
Demanda crescente é 
a realidade nas cadeias 
globais de suprimentos

O mundo parece aos 
poucos, em alguns 
lugares com maior 
e outros com menor 
velocidade, sair do 
estado catatônico 
provocado pela 
pandemia

E simula um novo 
equilíbrio com re-
tomada de parte 

da demanda reprimida 
em tempos de Coronavi-
rus, num movimento que 
estimula o aquecimento 
regional e global dos negó-
cios. O atendimento a essa 
necessidade de produtos 
é limitado pela falta de in-
sumos e componentes nas 
cadeias produtivas, tendo 
como exemplo semicondu-
tores e plásticos, gerando 
impacto em indústrias 
como a automotiva com 
paradas de produção. 

O desafio é entender 
quais são as causas que ge-
ram a quebra da produção, 
e encontrar soluções para 
restabelecer uma norma-
lidade de produção. Com 
o aumento da demanda 
aparecem as ineficiências 
das cadeias produtivas, ine-
ficiências que geralmente 
existiam antes da pande-
mia e foram potenciali-
zadas pelo represamento 
do consumo, exigindo 
respostas rápidas face às 
diferentes realidades dos 
países e localidades. 

Observa-se, assim, o 
que na engenharia de 
produção estudamos no 
lean manufacturing (ma-
nufatura enxuta) em que 
os desperdícios da cadeia 
logística geram um colap-
so no Sistema produtivo. 
Nos EUA, esse cenário é 
reforçado pela carência de 
mão-de-obra geral e por 
rupturas na cadeia logís-
tica. Segundo o relatório 
de agosto do Institute of 
Supply Management, a 
produção convive com 
longos prazos de entrega de 
componentes e insumos, 
escassez de mão-de-obra 
e de produtos devido à 
demanda. 

Na zona do euro, con-
forme a agência Reuters, 
os ofensores que seguram 
o aumento da produção 
são as interrupções nas 
cadeias de suprimentos 
de insumos e a preocupa-
ção com o progresso da 
variante delta da COVID. 
Já no Brasil, as redes 
produtivas locais como 
o agronegócio parecem 
funcionar bem, visto que 
o ritmo de recuperação da 
demanda e produção são 

acompanhados por uma 
malha logística ansiosa 
por retomar seu potencial 
no ritmo do potencial de 
consumo. 

Contudo, as operações 
que envolvem cadeias 
globais estão freadas, e a 
expectativa é que essa ten-
dência perdure, até que os 
desperdícios sejam reduzi-
dos a níveis administráveis 
ou o retorno à normalidade 
volte a escondê-las com ou-
tras ineficiências, ao menos 
até que outra crise atinja 
e as exponha novamente. 

Há, entretanto, alguns 
pontos de atenção que a 
indústria brasileira deve 
tomar, especialmente nes-
sa retomada, face à neces-
sidade de aceleração das 
atividades e ao cenário 
mundial. 

Em estudo publicado um 
pouco antes da pandemia, 
nosso país deve reduzir 
os custos da indústria em 
R$ 73 Bi por ano para que 
se torne mundialmente 
competitiva. Some-se a 
isso que mais de 50% das 
empresas de pequeno e 
médio porte não aplicam 
ou sequer conhecem de 
forma minimamente es-
truturada os princípios 
básicos do lean. Assim, é 
preciso investimentos não 
só em tecnologia, mas em 
métodos que assegurem 
que o sistema produtivo 
esteja enxuto e em condi-
ções de receber inovações 
que se paguem num espaço 
razoável de tempo. 

Fica o desafio para a 
oportunidade de desen-
volvermos nossas capa-
cidades, investirmos na 
aproximação Universidade 
- empresas e aproximarmos 
o país ao mundo da tecno-
logia. Exemplificando com 
os semicondutores, que 
hoje estão em falta devido a 
quedas de produção em pa-
íses da Ásia, somos um dos 
cinco maiores produtores 
de ferrosilício do mundo, 
exportamos o mineral e 
posteriormente o compra-
mos processado por um 
valor muito superior. 

Com investimentos ade-
quados, estímulo governa-
mentais, participação das 
empresas e das cabeças 
que já estão há décadas 
pensando no assunto, po-
demos sair de uma posição 
tecnológica historicamente 
passiva e remodelar toda a 
indústria brasileira no sen-
tido da competitividade. 
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Os brasileiros são o povo com 
mais alto grau de medo da violência, 
segundo dados do Global Peace 
Index/2021. Contudo, esse é um 
cenário que está prestes a mudar. 
Com o aumento de tecnologias, a 
convergência de sistemas de segu-
rança e a popularidade da inteligên-
cia artificial, o setor público vem se 
tornando cada dia mais capaz de 
criar novas estratégias de segurança 
a fim de alcançar o modelo ideal de 
cidades inteligentes.

O termo ‘cidades inteligentes’ é de-
signado aos municípios que adotam 
soluções inovadoras de segurança 
para servir melhor aos cidadãos. 
Segundo Edison Endo, diretor da 
Helper Tecnologia, essas mudanças 
estão expandindo e remodelando 

o escopo da indústria, que já está 
atuando de forma a prover softwares 
mais seguros, eficientes e inteligen-
tes. Confira as cinco tendências em 
inovação para o setor de segurança 
pública:
	 •	Vídeos analíticos - Sistemas 

de monitoramento contínuo com 
vídeos analíticos capazes de rea-
lizar uma análise em tempo real 
do que está sendo filmando. O 
item é capaz de acompanhar a 
movimentação de um indivíduo, 
identificar ações bruscas, como 
uma ameaça com arma ou faca, 
e sinalizar ao policial. A partir da 
imagem aproximada, o responsá-
vel poderá decidir entre iniciar 
uma ocorrência ou descartar o 
aviso.

	 •	Drones - Acompanhamento de 
ocorrências, mapeamento de 
movimentação, perseguição de 
suspeitos e ampla visualização 
de pontos estratégicos da cidade 
são apenas alguns dos benefí-
cios da utilização de drones à 
segurança pública. Ao receber 
um alerta distante, o policial 
consegue enviar o equipamento 
para fazer o acompanhamento da 
ação sem precisar se locomover, 
resolvendo algumas ocorrências 
a distância.

	 •	Semáforos inteligentes - Capa-
zes de contabilizar o número de 
veículos que cruzam uma região 
em determinada hora do dia, os 
semáforos inteligentes permitem 
manter uma via aberta pelo tem-

po necessário para estabilizar o 
fluxo, evitando congestionamen-
tos em horários de pico. Além 
disso, o equipamento oferece 
leitura de placas, controle de 
rotatividade e rastreamento de 
veículos.

	 •	Iluminação inteligente - É um 
dispositivo tecnológico criado 
para facilitar a realização de 
algumas ações remotamente, 
como aumentar ou diminuir 
a luminosidade da lâmpada 
quando necessário. Além disso, 
ela é capaz de aprender com o 
ambiente e entrar em modo ‘eco-
nomia de energia’ nos horários 
com baixo – ou nenhum – fluxo 
de pessoas, reduzindo os custos 
públicos municipais.

	 •	Totens de segurança - Com 
uma presença robusta e im-
ponente, sistema de giroflex e 
canal de comunicação em tempo 
real, que permite interação entre 
cidadãos e responsáveis pelas 
forças de segurança munici-
pais, os totens atuam como um 
módulo policial 24h, otimizando 
o policiamento ostensivo em 
pontos-chave da cidade. 

  Além disso, os totens contam com 
um conjunto de câmeras em 360 
graus para monitoramento integral 
e simultâneo do perímetro e po-
dem ser programados para emitir 
mensagens de áudio educativas e 
informativas em alta potência. - 
Fonte e outras informações: (www.
helpertecnologia.com.br).

E são os desenvolvedo-
res os arquitetos da 
grande maioria destes 

endereços eletrônicos. Mui-
tas vezes atuando como pro-
fissionais liberais, é comum 
a seguinte dúvida: quanto 
cobrar pelo meu trabalho? 

O que pode parecer fácil 
para um desenvolvedor ex-
periente, vira uma grande dor 
de cabeça para os profissio-
nais que possuem o domínio 
técnico, mas ainda estão co-
meçando a lidar com a criação 
de sites como um negócio. 
“Na hora de definir quanto 
cobrar, é importante levar 
em consideração uma série 
de fatores, como: contabili-
zar despesas como energia, 
aluguel, internet, mercado 
e tudo necessário para a sua 
empresa sobreviver. 

Essa será sempre a sua 
base mensal, e os seus tra-
balhos precisam atingir esse 
valor no período de tempo,” 
afirma Arthur Alves, head da 
Locaweb PRO, que comple-
ta: “o modelo de cobrança 
por hora é o mais indicado. 
Considerando que o seu 
custo de vida é R$ 3 mil, se 
você trabalha oito horas por 
dia, durante 22 dias no mês, 

Não existe uma fórmula mágica de cobrança. É preciso entender 
o momento e se adequar ao perfil do cliente.

Como cobrar por um site? 
Especialista dá dicas

Apesar da inegável importância das redes sociais, os sites ainda são a parte mais importante da 
internet. São neles que você se informa, pesquisa, compra etc...

revendas de hospedagens in-
ternacionais, impactando o 
valor final e, por consequên-
cia, a margem de lucro do 
desenvolvedor”. 

Apesar das necessidades 
de negócio de qualquer 
projeto digital serem de-
mandadas pelo cliente, cabe 
ao profissional identificar a 
complexidade do empreen-
dimento e propor a melhor 
solução em termos de tem-
po de entrega, tecnologia 
aplicada e custo-benefício. 
E isso se aplica à escolha 
da hospedagem, que deve 
ter um pacote de funcio-
nalidades que atendam às 
necessidades do projeto. 

E o que o desenvolvedor 
pode fazer para manter uma 
boa relação com o cliente? 
“Atender às expectativas 
requer transparência com 
relação a prazos, entregas e 
serviços oferecidos. Deixe 
claro os canais e horários de 
atendimento, bem definido 
o que é responsabilidade do 
cliente, o que é do desenvol-
vedor e o que é do fornecedor 
de infraestrutura”, finaliza 
Arthur. - Fonte e outras 
informações: (https://pro.
locaweb.com.br/).
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o valor mínimo que você 
precisa cobrar por hora de 
trabalho é R$17,05”. 

Ao precificar deve-se levar 
em conta as características 
e o tamanho do site. 

Os principais tipos - 
como landing pages, hot-
sites, sites institucionais, 
portais e e-commerces - têm 
necessidades diferentes, que 
levam a trabalhos diferentes 
e impactam o preço cobra-
do. “Além disso, também 
é importante saber o valor 
médio da hora de trabalho 
na região, complexidade do 
projeto, demanda de proje-

tos no mês (se você tem pou-
cos, a tendência é aumentar 
o preço para arcar com seus 
custos e despesas), nível de 
sua qualificação profissional 
e o seu portfólio”, diz Alves. 

De acordo com o executi-
vo, não existe uma fórmula 
mágica de cobrança. “É 
preciso entender o momen-
to e se adequar ao perfil do 
cliente para elaborar um 
orçamento adequado. Outro 
ponto de atenção são as va-
riações recentes no câmbio 
para moeda estrangeira, o 
que influencia os preços de 
serviços de hospedagens e 

Cinco tendências em inovação para o setor de segurança pública

Bruno Cedaro (*)

Os ataques cibernéticos a empresas brasileiras cresceram 
220% no primeiro semestre, em comparação com o mesmo 
período do ano passado, segundo dados divulgados pelo grupo 
Mz. Somos o quinto país mais afetado por esses crimes, o que 
faz com que a preocupação em garantir a segurança dos dados 
esteja mais forte do que nunca. Mesmo diante de tamanha 
necessidade, muitas empresas ainda falham nessa missão, não 
dando a devida atenção e investimento necessário.

Apesar da vigência da LGPD e o anúncio da aplicação de 
multas para aquelas que não cumprirem com as regras, cerca 
de 84% das organizações ainda não se adequaram às normas 
exigidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD), de acordo com um estudo feito pela CodeBy. Neste 
cenário, a impunidade pode ser a grande influenciadora.

Ainda não temos um consenso sobre a forma como a ANPD, 
responsável pela verificação, irá aplicar tal fiscalização – o 
que faz com que muitas empresas ainda não se preocupem 
com possíveis multas. Até que o primeiro caso venha à tona, 
o modelo de gestão no país será passivo, dependente de uma 
atitude mais rígida perante o órgão para uma mudança efetiva.

A maior dificuldade em promover a cibersegurança está, sem 
dúvida, na conscientização dos empresários perante sua impor-
tância. Muitas equipes não estão treinadas e informadas sobre 
os processos a serem cumpridos, disponibilizando, por exemplo, 
canais para cadastramento de dados e informações pessoais sem 
que estejam criptografados para garantir a segurança dos clientes.

Para piorar, a falta de um departamento exclusivo para 
essa tarefa, junto com a inexistência de políticas de acesso 
adequadas, como guias para a adequação à Lei, são descuidos 
que prejudicam ainda mais a proteção dos dados. Diante de 
tantos crimes cibernéticos – especialmente o sequestro e roubo 
de dados, para venda no mercado paralelo ou para que seja 
feito algo contra a base de informação – já está mais do que 
na hora de adotar práticas conjuntas visando a cibersegurança 
das empresas.

Ao contrário do que muitos imaginam, não existe uma fer-
ramenta ideal ou única para essa tarefa. Na verdade, o pre-
paro tecnológico representa apenas uma parte do todo, para 

Quais são os maiores 
desafios da cibersegurança?

garantir a segurança dos dados. Muito além do que dispor 
de firewalls de boa qualidade, antivírus, ou um DLP (Data 
Loss Prevention) atualizado, é imprescindível criar uma área 
dedicada a essa missão.

Busque também consultorias externas para contribuir 
com esse processo. Elas trarão um olhar de fora sobre como 
a organização está tratando seus dados e, o que deve ser 
aperfeiçoado - tanto em sua política interna quanto nos inves-
timentos tecnológicos necessários. Em uma terceira ponta, 
um escritório de advocacia especializado na LGPD se torna 
fundamental para informar sobre os possíveis riscos e como 
enquadrá-la no seu negócio.

Todas essas ações, quando desempenhadas por profissio-
nais qualificados e preparados, proporcionarão a adequação 
necessária. Por isso, não deixe de investir em treinamentos e 
capacitações constantes, para que as equipes estejam prontas 
para lidar com as demandas. A atualização contínua sobre as 
melhores práticas do mercado, aliadas à conscientização dos 
colaboradores, com certeza contribuirão para que seu negócio 
consiga proteger seus dados e, evitar ao máximo, ataques que 
possam danificá-lo.

(*) - É COO Digital e CBDO da Pontaltech, empresa especializada em soluções 
integradas de voz, SMS, e-mail, chatbots e RCS.
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Muitas equipes ainda não estão 
treinadas e informadas sobre os 
processos a serem cumpridos.


