
Preocupe-se com sua 
segurança ao utilizar 

apps financeiros

Você sabia que 
57% das empresas 
brasileiras são alvos 
de fraudes e ataques 
digitais com alta ou 
média frequência? 

Esse é o resultado de 
um estudo feito pela 
Mastercard, uma das 

bandeiras de cartão mais 
conhecidas internacional-
mente. O estudo, divulgado 
neste mês, evidencia um 
conselho para todo usuário 
comum de apps bancários 
ou de ecommerce: invista na 
sua segurança financeira. 

Digo isso porque, com a 
mudança de hábitos que 
temos vivenciado, na qual 
grande parte das pessoas 
tem trocado a modalidade 
presencial pela digital, 
também tem sido grande 
o aumento de ataques que 
utilizam desses recursos 
para fazer vítimas. 

Em uma publicação feita 
em março, o We Live Se-
curity, blog de segurança 
da informação da ESET, 
alertou sobre uma pesquisa 
feita pela Verizon, chamada 
Data Breach Investigation 
Report. Naquele mês, os 
dados já apontavam que 
63% dos ataques contra 
instituições financeiras são 
realizados por atores exter-
nos motivados por ganhos 
financeiros. 

E o que isso quer dizer? 
Bem… se pensarmos que 
todas essas transações 
possuem o fator humano 
por trás, é possível imagi-
nar que muito do prejuízo 
causado com esse tipo de 
ciberataque acaba sendo 
direcionado ao usuário. 
É claro que a pandemia 
intensificou os riscos, es-
pecialmente dentro das 
empresas, que acabaram 
forçadas a passar suas ati-
vidades para o teletrabalho 
e, mais recentemente, para 
o modelo híbrido. 

Esse movimento apre-
senta sua própria combina-
ção de desafios, pois uma 
mudança dessa magnitude, 
ocorrendo de maneira 
repentina, fez com que 
muitas corporações não 
tivessem tempo suficiente 
para instituir políticas de 
segurança cibernética ca-
pazes de evitar e resolver 
os prováveis pontos fracos 
das equipes. Mas e onde 
fica o usuário comum nessa 
história? 

É importante ter em 
mente que, se um cibercri-
minoso consegue chegar a 
grandes empresas finan-
ceiras, ele também é capaz 
de realizar ataques diretos 
a usuários. E-mails conten-
do informações falsas ou 
que direcionam o usuário 
para páginas maliciosas 
(os chamados golpes de 

phishing) são as ameaças 
mais utilizadas pelos ata-
cantes. Por isso, contar com 
um antivírus mobile é uma 
das primeiras medidas a 
serem tomadas para evitar 
cair nestes tipos de golpes. 

O antivírus consegue 
identificar ameaças e emitir 
alertas para que o usuário 
não siga as possíveis orien-
tações dos cibercriminosos. 
No entanto, essa não é a 
única medida de prevenção 
a ser considerada, já que, 
assim como os atacantes 
contam com uma combina-
ção de recursos para a rea-
lização de golpes, também 
nós, usuários, precisamos 
contar com uma combina-
ção de ferramentas que nos 
ajudem a nos manter longe 
dessas ameaças.

Quando se trata especifi-
camente de apps financei-
ros, é imprescindível ter em 
mente que a sua instituição 
bancária não vai solicitar 
nenhum tipo de dado como 
senha ou informações que 
possam ser capazes de 
efetuar uma compra online, 
por exemplo. Além disso, 
os apps bancários também 
possuem recursos de se-
gurança para que você se 
sinta mais tranquilo na hora 
de fazer alguma transação 
de maneira digital, como 
um código de verificação, 
senha adicional ou mesmo 
reconhecimento facial para 
acesso ao aplicativo do seu 
banco. 

Em sites ou apps de com-
pra, a recomendação nú-
mero um é sempre checar 
a veracidade do conteúdo 
e da página em si. Confira 
o endereço URL que apa-
rece e certifique-se de que 
o site no qual você está é 
realmente o site oficial da 
loja de sua preferência. 
Aqui, volto a dizer que um 
antivírus também é capaz 
de evitar fraudes e pode ser 
utilizado tanto no seu com-
putador pessoal quanto no 
seu dispositivo mobile. 

Com o aumento do uso 
dos recursos digitais e da 
necessidade que sentimos 
em utilizar cada vez mais 
os dispositivos móveis para 
efetuar compras, investir 
em segurança no setor 
financeiro não é mais uma 
opção, e sim uma medida de 
proteção fundamental para 
usuários dessas funções. 

Mais do que conhecer os 
riscos e as ameaças que 
corremos diariamente ao 
acessar tais recursos, é 
crucial entender e aplicar 
as medidas de segurança 
capazes de enfrentá-los, já 
que a conscientização e o 
conhecimento são dois dos 
pilares-chave na luta contra 
o cibercrime.
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A biometria é a base da tecnologia 

de reconhecimento facial, comumen-
te usada para tarefas diárias como 
desbloquear telefones, abrir portas e 
marcar amigos nas redes sociais, mas 
também usada por forças de seguran-
ça para identificação de suspeitos ou 
procurados. 

Nos últimos dias, no Afeganistão, o 
Taleban teria apreendido dispositivos 
biométricos usados pelos militares 
americanos que poderiam ajudar 
a identificar cidadãos afegãos que 
trabalharam para as forças da coa-
lizão, levantando preocupações no 
sentido de que o Taleban possa obter 
informações que permitam perseguir 
essas pessoas. 

Os dispositivos, conhecidos como 
HIIDE (Handheld Interagency Iden-
tity Detection Equipment), armaze-
nam informações relativas a varre-
duras da íris, impressões digitais e 

dados pessoais, podendo também ser 
usados para acessar um amplo banco 
de dados centralizado. Os HIIDE têm 
desempenhado um papel fundamen-
tal na guerra contra o terrorismo, 
tendo ajudado a identificar Osama 
bin Laden durante a operação que o 
matou em 2011 no seu esconderijo 
paquistanês. 

No Afeganistão, foram usados para 
coletar dados biométricos de 80% 
da população afegã, ou cerca de 25 
milhões de pessoas, até o início deste 
ano. Mais de 300 mil civis afegãos 
prestaram serviços às forças da co-
alizão nas últimas duas décadas, de 
acordo com o Comitê Internacional 
de Resgate. Como a retirada militar 
desencadeou o caos no país, apesar 
de 2 mil terem sido evacuados para 
os Estados Unidos, milhares de outros 
permanecem no Afeganistão.

É quase certo que, pessoas que 
trabalharam para a coalização como 

tradutores, motoristas, intérpretes e 
em outras funções, bem como seus 
familiares, venham a sofrer violências 
se o Taleban conseguir identificá-los. 
Em 2019, o governo chinês usou um 
software de reconhecimento facial 
para rastrear e controlar 11 milhões 
de uigures, uma minoria quase total-
mente muçulmana que vive no país. 

Utilizando uma ampla rede de 
câmeras de vigilância, a tecnologia 
identificou uigures com base em sua 
aparência, monitorou seus movimen-
tos e colocou mais de um milhão deles 
e pessoas de outras minorias em cam-
pos de detenção situados na região 
de Xinjiang, no noroeste da China. 

O reconhecimento facial é uma tec-
nologia que pode ser extremamente 
útil, mas que precisa ser utilizada 
com extremo cuidado. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é professor 
da Faculdade de Computação e Informática da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Vídeos nuggets são considerados iscas digitais para chamar a 
atenção do seu público.

Você já ouviu falar em vídeos nuggets? Esta estratégia 
tem se mostrado útil e vem sendo bastante utilizada por 
marcas que produzem muito conteúdo em vídeo.

Com o intuito de atrair mais leads para o funil de In 
bound Marketing, a utilização desse tipo de vídeo tor-
nou-se vantajosa para os profissionais de marketing e 
criadores de conteúdo. 
	 •	Mas afinal, o que são vídeos nuggets? - São as 

passagens mais importantes do seu vídeo principal, 
separadas em várias partes para divulgação nas redes 
sociais. Ou seja, vídeos nuggets são considerados iscas 
digitais para chamar a atenção do seu público. Por 
exemplo: você possui um conteúdo extenso, como 
uma live, um webinar ou uma videoaula e o reutiliza 
em formatos menores, extraindo os trechos do vídeo 
original para usar nas mídias sociais de sua marca.

	 •	Como utilizar esta estratégia? - Você pode utilizar 
os vídeos nuggets como uma “amostra grátis” do seu 
conteúdo para despertar o interesse do consumidor. 
Através de uma mensagem curta, que vai direto ao 
ponto, o usuário tem a possibilidade de conhecer mais 
a respeito desse conteúdo, e essa ação pode gerar valor 
para o indivíduo, facilitando a sua tomada de decisão.

Contudo, não são todas as partes de um vídeo que po-
dem ser utilizadas para este fim, os trechos selecionados 
devem ser relevantes para causar impacto no consumidor 
e promover conversão para o seu negócio. O ideal é que 
os vídeos nuggets tenham entre 30 segundos até, no má-
ximo, 3 minutos, e sempre sejam acompanhados de um 
título chamativo.

Romeu Escanhoela, diretor da EscaEsco Comunicação, 

Gabriel Kessler (*)
 

Prova disso é que, 
segundo estudo da 
Gartner, 93% dos lí-

deres de RH relataram estar 
cada vez mais preocupados 
com o esgotamento dos fun-
cionários. A boa notícia é a 
possibilidade de estabelecer 
um ambiente mais positivo 
com a ajuda de uma boa 
estratégia de comunicação 
interna e o uso de ferramen-
tas adequadas.

“Ao explorar as diferenças 
entre ambientes de trabalho 
presenciais e híbridos, nossa 
pesquisa descobriu que uma 
série de recursos nativos 
do modelo híbrido estão 
causando fadiga, e isso está 
colocando o bem-estar do 
funcionário em risco. Além 
disso, muitas das estratégias 
que as organizações estão 
empregando para garantir 
a produtividade estão, na 
verdade, exacerbando esses 
fatores de fadiga”, afirma 
Alexia Cambon, diretora da 
Gartner.

O que tem afetado a con-
centração dos colaborado-
res? Três fatores-chave são 
apontados pela consultoria 
como causas de desgaste: 
distrações digitais, sobre-
carga virtual e dificuldade 
de desconexão.

O excesso de e-mails está diretamente relacionado ao aumento 
de estresse dos colaboradores.

Comunicação centralizada em um 
só canal é eficiente e evita desgaste
O trabalho remoto atravessa muitas empresas há mais de um ano e, mesmo com toda a sua flexibilidade, 
são perceptíveis os primeiros sinais de fadiga dos colaboradores nesse modelo

Universidade Católica da 
Lovaina (Bélgica) relata que 
o excesso de e-mails está 
diretamente relacionado ao 
aumento de estresse dos 
colaboradores e a perda de 
produtividade. Para Caroline 
Sauvajol-Rialland, professora 
responsável pela pesquisa, 
essa “sobrecarga de informa-
ção” causa interrupções na 
concentração do funcionário 
e em seu ritmo de trabalho. 
Ela também explica que 30% 
do tempo do profissional é 
usado para atender ligações 
ou responder e-mails.

É importante salientar 
que abusar do envio de 
e-mails gera prejuízos para 
a comunicação interna (e, 
consequentemente, para o 
resultados e finanças do ne-
gócio). Então, a solução não 
é abandonar a comunicação 
online (longe disso!), mas 
sim adotar uma estratégia de 
Comunicação Interna digital 
de forma que não sobrecar-
regue o colaborador, ofe-
recendo as informações de 
forma objetiva. Preferencial-
mente, em um mesmo canal 
para concentrar a atenção e 
o tempo do colaborador.

 
(*) - É CGO do Dialog.ci, startup 

responsável por desenvolver 
plataforma online de comunicação 

interna e RH, que funciona como um 
hub para o colaborador e melhorar o 

engajamento dentro das empresas.

	 •	Distrações no traba-
lho: e-mails; ligações 
e videoconferências de 
trabalho não planejadas; 
notificações de mensa-
gens no chat corporativo; 
e atualizações ou requi-
sição de reuniões.

	 •	Distrações digitais: 
e-mails pessoais; men-
sagens de texto; notifi-
cações de redes sociais; 
manchetes de notícias; 
e ligações e videocon-
ferências pessoais não 
planejadas.

	 •	Distrações pessoais: 
responsabilidades do-
mésticas; esponsabili-
dades de cuidado (aos 
familiares etc); e entre-
gas/correio.

	 •	E-mail: mocinho ou 

vilão da Comunicação 
Interna? - A Gartner 
afirma que “altos níveis 
de virtualização são cog-
nitivamente desgastan-
tes para o funcionário, 
com 75% dos líderes de 
RH concordando que 
o aumento no número 
de pontos de contato 
virtuais coloca os cola-
boradores em risco de 
esgotamento”. Portanto, 
o e-mail, que antes era 
um dos únicos pontos 
de contato virtual entre 
empresa e colaborador 
se tornou um de muitos. 
E o uso excessivo dessa 
ferramenta contribui di-
retamente para a fadiga.

Um estudo realizado pela 
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O que são vídeos nuggets 
e como utilizá-los?

comenta que este tipo de formato oferece a possibilidade 
de explorar diversos gatilhos mentais, o que ajuda a au-
mentar a taxa de conversão e o engajamento nas redes 
sociais. Seu sócio, Victor Escobar, complementa dizendo 
que a utilização de vídeos nuggets é uma ótima forma de 
atrair a audiência de uma mídia social para outra, como 
do Instragram para o YouTube.

Isso porque enquanto no YouTube você disponibiliza os 
vídeos completos, no Instagram, por exemplo, você pode 
publicar essas mensagens mais curtas que servirão de iscas 
para atrair o cliente em potencial. Mas não se esqueça de 
avisar nos vídeos nuggets que o usuário pode assistir os 
conteúdos completos em outra plataforma. - Fonte e mais 
informações: (https://escaesco.com.br/).
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Biometria: uma arma poderosa nas 
mãos do Talibã

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de confiança, ou 
ligue para


