
Uma rede mais 
segura para 
o usuário

A pandemia mudou 
radicalmente nossos 
hábitos 

Uma das marcas mais 
notáveis do famige-
rado “novo normal” 

foi o aprofundamento da 
nossa relação com o mundo 
digital. Em alguns meses, 
passamos a trabalhar e 
encontrar os amigos virtu-
almente, a fazer mais com-
pras e pagamentos online, a 
contar com o delivery com 
muito mais frequência. 

Nenhuma dessas práticas 
é nova, mas no último ano 
elas foram incorporadas 
ao nosso cotidiano com 
velocidade e intensidade 
surpreendentes. Como 
sempre, grandes mudanças 
não vêm sem algum risco. 
Um dos problemas desse 
aumento generalizado das 
interações virtuais é a 
maior exposição de nossos 
dados. 

A cada transação online, 
fornecemos informações 
pessoais - como endereço 
e número de documentos 
- e bancárias, as quais, nas 
mãos de criminosos, podem 
gerar transtornos enormes 
para qualquer usuário. É 
preciso, portanto, disse-
minar ainda mais algumas 
recomendações básicas 
para o uso seguro das pla-
taformas virtuais. 

Ações simples, como ati-
var a verificação em duas 
etapas para os aplicativos 
de mensagens, não respon-
der ao SMS supostamente 
enviado pelo banco, jamais 
compartilhar senhas com 
terceiros, dentre outras, fa-
zem enorme diferença. Es-
pecialmente com a entrada 
maciça de novos usuários 
para o mercado digital, di-
cas como essas devem ser 
sempre seguidas. 

Mas é claro que esse 
cuidado não pode partir 
apenas dos consumidores. 

Ao longo dos últimos me-
ses, a proteção de dados 
virou uma das grandes 
preocupações do próprio 
mercado. Diversas empre-
sas, sobretudo em setores 
como crédito e e-com-
merce, investem pesado 
em segurança, cientes de 
que, com isso, protegem 
não apenas seu patrimônio 
contra possíveis fraudes, 
como também sua ima-
gem e reputação junto aos 
clientes. 

Tecnologias de proteção 
de identidade, como bio-
metria facial, sobretudo 
quando utilizada junto com 
a assinatura eletrônica, 
por exemplo, se tornaram 
mais comuns devido aos 
benefícios à sociedade e 
às instituições na preven-
ção às fraudes. Se pelo 
lado do consumidor elas 
permitem a simplificação 
de processos juntamente 
com alta segurança; do lado 
das empresas, aumentam a 
inovação e confiabilidade 
em toda a jornada. 

Uma pesquisa recente 
estimou que, até 2025, o 
número de compras vali-
dadas por biometria facial 
deve dobrar. Trata-se de 
um indicativo, dentre vá-
rios outros, de que vivemos 
uma revolução na maneira 
como protegemos nossa 
privacidade em ambientes 
virtuais. Cientes de que 
a economia do futuro se 
baseará cada vez mais na 
análise e compartilhamen-
to de dados, as empresas de 
segurança digital precisam 
estar à altura do desafio 
reservado pelos próximos 
anos. 

Temos que garantir, aci-
ma de tudo, mecanismos 
que empoderem e tragam 
segurança ao verdadeiro 
dono desse valioso patri-
mônio virtual: o usuário. 

(*) - É fundador e CEO da IDTech 
unico (https://unico.io/). 

Diego Martins (*)
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Ao menos 800 criminosos foram 
presos na terça-feira (8) em diversos 
países após uma ação organizada pelo 
FBI, dos Estados Unidos, e polícias de 
17 nações. Para prender o grupo, os 
suspeitos foram induzidos a baixar um 
aplicativo, chamado de Anom, onde 
trocavam conversas sobre diversos 
delitos. 

A operação foi realizada nos EUA, 
Europa, Austrália e Nova Zelândia 
por um ano e meio e ainda ajudou a 
apreender 32 toneladas de drogas (oito 
de cocaína, 22 de maconha e 2 de me-
ta-anfetaminas), cerca de 250 armas e 
quase US$ 50 milhões. A polícia da Nova 
Zelândia descreveu a operação “como 
a mais sofisticada no mundo contra a 
criminalidade organizada já conduzida 
pela polícia”. 

Chamada de “Trojan Shield”, a 
operação com o aplicativo instalado 
nos celulares registrou mais de 27 

Ação foi coordenada entre EUA, Europa, 
Nova Zelândia e Austrália.

Rodrigo Pádua (*) 

A área de Recursos Hu-
manos (RH) passou 
por várias mudanças. 

O que antes era tido como 
um setor burocrático, restri-
to a questões operacionais, 
hoje tem um papel estraté-
gico nos negócios e se baseia 
em três pilares importantes: 
gestão de pessoas, cultura e 
tecnologia. À medida que as 
organizações vêm deixando 
de depender das estruturas 
físicas, a tecnologia e a agi-
lidade começam a mudar a 
forma de gerir pessoas. 

Porém, a transformação 
digital de que tanto se fala 
hoje não é unicamente uma 
questão tecnológica, mas de 
mentalidade digital. E quan-
do falamos em mentalidade, 
tudo nos leva às pessoas! A 
transformação digital é im-
pulsionada pela necessidade 
de alavancar os negócios da 
empresa, o desenvolvimento 
de novos projetos, produtos 
e serviços, entre outros. E 
um parceiro estratégico para 
esse crescimento é o RH. 

A tecnologia e a agilidade começam 
a mudar a forma de gerir pessoas.

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

César Munhoz (*)

Todos temos contato com o resultado do trabalho de 
artistas, seja esse resultado uma música, um filme, 
série, quadro, escultura, uma estampa de camiseta, 

um meme... Mas pouco sabemos sobre como vive um ar-
tista. Sua rotina diária, seus processos de trabalho, seus 
horários, seu papel na economia de uma comunidade, sua 
matriz de renda. Quando alguém fala de vida de artista, 
qual é a primeira imagem que vem à mente? Boemia? 
Lazer? Ócio? Aventura? Poucas vezes pensamos na figura 
de um empreendedor.

A alcunha de artista se aplica a uma miríade de pro-
fissões diferentes. Artista pode ser ilustrador, fotógrafo, 
escritor, performer, animador de festa, palhaço, músi-
co, artesão, pintor, roteirista, ator, figurinista, sound 
designer, dublador, animador 3D, escultor, criador de 
móveis personalizados, designer de moda, cenógrafo, 
maquiador… Olhando por esse prisma, é bem possível 
que cada círculo familiar brasileiro tenha, pelo menos, 
um ou dois artistas em atividade, senão mais. Ou seja, 
um artista não está assim tão longe da realidade de 
qualquer pessoa que tem um trabalho tradicional. Cada 
uma dessas profissões tem um modus operandi, estilo 
de vida e fluxo de renda diferente. Variam também os 
deliverables e o valor destes deliverables. O artista 
vende o quê? Um produto? Um serviço? Uma experi-

ência? Uma memória? Pra que serve? Quem compra? E 
quanto paga?

Ao contrário das fantasias que circulam pelo imaginário 
popular, artistas são normalmente indivíduos muito bem 
educados nas esferas financeira e administrativa. A com-
plexidade em tornar visível e tangível o valor da arte faz 
com que o artista seja um exímio problem solver, pensando 
sempre e cada vez mais em formas de gerar renda com 
aquilo que cria.

Artistas sabem como tirar leite de pedra. Sabem lidar com 
tempos áridos. Sabem ouvir não, aprender e se adaptar. A 
pandemia é um destes exemplos. Se pensarmos apenas no 
universo da música, temos um leque de profissionais de 
diversas especialidades que teve que se reinventar para 
manter a geladeira abastecida. Temos músicos vendendo 
serenatas em vídeo por whatsapp para dia das mães, namo-
rados e outras datas. Profissionais de eventos dominando, 
em poucos dias, a tecnologia de streaming para atender 
seus clientes. Cantores da noite aprendendo, do zero e a 
toque de caixa, a criar conteúdo diário e monetizar vídeos. 
Se já era complexo tangibilizar o deliverable do artista, 
agora foi a prova de fogo.

A veia empreendedora do artista é cada vez mais evi-
dente, e o universo corporativo está de olho nisso. Artistas 
têm sido reconhecidos como catalisadores de inovação e 

desatadores de nós. Não é de hoje que empresas como 
Apple, Facebook e Google contratam artistas residentes, 
cujo papel é trazer para equipes das mais diversas áreas a 
capacidade de “ver além do alcance”, por meio de dinâmi-
cas, projetos especiais e outras proposições que desafiam 
a nomenclatura corporativa. E, justamente por desafiar 
a nomenclatura corporativa, estas proposições têm o 
potencial de fazer uma empresa enxergar oportunidades 
que nenhuma pesquisa, método, ou processo “normal” 
das coisas identifica. 

Ao navegar tanto pelo universo da abstração, quanto pelo 
da escassez do dia a dia, o artista lida, literalmente, com 
o campo da magia, e desse campo podem surgir grandes 
ideias, seja de produtos e serviços, seja de novas formas 
de se relacionar com a comunidade, de preferência mais 
autênticas e humanas. Principalmente em tempos como 
este, em que tudo parece impossível, confuso e imprevi-
sível, a existência empreendedora do artista, assim como 
a sua obra, merecem ser vistas e valorizadas.

(*) -  É artista, comunicador e produtor de ativos de entretenimento para 
projetos no Brasil, Estados Unidos, Suécia e Austrália. 

Mestre em Entertainment Business pela Full Sail University, com formação 
em Jornalismo, Publicidade e Cinema pela UTP, Planejamento 

de Comunicação Integrada pela FAO, Sound Design pela Escola São Paulo 
de Economia Criativa e Escuela Sonica Buenos Aires. Comanda, 

toda quarta 19h, a live “Arte, Entretenimento e Conexões” 
nos canais da Full Sail Brazil Community. 

Todo artista 
é um empreendedor

O papel dos Recursos Humanos 
na transformação digital

A transformação digital é impulsionada pela necessidade de alavancar os negócios da empresa, o 
desenvolvimento de novos projetos, produtos e serviços, entre outros. E um parceiro estratégico para 
esse crescimento é o RH

tornarem agentes de trans-
formação. Novas lideranças 
devem proporcionar auto-
nomia e confiança, medindo 
resultados das mudanças e 
acompanhando as iniciativas 
dos recursos humanos que 
estão sendo implementadas 
e praticadas. A área passa 
incorporar responsabilidade 
para exercitar capacidades, 
inovar e incentivar mudan-
ças, além da implementação 
de sistemas e trazendo o 
que há de mais importante: 
pessoas. 

E como os líderes da 
área de RH podem desen-
volver ideias inovadoras 
internamente através dos 
seus times? Incentivando 
o intraempreendedorismo 
por meio da criação de am-
bientes colaborativos para 
novas ideias e aprendizados, 
além de gerar possibilidades 
de migração de áreas, livre 
interação com outras lide-
ranças e, principalmente, um 
ambiente saudável. 

(*) - É VP Global de Gente e Cultura do 
Grupo Stefanini.
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Os novos modelos de 
trabalho, como o home 
office, impulsionaram a 
descentralização das ope-
rações a fim de conquistar 
uma maior competitividade 
e oportunidades de atrair 
novos talentos de diversas 
regiões. Por meio de plata-
formas personalizadas com 
Inteligência Cognitiva & IA, é 
possível criar vários proces-
sos otimizados para a área. 

Uma delas é a visão ampla 
de todos os candidatos que 
se encaixam no perfil de uma 
determinada vaga, direcio-
nando aos motores de Ma-
tching do Virtual Assistant, 

que avalia as competências 
necessárias e indica maior 
fit para a vaga. 

E claro, com esse novo 
modelo de trabalho é pre-
ciso estabelecer interações 
e disseminar a cultura da 
empresa de forma simples, 
o que é possível através do 
Onboarding Digital, tornan-
do as experiências 100% 
digitais, sem perder a relação 
humana. 

Mudanças de mindset, ge-
ração de novos profissionais 
e o avanço da tecnologia 
provocam um olhar mais 
direcionado para dentro de 
seus próprios times para se 

App do FBI ajuda a prender centenas de criminosos
integridade”, adicionou a polícia neo-
zelandesa.

Já o chefe da Polícia da Austrália, 
Reece Kershaw, afirmou que os líderes 
viraram “influenciadores do crime” e 
acabaram “colocando a polícia federal 
australiana no pé de centenas de sus-
peitos de transgressões”. “Fundamen-
talmente, eles acabaram abraçando 
uns aos outros e confiando no Anom, 
comunicando abertamente entre si 
mesmos, não sabendo que nós estáva-
mos escutando tudo ao mesmo tempo”, 
acrescentou Kershaw. 

Já a Europol classificou os resultados da 
operação como “extraordinários”. Segundo 
o FBI, a ideia de criar um aplicativo para os 
criminosos surgiu no fim de 2018, após dois 
apps usados por eles, que eram criptogra-
fados, terem sido desativados. Com isso, 
a Inteligência norte-americana conseguiu 
fazer com que os suspeitos usassem o 
Anom para substituí-los (ANSA).

milhões de mensagens de, ao menos, 
300 grupos criminosos. As principais 
conversas falavam de tráfico de drogas 
e de planos de assassinatos contra 
organizações rivais. “O aplicativo 
acabou circulando e a sua popularida-
de cresceu entre os criminosos, que 
tinham confiança na legitimidade do 
app porque as principais figuras da 
criminalidade organizada lhe davam 
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