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News@TI
Galena é selecionada entre 100 startups mais 
promissoras da américa latina

@A Galena, startup especializada no desenvolvimento de carreira 
de ex-estudantes da rede pública de ensino, marcou presença no 

ranking 2021 LATAM EdTech. Eleita por especialistas da plataforma norte-
-americana de inteligência global HolonIQ, a lista reúne as 100 empresas 
mais promissoras do segmento da América Latina e do Caribe. Criada no 
final de 2020, a Galena apresenta um modelo inovador e disruptivo de 
inclusão de jovens no mercado de trabalho, totalmente conectado com a 
demanda do mundo corporativo. A primeira turma da edtech, finalizada 
em agosto deste ano com 60 jovens de até 24 anos, já está 100% contra-
tada por empresas como Unilever, iFood e QuintoAndar. Para a segunda 
turma, a startup está com 300 vagas abertas com inscrições através do 
site da Galena, até o dia 30 de setembro (www.galena.com e @sougalena).

LG lugar de gente e Wiz criam plataforma de 
benefícios por adesão

@A LG lugar de gente, provedora de soluções de tecnologia para 
gestão de pessoas, e a Wiz Soluções (WIZS3), gestora de canais de 

distribuição de seguros e produtos financeiros, criaram uma joint venture 
responsável por um marketplace inovador e completo para oferta de 
benefícios por adesão. A BenTech tem como objetivo ajudar o RH de 
empresas de todos os portes a criar uma experiência diferenciada, com 
impactos positivos no engajamento e satisfação dos colaboradores. Com 
portfólio diversificado, a BenTech oferecerá uma experiência orgânica, 
amigável, autônoma e flexível. Gestores de RH podem levar diferenciais 
competitivos para suas empresas, com destaque para os produtos de 
crédito, seguros e benefícios, deixando a critério do colaborador definir 
a contratação dos produtos a partir de suas necessidades.

Programa de Aprendiz da HDI Seguros está 
com vagas abertas

@A HDI seguros, 4ª maior seguradora no ramo empresarial, 5ª maior 
em Automóveis e 6ª em Residencial, está com 13 vagas abertas para 

o seu Programa de Aprendiz. A iniciativa tem oportunidades em São Paulo 
(SP), Vitória (ES), Porto Alegre (RS), Blumenau (SC), Uberlândia (MG), 
Ribeirão Preto (SP), Novo Hamburgo (RS), Salvador (SP) e Joinville (SC). 
Os selecionados poderão atuar nas áreas jurídica, de sinistros e filiais da 
seguradora. Se você se identifica com este tipo de ambiente as inscrições 
podem ser feitas por meio do site https://hdiseguros.gupy.io/jobs/1137904.

Coluna do Heródoto

É verdade que os 
membros do supremo 
não dependem do voto 
popular. Nem para 
nomeação nem para 
permanecer no cargo. 

A rotatividade é carac-
terística de outros 
dois poderes da re-

pública. Presidente, sena-
dores e deputados federais 
anseiam pelos votos dos 
eleitores para permanecer 
mais um mandato de 4 anos, 
onde, geralmente, prome-
tem fazer tudo o que prome-
teram e não fizeram durante 
o atual mandato. Isto não se 
aplica ao supremo. 

Uma vez nomeados tem 
garantia de longa perma-
nência na Suprema Corte, 
goste ou não a população 
das decisões que tomam. 
A toga não está submetida 
nem à urna, nem ao ibope. 
Esta estabilidade pratica-
mente nasceu com as ideias 
de Montesquieu e é aceita 
na maioria dos países demo-
cráticos do mundo.

Decisões da justiça não 
se rejeitam, cumprem-se. 
Esta é outra característica 
fundamental para a inde-
pendência dos juízes, não 
importa se trabalhem em 
uma pequena comunida-
de, ou na capital do país, 
no imponente prédio da 
Suprema Corte. Há o ritual 
do cargo e os cidadãos ao 
verem homem ou mulher 
de toga imediatamente os 
identificam como ministros. 

Os debates sobre as de-
cisões do  tribunal são 
uma testemunha de que as 
pessoas podem divergir dos 
ministros. Recentemente 

houve forte reação, princi-
palmente nos meios mais 
liberais , quando a Suprema 
Corte permitiru a entrada 
em vigor de uma lei estadual 
que proibe o aborto após 
seis semanas de gestação. 

Os críticos dizem que nes-
se período não é possível a 
mulher saber se está grávida 
ou não. A sentença se alinha 
aos conservadores que tem 
grande força política no 
país. Contudo está resolvido 
e não se volta atrás, ainda 
que se possa divergir eter-
namente da decisão.

Liberais e conservadores 
se alternam na maioria dos 
postos do tribunal. Os insti-
tutos de pesquisa apontam 
que a popularidade dos 
juízes vem caindo nas duas 
últimas décadas. Isso se 
deve, segundo analistas, a 
uma politização não só da 
Suprema Corte, mas como 
do judiciário como um todo. 

O conjunto de nove mi-
nistros, três mulheres e seis 
homens, tende a se tornar 
cada vez mais conservador. 
Exemplo disso foi a última 
indicação do presidente da 
república. A mais recente 
pesquisa, realizada pela 
Quinnipiac University, cons-
tata que a Suprema Corte 
dos Estados Unidos da 
América atinge o seu nível 
mais baixo em 2021. 

Apenas 37 por cento dos 
eleitores aprovam o traba-
lho da corte, enquanto 50% 
desaprovam e 13 % não tem 
opinião formada. Em tempo: 
os mandatos são vitalícios.

(*) - Jornalista do R7,  
Record News e Nova Brasil fm  

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Baixo ibope 
do Supremo

São Paulo, sexta-feira, 24 de setembro de 2021 Negócios2

Diversidade Etária: por que 
a geração 40+ é essencial 

para o mercado de trabalho
A diversidade tem sido amplamente discutida nos últimos anos, seja em empresas ou canais de comunicação. 
Trata-se de uma ação para ajudar a disseminar o que há de mais importante na nossa sociedade: as pessoas como 
elas são.

Patrícia Kost (*)

No entanto, ainda temos um 
caminho a ser percorrido. Uma 
cena frequente no ambiente 

de trabalho nas últimas décadas, por 
exemplo, é a discriminação de idade. 
Nesta linha, uma pesquisa recente da 
InfoJobs aponta que 70% das pessoas 
com 40 anos ou mais dizem já ter sido 
sofrido algum tipo de discriminação 
por conta da idade.

A discussão sobre diversidade etária 
é necessária porque tanto a sociedade 
como as empresas podem ajudar a 
sanar os casos de preconceitos sobre 
pessoas com faixas etárias mais avan-
çadas. Afinal, falamos de pessoas que 
possuem conhecimento e experiência. 
Profissionais que enfrentam diversas 
barreiras, como os olhares sobre a idade 
de forma pejorativa na nossa cultura 
- fator que inviabiliza a sequência de 
suas carreiras, seus sonhos e o apoio ao 
desenvolvimento do país - e, de quebra, 
precisam de renda para sustento pró-
prio e/ou de suas respectivas famílias.

E de que forma esse cenário pode 
mudar? Primeiro, a partir de uma mu-
dança cultural da sociedade a respeito 
dos conceitos sobre a idade. Já as em-
presas poderiam repensar um pouco 
sobre os impactos da “juniorização” e 
do rendimento financeiro das pessoas 
com mais de 40 anos. Outro ponto seria 
atentar-se a atitudes e comentários 
inadequados, além de fazer um mape-
amento dos profissionais existentes e 
a busca na diversidade das escolhas.  

mais integração e, consequentemente, 
produtividade.

Entre os principais benefícios para 
uma organização que diversifica pes-
soas de diferentes gerações estão a 
qualidade, criatividade, melhor am-
biente para as pessoas, aumento dos 
resultados, e outros.

Quando uma empresa estimula a troca 
de experiências, ela propaga a amplia-
ção de conhecimentos, sejam eles téc-
nicos, de liderança ou pessoais. Junto a 
isso, proporcionar desafios e segurança 
psicológica pode ser um caminho para 
a inclusão de profissionais que injusta-
mente são considerados ultrapassados 
para o mercado de trabalho, além de 
ajudar as demais pessoas a despirem-se 
de preconceitos. 

(*) É People Business Partner Lambda3
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O mercado precisa verificar o que está 

sendo feito em processos seletivos. As 
companhias devem se atentar a atitudes 
e comentários inadequados, além de 
fazer um mapeamento dos profissionais 
existentes e a busca da diversidade nas 
escolhas.

Deve-se considerar também a am-
pliação de buscas de profissionais com 
mais idade em diferentes fontes de 
recrutamento, dialogar sobre o assunto, 
oferecer um espaço seguro para falar 
sobre o tema e mostrar a importância 
da experiência profissional e de vida. 
Ou seja, além do debate, o acolhimento 
é fundamental.

Quando as empresas reconhecem 
os papéis de diferentes gerações, 
fica mais possível atingir equilíbrio e 
inovação – valores que podem trazer 

Em 2020, a data movimentou R$3,1 
bilhões no e-commerce e tem previsão de 
manter o crescimento nas vendas na edição 
deste ano. 

A Black Friday é uma das épocas mais 
esperadas pelos varejistas e consumidores. 
Segundo dados da consultoria Ebit|Nielsen, 
o e-commerce movimentou 3,1 bilhões de 
reais só no dia 27 de novembro do ano passa-
do. Com as vendas no online em alta, dados 
do relatório da Future Shopper Report 2021, 
produzido pela Wunderman Thompson em 
parceria com a Enext, apontam que 55% dos 
brasileiros pretendem seguir comprando no 
varejo digital de forma frequente. Com isso, 
oferecer um ambiente online seguro para 
os consumidores é fundamental para o bom 
desempenho do negócio. 

Segundo a União Internacional das Te-
lecomunicações (UIT), as perdas globais 
causadas por crimes cibernéticos são 
estimadas entre US$1 trilhão em 2020 e 
US$6 trilhões em 2021. Em consequência 
disso, grandes impactos negativos afetam as 
empresas, como foi o caso da Lojas Renner, 
que teve um ataque cibernético e ficou com 
seu site e aplicativo fora do ar. Os efeitos 
que a empresa sofreu foram enormes, além 
do risco do vazamento de bancos de dados, 
houve queda de 1,5% na Bolsa.

De acordo com Fabiano Brito, CEO da 
FC Nuvem, uma dica para as empresas 
evitarem esses ataques no período da 
Black Friday é buscar apoio consultivo 
para uma análise profunda e imparcial dos 
riscos, com a criação de um plano de ação 
para atacar rapidamente os pontos levan-
tados, criando as camadas de segurança 
necessárias. Ele ainda destaca a extrema 
importância de ter controle e visibilidade 
do seu ambiente. 

“Em um mundo tão tecnológico, em que 
tudo é digital, proteger os dados dos clientes 
e das empresas, além de garantir o funciona-
mento da operação, é primordial para o bom 
desempenho do negócio. Você precisa passar 
confiança para o consumidor e botá-la em 
prática. Isso só será possível através de estra-
tégias completas de segurança de identidade 

de usuários, principalmente com o contexto 
de trabalho remoto atual, e de segurança de 
infraestrutura, onde você previne que existam 
pontos de entrada vulneráveis a ataques ha-
cker e também prepara o seu ambiente para 
retomar o controle rapidamente no caso de 
um possível ataque. Estratégias como essa te 
preparam para qualquer adversidade, e fazem 
com que a sua empresa não seja um alvo tão 
atraente para os hackers” explica Brito, CEO 
da FC Nuvem, empresa do Grupo FCamara, 
parceira Gold da Microsoft e especialista em 
transformação digital segura, escalável e com 
alta disponibilidade através de computação 
em nuvem e serviços gerenciados.

Uma outra dica para a empresa se proteger 
é construir uma arquitetura em camadas que 
possa gerar barreiras a serem transpostas pe-
los hackers e com isso não apenas desmotivá-
-los a continuar com a invasão, mas também 
proporcionar meios para rastrear e evitar o 
sucesso do ataque.

A cibersegurança nas empresas nada mais 
é do que o conjunto de medidas adotadas 
para proteger computadores, servidores, 
dispositivos móveis, sistemas eletrônicos, 
redes e dados contra ataques malignos. Entre 
as categorias de proteção mais comuns, estão 
segurança de rede, de aplicativos, segurança 
de informações, segurança operacional, re-
cuperação de desastres e continuidade dos 
negócios e educação do usuário final. 

Para ter mais segurança contra ataques 
cibernéticos, algumas soluções podem ajudar 
na proteção. A infraestrutura em nuvem é um 
grande facilitador nesse caso, pois possibilita 

o uso de inúmeros recursos importantes 
para esse tipo de proteção e remediação 
de forma mais ágil. Como é o caso da FC 
Nuvem, que oferece serviços com foco em 
segurança nos quais é possível identificar 
vulnerabilidades do ambiente em nuvem, 
definir ações de correção para elas, no 
intuito de blindar a empresa de tentativas 
de ataque, além de revisões recorrentes da 
segurança do ambiente e monitoramento 24 
horas por dia, sete dias por semana. Outro 
serviço é o Bunker FC Nuvem, que garante 
que a empresa tenha meios de remediação e 
retomada rápida de controle em caso de um 
possível sequestro de dados por ataque de 
ransomware, evitando assim que a empresa 
tenha que pagar valores altíssimos como 
forma de resgate. 

“Quando falamos de negócios digitais, a 
computação em nuvem pode ser uma grande 
aliada para ter melhor controle e gestão 
dos seus sistemas e informações: como eles 
são acessados, por onde, por quem e como 
garantir a identidade dessa pessoa que está 
acessando os dados da empresa. No entanto, 
também é preciso ter um serviço que te 
ajude a revisar e monitorar esse ambiente, 
identifique ferramentas para uma constante 
melhoria e tome as ações necessárias no caso 
de incidentes. Estar protegido antes mesmo 
de um ataque passará mais segurança tanto 
para a empresa como para o cliente. E nos 
últimos meses ficou claro que assumir a 
possibilidade de brechas e estar preparado 
para uma eventual invasão não quer dizer 
que sua segurança é fraca, mas sim que 
a empresa está preparada para qualquer 
situação.”, alerta Brito.

Black Friday: cibersegurança é solução para empresas 
garantirem a seguridade dos clientes durante as compras

Patrícia Kost
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