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OpiniãO
Reutilizar a água 

tornou-se essencial

O cenário já é 
dramático. Os Estados 
do Sudeste e Centro 
Oeste vivem a pior 
seca dos últimos 91 
anos. 

Os aumentos na tarifa 
de energia elétrica 
já são realidades 

que impactam a inflação, 
onerando famílias em todo 
o país. Os riscos de um novo 
apagão e até de desabaste-
cimento no fornecimento de 
água para a população e no 
setor produtivo, provocam 
insônias em gestores públi-
cos e do setor privado. 

A tão almejada recupera-
ção econômica sofre reais 
ameaças de um céu quase 
árido, que parece ter fica-
do indiferente às nossas 
ambiciosas necessidades.  
Resta-nos buscar soluções 
efetivas que minimizem a 
emergência climática. Além 
de seguirmos na missão 
global de descarbonizar o 
planeta, embora não pos-
samos controlar os desíg-
nios da natureza, temos a 
obrigação de trabalhar na 
melhor gestão do consumo e 
na aplicação de tecnologias 
que tornem nossa sociedade 
mais limpa e sustentável. 

No caso da escassez de 
água, o reúso é um dos 
protagonistas. Não há como 
abrirmos mão deste ins-
trumento tão eficaz. Tec-
nologias já consolidadas 
e disponíveis no mercado 
como as membranas de ul-
trafiltração e de osmose re-
versa fornecem resultados 
impressionantes e extrema-
mente seguros, produzindo 
água com elevados teores de 
pureza, garantindo a elimi-
nação inclusive de bactérias 
e vírus, e até de contaminan-
tes não tratados atualmente 
nos sistemas convencionais 
de abastecimento público.

No caso das indústrias, 
grandes complexos urba-
nos e centros comerciais, 
que ao final são os grandes 
consumidores de água, os 
benefícios do reúso, além 
de ambientais, se traduzem 
em economia direta, sendo 
possível reduzir em cerca de 
50% o valor gasto com água 
oriunda de concessionárias 
públicas. Ganha a empresa e 
a sociedade que terá maior 
disponibilidade, sofrendo 
menos com riscos de desa-
bastecimento.

De acordo com o Portal 
Trata Brasil, as perdas na 
distribuição são gigantes-
cas. Para cada 100 litros 
de água captada, tratada e 
potável, quase 40 litros não 
chegam de forma oficial a 
ninguém, o que equivale 

a mais de 7 mil piscinas 
olímpicas de água perdidas 
diariamente e representam 
mais de R$ 12 bilhões em 
prejuízos financeiros.

Embora o Novo Marco do 
Saneamento seja uma ótima 
notícia para o setor - com 
injeção de algo em torno 
de R$ 700 bilhões até 2033 
- o Brasil ainda carece de 
melhores legislações sobre 
o reúso de água, em todas as 
esferas governamentais. Já 
há bons cases de aplicações 
de reúso e busca de fontes 
alternativas para abasteci-
mento nos mais diversos 
segmentos.

Contudo, em um universo 
de mais de 20 milhões de 
empresas existentes no 
país, a prática ainda é bai-
xíssima, realizada de forma 
pontual e desordenada. Fal-
tam impulsos e incentivos, 
além de campanhas efetivas 
de conscientização de reúso 
que precisa se tornar uma 
cultura nacional. O fato de 
termos cerca de 12% da 
água potável do mundo cria 
uma errônea sensação de 
que o recurso é abundante, 
infinito. A retórica além de 
equivocada, contribui para 
alimentar práticas de displi-
cência danosas e às vezes 
irresponsáveis. 

Nesta época do ano vemos 
a mídia cumprindo seu pa-
pel de alertar para os baixos 
níveis de reservatórios es-
tratégicos como o Sistema 
Cantareira, por exemplo. 
Pela imensidão geográfica 
do Brasil, nos acostumamos 
a ver as poucas chuvas que 
surgem em algumas regiões, 
caírem em locais não tão 
urgentes. Todos os anos, 
assistimos a nuvens que 
erram o alvo, em um triste 
e irônico dilema.  

A chamada ‘disponibili-
dade de água’ é desafio de 
todos. Carrega admiráveis 
predicados de ser uma prá-
tica sustentável, mas é uma 
ação que não dá margem a 
opção. Ela é essencial e ao 
mesmo tempo estratégica, 
principalmente para os 
grandes empreendimentos 
comerciais e industriais. 
Quando olhamos para deba-
tes em torno dos valores de 
ESG – Governança Ambien-
tal, Social e Corporativa, a 
água surge como bem fun-
damental a ser preservado. 

O descontrole climático 
que enfrentamos hoje no 
mundo nos dá a certeza de 
que cada gota reutilizada 
fará diferença em nosso 
futuro. 

(*) - É diretor de Desenvolvimento 
de Negócios no Grupo Opersan,  

especializado em soluções 
ambientais para o tratamento  

de águas e efluentes  
(diogo.taranto@opersan.com.br).

Diogo Taranto (*)

News@TI
Specialized Commerce na América Latina, anuncia a abertura de vagas para 
profissionais de tecnologia. São 41 posições nas áreas de Desenvolvimento 
(back-end, front-end, DevOps), Qualidade, Engenharia de Dados, Design 
e Gestão de Projetos. O modelo de trabalho é remoto ("home office"), 
com início imediato e contratação CLT. Os cargos são para Analista de 
DHO Pleno (1), Analista de Pré-Vendas Pleno (1) Analista de QA Jr (1) 
e Pleno (2), Desenvolvedor back-end Node.JS Pleno (1), Desenvolvedor 
back-end PHP pleno (10) e Sênior (1), Desenvolvedor front-end JS Jr (2), 
Pleno (9) e Sênior (2), Desenvolvedor Mobile Pleno (3), DevOps Pleno 
(1), Engenheiro de Dados Sênior (1), Product Designer (1), Executivo 
de Contas Pleno (1), Squad Leader Jr (1) e Pleno (3). Os interessados 
devem enviar currículo para carreira@webjump.com.br ou se cadastrar 
pelo www.webjump.com.br/carreiras. No site, há informações mais deta-
lhadas sobre as vagas, bem como benefícios incluídos.

Company Hero é selecionada para o 
Programa Scale-Up Endeavor Soluções SMB

@A Company Hero, startup que soluciona dores e elimina barreiras na 
jornada de prestadores de serviços e PMEs, é uma das 14 startups 

selecionadas para o Programa Scale-Up Endeavor Soluções SMB, voltado 
para scale-ups que aceleram a transformação digital de PMEs. As sele-
cionadas terão o acompanhamento de um mentor individual e meetups 
com grandes empresas e especialistas que são referência no ecossistema 
empreendedor do Brasil para superar os principais desafios de crescimento. 
Além disso, durante os cinco meses de aceleração, as scale-ups poderão 
se conectar com a Locaweb, patrocinadora Gold, para geração de mais e 
melhores negócios (https://www.companyhero.com/?utm_source=pr&utm_
medium=press_release_backlink&utm_campaign=Endeavor_Hero_
backlink&utm_content=pauta_Endeavor_Hero).

 PrevisIA - Inteligência artificial a serviço da 
proteção da Floresta Amazônica 

@Agir de forma preventiva é a melhor maneira de se evitar o desma-
tamento e as queimadas na Amazônia. A boa notícia é que esse tipo 

de solução já existe. Através do uso de inteligência Artificial (IA), é feita 
uma análise, a partir de imagens de satélites, de dados como estradas 
legais e ilegais, topografia, cobertura do solo, entre outras fontes de 
informações. Assim, são indicadas as áreas mais vulneráveis do bioma, 
permitindo que sejam feitas intervenções para que elas não sejam destru-
ídas. Essa tecnologia, em prol da proteção do meio ambiente, se encontra 
disponível em uma plataforma chamada PrevisIA (previsia.org), uma 
parceria entre o Instituto Imazon, a Microsoft e o Fundo Vale. Por meio 
do programa “AI For Earth”, a Microsoft apoia organizações que estão 
aplicando a tecnologia de Inteligência Artificial a desafios ambientais, 
ajudando-as a aproveitar todo o poder da computação disponível em 
nuvem. Para integrar esse projeto, a Radix, multinacional de tecnologia 
e engenharia, foi chamada pela Microsoft para agregar expertise em TI 
às iniciativas tecnológicas em curso no Imazon. O principal objetivo do 
projeto tecnológico foi alcançar as funcionalidades, a capacidade de 
processamento, a segurança e a escalabilidade da plataforma por meio da 
utilização de soluções da Microsoft como o ambiente de nuvem Azure, de 
Inteligência Artificial e de Analytics em sistemas Web. Foi feita a revisão 
do ambiente de infraestrutura e do software necessários para ajudá-los 
a utilizar tecnologias de ponta. Também foram criados painéis (dashbo-
ards) que permitem aos usuários da plataforma tecnológica do Imazon 
visualizar as informações geradas de maneira fácil, intuitiva e interativa.

Keyrus é eleita líder em Analytics & 
Intelligence e Digital Experience & Content 

@A Keyrus, consultoria internacional especialista em Inteligência 
de Dados e Transformação Digital com forte atuação e presença 

no Brasil, foi classificada como líder nos quadrantes Analytics & In-
telligence e Digital Experience & Content do relatório ISG Provider 
Lens™ MarTech Solutions and Service Providers 2021. O relatório 
mostra que muitas empresas no Brasil têm direcionado esforços para 
melhorar a experiência digital dos clientes, com o objetivo de alcançar 
maior engajamento e retenção e, consequentemente, aumento nas 
vendas. Para isso, os departamentos de marketing têm adotado, cada 
vez mais, estratégias omnichannel, ferramentas de análise - inteligên-
cia artificial, machine learning e analytics - e recursos como chatbots, 
realidade aumentada (RA), realidade virtual (RV) e plataformas de 
gerenciamento de conteúdo (CMS) (https://www.isg-one.com).

Enext lança hackathon com desafio focado 
em tecnologia e e-commerce

@A Enext, - empresa focada em soluções para negócios digitais - 
anuncia o seu primeiro Hackathon para o mercado de tecnologia e 

e-commerce, que será realizado nos dias 27 e 28 de agosto, de maneira 
100% online. O objetivo da competição será desenvolver completamente 
a interface de uma loja online, utilizando um serviço de terceiros. A pro-
posta é promover um espaço de aprendizado e transformar pessoas para 
o futuro. O desafio propõe que os participantes se reúnam em um grupo 
de quatro a cinco desenvolvedores para dar início ao projeto. Juntos, 
terão que dividir a execução de tarefas e planejamento com o time em 
até 22 horas. O resultado será divulgado no dia 31 de agosto nas redes 
sociais da Enext. O grupo mais bem avaliado ganhará um prêmio de R$ 
500 – para cada participante da equipe – além de outros brindes. Os 
interessados em participar devem se inscrever e consultar o regulamento 
em (https://enext.solides.jobs/vacancies/84078#vacancyDescription).

Nomad anuncia a abertura de 50 vagas de 
emprego

@A Nomad, primeira fintech que permite aos brasileiros a abertura 
de conta corrente em um banco norte-americano de forma 100% 

digital, anuncia a abertura de 50 novas oportunidades de emprego. As 
oportunidades são para as áreas de finanças, operações, marketing, 
novos negócios e estratégias, além de tecnologia e produtos. Atual-
mente com 75 colaboradores, a empresa pretende fechar o ano com 
150 funcionários no total. O reforço na equipe é um dos investimentos 
programados a partir da recém captação de mais de R$100 milhões 
levantada junto aos fundos de venture capital monashees e Spark Capital 
(líderes da rodada) e uma série de veículos atuantes do mercado, como 
Propel, GFC, Abstract, Vast, ONEVC e Globo Ventures. Os interessa-
dos em se candidatar às vagas podem realizar as inscrições pelo link: 
https://nomadcarreiras.gupy.io/. No site, estão disponíveis informações 
adicionais sobre a Nomad, as oportunidades em aberto, assim como os 
pré-requisitos e conhecimentos necessários para efetuar a candidatura.

Webjump abre 41 vagas para profissionais de 
TI, com início imediato e remoto

@A Webjump, empresa de tecnologia focada em transformação digital e 
única parceira brasileira da Magento & Adobe Gold Partner com selo 

Segurança da informação: saiba 
o que fazer quando sua empresa 

sofre um ataque hacker
Os ataques cibernéticos aumentaram muito em todo o mundo e principalmente entre as empresas brasileiras.

Denis Riviello (*)

Somente no primeiro trimestre de 
2021, o Brasil sofreu mais de 3,2 
bilhões de tentativas de ataques. 

O país lidera o ranking da América La-
tina, com quase metade dos 7 bilhões 
de tentativas no período. 

Atualmente, os ataques mais comuns 
são via phishing - técnica de engenharia 
social usada para enganar usuários e 
obter informações confidenciais -, ran-
somware - código malicioso que tornam 
inacessíveis os dados armazenados em 
um equipamento, geralmente usando 
criptografia -, e vírus - software mali-
cioso desenvolvido por programadores 
geralmente inescrupulosos. 

Por isso é fundamental que as em-
presas invistam na prevenção e tenham 
um plano de resposta a incidente caso 
aconteça. Se não têm, o momento de 
criar é agora. Quanto mais dependente 
da tecnologia é o negócio, mais impor-
tante é manter os dados protegidos. Os 
alvos mais propícios são aqueles com 
falta de ambiente de navegação seguro 
para os usuários, ou, quando presente, 
conta com proteções muito básicas. 

Não conscientizar os colaboradores 
é um fator muito comum nesses casos. 
Eles são os alvos preferidos dos ciber-
criminosos por estarem em constante 
uso da internet - até para uso pessoal, 
como em redes sociais -, tornando um 
caminho muito fácil para vazamentos e 
golpes, levando a um prejuízo financei-
ro, tanto para a empresa quanto para 
seus clientes. Além disso, as institui-
ções perdem valor competitivo frente 

etapa. É essencial demonstrar clareza 
aos colaboradores, clientes e forne-
cedores e comunicá-los do ocorrido 
e das decisões que foram tomadas - 
principalmente se houver evidências 
que a privacidade dos mesmos foi 
comprometida. Identifique as pessoas 
que tiveram seus dados expostos e 
avise-os cuidadosamente e de manei-
ra personalizada. Aos que não foram 
atingidos diretamente, após a situação 
controlada, devem ser informados, 
provando que não houve prejuízos. 

Melhor do que estar preparado para 
caso o incidente ocorra, é não deixar 
com que ele aconteça - e alguns pas-
sos são importantes para minimizar as 
possibilidades. Ter meios de proteção 
eficientes e checados recorrentemente, 
estabelecer um programa de conscien-
tização para orientar os colaboradores 
e aplicar testes de simulação recorren-
tes, saber identificar os riscos e pontos 
cruciais que o negócio ou segmento 
enfrenta e ter um Plano de Continuida-
de de Negócios (PCN) em caso de um 
incidente são as principais alternativas.

As organizações, no geral, estão mais 
preocupadas com o tema segurança 
da informação, e isso ocorre devido ao 
grande número de casos, incidentes, 
notícias na mídia e advento da LGPD. 
Elas não estão só investindo em tecno-
logia, mas também na conscientização 
dos colaboradores. As empresas que 
incluem esse investimento como priori-
dade já estão sentindo impacto positivo 
nos processos internos, com os clientes 
e também com os fornecedores. 

(*) É Head de Cibersegurança da Compugraf.

aos concorrentes, sem contar a imagem 
negativa diante do mercado.

Em caso de um incidente de segu-
rança, a primeira coisa a se fazer é 
avaliar internamente a sua natureza, 
a categoria e seu nível de gravidade 
e quantidade de titulares de dados 
afetados. Após essa análise, é impres-
cindível comunicar ao especialista e/ou 
responsável na instituição por seguir 
as normas da Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD). Em caso de risco ou 
danos gravíssimos aos titulares, deve-
-se comunicar à Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados (ANPD). 

Após os primeiros passos legais, a 
transparência é a base da segunda 
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Denis Riviello

Samsung anuncia semifinalistas do Solve for 
Tomorrow no Brasil

A Samsung anuncia os semifi-
nalistas da 8ª edição do Prêmio 
Respostas para o Amanhã, ini-
ciativa brasileira do Solve For 
Tomorrow, programa global da 
companhia, que estimula alu-
nos da rede pública de ensino 
a identificarem e resolverem 
problemas sociais por meio 
de abordagens em Ciência, 
Tecnologia, Engenharia e Ma-
temática. Estão concorrendo 
20 projetos desenvolvidos de 
forma criativa e inovadora como 
soluções para desafios atuais da 
sociedade.

Os Estados de São Paulo, Cea-
rá e Paraná são os três primeiros 
em número de projetos, com cin-
co, quatro e dois semifinalistas, 
respectivamente. Por região, o 
Nordeste aparece em primeiro 
lugar com sete equipes classifi-
cadas. Este é o segundo ano em 
que o programa ocorre de forma 
totalmente remota. Mesmo as-
sim, houve um aumento de 22% 
na participação de estudantes, 
40% na de professores e 52% 
na de escolas em comparação 
a 2020 (https://respostaspara-
oamanha.com.br/.).


