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Coluna do Heródoto

Sua maior diversão 
como militar é dançar 
com as garotas mais 
animadas do baile. 
O seu uniforme é o 
principal cartão de 
visitas nas festas. 

O destino do jovem 
é ficar na capital e 
lá conquistar um 

lugar ao sol. É originário 
do interior do estado e de 
uma família da baixa clas-
se média, e conclui que as 
oportunidades de subir na 
vida se concentram na gran-
de cidade. Aparentemente 
nada tem que possa dizer 
que um dia vai se dedicar 
à política. 

Não tem cacife para isso, 
mas as coisas podem mu-
dar com o tempo e quem 
sabe conquistar uma vaga 
como deputado. As trans-
formações políticas com a 
implantação de uma dita-
dura abrem condições para 
uma nova leva de políticos 
que almejam os votos. O 
jovem, agora  ex-militar, 
alista-se em um partido 
político conservador, ligado 
especialmente aos grandes 
proprietários de terras e co-
meça sua carreira política. 

Para amigos jura que 
nunca teve a intenção de 
se juntar aos políticos mais 
conservadores e dominan-
tes do Brasil. Com a volta da 
democracia e das eleições 
para presidência da repúbli-
ca tudo pode acontecer, até 
mesmo a vitória de alguém 
desconhecido do eleitorado 
fora do seu estado natal.

 
A eleição presidencial 

é o primeiro  teste para 
as forças políticas do país 
desgastadas com o debate 
político que se segue com 
a saída do titular e a posse 
do vice-presidente da re-
pública. O clima se torna 
intensamente insustentável 
diante da separação dos  
dois maiores partidos que 
repartiram a presidência 
durante 4 anos. Não há mais 
possibilidade de acordo. 

Uns chamam os outros de 
traidores, golpistas, entre-
guistas, aliados ao capital 
internacional e por aí vai. O 
fortalecimento do aparato 
estatal, com criação de no-
vas empresas sob o domínio 
do Estado é pelo menos 
um ponto de convergência 
entre as forças políticas con-

sideradas conservadoras e 
progressistas. 

Ou melhor, uma convi-
vência pacífica entre parti-
dários do capitalismo e do 
socialismo. Para fortalecer 
a chapa presidencial, opta 
por escolher um candidato 
a vice gaúcho. Uma conci-
liação entre um candidato 
do sudeste e um vice do 
sul. Uma força considerá-
vel levando-se em conta 
a concentração maior de 
eleitores nestas duas regi-
ões do Brasil.

 
A campanha presidencial 

se transforma em um tabu-
leiro de xadrez, no qual os 
candidatos precisam de-
monstrar agilidade e traque-
jo político para atrair mais 
aliados e eleitores. Já não 
se fala mais de uma candi-
datura de “união nacional”. 
A origem do  vice assusta 
parte da burguesia nacio-
nal temente de uma onda 
crescente de estatização da 
economia e a influência dos 
sindicatos. 

Juscelino Kubistchek de 
Oliveira banca a escolha do 
ex-ministro do trabalho de 
Getúlio Vargas, João Gou-
lart. Este também é estan-
cieiro gaúcho. A campanha 
tem como mote “ cinco anos 
em cinco” e a transferência 
da capital brasileira do Rio 
de Janeiro para Brasília. A 
capital da esperança como 
gosta JK de se referir a ela. 

O governo se mostra 
conciliador, anistia a todos, 
especialmente militares, 
atrai o capital internacional 
para investir na indústria 
automobilística e ressuscita 
o slogan “ governar é abrir 
estradas. Por outro lado, 
rompe com o FMI que alerta 
para a gastança e a inflação à 
vista. Brasília quebra o caixa 
do governo. Mas JK é bom 
de marketing, continua um 
bom dançarino nas casas 
noturnas do Rio e amigo 
de boêmios cariocas como 
escritores e artistas. 

Deixa-se fotografar em 
aviões e carros e ganha o 
titulo de Presidente Bossa 
Nova, música de autoria de 
Juca Chaves. Passa as cha-
ves do cofre federal para o 
sucessor Jânio Quadros. O 
cofre está vazio.

 
(*) - É jornalista do Portal R7, Record 

News e Nova Brasil fm. Professor, 
Palestras e Midia Training  

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)
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News@TI
Federativas, que terá como foco a integração das tecnologias dispo-
nibilizadas, potencializando, assim, a oferta ao cliente final. O Pipefy 
é um produto de referência no desenvolvimento e gerenciamento de 
workflows – “fluxo de trabalho” em tradução livre – e a parceria com 
a Systax unirá a tecnologia de ambas as companhias com o foco na 
geração de valor às operações dos clientes em comum (http://www.
systax.com.br/).

Solução de gestão de crédito para o mercado 
varejista

@A Nexaas, Retail Tech brasileira desenvolvedora da plataforma 
omnichannel Nexaas, anuncia o serviço de gestão de crédito 

focado 100% no mercado varejista. Agora, a análise e concessão de 
crédito para vendas por crediário próprio do varejista são realizadas 
com mais segurança e lucratividade nas vendas a prazo. A Nexaas 
incorporou no seu produto a capacidade de gestão de crediário, 
permitindo aos lojistas do varejo em geral oferecer essa modalidade 
de contratação de crédito aos seus clientes.  A plataforma Nexaas é 
omnichannel, disponibilizada no modelo SaaS e permite a verificação 
dos estoques físico e online em tempo real, sincronizados e integra-
dos com lojas físicas e e-commerce. O serviço de gestão de crédito, 
permite funcionalidades como: limite de crédito, perfil de risco e 
parcelamento ideal para cada perfil de cliente, cobrança automática 
via SMS e negativação de clientes inadimplentes.

Programa de estágio

@Universitários de marketing, direito, engenharia, farmácia e mais 
vinte áreas terão a chance de conquistar o seu estágio nas divisões 

de saúde humana e animal de uma das mais conceituadas empresas 
farmacêuticas de inovação do mundo, a MSD (Merck Sharp & Dohme). 
A edição 2022 do programa de estágio da MSD está com as inscrições 
abertas até o dia 16 de novembro e podem ser realizadas pelo site da 
99 Jobs, no link (https://99jobs.com/msd/jobs/182292-programa-de-
-estagio-msd-2022%20). Para concorrer a uma das 28 vagas, sendo 
50% destinadas às pessoas pretas, o universitário deve se formar em 
dezembro de 2023, junho ou dezembro de 2024. A contratação será 
de até dois anos, variando conforme o contrato com a instituição de 
ensino e com probabilidade de efetivação, após o término do período. 
As vagas estão distribuídas em quatro cidades do Brasil: São Paulo 
(Capital), Cruzeiro (SP), Joinville (SC) e Montes Claros (MG),

Pipefy firma parceria com a Systax

@Sediada em São Francisco, na Califórnia, e com atuação em mais 
de 150 países, a Pipefy é uma empresa que desenvolve uma 

plataforma de gerenciamento de processos de negócio. Com mais 
de 15 mil clientes em todo o mundo, a companhia firmou parceria 
com a Systax, empresa de inteligência fiscal e única a sistematizar 
a tributação de todos os segmentos econômicos nas 27 Unidades 

ricardosouza@netjen.com.br

Meta abandona o 
reconhecimento facial

A big tech Meta, até recentemente chamada Facebook, anunciou que vai deixar de usar a tecnologia de reconhecimento 
facial nas "próximas semanas" – é importante lembrar que Meta agora é o nome da empresa, que tem produtos como 
WhatsApp, Instagram e o próprio Facebook, que continua com esse nome.
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VAVivaldo José Breternitz (*)

A empresa informou que vai de-
letar os dados que permitiam 
o reconhecimento facial de 

mais de um bilhão de pessoas e que 
tomou essa decisão em função das 
preocupações crescentes sobre o uso 
do reconhecimento facial, incluindo 
incertezas acerca da regulamentação 
do uso da da tecnologia. 

A Meta diz acreditar que o reconheci-
mento facial pode ser útil em algumas 
situações, como por exemplo para 
permitir acesso a determinados locais, 
físicos ou virtuais, mas que o cenário, 
como um todo, levou-a a abandonar, ao 
menos por enquanto, o uso da tecno-
logia. Essa também é nossa opinião: é 
uma ferramenta importante, desde que 
usada de forma muito segura.

A empresa vinha sofrendo pressões, 
inclusive tendo pago US$ 650 milhões 
para encerrar um processo iniciado 
em 2015 nos Estados Unidos, em que 
foi acusada de violação da privacidade 
com o uso do reconhecimento facial. 

o Google deixou de vender tecnologia 
de reconhecimento facial em 2018, em 
função de pressões similares. 

Este parece ser mais um movimento 
da Meta no sentido de melhorar sua 
reputação, que anda em baixa.

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de 
São Paulo, é professor do Programa de Mestrado 

Profissional em Computação Aplicada da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. .

Vários governos, desde estados ameri-
canos até a União Europeia, já aprova-
ram ou estão discutindo o banimento 
do uso dessa tecnologia, deixando uma 
mensagem clara: sistemas abrangen-
tes de reconhecimento facial não são 
bem-vindos.

Mas a Meta não está sozinha: a Amazon 
suspendeu o uso, por tempo indetermi-
nado, de sua plataforma Rekognition   e 

Nos últimos meses, os ataques ciberné-
ticos intensificaram-se em todo o mundo 
e a cibersegurança tornou-se assunto re-
corrente entre os líderes das instituições. 
De acordo com a consultoria americana 
Frost & Sullivan, houve um crescimento 
mundial de 715% nas tentativas de ata-
ques entre junho de 2019 e junho de 2020. 
O setor da saúde foi um dos mais afetados, 
como revela uma pesquisa realizada pela 
Check Point Research, na qual destaca que 
apenas no Brasil, ocorreu um aumento de 
66% nos ciberataques entre novembro e 
dezembro de 2020.

 
As instituições de saúde, sejam operado-

ras, laboratórios de exames ou hospitais, 
contêm inúmeros dados pessoais de seus 
pacientes considerados “dados sensíveis”, 
ou seja, informações que podem causar 
constrangimento ou discriminação a uma 
pessoa. Com a pandemia e as mudanças 
por ela ocasionadas, muitas fragilidades 
tecnológicas de organizações de saúde 
brasileiras vieram à tona, tornando-se um 
prato cheio para os criminosos virtuais 
atacarem aqueles que deveriam ser os 
dados mais protegidos de todo o sistema.

 
Como se proteger dos ataques 
cibernéticos?

Quando os sistemas da instituição 
de saúde são atacados, ocorre o que é 
chamado de indisponibilidade, ou seja, 
a organização fica total ou parcialmente 
indisponível até conseguir resolver a 
situação. Essa indisponibilidade pode 

atrapalhar tanto o médico, que depende 
do sistema para registrar suas ações, como 
o paciente, desde o cadastro na recepção, 
até a realização e retirada de exames. 

 
Portanto, é muito mais vantajoso ao 

menos tentar não chegar ao ponto de 
sofrer um ciberataque, por meio de in-
vestimentos em cibersegurança. A prática 
eficaz de segurança virtual proporciona 
chances muito maiores de evitar que uma 
organização sofra algum tipo de ataque 
cibernético. 

 
Os benefícios e desafios da 
cibersegurança

A cibersegurança oferece uma série de 
vantagens às instituições de saúde. Uma 
delas é a confidencialidade, que garante 
que os dados sensíveis fiquem armazena-
dos e que os pacientes tenham sua priva-
cidade resguardada. Outro benefício é a 
integridade, que mantém as informações 
sem perigo de alterações por quem não tem 
permissão para acessar o sistema. Existe 
ainda a disponibilidade, que assegura que 
todos os serviços estejam disponíveis para 
os médicos, enfermeiros, pacientes e todos 
que dependem do sistema de saúde.

 
É necessário lembrar que os desastres 

naturais podem surgir a qualquer mo-
mento, ou seja, os ataques cibernéticos 
podem ocorrer quando menos se espera. 
Desta forma, as instituições devem estar 
totalmente preparadas e equipadas para 
enfrentá-los e bloqueá-los de maneira 

Ataques cibernéticos na saúde: como garantir  
a segurança dos dados sensíveis?

Vislumbrar o futuro profissio-
nal talvez seja o maior dilema do 
jovem que concluiu o Ensino Mé-
dio. Por isso, a Galena foi buscar 
na tecnologia a ajuda para trazer 
mais clareza para quem está em 
busca da carreira que mais com-
bina com os objetivos pessoais 
e profissionais. A startup acaba 
de disponibilizar em seu site 
um teste gratuito de orientação 
vocacional, elaborado a partir de 
inteligência artificial. 

A consulta considera a análise 
de competências comportamen-
tais (por exemplo: colaboração), 

Teste gratuito de orientação 
vocacional

competências técnicas (por 
exemplo: raciocínio lógico) e 
competências específicas a cada 
possível carreira (por exemplo: 
oratória para uma carreira em 
vendas). Com uma devolutiva 
prática e rápida, o teste permite 
reconhecer os próprios talentos, 
oferecendo um leque de opções 
das áreas que mais combinam 
com o perfil. A avaliação tem foco, 
principalmente, nos estudantes 
da rede pública de ensino, jovens 
de 18 a 24 anos. Acesse a plata-
forma - https://sougalena.com/
orientacao-vocacional/cadastro.

ágil. Por isso, a segurança virtual deve 
ser implementada em qualquer projeto de 
tecnologia, e precisa ser encarada como 
uma prática e não como um conceito.

 
Atualmente, a cibersegurança conta 

ainda com o apoio da LGPD (Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais), responsável 
por resguardar os direitos à privacidade 
de dados do cidadão e implicar sensações 
às empresas em caso de vazamento de 
dados. Além disso, as organizações de 
saúde americanas, por exemplo, contam 
com uma lei que define um conjunto de 
normas a serem cumpridas a fim de pre-
servar os dados. A regulamentação leva 
o nome de HIPAA (Lei de Portabilidade 
e Responsabilidade de Seguro Saúde) e, 
apesar de ainda não ter validade em solo 
brasileiro, muitas instituições aplicam 
suas normas com o propósito de constru-
írem um ambiente mais maduro.

 
Levando isso em conta, as instituições 

de saúde devem investir cada vez mais em 
programas de conscientização e cultura 
de segurança de dados, provedores de 
softwares que tenham soluções e ainda 
profissionais especializados em cibersegu-
rança e novas tecnologias. Seguindo essas 
diretrizes, os ataques cibernéticos ao setor 
de saúde poderão ser mitigados e os dados 
sensíveis estarão, de fato, protegidos. 

 
Igor Valoto é Especialista em Segurança 

Cibernética da SoftwareONE, provedora global e 
líder em soluções de ponta-a-ponta para softwares 

e tecnologia de nuvem.


