
O que o caso Pegasus 
pode nos ensinar sobre 

proteção de dados

Nos últimos dias, 
fomos impactados 
por notícias sobre 
o que promete ser 
o escândalo de 
espionagem da década

O caso Pegasus aponta 
que 50 mil pessoas 
foram possíveis al-

vos de espionagem pelos 
clientes de uma empresa 
israelense desde 2016, de 
acordo com informações 
obtidas pela Anistia Inter-
nacional e pela Forbidden 
Stories. 

Compartilhada com um 
consórcio de 17 veículos 
de imprensa, a história cha-
mou atenção por se tratar 
de um spyware capaz se 
infiltrar em smartphones 
extraindo dados pessoais e 
controlando secretamente 
microfones e câmeras do 
aparelho - tudo isso a par-
tir do clique zero, ou seja, 
basicamente não há como 
o usuário impedir que o 
spyware invada o celular. 

E ninguém está seguro de 
ter seus dados roubados: 
de acordo com o jornal Le 
Monde, o presidente francês 
Emmanuel Macron foi um 
dos um dos alvos do Pega-
sus, assim como o rei do 
Marrocos, o primeiro-minis-
tro do Paquistão e mais 180 
jornalistas do mundo todo. 

Talvez nunca saibamos 
quem realmente foi espio-
nado pelo Pegasus, afinal 
a empresa israelense afir-
mou não divulgar o nome 
dos seus clientes, mas é 
de conhecimento de todos 
que há o apoio do governo 
de Israel, já que a empresa 
alega vender sua tecnolo-
gia apenas para governos 
aprovados por Israel e com 
a intenção de acabar com o 
terrorismo e outros tipos de 
redes criminosas. 

A situação só deixa em 
evidência o quanto a pro-

teção de dados e o direito à 
privacidade desses dados é 
algo frágil ao redor do globo. 
No Brasil, a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) 
está em vigor desde 2020, 
no entanto, a partir de 1º de 
agosto, empresas privadas 
e órgãos públicos que não 
garantirem a proteção dos 
dados que possuem, são 
punidas. 

Segundo a PSafe, em-
presa de cyber segurança, 
4,6 bilhões de dados foram 
vazados apenas em 2021, e 
a estimativa é que até o final 
do ano o número ultrapasse 
os 10 bilhões. As conse-
quências do vazamento 
de dados e o uso indevido 
destes são completamente 
imprevisíveis. 

Empresas de big data en-
frentam um grande desafio 
para garantir segurança de 
dados e estarem em sinergia 
com a LGPD. O caminho é 
sempre garantir que o uso 
dos dados será inofensivo 
e seguro. O futuro do uso 
de dados ainda é incerto, 
o que permite insegurança 
de consumidores, com toda 
razão. 

Há um grande paradoxo 
que envolve o assunto: o 
fornecimento de dados 
personaliza toda nossa ex-
periência de compra, con-
sumo de entretenimento e 
facilita nossa interação com 
conteúdos compatíveis com 
a nossa realidade. Mas essa 
facilidade não vem de graça. 

Tudo isso é feito para que 
fiquemos cada vez mais 
conectados e, com o nosso 
consentimento, todos es-
ses dados fornecidos têm 
um caminho ainda incerto, 
sem a garantia de que serão 
usados com ética ou até 
mesmo se haverá punição 
caso sejamos violados. 

(*) - É CEO da upLexis, empresa de 
software que desenvolve soluções de 
busca e estruturação de informações 

extraídas de Big Data da internet e 
outras bases de conhecimento.
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A transformação digital 
pode ser a maior palavra-
chave dos últimos anos. 
Mas também pode ser o 
empreendimento mais im-
portante que sua empresa 
cultiva. Embora signifique 
coisas distintas para di-
ferentes organizações, a 
evolução é vital para acom-
panhar os gestores e líderes 
do setor em um mercado 
em rápido crescimento. 
Nos últimos tempos, nem 
todos os esforços de trans-
formação digital foram 
planejados. 

A Covid-19 deixou muitas 
empresas em uma situação 
vulnerável, exigindo atua-
lizações urgentes simples-
mente para permanecerem 
operacionais. Seguindo em 
frente, o sucesso nesta nova 
era digital exigirá previsão 
e planejamento cuidadoso 
- com uma compreensão 
profunda de como será o 
futuro do trabalho na nova 
era digital. Algumas orga-
nizações acreditam que 
utilizando apenas planilhas, 
e-mails e telefonemas são 
suficientes para gerenciar 
uma força de trabalho 
remoto.

E embora isso possa ser 
verdade para uma peque-
na operação, esses mé-
todos são simplesmente 
insustentáveis para uma 
empresa em crescimen-
to. O mesmo se aplica ao 
envelhecimento do soft-
ware de gerenciamento 
de dados. Gerenciar uma 
força de trabalho móvel 
de próxima geração re-
quer tecnologia ágil que 
pode ser configurada e 
estendida para atender às 
necessidades específicas 
de sua organização e de 
suas pessoas. 

Isso inclui a capacidade 
de se integrar a outros 
novos sistemas que fa-
zem parte de uma maior 
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Há uma série de razões 
que podem levar à 
desistência de uma 

compra. Qual de nós nunca 
pegou um item na prateleira 
do mercado e minutos depois 
o devolveu, pois pensou mais 
um pouco e chegou à con-
clusão de que não precisava 
daquele produto naquele 
momento? 

Quem nunca navegou por 
uma loja online, selecionou 
os produtos que desejava, 
deixou para concluir a com-
pra em outro momento e 
nunca mais retornou? Nas 
lojas online, o consumidor 
se sente mais “livre” para 
decidir entre comprar 
ou não. O relatório anual 
E-Commerce Radar, por 
exemplo, aponta que cerca 
de 82% dos consumidores 
brasileiros abandonam seus 
carrinhos nas compras 
online. 

Um meta-estudo feito 
pela empresa Barilliance, 
que reúne centenas de pes-
quisas desde 2006 e que foi 
atualizado em 2020, mostra 
que a taxa média global de 
abandono de carrinhos em 
e-commerces é de aproxima-
damente 77,73%. Os fatores 
que levam à desistência de 
uma compra e ao consequen-
te abandono do carrinho são 
diversos. Em 60% dos casos, 

Cerca de 82% dos consumidores abandonam seus carrinhos nas 
compras online.
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A notícia de que o Facebook 

estava desenvolvendo uma 
versão do Instagram dedicada 
às crianças chegou ao grande 
público em março passado. A 
empresa confirmou a notícia, 
gerando indignação entre 
organizações voltadas a de-
fender os direitos humanos, 
combater o bullying e pro-
teger a saúde mental, todas 
preocupadas com os impactos 
gerados ao se dar às crianças 
ainda mais acesso às redes 
sociais. 

Em agosto, o Wall Street 
Journal disse ter tido acesso 
a pesquisas feitas pelo próprio 
Facebook e que constataram 
que o Instagram faz mal aos 
adolescentes, o que aumentou 
ainda mais a pressão sobre a 
empresa. Como é comum em 
situações como essa, o Face-
book disse que as informações 
publicadas pelo jornal acerca 
do assunto foram produto de 
má intepretação e deturpação 
dos dados da pesquisa. 

Agora, a empresa diz estar 
fazendo uma pausa no desen-
volvimento do novo aplicativo, 
que vem sendo chamado 
Instagram Kids; segundo ela, 
a fim de dedicar seus recursos 
ao desenvolvimento de fer-
ramentas que permitam aos 
pais supervisionar o acesso 
de crianças e adolescentes às 
redes sociais. 

Evidentemente, pretende, 

em paralelo, persuadir o mun-
do de que um aplicativo desse 
tipo é, de fato, uma coisa não 
apenas boa, mas necessária, 
como deixou claro o executivo 
responsável pelo Instagram, 
Adam Mosseri, ao afirmar 
que crianças já acessam o 
Instagram mentindo sobre 
sua idade - a idade mínima 
para acessar o aplicativo é 
13 anos - e que, então, seria 
melhor desenvolver um novo 
produto voltado para crianças 
na faixa etária de 10 a 12 anos, 
que poderiam acessá-lo ape-
nas sob um controle estrito 
dos pais. 

Segundo Mosseri, o Insta-
gram Kids não será projetado 
para replicar a versão adulta 
do aplicativo, mas será livre 
de anúncios e supervisionado 
diretamente pelos pais, que 
poderão controlar o tempo 
que seus filhos passarão no 
aplicativo, quem poderá en-
viar mensagens a eles, quem 
poderá segui-los e quem eles 
podem seguir. 

Ainda segundo a empresa, 
ela pretende trabalhar com 
pais, especialistas e legislado-
res para demonstrar o “valor e 
a necessidade” do Instagram 
Kids, que, se lançado, obvia-
mente tornará as pessoas ain-
da mais dependentes, no mau 
sentido, das redes sociais. 

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Preocupa a 
exclusão de 
450 mil empresas 
do Simples 
Nacional

A Receita Federal está 
notificando cerca de 450 
mil empresas enquadradas 
no Simples Nacional para 
que acertem suas dívidas 
no prazo de 30 dias após 
o recebimento do Termo 
de Exclusão, sob o risco 
de serem SUPRIMIDAS do 
sistema tributário. O total da 
dívida estimada pela Receita 
é de R$ 35 bilhões. 

Para o Conselho Regional 
de Contabilidade do Estado 
de São Paulo (CRCSP), as 
penalidades podem dificul-
tar ainda mais a retomada da 
economia. As micro e peque-
nas empresas têm um papel 
importante na economia 
brasileira. Elas representam 
aproximadamente 30% do 
PIB e são responsáveis por 
cerca de 50% dos empregos 
no país. Em decorrência 
da crise deflagrada pela 
pandemia, sofreram forte 
impacto econômico e perda 
de faturamento.

“Não questionamos as 
regras da Receita Federal, 
mas estamos preocupados 
com o impacto que essa 
decisão terá na economia, 
pelo volume de empresas 
que serão afetadas. Essas 
empresas já vinham tendo 
muita dificuldade durante 
a pandemia e, por isso, en-
tendemos que esse prazo 
de 30 dias poderia ser, no 
mínimo, prorrogado”, afirma 
o presidente do CRCSP, José 
Donizete Valentina. 

Para ele, a importância 
desse universo de empresas 
justificaria até mesmo um 
indulto das dívidas. “Por 
tudo o que essas empresas 
vêm passando, esse é um 
momento que a Receita 
Federal poderia ser mais 
solidária e ajudar mais os 
empreendedores no sentido 
de propor melhores condi-
ções e benefícios e, por que 
não, até mesmo estudar uma 
anistia para essas empresas”, 
finaliza (AI/CRCSP) (ABr).

Cashback: estratégia para 
recuperar carrinhos abandonados
Desistir de uma compra é algo bastante comum entre os consumidores, independente da aquisição ser 
realizada no mundo físico ou pela internet

da urgente no trabalho e 
na correria a página da loja 
online é fechada. 

Pode ser que você não pen-
se novamente no assunto tão 
cedo. Porém, se algum tempo 
depois chegar um e-mail à sua 
caixa de entrada oferecendo 
5% de cashback na compra 
daquele smartphone esque-
cido no carrinho de compras, 
você volta a ficar tentado a 
realizar a compra, não fica? 
Sempre haverá consumido-
res desistindo de realizar 
suas compras, independente 
do quanto a equipe da loja 
online se esmere em tornar 
a experiência mais rápida, 
prática e eficiente. 

Assim, é extremamente 
inteligente, ter opções na 
manga para utilizar nesses 
casos e reacender o desejo 
de consumo naquele cliente 
que foi, momentaneamente, 
distraído em seu processo 
de compra ou que precisou 
de mais um tempinho para 
pensar. O cashback pode 
ser uma ferramenta muito 
importante na estratégia 
de recuperação de carri-
nhos abandonados de todo 
e-commerce. Vale estudar 
o assunto e as melhores 
formas de aplicá-lo em sua 
operação!

 
(*) - É especialista em e-commerce, 

fundador e CEO do Meu Dim Dim, 
plataforma de cashback 100% 

brasileira (www.meudimdim.com.br).
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o valor do frete elevado é o 
grande responsável. 

Outras causas são: o apare-
cimento de custos inespera-
dos – caso do encarecimento 
de um item em promoção em 
virtude da cor ou do tama-
nho escolhidos -, checkouts 
muito longos e de preenchi-
mento complicado, falta de 
segurança por parte da loja, 
etc. Claramente, ninguém 
quer perder vendas, espe-
cialmente agora em que boa 
parte das empresas estão 
em processo de recupera-
ção após o enfrentamento 
do período mais crítico da 
pandemia. 

Assim, além de melhorar 
os processos internos, ne-
gociar valores de frete mais 
atrativos com os parceiros, 

trabalhar para que todos os 
produtos tenham descrição 
mais clara e boas imagens, 
aperfeiçoar a comunicação 
de promoções para não 
causar frustrações e, logo, 
a desistência da compra, 
também é interessante ava-
liar meios que auxiliem na 
recuperação dos carrinhos 
abandonados no e-commer-
ce. Uma sugestão: avalie 
firmar parceria com uma 
boa plataforma de cashback.

Imagine que você deseja 
comprar um novo smartpho-
ne. Você acessa algumas 
lojas, avalia características 
e valores dos aparelhos e 
finalmente decide por um 
modelo específico. Na hora 
de efetuar o pagamento, no 
entanto, surge uma deman-

Facebook suspende o 
desenvolvimento do 

Instagram Kids

Transformação digital: 
por escolha ou necessidade?

estratégia de transforma-
ção digital. Há uma trans-
formação complementar 
acontecendo dentro dos 
negócios em todo o mundo 
ao lado do digital, e esse é 
o crescente domínio dos 
dados. Enquanto os recur-
sos digitais melhoram para 
permitir maior captura e ar-
mazenamento de números 
operacionais e de vendas, 
a corrida continua para 
transformar esses conjun-
tos de dados em insights 
de negócios valiosos que 
levam a tomada de deci-
sões informadas a novos 
patamares. 

A captura e análise de 
dados é um componente-
chave dos sistemas base-
ados em nuvem, onde os 
recursos são pré-construí-
dos no software e formam 
um componente central 
do serviço oferecido. Você 
não precisa mais de inú-
meras horas-homem para 
vasculhar conjuntos de 
dados díspares, tentando 
entender os números. No-
vas plataformas fazem o 
hack funcionar para você: 
fornecendo insights claros 
que facilitam relatórios, 
revisões e conformidade. 

Os avanços em inteligên-
cia artificial e aprendiza-
do de máquina oferecem 
infinitas possibilidades à 

medida que avançamos 
da revolução industrial do 
século XVIII para a quarta 
revolução industrial em 
2020 e daqui para frente. 
Ao procuramos alavancar 
a robótica de maneiras 
novas e inimagináveis, a 
inteligência artificial ofe-
rece oportunidades sem 
precedentes para resol-
ver desafios de negócios 
antigos. 

As principais empresas 
globais estão rapidamente 
construindo sua “segunda 
força de trabalho” de IA, 
que opera nos bastidores 
e libera os trabalhadores 
humanos para fazer o que 
os seres humanos fazem 
melhor: falar, relacionar, 
analisar e imaginar. Ao 
entregar tarefas manuais e 
repetitivas à IA, recebemos 
de volta a única coisa que o 
dinheiro não pode comprar: 
tempo. 

À medida que avançamos 
em direção a um mundo 
pós-covid, as tecnologias 
inteligentes percorrerão 
um longo caminho para a 
construção de uma marca 
empregadora invejável que 
atenda efetivamente às 
necessidades de uma força 
de trabalho da próxima 
geração. 

(*) - É Diretor de Marketing da 
Access (www.access.org.br).

Gerenciar uma força de trabalho móvel de próxima geração 
requer tecnologia ágil.

ju
st

st
oc

k_
C

A
N

VA


