application Security. O lançamento da Eagle Cloud marca o 
momento em que a Agility se posiciona como uma das mais relevantes 
fornecedoras de serviços de Privacidade e Segurança Cibernética, 

Explodem os Casos 
de Ransomware

Ransomware é um tipo de ataque hacker que vem se popularizando. 

Vivaldo José Breternitz (*)

Quando o ataque encontra um   sis-
tema vulnerável, seus arquivos 
são criptografados, os usuários 

bloqueados e um pagamento é exigido, 
geralmente em criptomoeda, em troca 
de uma chave que permite que os arqui-
vos e usuários possam voltar a operar.  

Mais recentemente, os hackers come-
çaram também a roubar informações 
e a ameaçar publicá-las ou vende-las, 
como forma de aumentar a pressão 
para que as vítimas paguem o resgate.

Esses hackers normalmente formam 
grupos; atualmente os mais conhe-
cidos são os que se fazem chamar   
Maze, Nefilim, Clop e DarkSide, o 
último dos quais saiu de cena - pelo 
menos, com esse nome - após extor-
quir US$ 4,4 milhões da empresa de 
oleodutos Colonial Pipeline, com um 
ataque devastador que interrompeu 
o fornecimento de combustível em 
algumas áreas dos Estados Unidos 
por alguns dias. Notícias recentes, 
dão conta que autoridades americanas 
conseguiram recuperar pouco mais 
da metade desse valor.

A Cybersecurity Ventures, uma im-
portante empresa na área de segurança 

pela justiça americana de ter criado 
um ransomware chamado Trickbot, 
que fez inúmeras vítimas ao redor 
do mundo. 

Infelizmente, parece que esse tema 
estará entre nós ainda por muito 
tempo.

(*) Vivaldo José Breternitz, Doutor em Ciências 
pela Universidade de São Paulo, é professor 

da Faculdade de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

digital, prevê que os danos causados   
por ransomware podem chegar, a nível 
mundial, à impressionante soma de US$ 
265 bilhões até 2031. Para 2021, as 
previsões são de prejuízos da ordem de 
US$ 20 bilhões, valor 57 vezes superior 
ao registrado em 2015.

Vale a pena registrar que mulheres 
também estão se dedicando a esse tipo 
de crime: Alla Witte, uma letoniana de 
55 anos foi presa e está sendo acusada 

Imagem de Pete Linforth por Pixabay

Praticamente um ano após o retor-
no da febre do FaceApp e a hashtag 
faceappchallenge, um novo aplicativo 
bombou nas redes sociais no último 
fim de semana: o Voilá Al Artist, que 
permite que as pessoas transformem 
suas selfies em desenhos 3D. Com 
o app, retornaram também alguns 
questionamentos sobre a privacidade 
online e o uso da tecnologia de reco-
nhecimento facial.

Ao analisar os termos de privacidade 
do Voilá Al Artist, os especialistas da 
Kaspersky apontam a cláusula que diz 
que as fotos enviadas para o aplicativo 
passam a ser de propriedade da empre-
sa. É neste ponto que os especialistas se 
perguntam: quais usos a empresa dará 
para essas imagens? Um indício positivo 
é que o app tem seu próprio modelo de 
monetização - com propagandas e ofer-
tas pagas dentro da aplicação -, isto já 
é um indício que o interesse comercial 
(vendas das fotos coletadas) não seja 
o objetivo principal.

Dessa forma, os especialistas da Kas-
persky acreditam que as imagens devem 
servir para treinar tecnologias de Inteli-
gências Artificiais e de reconhecimento 
facial - como ocorreu nos últimos anos 
com o FaceApp. "Desde o surgimento 
da internet já se falava em colaboração 
online e o isolamento social nos fez ficar 
ainda mais conectados. Acredito que 
esse tipo de situação será cada vez mais 
comum e pode ser feita sem problemas, 
mas há algumas questões de segurança 
e privacidade que devem ser levadas 
em consideração, como a transparência 
no uso dos dados e a responsabilidade 
no processamento e armazenamento 

das informações pessoais", alerta Fabio 
Assolini, analista sênior de segurança da 
Kaspersky no Brasil.

Um risco que as pessoas precisam 
avaliar é o uso do reconhecimento facial 
no lugar de senhas (autenticação) - seja 
no desbloqueio do celular ou ao acessar 
o Internet Banking. Uma empresa di-
ficilmente usaria as imagens para algo 
malicioso, como burlar uma autenticação, 
porém esses bancos de dados de imagens 
podem vir a ser alvos de ciberataques no 
futuro e aqui Assolini destaca o segundo 
risco: o processamento e armazenamento 
de informações pessoais.

"É importante lembrar que esses dados 
estão armazenados em servidores de 
terceiros e são processados na nuvem. 
Uma vez que as imagens passam a ser da 
empresa, é ela que tem a responsabilidade 
de protegê-las e garantir que cibercri-
minosos não terão acesso ao banco de 
dados", acrescenta o analista.

Sobre o comportamento dos 
 internautas, Assolini afirma que os 
brasileiros estão cada vez mais preocu-
pados com sua privacidade online. Uma 
pesquisa da Kaspersky de 2019 aponta-
va que mais de 60% dos internautas no 
Brasil não lia os termos de privacidade 
dos apps e nem pensava como os seus 
dados poderiam ser utilizados.

No entanto, a recente pesquisa "In-
fodemia e os impactos na vida digital" 
(2021) mostra que este número caiu 
para 22%. "O fato do brasileiro estar 
mais consciente com sua privacidade 
digital é uma ótima notícia e constatar 
que o excesso de informações não gerou 
impactos negativos é melhor ainda", 
celebra Assolini.

Para assegurar uma diversão online 
tranquila, a Kaspersky relembra algu-
mas dicas de segurança básicas:

•	Antes	de	baixar	um	app,	verifique	
quem é o desenvolvedor. Apps falsos 
normalmente usam nomes de pes-
soas ou nomes falsos de empresas.

•	Sempre	baixe	o	app	nas	 lojas	ofi-
ciais, pois estes passam por uma 
checagem que diminui as chances 
de encontrar programas maliciosos.

•	Leia	 o	 termo	 de	 privacidade	 e	 as	
permissões no processo de instala-
ção para saber quais informações o 
app terá acesso. Tome uma decisão 
consciente.

•	Encare	 o	 reconhecimento	 facial	
como uma senha - e não saia utilizan-
do esta opção em todos os lugares.
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Quer virar desenho? Kaspersky analisa novo 
aplicativo de reconhecimento facial

Salesforce expande ofertas de 
Serviços Financeiros

Salesforce, líder global em 
soluções de CRM, anunciou hoje 
o Corporate and Investment 
Banking for Financial Services 
Cloud, uma nova tecnologia para 
ajudar banqueiros e equipes 
de negócios a aprofundar seus 
relacionamentos com clientes, 
gerenciar interações de negó-
cios em uma única plataforma e 
colaborar de forma compatível e 
compartilhar informações con-
fidenciais relevantes para uma 
negociação.

Como a pandemia deixou claro, 
todos os setores precisam inovar 
rapidamente para permanecerem 
relevantes. Os serviços financei-
ros não são exceção; os banquei-
ros de investimento precisam 
de ferramentas digitais para 
aumentar a eficiência, construir e 
aprofundar relacionamentos com 
clientes, e fechar mais negócios. 

Eles também necessitam uma 
visualização única de grandes 
quantidades de dados do cliente, 
integrados em uma única plata-
forma, para ajudar a evitar uma 
gestão incorreta.

Além disso, os responsáveis   pela 
conformidade estão trabalhando 
em um cenário bancário repleto 
de complexidades regulatórias, 
entre as quais o gerenciamento 
de informações confidenciais 
como informações materiais não 
públicas e a avaliação de possíveis 
conflitos de interesse. Os bancos 
podem sofrer danos à reputação, 
interrupção dos negócios, multas 
regulatórias e perda de receita se 
esses dados confidenciais forem 
mal gerenciados, os conflitos de 
interesse não forem detectados a 
tempo ou a conformidade não for 
mantida com segurança (http://
www.salesforce.com/br.).


