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O mundo bancário 
mudou mas mantém a 

segurança da impressão
Mesmo com tantas 
situações novas, 
informações impressas 
ainda têm papel 
imprescindível no setor 
financeiro por questões 
regulatórias de fluxo de 
trabalho

Segundo um estudo re-
alizado pelo IDC, 53% 
dos processos de fluxo 

de trabalho financeiro ainda 
envolvem impressão. No 
entanto, muitas empresas 
ainda têm dificuldade para 
saber quantas impressões 
ou cópias são feitas diaria-
mente, ainda mais neste 
momento em que podem 
ter funcionários trabalhando 
tanto do escritório quanto 
de casa. 

Enquanto seguimos rumo a 
novas formas híbridas de tra-
balho, o desafio é construir 
um ambiente de TI seguro 
que proteja os clientes e da-
dos confidenciais mantidos 
por organizações financei-
ras, sejam essas informações 
digitais, impressas ou ambas. 
Soluções de tecnologia 
robustas e seguras devem 
ser implementadas a fim de 
proteger empresa e clientes 
de qualquer futuro evento 
catastrófico - algo que mui-
tos especialistas defendem 
ser provável. 

Um recurso de segurança 
que poderia ser mais uti-
lizado são os dispositivos 
de impressão inteligentes 
que foram ganhando ainda 
mais inteligência com o 
passar dos anos, ganhando 
recursos como armazenar 
informações em uma rede 
ou na própria impressora. Só 
que, durante o último um ano 
e meio, com a pandemia e o 
home office, impressoras de 
escritórios praticamente não 
foram usadas - e a manuten-
ção programada desses equi-
pamentos provavelmente foi 
adiada ou mesmo perdida. 

Isso acende um grande 
sinal vermelho, porque sig-
nifica que os dispositivos em 
rede ficaram vulneráveis a 
ataques ou comprometidos. 
Resumindo, se as impresso-
ras inteligentes instaladas 

em escritórios não estiverem 
devidamente protegidas 
por meio de atualizações 
regulares de firmware e 
não tiverem configurações 
de controle de acesso que 
impedem que documentos 
confidenciais sejam vistos ou 
acessados por pessoas inde-
vidas, eles representam um 
risco à segurança do negócio. 

Existe um desafio seme-
lhante para as organizações 
que fornecem a seus fun-
cionários dispositivos de 
impressão para uso em casa. 
Coletar informações sobre 
esses dispositivos por meio 
de uma auditoria quando eles 
não estão no local da rede 
é uma tarefa logística mais 
difícil do que para dispositi-
vos que ficam no escritório e, 
portanto, precisam de uma 
solução tecnológica cuida-
dosamente pensada. 

Por essa razão, é funda-
mental que as instituições 
financeiras adotem soluções 
em nuvem capazes de não 
apenas ter uma visão total 
de todos os arquivos de 
clientes que estão sendo 
manipulados, mas também 
de monitorar e avaliar riscos 
comportamentais a fim de 
evitar vazamentos de dados 
maliciosos ou acidentais. 

Uma organização que 
lida com o dinheiro de seus 
clientes tem a obrigação de 
saber, por exemplo, se um 
determinado funcionário 
está driblando a rede para 
imprimir dados de corren-
tistas e investidores ou se 
criou cópias adicionais de 
um documento sigiloso. Ou, 
ainda, se dados de um cliente 
específico estão sendo aces-
sados em grande frequência, 
totalmente fora do padrão. 

As regras para trabalhar 
em casa aceleraram a trans-
formação digital no setor 
financeiro, mas à medida 
que continuamos a fazer a 
transição para uma nova 
forma híbrida de trabalho, 
devemos garantir que a se-
gurança da impressão faça 
parte de nossa estratégia de 
transformação digital.
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como vai ser a matriz energética do futuro, afinal? Os principais caminhos 
e as tendências do segmento são os condutores do Energy Hub Summit, 
promovido pelo Grupo de Inovação e Investimentos em Startups Sai do 
Papel no Rio Innovation Week. O evento será realizado entre os próximos 
dias 13 e 15 de janeiro, em formato híbrido (presencial e online), e já tem 
participações confirmadas de empresas como EDP, Petrobras, Furnas, 
Vibra Energia, Enel, Neoenergia, Comgás, Kongsberg, Constellation, 
Subsea 7, Basf e PwC. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no 
site: (https://sdp.saidopapel.com.br/eh-energy-hub-summit). 

E - Computação e Matemática 
O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em 
São Carlos, está com inscrições abertas em três concursos públicos 
para professores doutores, nas  áreas de matemática e estatística 
aplicadas à indústria, álgebra e inteligência artificial. Os docentes 
serão contratados em Regime de Dedicação Integral à Docência e à 
Pesquisa, com salário inicial de R$ 11.069,17. As inscrições devem 
ser efetuadas via internet até o dia 3 de fevereiro pelo link (https://
uspdigital.usp.usp.br/gr/admissao). Os concursos serão realizados em 
duas fases: a primeira será uma prova escrita e a segunda contemplará 
o julgamento do memorial do candidato, com uma prova pública de 
arguição e uma prova didática.

F - Comunicação com Clientes
O Grupo Epicus desenvolveu um aplicativo com o intuito de aperfeiçoar 
os serviços, concentrando todas as informações e solicitações em um só 
lugar. O novo recurso vai garantir maior segurança nas informações for-
necidas, de acordo com a LGPD e, também, mais agilidade nas atividades. 
Com o aplicativo, é possível acompanhar de perto todos os processos e 
serviços onde os clientes podem enviar e receber documentos e guias, 
além de sanar dúvidas, abrir chamados a qualquer momento, tudo isso 
através do chat. É a primeira empresa de contabilidade a unir os três 
elementos de gerenciamento de forma simultânea: compliance, conta-
bilidade e controladoria. Serviços como: departamento pessoal, direito 
contábil, RH, reengenharia, contabilidade, tributário, treinamento e 
capacitação. Saiba mais em (www.grupoepicus.com.br).

G - Mídias Digitais
De olho nessa frequente procura por melhora e totalmente alinhada com 
as necessidades atuais, a Maxxi Trainning, plataforma de capacitação 

A - Residência Artística 
A Funarte e a Aliança Francesa convocam todos os profissionais das 
áreas das artes cênicas (dança, teatro, circo e performance) para o Edital 
de Residências Artísticas. Com inscrições até o dia 4 de fevereiro, via 
formulário online, os proponentes podem ser brasileiros e franceses e 
poderão realizar aperfeiçoamentos artísticos e projetos de residências 
no Brasil e na França. O concurso concederá quatro bolsas de apoio 
financeiro, parcial ou integral, no valor de R$ 26.250,00 para os projetos 
contemplados, que serão realizados ao longo de, no mínimo, 30 dias 
no Brasil e 30 dias na França. Formulário de inscrição disponível em: 
(villa-tijuca.com/dev/inscricoes). Edital em: (https://bit.ly/FunarteA-
liançaFrancesa). 

B - Iniciativas Ambientais
A Câmara Municipal de Maricá, município do leste fluminense, aprovou 
a Lei Complementar que estabelece a criação de regime diferenciado de 
tributação local para iniciativas de proteção ambiental, como as chama-
das “moedas verdes” ou criptomoedas sustentáveis e fundos verdes. A 
alíquota do ISS pago por empresas localizadas em Maricá que prestem 
serviços ambientais será reduzida de 5% para 2%. O presidente da 
Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Olavo Noleto, 
reforçou que foi criado o ambiente fiscal necessário para estimular 
empresas de produtos e serviços ambientais a se instalarem na cidade.

C - Liderança do Mercado
A Stellantis, companhia resultante da fusão entre Fiat Chrysler Auto-
mobiles e PSA, fechou o ano de 2021 com crescimento de 38% em sua 
participação de mercado no Brasil. O grupo vendeu 635.538 veículos 
no país no ano passado, chegando a um market share de 32% em uma 
indústria que totalizou 1.983.741 unidades. Principal marca da Stellan-
tis, a Fiat (431.068 carros comercializados) recuperou a liderança do 
mercado com uma fatia de 21,7%, o que significa um crescimento de 
34% em relação a 2020. Já a Jeep (148.786 veículos) teve market share 
de 7,5% (+35,1%). A Peugeot e a Citroën venderam 29.412 e 23.301 
carros no Brasil, respectivamente, e viram suas participações de mercado 
subirem para 1,5% e 1,2% (Ansa).

D - Futuro da Energia
No modelo de civilização em que vivemos, é impossível pensar em futuro 
ou desenvolvimento sem considerar o papel nevrálgico da energia. Mas 

e atualização técnica dos profissionais do setor automotivo brasileiro, 
elaborou com o apoio do Sebrae uma série de cursos de Mídias Sociais 
voltados ao primeiro emprego. Denominado de Primeiro Ofício e total-
mente gratuito, o programa se inicia nesta segunda quinzena com 20 
alunos, e já tem outras etapas programadas para fevereiro. Os temas 
são dois: ‘Aprenda Criar Conteúdo para Mídias Digitais’ e ‘Aprenda Criar 
Posts nas Redes Sociais’. Os pré-requisitos para se inscrever nos cursos, 
com 20 vagas por edição no total, é ter mais de 18 anos e ser iniciante no 
assunto. Inscrições e outras informações: (https://www.maxxitrainning.
com.br/cursos-e-aulas/#oficio) ou via whatsapp +55 19 9 9933-7227. 

H - Mérito Contábil
Carlos Pires, sócio-líder de Auditoria da KPMG no Brasil e na América 
do Sul, membro do Comitê Executivo da KPMG no Brasil e do Comitê 
Global de Auditoria da KPMG, foi agraciado com a medalha José Rojo 
Alonso, da Ordem do Mérito Contábil, pelo Conselho Regional de Con-
tabilidade do Estado de São Paulo (CRC-SP). A distinta homenagem é 
destinada a profissionais que se destacam nas áreas de auditoria, perícia, 
mediação e arbitragem, e foi concedida ao executivo pela contribuição 
relevante à profissão de contabilidade e auditoria. A cerimônia de 
premiação foi realizada durante a sessão solene em comemoração aos 
75 anos de instalação do Conselho, no dia 17 de dezembro, na sede do 
CRC-SP, em São Paulo.

I - Idade X Desconto
Para começar o ano reforçando seu compromisso de oferecer os melhores 
produtos e serviços a seus consumidores, a Óticas Carol, maior rede 
de franquia ótica do Brasil, anuncia sua tradicional, e mais esperada 
campanha ‘’Sua Idade é Seu Desconto’’, que acontece nas lojas até o 
dia 28 de fevereiro. Realizada anualmente pela rede, a iniciativa oferece 
descontos proporcionais à quantidade de anos de vida do cliente em 
armações selecionadas por cada loja. Por exemplo, se o consumidor tem 
75 anos, o desconto será de 75%. A novidade é que, dessa vez, além 
das lentes tradicionais de grau, o cliente que comprar lentes solares 
graduadas também estará elegível para o desconto nas armações (www.
oticascarol.com.br).

J - Alimentação Saudável
A Bake and Cake Gourmet - plataforma gratuita e interativa de receitas, 
cardápios e lista de compras - disponibiliza mais de 1.000 receitas com 
cardápios veganos, vegetarianos, sem glúten, sem lactose, clássicos 
(sem restrições) e low carb, a fim de atender a um público que busca 
inserir em seu cotidiano uma rotina de alimentação saudável, mas que 
também seja saborosa e com pratos bem servidos. O intuito da empresa 
é oferecer uma ferramenta intuitiva que possa disponibilizar diversas 
opções de cardápios para  quem deseja se alimentar de forma saudável, 
com ingredientes simples e acessíveis no mercado, para que todo tipo 
de consumidor possa transformar sua alimentação. Outras informações, 
acesse: (https://bakeandcakegourmet.com.br).

O Ministério da Saúde 
publicou, no Diário Oficial 
da União de ontem (10), 
a portaria que estabelece 
o valor per capita anual 
que, com base em critério 
populacional, será a base 
de cálculo em 2022 para o 
incentivo financeiro a ser 
pago via Programa Previne 
Brasil.

De acordo com a Por-
taria nº 26, o valor per 
capita anual será de R$ 
5,95, para o cálculo do 
incentivo financeiro com 
base em critério popula-
cional – recurso que será 
transferido a municípios e 
ao Distrito Federal nas 12 
competências financeiras 
do ano de 2022. Na porta-
ria, constam, no anexo, os 
valores a serem recebidos 
pelo Acre, Alagoas, Amazo-
nas, Amapá, Bahia, Ceará, 
Espírito Santo e Goiás. O 
total de recursos orçamen-
tários apresentados é de R$ 
1.269.239.979,72.

Em vigor desde janeiro 
de 2020, o Previne Brasil 

Segundo o boletim Focus, 
estimativa passou de 0,36% para 0,28%.

As projeções constam 
do segundo boletim 
Focus de 2022, que 

aponta um crescimento 
do PIB de 0,28%, ante os 
0,36% projetado na primeira 
semana do ano. O boletim, 
divulgado ontem (10) pelo 
Banco Central (BC), reúne 
a projeção do mercado para 
os principais indicadores 
econômicos do país. Na 
última semana de 2021, a 
previsão do mercado era de 
um crescimento de 0,42% e 
há quatro semanas, a previ-
são era de 0,50%.

O mercado também redu-
ziu a previsão de crescimen-
to do PIB - a soma de todos 
os bens e serviços produzi-
dos no país - para 2023, de 
1,8% para 1,7%. Há quatro 
semanas a projeção era de 
crescimento de 1,9%. Em 
2024, a projeção do mercado 
financeiro se manteve está-
vel em relação à semana an-

84% das famílias de 
São Paulo pretendem 
vacinar crianças

Pesquisa realizada pelo 
Seade apontou que 84% das 
famílias com crianças entre 5 e 
11 anos de idade no estado de 
São Paulo pretendem aderir à 
vacinação infantil contra a Co-
vid-19. A pesquisa ouviu, por 
telefone, 1,12 mil pais, mães 
e  responsáveis por crianças 
nessa faixa de idade em todo 
o estado. O percentual de 
famílias que pretende vacinar 
as crianças é maior na região 
metropolitana, com 87%. No 
interior, 81% dos pais e res-
ponsáveis dizem que levarão os 
filhos para serem imunizados 
contra o Coronavírus.

Entre as mulheres, o índice 
que pretende imunizar as 
crianças é de 89% e entre os 
homens, de 76%. A adesão à 
imunização também é maior 
entre as famílias menos escola-
rizadas e com menor instrução. 
Entre aqueles com renda de 
até um salário mínimo, 92% 
pretendem vacinar as crian-
ças, o mesmo percentual para 
quem estudou até o ensino 
fundamental. Nas famílias que 
recebem mais de três salários 
mínimos, 72% pretendem 
vacinar as crianças contra a 
Covid-19. Entre aqueles que 
têm o ensino superior o per-
centual ficou em 77% (ABr).
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Mercado diminui novamente previsão 
de crescimento da economia

O mercado financeiro diminuiu mais uma vez a previsão para o crescimento da economia brasileira 
neste ano

a inflação oficial do país, 
também variou para baixo, 
de 10,01% para 9,99%. É a 
quinta redução depois de 
35 semanas consecutivas de 
alta da projeção. A previsão 
do mercado para a taxa 
básica de juros, a Selic, em 
2022, aumentou em relação 
ao projetado na semana 
passada, passando de 11,5% 
para 11,75% no boletim di-
vulgado hoje. Atualmente a 
Selic, definida pelo Copom, 
está em 9,25% ao ano. 

A expectativa do mercado 
para a cotação do dólar em 
2022 também se manteve 
igual ao projetado na semana 
passada, ficando em R$ 5,60. 
Já para os próximos dois 
anos, a projeção do mercado 
é de alta no câmbio. Para 
2023, a previsão da cotação 
do dólar subiu de R$ 5,40 
para R$ 5,45. Para 2024, a 
projeção passou de R$ 5,30 
para R$ 5,39 (ABr).

terior, com expansão do PIB 
em 2%. No boletim divulgado 
hoje o mercado manteve em 
4,5% a previsão do PIB para 
o ano de 2021. Há quatro 
semanas a previsão era de 
um crescimento de 4,71%, 
em 2021.

Para 2022, o mercado 
financeiro manteve a esti-
mativa de inflação das duas 
últimas semanas, com o Ín-

dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
ficando em 5,03%. Já para 
2023, o mercado reduziu a 
expectativa de inflação para 
3,36%, ante os 3,41% da 
semana passada. Em 2024, 
a previsão é mesma da se-
mana passada com inflação 
em 3%. 

Para 2021, a previsão 
para o IPCA, considerado 

Valor per capita para repasse do 
Previne Brasil é R$ 5,95

repassa recursos aos municí-
pios a partir de três critérios: 
cadastro de pessoas nos ser-
viços da atenção primária, 
pagamento por desempenho 
(indicadores de saúde) e 
incentivo para ações estra-
tégicas (credenciamentos 
em programas e ações do 
Ministério da Saúde).

O objetivo do Previne 
Brasil é incentivar os mu-
nicípios a cadastrarem mais 
usuários nos postos de saú-
de, para ampliar o vínculo 

entre pacientes e equipes 
de saúde, equilibrar valo-
res financeiros per capita 
referentes à população 
cadastrada nas equipes de 
saúde e incentivar a adesão 
a programas específicos, 
como o Saúde na Hora 
(ampliação do horário de 
atendimento nos postos 
de saúde), o Informatiza 
APS (dados digitais dos 
pacientes pelo Prontuário 
Eletrônico) e o Consultó-
rio na Rua (ABr).

O objetivo do programa é incentivar os municípios a 
cadastrarem mais usuários nos postos de saúde.


