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OpiniãO
A crise hídrica e a busca 

por autonomia energética

A falta de chuvas 
e o baixo nível 
dos reservatórios 
trouxeram de volta, 
após 91 anos, a pior 
crise hídrica ao Brasil

Isso impacta diretamente 
no preço da conta de 
luz ao consumidor. Esse 

contexto, somado à escas-
sez de peças e insumos, 
decorrente do desarranjo 
logístico mundial (em fun-
ção da pandemia), causa 
preocupação ao ecossis-
tema econômico e acende 
uma luz amarela para toda 
sociedade. O acréscimo no 
valor da energia elétrica será 
usado para bancar os custos 
com a maior utilização das 
usinas termoelétricas, em 
função da baixa recorde dos 
reservatórios de água e do 
risco de um novo desabas-
tecimento no país. 

Com isso, a bandeira tari-
fária, uma sobretaxa que é 
acionada nas contas de luz 
quando o custo da geração 
de energia sobe, aumentou 
de R$ 9,49 para R$ 14,20 
em setembro último, para 
cada 100 kW/h consumidos. 
Ou seja, um acréscimo de 
49,63%. O temor de um 
apagão também fez dispa-
rar a procura por grupos 
geradores de energia, nos 
mais variados setores, como 
o da construção civil, in-
dústria alimentícia, saúde, 
tecnologia, condomínios 
residenciais e agronegócio. 

Mas a oportunidade de 
crescimento do segmento 
de geradores não pode ser 
confundida com oportunis-
mo, já que um forte pico 
na demanda, aliado a um 
eventual racionamento, 
pode trazer ainda maiores 
desacertos à cadeia logís-
tica, dificultando o efetivo 
fornecimento das soluções 
demandadas pelo mercado. 
Além disso, a crise traz, po-
tencialmente, um novo fator 
de frenagem econômica. 

A indústria de bens de 
capital, por sua vez, precisa 
de uma economia ajustada, 
demandando investimentos 
constantes, gerando cres-
cimento orgânico continu-
ado, e não apenas pontual. 
No primeiro semestre, o 
segmento de construção 
civil liderava de forma 
mais agressiva a busca por 
grupos geradores. Quando 
a crise hídrica se agravou, 
não houve mais distinção de 
perfil. Todos que precisam 
de energia passaram a bus-
car soluções, não havendo 
grandes discrepâncias na 

participação de um segmen-
to ou outro. Do residencial 
à maior indústria. Uma 
busca linear pela autonomia 
energética. 

O temor da incapacidade 
na absorção da demanda, 
em um momento de pico de 
pedidos, é fator de atenção 
na geração distribuída. A 
Stemac, maior especialista 
nacional na fabricação e 
comercialização de grupos 
geradores, tem os maiores 
players mundiais como 
aliados estratégicos e tra-
balha em conjunto para não 
deixar o problema chegar 
até o mercado brasileiro, 
mantendo capacidade de 
entrega garantida para este 
ano. 

De outro lado, uma boa 
parte dos players desse 
mercado já esgotou sua ca-
pacidade, disponibilizando 
entregas somente a partir 
do próximo ano. Hoje em 
dia, a possibilidade de ga-
rantir autonomia energética 
é muito acessível. Além da 
evolução tecnológica, que 
permite baixas emissões 
atmosféricas, o nível de 
ruído é insignificante. 

O preço e condições de 
financiamento dos equipa-
mentos, combinados com 
os benefícios de ‘não parar’ 
a atividade empresarial e, 
acima de tudo, garantir a 
sua segurança pessoal e 
patrimonial, asseguram uma 
relação custo x benefício ex-
tremamente positiva. Afinal, 
em um mundo tecnológico e 
interligado, fonte alternativa 
e segura de energia não é 
luxo, é necessidade.

Mas é importante que as 
pessoas também adotem um 
comportamento consciente 
e assumam o compromisso 
de evitar o desperdício de 
energia, revendo hábitos 
individuais e coletivos do 
dia a dia. Além disso, é ne-
cessário um amplo debate a 
respeito de novas fontes de 
energia para o país. 

No final do dia, essa é 
a maneira de enfrentar a 
crise energética: utilizar a 
energia de forma eficiente, 
por meio da conscientização 
da sociedade, e direcionar 
investimentos na formata-
ção de uma matriz energé-
tica diversificada, limpa e 
estável, que possa garantir 
o atendimento ao consumo 
crescente da população. 

Só assim será possível 
projetar um crescimento 
sustentável no país.

(*) - É Vice-Presidente Executivo 
da Stemac, empresa que oferece 
soluções em Grupos Geradores 

comercial, empresarial e industrial.

Valdo Marques (*)

News@TI
de gerarmos vários empregos”, afirma ele, adiantando que pretende 
contratar mais de 20 pessoas nos próximos meses.

Boa Vista lança primeiro programa de estágio 
com mais de 50 vagas em diversas áreas

@A Boa Vista, empresa que aplica inteligência analítica de ponta 
na transformação de informações para a tomada de decisões em 

concessão de crédito e negócios em geral, lançou recentemente o 
Programa de Estágio Boa Vista 2022, o primeiro do tipo da companhia. 
Serão mais de 50 vagas em diversas áreas, preenchidas por estudantes 
de mais de dez cursos diferentes, com início em fevereiro de 2022. As 
inscrições já foram abertas e serão aceitas até 27 de outubro. O estágio 
terá duração de 12 a 24 meses, e os selecionados poderão trabalhar de 
forma 100% remota. Por isso, serão aceitos candidatos de qualquer lugar 
do Brasil. Desde o início da pandemia em março de 2020, a Boa Vista 
vem operando de forma remota, assegurando a segurança e o bem-estar 
dos seus colaboradores. Inscrições: até 27 de outubro de 2021, no site 
oficial do programa - https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/boavista/

Solução de acesso digital descentralizado 
promete prevenção de ransomware

@A MyCena desenvolveu  um sistema completo de  segurança, controle 
e gerenciamento para descentralizar o acesso e combater ataques 

de phishing e ransomware. Hoje, 89% das violações de computador ainda 
estão relacionadas a senhas fracas, reutilizadas ou roubadas, de acordo 
com o Verizon Data Breach Investigation Report de 2021. Para contornar 
o problema de lembrar muitas senhas, as empresas têm usado soluções 
de acesso centralizadas como SSO (Single Sign-on), IAM (Identity Access 
Management), PAM (Privileged Access Management) ou gerenciadores 
de senhas. A solução incorpora uma estratégia abrangente de resiliência 
cibernética, permitindo a segmentação de sistemas e criando senhas  
exclusivas e fortes (https://mycena.co/pt/home-pt/).

Índice Orcas avalia potencial omnichannel  
de empresas

@As tendências do mercado são constantemente atualizadas, e algo 
que vem se tornando cada vez mais essencial para os empreende-

dores brasileiros é estabelecer uma estratégia omnichannel. O Índice 
Orcas é uma ferramenta que rastreia a evolução do seu negócio a fim 
de se obter uma experiência centrada no cliente. Seu diferencial em 
relação a outros índices é a solidez, pois tem embasamento científico 
e conta com a utilização de benchmarks ao invés de apenas o próprio 
conhecimento da empresa ou opiniões de executivos, práticas comuns 
nessa área. Além disso, a metodologia do Índice Orcas foi aplicada 
em um estudo acadêmico na varejista Magazine Luiza, em 2016. Essa 
pesquisa compreendeu ações centradas no cliente que possibilitaram 
o crescimento de vendas em um novo modelo de operação. Para fazer 
uma uma avaliação omnichannel, acesse https://lnkd.in/dq6ybhV.

Sankhya expande atuação no interior  
de São Paulo 

@A Sankhya, desenvolvedora brasileira de sistemas de gestão ERP 
e criadora do conceito EIP (Enterprise Intelligence Platform), que 

recebeu um investimento de R$ 425 milhões, do fundo Soberano de 
Singapura (GIC), tornando-se uma das maiores empresas do setor do 
Brasil, está anunciando a ampliação da sua atuação em Bauru, interior 
paulista, onde mantém uma Unidade de Negócios, desde 2020. Agora, 
a Unidade passará a atender também às cidades de São Carlos, Arara-
quara, Marília e Assis. A expectativa é que, no período de dois anos, a 
operação conquiste 150 novos clientes. Segundo Eduardo Thomazim, 
gestor da Unidade Centro Oeste Paulista, mesmo com a retração da 
economia gerada pela pandemia, a expectativa de crescimento na região 
é alta. “Com essa expansão, além de Bauru, poderemos atender diversas 
cidades da região, possibilitando um market share interessante que será 
fundamental para consolidarmos a nossa marca regionalmente, além 

ricardosouza@netjen.com.br

Como as empresas devem se proteger 
em um mundo onde a digitalização está 

acontecendo cada vez mais rápido?
As dificuldades impostas pela pandemia fizeram com que a transformação digital se acelerasse cada vez mais nas 
organizações, como forma de se adaptar a uma nova realidade.

Dean Coclin (*)

Foi uma forma das empresas se adap-
tarem às mudanças nos processos de 
trabalho e também à nova forma de 

abordagem dos seus consumidores, moti-
vada pela necessidade de isolamento social. 
Consequentemente, as corporações estão 
mais atentas ao avanço desta verdadeira 
revolução, ficando mais antenadas com a 
chegada de novas tendências capazes de 
impactar os negócios.

Como resultado, é natural esperar um 
foco maior na digitalização de processos e 
sistemas críticos; construção de operações, 
aplicativos e infraestrutura resilientes; 
na condução da tomada de decisões com 
base em dados e inteligência analítica; em 
cibersegurança; e, muito importante, na 
requalificação profissional.

Principais tendências de automação 
que estão por vir

Para os próximos anos, existem algu-
mas tendências tecnológicas que incluem 
Mobilidade, Big Data e Análise de Dados. 
Quando falamos em mobilidade, percebe-
mos que isso acontece devido à mudança 
de comportamento da sociedade ao longo 
dos anos. Hoje, as pessoas buscam infor-
mações instantâneas e desejam acessá-las, 
de qualquer lugar, pelo celular.

A Indústria 4.0 se destaca por sua varie-
dade de tecnologias avançadas, incluindo 
Internet das Coisas (IoT), Inteligência 
Artificial (IA), robótica e computação em 
nuvem. Portanto, será importante atender 
às personalizações do cliente na Indústria 
4.0. Customizando um negócio, é possível 
obter mais agilidade na entrega, flexibi-
lidade e redução de custos. Atualmente, 
estamos na onda da Inteligência Artificial, 
que representa decisões automáticas com 
um robô. Hoje em dia é necessário auto-
matizar o máximo possível.

Com as empresas migrando para servi-
ços online e suportando um número sem 
precedentes de funcionários trabalhando 
remotamente, a abordagem de perímetro 
tradicional e os modelos de segurança 
cibernética não são mais válidos. Essa abor-
dagem assume que todos os dispositivos, 
serviços e usuários dentro do perímetro 
podem ser confiáveis, enquanto todos 
aqueles fora do perímetro não são confi-
áveis. No entanto, o perímetro agora, de 
fato, desapareceu. 

Confiança e certificados digitais
Os três pilares padrão de segurança - con-

fidencialidade, integridade e disponibilida-
de - precisam agora ser aumentados com 
um quarto pilar. Esse pilar é a confiança. 
Como podemos confiar nos serviços online 
que usamos? Como podemos confiar nos 
sistemas que estamos acessando? Como 
podemos confiar no dispositivo que acessa 

perfeitamente na nuvem privada ou pública, 
no local ou por meio de uma solução de 
gerenciamento hospedada pela CA.

Não se esqueça da PKI
A infraestrutura de chave pública (PKI) 

é fundamental para proteger as transações 
digitais de hoje. Na empresa, as pessoas se 
autenticam rotineiramente para acessar re-
cursos corporativos. Eles podem fazer isso 
sem revelar sua identidade ou autenticar 
usando uma senha roubada. A identidade 
é tão importante quanto a autenticação, e 
a PKI pode ajudar a habilitar as práticas de 
identidade fortes necessárias para manter 
a integridade dos dados corporativos.

As organizações empresariais também 
precisam da capacidade de configurar seus 
dispositivos seguros em grande escala. Eles 
devem registrar esses dispositivos em uma 
plataforma de gerenciamento, fornecendo 
um certificado digital seguro para auten-
ticação na VPN ou outros recursos. Além 
disso, para organizações que precisam 
manter a continuidade dos negócios mesmo 
após a transição para uma força de trabalho 
bastante remota, a PKI também pode ofe-
recer suporte à assinatura de documentos 
para funcionários remotos.

As organizações precisam de uma pla-
taforma para rastrear automaticamente o 
ciclo de vida do certificado, de qualquer 
local. A solução deve ser automatizada para 
agilidade e oferecer suporte à implantação 
rápida de usuários adicionais, permitindo 
que os departamentos de TI ou de segu-
rança pré-provisionem certificados antes 
que um funcionário se junte à organização 
- ou automaticamente após a integração. 
Para as organizações globais cada vez mais 
dispersas de hoje, uma solução de PKI mo-
derna deve oferecer suporte a implantações 
flexíveis que são fáceis de manter e podem 
ser escalonadas sem problemas. Ele deve 
ser capaz de atender aos requisitos de im-
plantação no país e também estar pronto 
para oferecer suporte à nuvem pública, 
privada ou híbrida. 
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nosso ambiente? E como podemos confiar 
nas atualizações, mensagens e outras inte-
rações que nossos computadores conduzem 
diariamente, muitas vezes em segundo pla-
no e muitas vezes sem nossa intervenção?

Os certificados digitais são uma pedra 
fundamental na construção da confiança de 
que precisamos para conduzir nossa vida 
pessoal e empresarial de maneira segura. Os 
certificados digitais podem ajudar a proteger 
os dados em trânsito nas redes ou em repouso. 
Eles também podem fornecer um mecanismo 
forte para autenticar indivíduos e dispositivos, 
incluindo dispositivos IoT em nossos sistemas 
para que possamos ter certeza de que esta-
mos nos comunicando e nos conectando com 
aqueles em quem confiamos.

É importante observar que os certificados 
digitais por si só podem não ser suficientes 
para construir e manter os níveis de confiança 
exigidos. No passado, certificados digitais 
mal gerenciados e suas chaves associadas 
foram usadas por agentes mal-intencionados. 
Os criminosos roubaram certificados de em-
presas confiáveis   e os usaram para assinar 
digitalmente atualizações de software ou 
realizar outras atividades mal-intencionadas. 
Como qualquer ativo valioso, as chaves pri-
vadas de certificados digitais precisam ser 
devidamente protegidas.

No mundo pós-pandemia, continuaremos 
experimentando um aumento no número de 
pessoas e organizações que aproveitam o 
trabalho remoto, engajando-se no emprego 
de novas plataformas online e na implan-
tação de dispositivos IoT em residências e 
escritórios. Isso levará a um aumento no 
número de certificados digitais que uma 
organização terá que gerenciar. Com a 
erosão do perímetro de segurança, esses 
certificados digitais precisarão ser emitidos, 
renovados, revogados e gerenciados conti-
nuamente para garantir sua integridade. A 
escala e o volume absolutos de certificados 
digitais a serem gerenciados exigirão que as 
organizações empreguem soluções escalo-
náveis   para gerenciar certificados digitais 

Educação midiática para 
maiores de 60 anos

O Instituto Palavra Aberta 
lança o EducaMídia 60+, um 
programa criado para promover 
a educação midiática de pessoas 
acima de 60 anos, tornando-as 
aptas a ler e produzir infor-
mações de maneira reflexiva e 
responsável e, assim, participar 
plenamente da sociedade conec-
tada. A iniciativa tem o intuito 
de engajar e treinar os idosos, 
que segundo levantamento da 
Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban), têm se tornado alvo 
frequente de golpes digitais.

“O percentual de pessoas com 
mais de 60 anos no país com aces-
so à rede mundial de computado-
res cresceu de 68% para 97%, nos 

últimos quatro anos. Essa nova 
era de conexão tem promovido 
debates e iniciativas para auxiliar 
esse público. E é nesse contexto 
que o EducaMídia60+ pretende 
atuar: como uma prestação de 
serviço à sociedade”, comenta 
Patrícia Blanco, presidente do 
Instituto Palavra Aberta. O pro-
jeto EducaMídia 60+ disponibiliza 
uma coleção de materiais gratui-
tos, como guias, cartilhas digitais e 
outros recursos pedagógicos que 
podem auxiliar, além dos idosos, 
profissionais que estejam inte-
ressados em organizar oficinas 
e cursos de educação midiática 
para esse público (https://60mais.
educamidia.org.br/).


