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News@
Indigosoft anuncia oferta de serviço de 
BPaaS

@Em uma realidade que, cada vez mais, obriga todos os tipos de 
negócios a fazer mais com menos, é primordial focar os esfor-

ços nas atividades core da organização. O que acontece é que nem 
sempre essa missão é fácil. Cortar custos e melhorar a qualidade 
de atendimento se revela um verdadeiro desafio no Brasil. Ainda 
mais quando se enfrenta leis tributárias complexas que demandam 
o esforço de departamentos inteiros, enquanto em outros países a 
mesma tarefa é realizada por no máximo duas pessoas. E a melhor 
maneira de alcançar os resultados esperados sem perder a quali-
dade é realizando a terceirização de algumas operações ao utilizar 
serviços como o BPaaS (https://www.indigosoft.com.br/).

São Paulo, quinta-feira, 19 de agosto de 2021 Negócios2

OpiniãO
Data Literacy: processo 

de Alfabetização de 
Dados nas empresas

Alessandra Domingues (*)    

Já ouvimos muitas 
vezes a frase: “os 
dados são o novo 
petróleo”.

Estudos internacio-
nais, como o realiza-
do pela The National 

Center for Education Statis-
tics (NCES), mostram que 
uma grande porcentagem 
da força de trabalho precisa 
melhorar sua alfabetização 
de dados. 

O Gartner define a “alfa-
betização de dados como 
a capacidade de ler, es-
crever e comunicar dados 
em contexto, incluindo a 
compreensão de fontes e 
construções de dados, mé-
todos e técnicas analíticas 
aplicadas — e a capacidade 
de descrever o caso de uso, 
aplicação e o valor resul-
tante”. 

O Gartner afirma ainda 
que, até 2023, a alfabetiza-
ção de dados se tornará um 
driver explícito e necessário 
para proporcionar valor aos 
negócios, uma relevância 
demonstrada por sua inclu-
são formal em mais de 80% 
das estratégias de dados e 
análises e programas de ges-
tão de mudanças. Mas, de 
quem é a responsabilidade 
de aumentar, desenvolver e 
aprimorar as habilidades de 
alfabetização de dados dos 
colaboradores?  

Já ouvimos muitas vezes a 
frase: “os dados são o novo 
petróleo”. Mas, eles só têm 
valor quando passam por 
um processo de “refino”: 
os dados sem utilidade são 
expurgados, os que ficam 
são organizados, analisados 
e geram insights, permitin-
do tomar decisões, fazer 
projeções e previsões. 

Em uma analogia, a Alfa-
betização de Dados vai criar 
as competências para que 
os colaboradores coloquem 
a “plataforma de refino dos 
dados” em funcionamen-
to, aproveitando todo o 
potencial dos programas e 
plataformas de análise de 
dados, que oferecem muitas 
funções e devem ser habil-
mente utilizados para trazer 
resultados para os negócios. 

O medo pode ser citado 
como um dos obstáculos 
para que uma empresa seja 
realmente data driven – seja 
o receio dos colaboradores, 
que acham que falar a lin-
guagem dos dados é difícil; 
seja o medo das lideranças 
que estão presas aos antigos 
paradigmas de gestão nos 
quais só elas detêm o con-
trole dos dados, não querem 

compartilhar o poder de de-
cisão ou, até mesmo, temem 
as mudanças. 

Sabemos, entretanto, que 
as pessoas são a chave para 
a criação e manutenção de 
uma empresa data driven. 
As habilidades de análise 
de dados são, atualmente, 
essenciais para a maioria 
das funções de uma orga-
nização e as pessoas devem 
ser estimuladas a desenvol-
ver novas competências. 
Por onde começar a criar 
e melhorar a alfabetização 
de dados? 

O Índice de Alfabetização 
de Dados da Qlik demonstra 
que 93% dos líderes empre-
sariais globais acreditam 
que é vital que seus funcio-
nários sejam alfabetizados 
em dados. Mas, será que eles 
já deram o passo decisivo 
para criar uma cultura de 
decisões baseadas em dados 
na empresa que gerenciam? 
Ofereceram oportunidades 
e condições para que seus 
colaboradores sejam alfabe-
tizados em dados?   

Para este passo, uma 
empresa pode criar uma 
academia para capacitação 
dos colaboradores em dados 
ou contratar empresas que 
realizem essa capacitação 
por meio de cursos, tendo 
como base uma política de 
aprendizagem corporativa, 
que defina quais serão os pú-
blicos priorizados (setores e 
cargos), como este conhe-
cimento será multiplicado, 
quais os investimentos que 
serão realizados ao longo do 
tempo e os indicadores de 
que a empresa está no ca-
minho certo para se tornar 
data driven. 

Eventos internos sobre 
alfabetização de dados com 
cases de sucesso também 
contribuem para acelerar 
essa jornada. Uma empresa 
não se torna data driven 
de uma hora para outra. A 
alfabetização de dados é um 
processo que tem começo 
e não tem fim, pois ao se 
tornar parte da cultura da 
organização, ele passa por 
renovação e aprimoramento 
contínuos. As empresas pre-
cisam de mais pessoas com 
capacidade de interpretar 
dados, de extrair insights e 
de fazer as perguntas certas 
para os dados. 

Neste cenário, as líderan-
ças precisam impulsionar 
a alfabetização em dados e 
estarem receptivas às trans-
formações positivas para os 
negócios que certamente 
virão.

 (*) - É Diretora Educacional do 
GRUPO IN, do qual fazem parte 

as empresas Academia IN e a A10 
School.

Manuel Luiz (*)

Uma tragédia: a volta do 
Taleban ao poder

A volta do Taleban ao poder é uma tragédia para milhões de pessoas. As mulheres, no entanto, serão mais 
atingidas, por serem obrigadas a se casar com desconhecidos,  proibidas de trabalhar fora de casa e de ir à 
escola após completarem 12 anos, além de sofrerem outras restrições. 

Vivaldo José Breternitz (*)

Dentre as vítimas, está o Afghan 
Girls Robotics Team, um grupo 
de jovens entre 12 e 18 anos que 

estuda e desenvolve projetos na área 
de robótica, e que é um símbolo de um 
Afeganistão mais moderno.

Durante a pandemia, o grupo tra-
balhou no desenvolvimento de um 
ventilador pulmonar de baixo custo, 
construído a partir de peças de auto-
móveis usadas.

O grupo foi criado em 2017 por Roya 
Mahboob, uma empreendedora afegã 
que dirige o Digital Citizen Fund, uma 
entidade que trabalha pela educação de 
meninas no campo de STEM (Science, 
Technology, Engineering e Mathema-
tics), Ciência, Tecnologia, Engenharia 
e Matemática, em português.

As meninas são da cidade de Herat, to-
mada pelo Taleban, e as últimas notícias 

ajudar o miserável Afeganistão a evo-
luir, entre outras coisas melhorando 
seu PIB per capita, que é cerca de 5% 
do brasileiro. 

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

da Faculdade de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

disponíveis davam conta de que estavam 
tentando fugir para o Canadá, onde pre-
tendiam continuar seus estudos.

A vitória desses fanáticos é uma 
tragédia não só para essas jovens, mas 
também para todo o país, que abre mão 
de pessoas talentosas que poderiam 

VasilevKirill_CANVA

Organizações em todo o mundo estão en-
frentando um cenário de ameaças em cons-
tante evolução, enquanto lidam com os novos 
requisitos regulatórios que surgem a cada dia, 
os crescentes custos e a complexidade de sua 
infraestrutura e arquitetura de segurança. 
Em função disso, é cada vez mais importante 
correlacionar as informações e, assim, garantir 
a segurança dos negócios. 

Mas como fazer isso na mesma velocidade em 
que aparecem novas ameaças e um turbilhão 
de informações para serem gerenciadas? A 
resposta é: adotando plataformas de Security 
Information and Event Management (SIEM). 
Elas se tornaram um elemento fundamental na 
estratégia de segurança das áreas de TI para 
gerenciar esses desafios, ao criar diversos casos 
de uso, dashboards e relatórios que permitirão 
às empresas identificar, realizar a triagem, e 
atuar de forma mais eficaz durante incidentes. 

Porém, adotar uma nova ferramenta e ter 
uma abordagem de segurança traz uma série 
de desafios aos líderes das empresas, que 
venho acompanhando de perto no meu dia a 
dia. Entre as principais estão: 

•  Como vou manter meu especialista em 
SIEM atualizado e motivado?

•  Como garantir a ferramenta rodando de 
forma plena?

•  Esta solução foi um grande investimento 
para a empresa. Será que faço uso de todo 
o potencial dela?

•  Do que adianta eu ter visibilidade das ame-
aças e não ter um time 24x7 atuando nos 
incidentes?

• É possível automatizar algumas respostas?

•  Como criar casos de uso que agreguem valor 
e segurança ao negócio?

•  Quais as novas campanhas contra ataques 
que aconteceram em outro continente ou 
país, que devo me adaptar?

•  Estou adicionando inteligência ao meu SIEM 
e aos meus processos?

• Os feeds de inteligência externos e internos 
que consumimos são suficientes para correla-
cionar e identificar uma ameaça?

Todas essas dúvidas nos mostram que essas 
plataformas por si só não atingem os resultados 
necessários para garantir a proteção dos dados. 
É preciso contar com um parceiro especializado 
em segurança da informação que fornece ser-
viços de gerenciamento de SIEM, agregando 
processos e conhecimentos maduros, além 
de um time de especialistas nessa tecnologia, 
com analistas de segurança que atuam 24 horas 

por dia, 7 dias por semana, assegurando que 
nenhum incidente de segurança identificado 
pela solução passe despercebido e não seja 
triado e tratado. 

Além disso, provedores de serviços geren-
ciados de segurança criam novos casos de 
uso, trabalham para automatizar as respos-
tas, integram a solução com plataformas de 
inteligência contra ameaças e estão sempre 
em busca de uma melhora operacional, au-
mentando muito o valor percebido da solução 
de SIEM, e ampliando o nível de segurança, 
proporcionando mais liberdade às equipes 
de TI das organizações, para que possam se 
concentrar no core business. 

A detecção de ameaças e de violações de 
conformidade em tempo aceitável e a capaci-
dade de gerenciar incidentes com o mínimo de 
impacto certamente farão diferença no desem-
penho do seu negócio. Por isso, quando você 
decidir investir em segurança, é importante 
ter em mente que a tecnologia, sem processos 
maduros e pessoas altamente qualificadas, não 
resolverá seus problemas. Garantir segurança 
para o seu negócio não pode ser um exercício 
de perspectivas. Se não mudarmos a relevância 
que damos ao tema, podemos pagar o preço 
por riscos que não estão sob nosso controle. 

(Fonte: Daniel Lima é gerente de  
cibersegurança na NTT Ltd.)

Como tratar milhares de informações e garantir a 
segurança do seu negócio? 

À medida que as escolas começam a retornar as aulas, um novo 
estudo da McAfee Corp. (Nasdaq: MCFE) mostra que, embora os 
pais estejam cada vez mais preocupados com a segurança online 
de seus filhos, muitos estão finalmente levando isso a sério e 
procurando educar melhor as crianças sobre o bem-estar digital.

Com mais da metade das crianças em idade escolar partici-
pando do aprendizado online no ano letivo devido à pandemia, 
apenas 34% dos pais não viram nenhum risco aumentado para a 
segurança online de seus filhos. Os pais estão preocupados com 
a segurança online de seus filhos com exposição a golpes (85%), 
compartilhamento de informações pessoais (85%), fakenews 
(81%), conteúdo ilegal (82%) e cyberbullying (79%).

Agora, à medida que as escolas voltam presencialmente, 91% 
dos pais acreditam que seus filhos devem aprender sobre bem-
-estar digital e segurança online na sala de aula. Mas, apesar de 
apenas 5% acreditarem que é de sua própria responsabilidade, 
muitos pais já estão tomando medidas para proteger seus filhos. 
Dos pais brasileiros que participaram da pesquisa, 36% afirmaram 
ter adotado medidas para educar sua família sobre bem-estar 
digital e outros 17% optaram por adquirir uma nova proteção 
de segurança online.

“Levar os alunos de volta à escola com segurança é um impe-
rativo para os pais após as interrupções do último ano letivo e 
essa preocupação se estende às condições sanitárias”, diz Paula 
Xavier, Head de Marketing da McAfee para América Latina. “Sa-
bemos que muitos pais procuram tranquilidade online e estamos 
percebendo que estão cada vez mais conscientes dos perigos do 
mundo digital, por isso procuram escolas que os ajudem a educar 

Segurança Online: bem-estar digital é uma 
preocupação dos pais nos dias de hoje

os filhos sobre o comportamento online seguro. No entanto, é 
bom ver que muitos também estão fazendo o mesmo em casa 
e muitas vezes é o mais efetivo. Na McAfee, sabemos a impor-
tância do bem-estar digital e reunimos aqui dicas importantes 
para que os pais prepararem seus filhos para voltarem à escola 
com segurança.

• Prepare seus dispositivos: assim como preparar as crianças 
para a volta à escola arrumando mochilas com antecedência, é 
bom se certificar de que qualquer dispositivo que as crianças 
usarão para a escola ou lição de casa esteja atualizado com suas 
configurações mais recentes, incluindo soluções de segurança.

• Acesso de casa com segurança: Use uma VPN quando as 
crianças acessarem serviços de aprendizagem online de casa para 
garantir a privacidade da conexão de internet com criptografia 
em nível de banco, e impedir que hackers roubem informações 
pessoais, como senhas ou dados.

• Ensine a responsabilidade pessoal: com as fake news sendo 
uma grande preocupação para muitos pais, é importante que os 
pais eduquem seus filhos sobre notícias falsas e como identificá-
-las. Peça às crianças que questionem o conteúdo que lêem ou 
chequem a veracidade para determinar se é confiável.

• Discuta o bem-estar digital ao redor da mesa de jantar: em-
bora possa parecer um assunto enfadonho, é importante que as 
famílias discutam regularmente a segurança online em casa. Os 
pais devem conversar com seus filhos sobre como detectar um 
esquema de phishing, o que fazer se houver uma violação de 
dados e como manter o bem-estar digital.


