
Ser humano: o ponto 
de falha na segurança 

cibernética de uma 
empresa?

Todo mundo tem 
trabalhado muito 
durante a pandemia 
para conseguir 
realizar novos 
projetos e negócios

O modelo que tínha-
mos antes mudou 
e vem exigindo en-

tregas maiores e com mais 
agilidade. No entanto, no 
que se refere ao mercado 
de segurança cibernética, 
a escassez de profissionais 
preparados torna o desafio 
ainda mais complexo. 

Hoje é necessário trei-
nar esses profissionais, já 
que não são encontrados 
facilmente no mercado 
para contratação imediata. 
Segundo o Gartner, 80% 
das organizações dizem ter 
dificuldades em encontrar 
e contratar profissionais 
de segurança e 71% admi-
tem que isso está afetando 
a capacidade de entrega 
dos projetos de segurança 
internamente. 

Outro número da consul-
toria indica que 64% dos 
funcionários já trabalham 
no modelo home office e 
40% devem continuar assim 
após a pandemia. O impacto 
do trabalho remoto não se 
restringe apenas a quem 
trabalha diretamente com 
segurança digital, uma vez 
que afeta também os usuá-
rios finais. 

O desafio é fazer com que 
todos compreendam que a 
responsabilidade sobre a 
segurança da informação 
deve ser compartilhada. A 
partir do momento em que 
os profissionais estejam tra-
balhando em casa eles preci-
sam garantir o cumprimento 
mínimo dos requisitos de 
segurança da empresa, 
para que ninguém seja 
prejudicado. Existem inú-
meros fatores que podem 
ser destacados e que geram 
decisões equivocadas no dia 

a dia, aumentando muito o 
risco com a segurança da 
informação. 

Entre eles, podemos citar 
a ansiedade causada pelo 
isolamento que tornou o 
usuário mais suscetível a co-
meter erros e cair em arma-
dilhas na web, clicando em 
links e e-mails maliciosos. 

Diante desse cenário, é 
extremamente importan-
te realizar campanhas de 
conscientização interna 
para funcionários – princi-
palmente para aqueles que 
atuam em outras áreas –, 
além de desenvolver progra-
mas de captação de jovens 
talentos em TI, para fomen-
tar ainda mais o setor de 
segurança da informação. 

Acredito, ainda, que o 
tema segurança digital deva 
ser incluído no currículo 
escolar, para que as novas 
gerações aprendam desde 
cedo a fazer o melhor uso 
da tecnologia. 

As crianças estão cada vez 
mais conectadas, dividem 
o mesmo ambiente digital 
com os pais porque muitas 
vezes utilizam o mesmo 
computador, sejam nas au-
las online ou nos momentos 
de lazer. Então precisam 
ser conscientizadas sobre 
os riscos do compartilha-
mento de dados e dos links 
maliciosos. 

Se o ser humano que 
existe por trás do profis-
sional estiver bem treinado 
no âmbito corporativo, ele 
conseguirá transmitir esse 
conhecimento para a sua 
vida pessoal. Levar a cultura 
da segurança da informação 
para dentro de casa é uma 
excelente forma de disse-
minar esse conhecimento e 
fortalecer toda a estratégia 
de segurança cibernética.  

Se isso for feito de forma 
divertida e envolvente, me-
lhor ainda! 

(*) - É diretor de Vendas da Trend 
Micro, empresa especializada em 

cibersegurança.
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De acordo com uma pesquisa realizada recentemente 
pelo IBGE, a renda média mensal dos brasileiros é de R$ 
1,380, antes da pandemia, o valor era de R$ 1.439. O im-
pacto da queda reflete em outro dado, 14% dos brasileiros 
que não eram considerados pobres em 2019, estão nesta 
situação em 2021. Diante deste cenário, para manter as 
contas em dia e ainda fazer sobrar um dinheiro no final 
do mês, é preciso muito jogo de cintura para evitar gastos 
extras. 

Por isso, pequenas mudanças de hábito na rotina 
são importantes para uma boa economia, e isso, inde-
pendente do quanto se ganha e do padrão de vida que 
se tem. E para começar, nada melhor do que algumas 
dicas sobre economia doméstica. O Jeitto - aplicativo 
que concede limite de crédito de maneira descomplica-
da, rápida e segura - separou cinco dicas práticas que 
podem ajudar a economizar um dinheiro legal no fim 
de cada mês. Confira: 
 1) Tente fugir do horário de pico ao usar ele-

trodoméstico - O horário de maior consumo 
de energia é entre às 18h e 22h. Mesmo com o 
home-office, nesse período o consumo tende a 
aumentar, pois é o momento em que a maioria das 
pessoas estão com TVs ligadas e luzes de diferentes 
ambientes acesas. 

  Além disso, tem os banhos noturnos, portanto se 
puder neste período evite o uso de eletrodomésticos, 
como ferro de passar roupa, coifa, forno elétrico e 
outros. Vale a pena, ainda, observar as bandeiras 
tarifárias praticadas pelas distribuidoras. 

 2) Evite guardar alimentos quentes na geladei-
ra - O alimento quente faz a geladeira trabalhar 
mais, por isso, mantenha ele fora da geladeira até 
ficar frio e depois guarde para poder conservá-lo. O 
resfriamento demanda muito do eletrodoméstico, 
portanto exige muita energia.  

Pequenas mudanças de hábito na rotina são importantes para 
uma boa economia.

Ao mesmo tempo que 
a Indústria segue pas-
sando por diversas 

revoluções e trazendo novas 
soluções para eficiência, pro-
dutividade e assertividade 
na economia, a outra ponta 
- os consumidores - também 
segue se reinventando e 
tornando o processo de me-
lhorias industriais cada vez 
mais dinâmico e necessário. 
Não à toa, o conhecido como 
mercado B2C (business to 
costumer) já está a um passo 
à frente e entramos na era 
do Consumidor 5.0. 

Aqui, a clientela tem um 
perfil totalmente voltado 
para o ambiente digital e que 
pauta novos hábitos de con-
sumo, sempre em busca de 
métodos diferenciados, sim-
ples e cômodos, principal-
mente em tempos em que o 
distanciamento social segue 
necessário. De acordo com o 
relatório da Conversion, 86% 
dos brasileiros com acesso 
à internet realizaram algum 
tipo de compra via e-com-
merce, sendo cerca de 40% 

Os recursos permitem que o cliente possa ter toda a experiência de 
compra que teria no presencial.

Vinícius Bicalho (*)
 
Nos últimos meses o planeta 

teve acesso ao grave proble-
ma que os EUA vivem com a 
fronteira ao sul do país. São 
milhares de pessoas das mais 
diversas nacionalidades ten-
tando migrar para o país. O 
país mais capitalista do mundo 
é o sonho de muitos que já não 
mais encontram esperanças na 
sua nação. 

De outubro de 2019 a julho 
de 2021 o Brasil recebeu 27 
aviões repletos de brasileiros 
deportados dos EUA. Prática 
iniciada na gestão Trump e 
mantida pelo atual presidente 
norte-americano, Joe Biden. 
Sempre que ocorre a troca de 
presidente nos EUA o mundo 
alimenta uma enorme esperan-
ça de que as coisas mudarão na 
imigração americana...

Ledo engano. Os EUA pos-
suem instituições sólidas e 
qualquer alteração na legislação 
imigratória desejada pelo Presi-
dente deverá ser previamente 
aprovada pelas casas do legisla-
tivo. Portanto, apenas medidas 
administrativas de controle estão 
sob os cuidados do Presidente. 
Existem diversos outros fatores 
que afetam diretamente a imi-
gração, sendo o principal deles 
a economia. Quanto melhor a 
economia, maior a necessidade 
de mão de obra para ajudar a 
“máquina a girar”. 

Contudo, é inegável que 
existe um perfil de imigrantes 
que não estão sujeitos à crise 
da fronteira do sul. São os imi-
grantes qualificados. Pessoas 
que possuem perfil de destaque 

profissional ou que compro-
vam que de alguma maneira 
agregarão valor ao país, podem 
ser recebidos nos EUA sem 
que haja um empregador ou 
algo parecido, baseado única 
e exclusivamente no interesse 
dos EUA ter profissionais desse 
quilate. 

Os principais exemplos são 
os vistos EB-1A e EB-2NIW - 
ambos conduzem à residência 
legal e concedem o tão sonhado 
green card. O visto EB-1 A é 
elegível para aqueles com “ha-
bilidades extraordinárias” nos 
esportes, educação, negócios, 
artes ou ciência. Em suma, 
estão no topo de sua área de 
atuação e possuem destaque. 

Já o EB-2NIW é o chamado 
visto de “habilidades excep-
cionais”, para profissionais 
que possuem bacharelado e 
5 anos de experiência, bem 
como consigam demonstrar 
que sua presença agregará 
valor de alguma forma ao país. 
Profissionais com mestrado ou 
doutorado também podem se 
enquadrar nessa hipótese. 

Enquanto a pandemia ge-
rou uma redução de 48% na 
emissão de vistos para os EUA 
no ano de 2020, o volume de 
profissionais qualificados que 
deixaram o Brasil rumo aos 
EUA cresceu 36% somente no 
ano de 2020 e vem crescendo ao 
longo do tempo. Seja democrata 
ou republicano, é inegável que 
existe sim um perfil de imigran-
te desejado pelos EUA. 

(*) - É Mestre em Direito no Brasil e 
nos Estados Unidos e especialista em 

imigração e internacionalização de 
negócios na Bicalho Consultoria Legal.

Setor varejista pode se beneficiar 
da Realidade Virtual e Aumentada

estúdio de experiências 
imersivas acelerado pela 
Tapps Ventures. Dentre as 
possibilidades, a compra por 
meio de ambientes virtuais, 
via celular, browser ou até 
óculos VR, torna-se um 
grande chamariz para os 
consumidores. 

Aqui, a ferramenta per-
mite que o cliente tenha a 
experiência de compra de 
forma imersiva, interagindo 
com o produto de uma for-
ma próxima à experiência 
presencial. Outra aplicação 
que tem feito bastante su-
cesso entre os clientes é a 
realidade aumentada. 

“Com a Realidade Aumen-
tada, é possível integrar os 
ambientes físico e digital 
por meio de dispositivos 
como o próprio smartphone, 
possibilitando a ‘materializa-
ção’ dos produtos mesmo a 
distância, bem como outras 
estratégias de marketing, 
como ativações gamifica-
das”, complementa Marcati. 
- Fonte e outras informações: 
(www.venturion.com.br).

Aqui, a clientela tem um perfil totalmente voltado para o ambiente digital e que pauta novos hábitos de 
consumo, sempre em busca de métodos diferenciados, simples e cômodos, principalmente em tempos 
em que o distanciamento social segue necessário
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e 11% mais de dez. 

Diante desse cenário, as 
empresas do ramo de va-
rejo precisam estar atentas 
e buscar mecanismos que 
proporcionem experiências 
diferenciadas e que realmen-
te promovam uma conexão 
entre marca e público-alvo 
para se mantere em evi-
dência e competitivas no 
mercado. “É neste momento 
que a adoção de tecnologias 
imersivas como Realidade 

Virtual (VR), Aumentada 
(AR) e o 3D em tempo real 
em celulares e browsers tor-
na-se essencial para tornar 
este novo consumidor mais 
engajado e atraído. 

Isso porque os recursos 
permitem que o cliente pos-
sa, por exemplo, ter toda a 
experiência de compra que 
teria no presencial, mas de 
forma mais personalizada e 
totalmente virtual”, afirma 
Marcelo Marcati, CCO e 
cofundador da Venturion, 

Os imigrantes 
desejados pelos EUA

Cinco dicas para economizar 
com os gastos da casa

3) Descubra quais são as frutas da época - Você 
deve estar se perguntando o que isso tem a ver com 
economia? Pois bem, as frutas da época tendem 
estar mais em conta no mercado e principalmente 
na feira, portanto, se puder, opte por elas.

 4) Tampe as panelas ao cozinhar - Muitos não sabem, 
mas ao preparar a comida com as panelas abertas, o 
consumo de gás é maior e isso consequentemente 
gera um aumento na conta de gás ou a necessidade 
de comprar mais botijões por mês. 

 5) Nada de banho demorado - Essa é uma dica an-
tiga, porém fundamental. Cada minuto a menos no 
banho gera em média uma economia de 23 litros de 
água. Ou seja, tome banhos rápidos, pois além de 
economizar na conta de água, o gasto com energia 
no caso de chuveiros elétricos, um dos equipamentos 
que mais consomem energia, será menor. -  Fonte e 
outras informações: (www.jeitto.com.br).

N
at

ta
ko

rn
 M

an
ee

ra
t_

C
A

N
VA

Evilásio Garcia (*) 

O setor logístico é responsável por 10% 
do PIB do país, no entanto, apenas 0,6% 
deste valor é investido em transporte e 
em logística, enquanto a média global é 
de 1,2%. 

Com isso, temos uma falta significativa 
de infraestrutura em torno das operações, 
que ficou ainda mais evidente no último 
ano devido à pandemia. O novo cenário 
acelerou muitos processos do mercado 
nos últimos meses e, com todos os re-
centes acontecimentos globais, podemos 
observar que estamos passando por um 
momento de grandes transformações e o 
setor de logística sofre diretamente esses 
impactos. 

Somente o e-commerce teve um au-
mento de 70% em sua base de usuários, 
segundo dados da ABComm (Associação 
Brasileira de Comércio Eletrônico). Esses 
números refletem uma mudança de com-
portamento do consumidor, que adiantou 
processos que levariam até dez anos 
para ocorrer em condições consideradas 
normais. Diante disso, os profissionais de 
logística, assim como todo setor, tiveram 

que se adaptar rapidamente e investir em 
infraestrutura e tecnologias necessárias 
para entregar um serviço com maior 
qualidade, agilidade e assertividade para 
levar satisfação ao cliente final. 

Apesar das barreiras, o planejamento 
e os investimentos em ferramentas tec-
nológicas têm se provado cada vez mais 
fundamentais para realizar as operações 
com perfeição. O sistema de automação 
logística se tornou o principal agente revo-
lucionário dentro do setor de transporte. A 
tecnologia permite a criação de estratégias 
cada vez mais inteligentes com o objetivo 
de facilitar a rotina das entregas pelo 
Brasil e garantir pontualidade, redução de 
custos, aumento na produtividade e uma 
gestão de operações mais simples e fácil. 

Independente do tipo de produto físico 
comercializado, é preciso ter um trans-
porte que seja realizado de forma rápida, 
segura, eficiente e com o menor custo 
possível. Pode até parecer banal, mas a 
assertividade na logística contribui em 
todo esse processo, evitando frustrações 
por atrasos nas entregas ou danos nas 
encomendas. Por isso, é tão importante 
investir em tecnologia para esse segmento 

e incluir ferramentas de automação para 
melhorar toda a operação. 

A utilização de um sistema de automação 
logística permite que as empresas man-
tenham as informações de atendimento 
sempre atualizadas, com capacidade de 
prever janelas de horários, tempo de 
atendimento e trânsito. Além disso, essa 
tecnologia colabora para otimizar o uso 
da frota, gerar melhores rotas, auxiliar os 
motoristas ao indicar os melhores percur-
sos e adicionar comprovação de entregas 
quando forem realizadas. 

O mercado está em constante transfor-
mação devido às mudanças no compor-
tamento dos consumidores e aos fatores 
que influenciam diretamente na nossa 
realidade. Portanto, no setor logístico, as 
empresas que estiverem preparadas com 
suporte tecnológico adequado são as que 
vão conseguir mais sucesso e a automação 
tem se destacado como uma das principais 
soluções para a logística. 

(*) - Formado em Ciência da Computação pela 
Universidade do Sul de Santa Catarina, é mestre 

em Engenharia pela Universidade Federal de Santa 
Catarina e CEO da AgileProcess, empresa de 

tecnologia para logística.

A revolução do setor de transporte 
pela automação da logística


