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Empreender não é uma tarefa fácil e requer muita coragem e esforço 
- seja em qualquer segmento. O setor de construção civil, no entanto, 
conseguiu pegar fôlego durante a pandemia e vê nessa mudança de 
perfil um aquecimento do mercado. E por sofrer tantas oscilações para 
se manter em pé, a construção civil pode trazer diversas lições e ajudar 
quem deseja empreender.  

Lições da Construção Civil que podem ser aplicadas 
no empreendedorismo

Desde o início da pandemia, os departamentos de TI inten-
sificaram seu foco na segurança cibernética. Eles dobraram as 
medidas de proteção para impedir que os hackers roubem dados 
e lancem um número maior de ataques de ransomware. Durante 
esse processo, muitos podem ter tirado os olhos de outras ameaças 
que podem causar tantos prejuízos quanto um ataque cibernético. 
Falhas humanas continuam sendo a causa mais comum de perda de 
dados. Estudos mostram que as corporações perdem quase cinco 
vezes a quantidade de dados por meio de exclusões e substituições 
acidentais do que em incidentes maliciosos.  

Segurança cibernética: priorizar novamente 
estratégias de recuperação de desastres

A pandemia pegou todo mundo de surpresa, impactando fortemente 
a economia e a renda da população. E mesmo com a retomada gradual 
que vivemos após um ano e meio de isolamento social, os impactos 
ainda são bem visíveis e atingem diretamente o bolso do brasileiro. 
Exemplo disso, são os aumentos das contas de consumo, dos alimentos 
e da gasolina.  

O que levar em consideração na hora de tomar  
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Negócios em Pauta

Primeiro navio neutro em carbono do mundo
A A.P. Moller - Maersk divulgou o design do primeiro navio 

neutro em carbono do mundo, cuja operação está programada 
para o início de 2024. Esta é a primeira vez que a empresa di-
vulga uma imagem do projeto da frota composta por oito navios 
porta-contêineres movidos a combustível verde. “Ao projetá-los, 
nossa ambição era garantir que os novos navios pudessem atender 
nossos clientes de maneira mais inteligente, além de contribuir 
para seus objetivos de transporte neutro em carbono”, destaca a 
empresa, em um comunicado global. Exclusivo no setor, o design 
permite uma eficiência energética 20% superior por contêiner 
transportado, em comparação com a média do setor para navios 
desse porte. Além disso, espera-se que toda a série economize 
cerca de um milhão de toneladas de emissões anuais de CO2, 
proporcionando um transporte neutro em carbono em escala no 
comércio marítimo.     Leia a coluna completa na página 3

Foto: Maersk/divulgação
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Campeonato mundial de inovação da Zurich, 
inscrições estão abertas até 23 de dezembro

@Startups do mundo todo podem participar da 3ª edição do campe-
onato mundial de inovação do Zurich Insurance Group, o Zurich 

Innovation Championship 2022 – que já se consolidou como um dos 
programas com maior participação global de startups do mercado 
segurador mundial. As inscrições continuam abertas até o dia 23 de 
dezembro. Basta acessar este link; www.zurich.com/zic. A iniciativa dará 
a 12 startups a chance de concorrer a um prêmio de até US$ 100 mil 
de apoio financeiro para entrar no programa acelerador da seguradora. 
Desta forma, terão a oportunidade de trabalhar ao lado da empresa – 
contando com mentoria de executivos seniores – e, assim, levar seus 
produtos ou serviços a um público internacional.    Leia a coluna 
completa na página 2

AI/Zurich

O que é, pois,  
o tempo?

Claudio Zanutim

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

A pandemia trouxe muita tristeza 
para a população mundial, mas 
ao mesmo tempo, muita evolução 
tecnológica que possibilitou que 
empresas e pessoas entrassem no 
mundo digital para continuar a ter 
receita suficiente para passar pelo 
isolamento social. 

De acordo com uma pesquisa da PayPal 
Brasil, a expansão do e-commerce no país, 

por exemplo, teve números expressivos em 
2021, totalizando quase 1,59 milhão de lojas 
online, 22,05% a mais do que em 2020, quando 
o comércio digital saltou 40%. 

O crescimento, que até então vinha sendo 
positivo, trouxe preocupação às companhias 
devido ao expressivo aumento de ciberataques. 
Segundo a consultoria alemã Roland Berger, o 
Brasil se tornou o quinto país do mundo em 
número de ataques de hackers contra empresas, 
atrás apenas de EUA, Reino Unido, Alemanha e 
África do Sul. Cenário este que vem se agravan-
do, cada vez mais, com o avanço da tecnologia 
e a falta de investimentos em cibersegurança. 

Nesta semana é celebrado o Dia Internacio-
nal da Segurança da Informação e nada mais 
coerente do que chamar a atenção para a data 
e falarmos sobre como a proteção de dados e 
informação é essencial para o relacionamento 
da empresa com o cliente, para a confiança e 
credibilidade da marca. 

Vimos atualmente grandes empresas sendo 
atacadas gastando milhões para recuperar 
dados e minimizar outros prejuízos. Empresas 
que investem em segurança gastam menos da 
metade dos custos de violação de dados quando 
comparadas às que não implementaram essas 
ferramentas, segundo o Relatório de Custo da 
Violação de Dados, da IBM. 

O mesmo estudo mostra ainda que ataques 
cibernéticos custam, em média, US$ 1,35 milhão 
por empresa no Brasil, 19% a mais do que no 
ano passado. Em outro estudo global, a IBM 
mostra que 36,2% dos custos de um vazamento 
de dados estão ligados à perda de negócios e 
clientes. A partir desses valores exorbitantes, 
constata-se que o investimento em segurança 
cibernética pode poupar milhões a longo prazo, 
além de fidelizar o consumidor. 

Cibersegurança, custo ou investimento? 
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O perigo é iminente e empresas de qualquer 
porte e área são interessantes para os golpistas, 
algumas mais por ter dados mais valiosos e 
outras menos. Os setores com mais ocorrências 
são o financeiro, e-commerce e a saúde. E olha 
que uma pesquisa da Febraban de Tecnologia 
Bancária revela que o ramo financeiro é o que 
mais investe em segurança da informação, 
cerca de R$2 bilhões por ano. Isso porque o 
banco é responsável por ressarcir o cliente na 
maioria dos golpes aplicados. Sendo assim, 73% 
dos ataques são do ramo financeiro e 21% do 
e-commerce. 

Já a saúde tem ficado cada vez mais em evidên-
cia pela falta de investimento em cibersegurança 
e pelo fato dos dados do paciente serem bem 
atrativos, custando até mil dólares na deep 
web. Mas, por que hospitais e por que agora? 
A resposta é que os cibercriminosos acreditam 
obter dinheiro rápido com estas instituições 
porque são vistas com mais disposição para 
atender aos pedidos de pagamento de resgates. 

Os hospitais estão completamente sobre-
carregados com aumentos de pacientes com 
Coronavírus e com os programas de vacinas 
recentes, e qualquer interrupção nas operações 
hospitalares seria catastrófica. No ano passado, 
várias redes de hospitais em todo o mundo so-
freram ataques de ransomware - malware que 
restringe o acesso ao sistema infectado com 
uma espécie de bloqueio e cobra um resgate 
em criptomoedas para que o acesso possa ser 
restabelecido. 

Na esfera governamental, atitudes têm sido 
tomadas para aumentar a segurança contra os 
ataques. No início de 2020, o país criou o Decreto 
Federal nº 10.222102, que aprova a Estratégia 
Nacional de Cibersegurança. O objetivo do 
regulamento é orientar o país em termos de 
segurança e inclui iniciativas para aumentar a 
proteção contra ataques, como é o caso da Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

A identidade digital tornou-se um pilar funda-
mental para as economias de hoje, assim como 
as ferrovias no século XX. O grande facilitador 
para que essa transformação seja viável é a 
segurança cibernética, com recursos e soluções 
que garantam que quem acessa os diferentes 
serviços seja realmente quem diz ser. 

A população e as empresas estão ficando 
mais experientes em tecnologia, no entanto, 
os hackers também estão ganhando prática. 
Ou seja, os ataques estão avançando na mesma 
proporção que a segurança. É uma organiza-
ção global. Por isso, o número de ataques está 
crescendo ano a ano. 

Pesquisas apontam que de 70% a 90% dos ata-
ques acontecem intencionalmente, como quando 
uma pessoa deixa a casa aberta e é assaltada. As 
empresas estão deixando a porta aberta mais do 
que o normal. Investir em cibersegurança é se 
preparar para os novos desafios da era digital. 

(Fonte: Gustavo de Camargo é Sales Director da VU 
Brasil, empresa líder em proteção de identidade e 

prevenção de fraude na América Latina).

ERRO huMANO, 
CONSTRANgIMENTO 
E RANSOMwARE

DIFICuLDADES PARA ADOçãO DE 
TECNOLOgIAS DE ARQuIvAMENTO EM NuvEM

    Leia na página 6

Rodízio de veículos 
A partir do próximo dia 20 (se-

gunda-feira), o rodízio municipal de 
veículos de passeio (automóveis) da 
cidade de São Paulo estará suspenso. 
A medida vai vigorar até 14 de janei-
ro. Continua valendo normalmente 
o rodízio de placas para veículos 
pesados (caminhões) e as demais 
restrições: Zona de Máxima Restrição 
à Circulação de Caminhões (ZMRC) 
e a Zona de Máxima Restrição ao 
Fretamento (ZMRF).

Lucía Sarraceno, 
executiva 
responsável 
pela inovação na 
Zurich no Brasil
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