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News@TI
Enext abre 40 vagas em home office na área 
de tecnologia

@A Enext, empresa do grupo WPP focada em soluções para ne-
gócios digitais, anuncia a abertura de 40 vagas para o setor de 

tecnologia, no modelo remoto ou home office. A companhia que, no 
início do ano, implantou a área de Talent Acquisition com a proposta 
principal de criar programas para transformar pessoas para o futuro, 
possui oportunidades abertas nas áreas de CRM, BI, desenvolvedores 
back-end e front-end, além da área de criação (design, mídia, conte-
údo, SEO) em todos os níveis (Júnior, Pleno e Sênior, Coordenação e 
Gerência). Os interessados em se candidatar às vagas podem realizar 
diretamente as inscrições pelo link (https://enext.solides.jobs/). No 
site, estão disponíveis informações adicionais sobre a cultura orga-
nizacional da Enext, as oportunidades abertas, assim como os pré-
-requisitos e conhecimentos necessários para efetuar a candidatura.

Summit Virtual sobre 5G no Caribe durante 
o MWC 2021

@A 5G Americas, em conjunto com a GSMA North America e a 
CANTO, serão co-anfitriões do Summit Virtual 5G no Caribe. O 

evento se realizará entre 30 de junho a 1º de julho, durante o MWC21 
Barcelona. O Summit Virtual 5G no Caribe reunirá representantes 
governamentais, operadoras e executivos líderes de todo o ecossis-
tema das TIC (Informação, Comunicação, Tecnologia) do Caribe. O 
foco geral da iniciativa será a jornada até a 5G no Caribe: partindo da 
perspectiva regional para a global. Para acessar a agenda do Summit 
e se registrar gratuitamente para o MWC acesse: https://www.gsma.
com/northamerica/gsma_events/5g-caribbean-virtual-summit/

Novo Kaspersky Password Manager foca na 
conveniência

@É cada vez mais difícil para os usuários manter o controle sobre 
seus dados. São muitos perfis em sites ou aplicativos de entregas, 

entretenimento e redes sociais. Para gerenciar tudo isso, a Kaspersky 
atualizou seu Kaspersky Password Manager com novidades em todas 
as plataformas e aumentou a força das senhas. Por exemplo, a versão 
para Windows está transparente e mostra o status de segurança de 
cada senha. A função que permite a digitalização de documentos com 
várias páginas agora está disponível para usuários do iOS. Já a versão 
Android ganhou suporte para dez navegadores, além dos dispositivos 
Huawei. As senhas são a porta de entrada para as contas online, dados 
pessoais e toda nossa vida digital. Também são uma barreira entre 
essas informações e cibercriminosos que tentam roubá-las. Uma 
forma eficaz de protege-las é usar senhas fortes e exclusivas para 
cada serviço. No entanto, é extremamente difícil lembrar de todas 
elas e não é seguro anotar os códigos em um papel ou no bloco de 
notas do smartphone. Esta complexidade impulsiona a expansão dos 
gerenciadores de senhas (https://www.kaspersky.com.br/).

Coluna do Heródoto

Divulgar notícias 
falsas sobre os 
adversários e inimigos 
é tão antigo como as 
conquistas romanas 
na antiguidade. 

Faz parte de uma 
guerra psicológica 
hoje que consiste 

essencialmente em mane-
jar toda a tecnologia com o 
propósito de abalar a moral 
dos opositores do governo. 

Grupos supostamente 
anônimos sabem da pro-
funda influência, principal-
mente pelas possibilidades 
quase ilimitadas do seu uso, 
como arma para desmorali-
zar os adversários, assassi-
nar reputações de pessoas, 
entidades e empresas. 

É um vale tudo que chega 
através, principalmente, no 
compartilhamento das redes 
sociais, e muita gente se es-
quece de se perguntar se o 
que está alí é verdade ou não 
e na dúvida … compartilhar. 

Os romanos infiltravam 
pessoas no campo do ini-
migo para criar cizânia, 
desinformação e confusão 
no exército inimigo.

As novas tecnologias 
dificultam ainda mais para 
as autoridades identificar 
quem são os produtores e 
divulgadores de fake news 
e responsabilizá-los na jus-
tiça. Para montar um centro 
irradiador de notícias falsas 
é preciso sigilo, um número 
limitado de operadores, um 
local indeterminado, mas 
de grande alcance popula-

cional. 
É exigido um alto grau de 

perfeição para que o público 
acredite no que está sendo 
divulgado e para isso há um 
treinamento especial para 
selecionar os temas mais 
impactantes e mais difícil 
de serem checados pela 
audiência. Tudo fantasiado 
de verdade. Pelo menos é 
assim que age o exército 
do Tio Sam.

A questão moral de se 
financiar uma geradora 
de fake news está fora de 
cogitação. É o vale tudo, 
uma vez que o mundo está 
mergulhado na Segunda 
Guerra Mundial. 

O comando americano na 
Europa decide implantar no 
Luxemburgo uma emissora 
que usa a mais recente 
tecnologia do rádio para 
instalar uma emissora desti-
nada a confundir os nazistas 
que resistem ao avanço das 
forças Aliadas. 

Nasce a Operação Annie. 
Ela se apresenta falsamen-
te como uma rádio militar 
alemã, patriótica, com ten-
dências independentes e 
propagadora de notícias 
falsas para confundir o 
exército inimigo. 

Ela é inaugurada em 1944 
e funciona até o final do 
conflito, quando o Reich é 
definitivamente derrotado 
em maio de 1945, com a che-
gada das tropas soviéticas 
que tomam a capital Berlim.

(*) - Professor e Jornalista, Palestras 
e Midia Training, é comentarista da 
Record News, Portal R7 e da Nova 
Brasil fm (www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Parece,  
mas não é
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SASE: o futuro da 
segurança em nuvem?

A partir do ano 2000, com o início da computação em nuvem, começamos a mudar a visão sobre armazenamento de 
dados, serviços como banco de dados e infraestruturas

Marcus Silva (*)

Os conceitos de SaaS, PaaS e IaaS, 
além de permitirem mobilidade 
aos usuários de aplicações, tam-

bém descentralizaram os datacenters 
e levaram empresas a optarem por ter 
parte de sua infraestrutura de TI em 
nuvem.

Juntando isso com o surgimento das 
Startups, que seguem a filosofia da Big 
Techs, viu-se surgir a tendência de 
extinção de postos de trabalho fixos e 
a necessidade dos usuários utilizarem 
um dispositivo específico para realizar 
suas tarefas. Todas essas transforma-
ções e inovações tecnológicas mudaram 
nosso modo de viver, comer, comprar, 
pagar contas e muitas outras ações 
que exigiam que estivéssemos em um 
determinado lugar e utilizando um dis-
positivo apropriado para aquela tarefa.

Alguns dizem que esse é o fim do pe-
rímetro, uma vez que estávamos todos 
dentro de determinado território abaixo 
de uma infraestrutura e controles de 
segurança. Mas, na realidade, não seria o 
fim do perímetro, e sim uma mudança de 
conceito, onde o perímetro passa a estar 
em torno do usuário e sua identidade 
na rede, e não mais em um local físico.

Observando esse movimento, o Gartner 
nos trouxe em 2019 o conceito SASE 
(Secure Access Service Edge) como a 
chave para o tratamento de segurança. 
Apesar de não ser novidade, um estudo 
da consultoria avaliou que até 2024, 
pelo menos 40% das empresas terão 
estratégias explícitas para adotar este 
modelo. Algumas companhias já estão 
optando por mover aplicativos e dados 
para garantir benefícios clássicos da nu-
vem, como flexibilidade, escalabilidade 
ou acesso independente de localização.

Engana-se quem pensa que ele se 
trata simplesmente de um produto ou 
serviço, quando na verdade, se trata 
de um modelo emergente de arquite-

existe uma receita de bolo. O cliente 
deve seguir de acordo com seu nível 
de maturidade em segurança e atacar 
o ponto de maior risco no momento.

Em alguns casos, é importante estu-
dar, ainda, a inclusão de recursos como 
DLP (Data Loss Prevention) e CASB 
(Cloud Access Security Broker), para 
garantir a segurança de dados contra 
usuários maliciosos ou distraídos, seja 
para gerenciar as práticas de teletra-
balho ainda presentes na maioria das 
empresas ou para apoiar um mercado 
que se prepara para o início da fis-
calização das empresas em relação à 
conformidade à LGPD.

Com as oportunidades de negócios 
em cloud aumentando a cada dia, a 
combinação de ferramentas de segu-
rança nativas da nuvem e aplicação de 
políticas de visibilidade aprimoradas, 
torna o SASE um objeto de estudo 
importante para o mercado de Seguran-
ça. É um conceito que tem tudo para 
despontar em 2021, principalmente 
com a corrida para a nuvem, que já 
é uma realidade e facilitará a adoção 
dessa tendência que já está definindo 
o futuro da segurança dos dados.

(*) É Engineering Sales Specialist da Adistec Brasil.

tura de segurança e networking, para 
ajudar as organizações a visualizar 
uma reformulação de sua política 
atual de conectividade e segurança 
do perímetro, a partir de um conjunto 
de serviços que contemplam soluções 
como CASB, SWG, ZTNA, FirewallaaS 
e DLP. Todas essas soluções devem ser 
fornecidas como serviços em nuvem 
para o melhor alcance dos usuários 
e, mais importante, devem ser de um 
mesmo fabricante ou devem se integrar 
para facilitar a gestão.

A pandemia revelou como as cone-
xões seguras e rápidas são importantes 
para os colaboradores que trabalham 
remotamente – e essa tendência conti-
nuará nos próximos anos, uma vez que, 
provavelmente, mais e mais pessoas 
trabalhem fora de sua sede corporativa. 
Neste cenário, a arquitetura SASE ofe-
rece suporte ao número cada vez maior 
de usuários que acessam aplicações 
em nuvem de fora da rede corporativa, 
como aqueles que trabalham em filiais 
sem seus próprios datacenters ou em 
regime home office.

Sabendo no que consiste o SASE e 
quais serviços contempla, como pode-
mos implementá-lo em nossas empre-
sas ou clientes? A verdade é que não 

Imagem de Jan Alexander por Pixabay

O mundo passou por grandes alterações em 
2020. E na indústria de aplicativos mobile, 
vimos nossos dados refletirem as mudanças no 
comportamento do consumidor e acelerarem 
transformações em setores inteiros. As pessoas 
se voltaram em massa para os dispositivos 
mobile, seja para ver a família distante ou fa-
zer compras. Realmente, o mobile superou as 
expectativas para 2020, com os consumidores 
gastando US$ 143 bilhões em aplicativos. 

O maior vencedor, sem dúvida, foram os 
jogos mobile. O relatório Mobile App Growth 
2021, que usa dados da Adjust para desvendar 
quais categorias de aplicativos estão gerando 
crescimento, descobriu que a categoria de jogos 
é, oficialmente, a que mais cresce no mundo.

O forte crescimento dos aplicativos de jogos 
mobile trouxe investimentos significativos 
para o setor. O Zynga comprou a produtora 
de jogos turca Peak por US$ 1,8 bilhão e o 
Rollic por US$ 180 milhões. O Rollic, por sua 
vez, adquiriu recentemente o Uncosoft, outro 
estúdio de jogos hipercasuais (termos ainda 
não revelados). Enquanto isso, o Scopely 
levantou US$ 340 milhões. 

Está claro que desenvolvedores de jogos de 
todos os tamanhos estão com tudo — mas os 
números mostram que a indústria mobile global 
ainda está bem longe do topo do mercado. Ain-
da há bastante espaço para crescer. Com tanto 
em jogo, gostaria de explorar alguns fatos.

Com o crescimento dos jogos mobile, é mais 
importante do que nunca que os desenvolvedores 
analisem os dados reais e entendam o que está 
dando certo — e o que não está. Ainda há mui-
tos mitos, e neste artigo, quero abordar alguns 
pontos de dados críticos que estão orientando o 
crescimento do setor de jogos em 2021.

Maior não é sempre melhor 
Um portfólio extenso de aplicativos não é 

mais considerado um fator importante para 
o crescimento. Promover seus títulos no seu 

portfólio de aplicativos é uma maneira popular 
e eficaz de ajudar a tornar seus aplicativos co-
nhecidos. Porém, decidimos testar se o tamanho 
do portfólio (o número de aplicativos que um 
desenvolvedor específico tem) equivale a um 
growth score mais alto. 

Nós examinamos os dados para entender se 
os desenvolvedores devem procurar aumentar 
o portfólio — ou se eles podem concentrar seus 
esforços em um número menor de aplicativos. 
E foi constatado que não há uma relação direta 
entre ter mais aplicativos e gerar mais cresci-
mento. Porém, um portfólio grande com certeza 
não prejudica as empresas produtoras de jogos. 

Você pode levar jogadores de um aplicativo 
que eles adoram para outro indefinidamente. 
Porém, para aplicativos de entretenimento, há 
um ponto em que os retornos começam a cair. 
Embora os jogadores estejam sempre atrás de 
jogos novos e divertidos, eles tendem a usar um 
número limitado de aplicativos de streaming. 

Usar a promoção cruzada para manter o 
growth score constante funciona, não importa 
quantos aplicativos o publisher tenha. E, de fato, 
empresas produtoras de jogos com mais de 100 
propriedades tiveram o maior growth score na 
nossa amostra. Embora a diferença seja pequena, 
ela mostra as vantagens de incluir a promoção 
cruzada nas suas estratégias de app marketing 
e — pelo menos para os aplicativos de jogos — 
ter um portfólio extenso ajuda.

Os números das atualizações  
de aplicativos

Outra questão examinada foi o lifetime ha-
bitual de um aplicativo. Queríamos saber por 
quanto tempo os desenvolvedores costumam 
dar suporte aos aplicativos. Para isso, pegamos 
aplicativos lançados em 2018 e verificamos 
quando ocorreu a última atualização a fim de 
analisar seu ciclo de vida. Descobrimos que os 
aplicativos de jogos têm o menor lifetime — 
com um número pequeno de aplicativos ainda 
ativos 24 meses após o lançamento. 

Apenas 43% dos jogos ainda estavam ativos 
após dois anos. Isso faz sentido, especialmente 
considerando a natureza descartável dos jogos 
hipercasuais. Similarmente, não surpreende que 
os aplicativos de fintech e e-commerce repre-
sentem o maior número de aplicativos que ainda 
são suportados após dois anos. Esses aplicativos 
duradouros exigem atualizações frequentes para 
atender às expectativas dos usuários. 

Porém, ainda podemos notar várias seme-
lhanças entre todos os tipos de aplicativos. 
Observando a frequência das atualizações nos 
aplicativos, notamos que os desenvolvedores, 
no início, atualizam o aplicativo frequentemen-
te, mas depois reduzem a frequência por mês. 

No fim, o número médio de atualizações em um 
aplicativo ativo é de três por mês. Então, se você 
for um dos 43% dos jogos duradouros, se prepare 
para atualizar seu aplicativo frequentemente a fim 
de acompanhar as expectativas dos seus usuários.

Conclusões para 2021 e além
Munidos dos dados certos, os jogos mobile 

podem — e provavelmente irão — continuar 
dominando em 2021 e além. Levando em consi-
deração a curta vida útil dos jogos, observamos 
que faz sentido que os publishers de jogos conti-
nuem desenvolvendo seus portfólios e fazendo 
promoção cruzada no seu conteúdo, estando 
assim sempre prontos para oferecer aos usuários 
jogos mobile mais recentes e interessantes. 

(Fonte: Por Guilherme Kapos,  
Diretor de Vendas LATAM na Adjust)

Por que promoção cruzada e atualizações frequentes são boas 
estratégias de crescimento para aplicativos de jogos


