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Há quem diga que foi Nelson Piquet. Outros que foi Ayrton Senna. 
Talvez tenha sido até outra pessoa, mas quase nenhuma frase reflete 
tanto o espírito do brasileiro em relação ao esporte do que a frase 
que diz: "O segundo colocado é o primeiro entre os perdedores". 
Se os representantes nacionais são vices em qualquer competição, 
dificilmente deixam de ser olhados como derrotados. Precisa tirar o 
técnico. Mudar os jogadores, derrubar o dirigente.  

oito metas para o brasil sair do 57º lugar em inovação 
corporativa

Em meio a tantas novidades e iniciativas de modernização do 
Comércio Exterior brasileiro, torna-se praticamente impossível não 
falarmos sobre a importância das pessoas nestes processos. Afinal, o 
profissional atuante em Comex é um dos grandes encarregados de 
movimentar a área para perspectivas cada vez melhores, contribuindo 
para o desenvolvimento e a própria competitividade dos negócios. 
Tendo em vista esse contexto, quais pontos devem ser considerados 
ao mapear o perfil do profissional de Comércio Exterior?  

Mapeando o novo perfil do profissional de 
comércio exterior

Não é novidade que o mercado de games se tornou um dos mais 
promissores nos últimos anos. Cada vez mais investidores miram 
empresas e tendências deste segmento, que hoje em dia não atinge 
apenas crianças e jovens em busca de diversão nos jogos eletrônicos. 
Somente no Brasil, no último ano, o faturamento do mercado cresceu 
140%, segundo dados da Visa Consulting & Analytics, que analisou as 
compras realizadas em plataformas desse segmento.  

profissões do mercado de jogos eletrônicos e suas 
oportunidades

Sam Edwards_CANVA

Negócios em pauta

reintrodução de animais silvestres
O Grupo Carrefour Brasil e o Onçafari, projeto dedicado à conservação 

da vida selvagem no Brasil, se unem em prol da conservação da vida sel-
vagem. A parceria  objetiva construir um centro de reintrodução animal 
na Reserva Santa Sofia, localizada no Pantanal. O novo recinto terá um 
espaço de 2500 m² dedicado aos mamíferos e um segundo com diferente 
estrutura, mais alto e fechado, com 250m² com foco na reintrodução 
de aves. A frente de Reintrodução do Onçafari objetiva reintroduzir 
animais na natureza, uma importante ferramenta para a recuperação 
de populações ameaçadas de extinção. Atualmente o projeto reabilita 
animais de pequeno a grande porte. Já são dois recintos construídos, um 
localizado na Caiman, também situada no Pantanal e outro na Pousada 
Thaimaçu, na Amazônia. Saiba mais em: (www.oncafari.org).    
Leia a coluna completa na página 3

Foto: oncafari.org

News@ti

mackenzie campinas promove curso sobre 
educação executiva

@A Educação Executiva Mackenzie (EEM) do Centro de Ciências 
e Tecnologia (CCT) da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 

Campinas promoverá o curso online com o tema Como Redesenhar 
Organizações Ágeis e Exponenciais, que discute como transformar 
organizações hierárquicas em orgânicas, ágeis e exponenciais.A aula 
será feita a distância e tem início na próxima quinta, 07 de outubro, das 
19h às 23h. Será ministrado pelo professor de Estratégias, Negócios e 
Liderança do CCT, Pedro Manuel Marques Martins. Para os mackenzistas 
com graduação em andamento, será oferecido desconto. O objetivo 
do curso é capacitar os profissionais e alunos para as mudanças nas 
empresas, oferecendo soluções práticas e concretas para tornar as 
organizações menos disruptivas, alinhadas com a nova economia e o 
novo normal, com menor custo, maior produtividade, mais rentáveis 
e que geram maior satisfação dos clientes (https://www.mackenzie.
br/educacao-executiva/universidade/estrategia-negocios-e-lideranca/
atualizacao-aperfeicoamento/como-redesenhar-organizacoes-ageis-e-
-exponenciais).    leia a coluna completa na página 2
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o sms é um canal de 
comunicação muito versátil, 
sendo altamente eficaz no 
envio de mensagens rápidas, 
curtas e de forma praticamente 
instantânea. 

com tamanha força e presença dentre 
as empresas, muitos golpistas estão 

buscando carona no sucesso desse tipo 
de mensagem e ofertando pacotes não 
homologados pela Anatel. 

O SMS pirata é uma evolução dessa 
fraude que, se não for combatida, pode 
trazer consequências drásticas para o 
seu negócio. No Brasil, o sistema de 
mensageria curta para fins corporativos 
é contratado diretamente em cada ope-
radora por meio do A2P (Application to 
Person). São os únicos meios oficiais de 
disparo desse tipo de comunicação, com 
rígidas restrições e monitoramentos como 
forma de garantir a segurança dos dados 
trafegados. 

Porém, com o passar dos anos, muitas 
empresas fraudadoras desenvolveram 
rotas não oficiais desse meio, entregando 
um serviço altamente atrativo, mas que, 
na prática, prejudica a comunicação 
oficial das companhias. As organizações 
criminosas oferecem seu serviço a um 
preço muito menor do que o usual do 
mercado. 

Em um primeiro momento, o pacote 
parece completamente verossímil, mas 
com o passar do tempo, deixam de enviar 
parte das mensagens acordadas. Ou ain-
da, enviam uma certa quantia por meio de 
rotas clandestinas. Segundo o site oficial 
de combate à essa fraude, a estimativa 
é de que o SMS pirata provoque perdas 
anuais de mais de R$ 200 milhões às 
operadoras móveis.

sms pirata: como essa prática pode 
prejudicar o seu negócio?
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As consequências dessa prática podem ser 
desastrosas, principalmente quando essas 
rotas também são utilizadas para fraudes 
bancárias, como o phishing voltado ao SMS. 
Isso faz com que, ao receber uma mensa-
gem suspeita de um mesmo remetente, 
o cliente pode associá-lo a uma tentativa 
criminosa e desprezar sua comunicação. 
Qualquer campanha feita por esse sistema 
pode ser severamente prejudicada em sua 
performance nessa situação.

Para piorar, muitos criminosos podem 
criar uma rede sistêmica entre si, desen-
volvendo e misturando rotas de forma 
que tenham acesso a todos os dados 
coletados. O risco de vazamento de infor-
mações pode ser enorme, especialmente 
entre empresas de grande porte ou com 
uma ampla operação.

Estamos vivendo a pior fase do SMS 
pirata, com o crescente aumento de 
chipeiras (dispositivo usado para fazer 
disparo em massa do SMS pirata), contra-
tos internacionais (com golpes sendo pra-
ticados por empresas de outros países) 
e outros meios de fraude desse sistema 
de mensageria. Muitos clientes possuem 
dificuldade em distinguir os serviços 
oficiais dos não seguros, principalmente 
porque na maioria das vezes, a perda de 
mensagens enviadas só é notada depois 
de um longo tempo. 

Diante desse cenário, a única forma 
de evitar esse risco é por meio de uma 
busca e análise minuciosa das empresas 
a serem contratadas. Somente os brokers 
(empresas que possuem contrato com as 
operadoras) são confiáveis para este tipo 
de serviço. Busque por uma organização 
séria, com uma marca de credibilidade no 
mercado. Evite qualquer intermediário 
e desconfie sempre dos preços muito 
baixos. Lembre-se: o barato pode sair 
muito caro. 

Com esses cuidados, as chances de você 
ser vítima deste crime se reduzem a zero.

Em um momento no qual presencia-
mos grande ocorrência dessas fraudes 
e, ainda, uma maior dificuldade em 
combatê-lo, a conscientização sobre a 
escolha da empresa certa é a melhor 
medida preventiva. 

É necessário divulgar esse risco, escla-
recer todas as dúvidas e, acima de tudo, 
orientar para a melhor tomada de decisão. 
A transparência e suporte durante todo 
o processo são características indispen-
sáveis que não devem ser deixadas de 
lado neste momento.

(Fonte: Carlos Secron é fundador da Pontaltech, 
empresa especializada em soluções integradas  

de voz, SMS, e-mail, chatbots e RCS -  
www.pontaltech.com.br).

híbrido, remoto ou preseNcial

Diário Oficial chega aos 
159 anos

Abolição da escravatura (1888),  
Proclamação da República (1889),  au-
torização para o voto feminino (1932), 
as constituições do país...  Das mais im-
portantes decisões àquelas corriqueiras, 
tudo precisa estar publicado. Até 2017, 
impresso em papel. Esses registros estão 
eternizados nas páginas do Diário Oficial 
da União. Desde o primeira número, em 
1º de outubro de 1862, os tipos gráficos 
e os papéis amarelados revelam "Brasis" 
diferentes e aulas de história (ABr).    
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