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News@TI
epay lança globalmente plataforma de cobrança 
recorrente

@A epay Worldwide, que atua no Brasil desde 2010, braço de 
negócios digitais do Grupo Euronet (NASDAQ EEFT) está 

lançando em diversos países do mundo, a nova plataforma de fatu-
ramento recorrente, que permite a assinatura de produtos digitais. 
A Microsoft foi o primeiro parceiro global da epay no processamento 
recorrente dos produtos Microsoft 365, Xbox Game Pass Ultimate 
e Xbox All Access já disponíveis no Brasil, nos países das Américas 
do Norte e Sul e Austrália. 

Dassault Systèmes e NTT Communications 
anunciam aliança

@A Dassault Systèmes e a NTT Communications anunciam a 
assinatura do memorando de entendimento para iniciar as 

discussões sobre uma aliança com o objetivo de impulsionar a cria-
ção e operação de cidades inteligentes sustentáveis   no Japão. As 
duas empresas utilizarão as tecnologias de Gêmeo Virtual (Virtual 
Twin) e Big Data para explorar soluções de desafios relacionados 
à sustentabilidade e resiliência em vários campos como energia, 
começando com eletrificação em mobilidade e outras áreas, bem 
como para apoiar empresas que trazem tecnologias inovadoras e 
novos valores para este setor (www.ntt.com).
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OpiniãO
Comunicação, o elo 
entre gerações no 

ambiente corporativo

A integração de 
gerações tem sido um 
desafio para o mundo 
do trabalho. 

Os impactos dessa 
convivência, porém, 
geram impactos po-

sitivos não apenas no am-
biente corporativo, familiar 
e social, mas nos resultados 
das empresas. A realidade é 
que estamos envelhecendo 
porque estamos vivendo 
mais. De acordo com a Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS, 2015), até o ano de 
2050, o número de pessoas 
acima de 60 anos no mundo 
chegará a 2 bilhões. 

O Brasil, em 2030, terá 
mais pessoas maduras que 
jovens de zero a 14 anos. 

Sendo assim, contar com 
essa força de trabalho será 
a alternativa estratégica 
das empresas para suprir 
a falta de jovens talentos, 
que surgem em velocidade 
muito aquém das demandas 
de mercado.

É na comunicação que 
as empresas encontram o 
caminho para promover 
um ambiente corporativo 
que estimule o trabalho 
colaborativo, que reúna jo-
vens em início de carreira, 
profissionais sêniores e os 
profissionais mais idosos 
(cada vez mais produtivos). 

Ao gestor, cabe a tarefa 
de “mediar” esse diálogo, 
de sinais, expressões, gírias 
e etiquetas diferentes, que-
brando rótulos e precon-
ceitos para que a conexão 
entre as gerações fortaleça 
os laços de criatividade, 
inovação e inclusão que toda 
a empresa busca. Entre a 
experiência adquirida na 
jornada sólida desenvolvida 
pelos profissionais mais ve-
lhos e o frescor da juventu-
de, que transpira inovações, 
as regras básicas para uma 
convivência devem ser exa-
tamente iguais e valem para 
os dois lados.

As gerações mais jovens 
tendem a procurar em seus 
trabalhos propósitos que 
nem sempre estão claros, 
mas que certamente podem 
ser encontrados com a ajuda 
dos mais experientes. Daí, 
a importância da comunica-
ção. Ela será o ponto focal 
para criar essa conexão. 

São atitudes de comuni-
cação que podem ajudar a 
equilibrar essa convivência, 
como por exemplo, evitar -- 
de ambos os lados - o ‘tom 
professoral’. 

O indivíduo apelidado 
de “palestrinha” (sempre 
disposto a dar ‘aulas’ so-
bre tudo e todos em tom 
de superioridade), quer 
impor seus conhecimentos 
ao invés de aceitar formas 
diferentes de realizar as 
tarefas. Dessa forma, cria 
barreiras que impedem esse 
relacionamento de avançar. 

O que de fato cria um elo 
importante nessa cadeia é 
a disponibilidade, a paci-
ência e a tolerância. Isso 
muda o jogo. Faz o melhor 
movimento para interligar 
dois pontos que é o de ouvir 
e mostrar interesse pelas 
ideias do próximo. Quando 
isso acontece, dos dois lados 
dessa moeda, as conexões 
ocorrem muito mais rápidas 
e naturalmente.

É por meio desse valor 
e importância que se dá 
ao outro que descobrimos 
nossas semelhanças, nossos 
pontos em comum e nos-
sas diferenças. Elas farão 
muito mais sentido do que 
simplesmente as diferentes 
faixas etárias. São esses cru-
zamentos de valores, que 
diminuem as diferenças de 
idade e as tornam insignifi-
cantes para o desempenho 
das funções. 

Ouvir o próximo é ter a 
chance de encontrar muitos 
pontos congruentes impor-
tantes para estabelecer a co-
nexão. É possível e provável 
que as diferentes gerações 
possam compartilhar pre-
ferências, ídolos, projetos 
etc, independentemente da 
idade, da raça, do gênero, da 
cor, da geração, religião etc. 

O futuro das relações do 
trabalho caminha para a 
diversidade e é lá que mora 
o respeito às diferenças. O 
convívio intergeracional é 
parte importante da pro-
moção dessa diversidade 
que buscamos e, muito em 
breve, vai transformar o que 
hoje é chamado de “conflito” 
em um real e produtivo “en-
contro de gerações”.

(*) - Especialista em Comunicação 
Corporativa, professora PhD em 

Análise do Discurso em Situação de 
Trabalho, é fundadora da Linguagem 

Direta (www.linguagemdireta.com.br).

Juliana Algodoal (*) 

Sete lições sobre segurança cibernética 
que você deve ensinar aos idosos -  
e por que eles precisam aprender  

o mais rápido possível
Talvez você nunca tenha falado sobre isso com seus pais, mas explicar aos familiares mais velhos 
sobre segurança cibernética é tão importante quanto falar sobre saúde. Os idosos são frequentemente 
alvo de golpes de phishing e ataques cibernéticos porque geralmente são mais vulneráveis.

BlackJack3D_CANVA
Dean Coclin (*)

 

Nos últimos anos, houve um forte 
aumento no número de idosos com 
acesso à Internet: o percentual de 

pessoas com mais de 60 anos no Brasil 
navegando na rede mundial cresceu de 
68% em 2018 para 97% em 2021, como 
mostra pesquisa realizada pela Confede-
ração Nacional dos Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), em parceria com a 
Offer Wise Pesquisas.

De acordo com o estudo, os aplicativos 
que os idosos mais utilizam no celular 
são as redes sociais (72%); transporte 
urbano (47%); e bancário (45%). Idosos 
conectados também usam a internet para 
fazer compras. Entre os produtos que 
costumam comprar pela internet estão: 
eletroeletrônicos (58%); medicamentos 
(49%, com aumento de 21% em relação a 
2018); e eletrodomésticos (47%).

Nunca houve um momento melhor 
para ajudar os idosos a se protegerem 
online. Mesmo que eles usem dispositivos 
altamente seguros e tenham um software 
antivírus instalado, uma senha ruim pode 
ser a ruína. Embora a segurança ciberné-
tica para a terceira idade possa parecer 
esmagadora, a maioria dos ataques pode 
ser evitada com algumas etapas simples 
e conhecimento.

 
Aqui mostro sete etapas fáceis para 
ajudar a configurar a segurança 
cibernética para a terceira idade:
Ajude-os a escolher senhas fortes

Lembre aos idosos de bloquear seus 
dispositivos e contas da mesma forma que 
trancariam a porta da frente de sua casa. 
Assim como bloqueios diferentes, algumas 
senhas são mais eficazes que outras. Se os 
dispositivos forem perdidos ou roubados, 
senhas fortes garantem que eles não pos-
sam ser acessados.

 
Você também pode recomendar um 

gerenciador de senhas, dependendo de 
quantas senhas seus familiares seniores 
devem gerenciar. Os gerenciadores de 
senhas simplificam o que eles devem 
lembrar; em vez de uma senha diferente 
para tudo, você só precisa de uma senha 
segura para fazer logon, e o gerente pode 
gerar senhas seguras para todo o resto. 
Os gerenciadores de senhas podem ser 
usados   em vários dispositivos e as senhas 
também podem ser compartilhadas com 
outras pessoas, para que você possa ver as 
senhas de seus pais em sua própria conta.

 
Ensine-os a proteger suas senhas

Além disso, ensine os idosos a não deixar 
senhas escritas espalhadas pelo computa-
dor. Embora muitos idosos queiram anotar 
suas senhas para ajudar na memória, isso 
também pode ajudar um invasor a fazer 
login. Se eles insistirem em anotar senhas, 
pelo menos encoraje-os a não escrever 
uma nota adesiva em sua área de trabalho. 
Eles devem anotar as senhas em um local 
seguro que eles possam lembrar, e que 
apenas você e eles conheçam.

Ensine-os a evitar phishing
Os idosos são especialmente propensos 

a e-mails fraudulentos, telefonemas e 
contas de mídia social. Ensine-os a não 
clicar em links ou baixar nada se houver 
alguma dúvida sobre sua legitimidade. 
Em vez disso, incentive-os a acessar 
diretamente a página ou conta da Web 
e entrar em contato diretamente com o 
suporte ao cliente.

 
Outra maneira fácil de detectar phishing 

é com erros de digitação ou gramática 
incorreta. Se Amazon estiver escrito 
“amzon.com” no e-mail, é um sinal de que 
é uma tentativa de phishing. Além disso, 
se um e-mail tem um senso de urgência, 
está pedindo dinheiro ou está relatando 
um problema com uma conta bancária ou 
impostos, certifique-se de que os idosos 
pensem duas vezes antes de responder. Se 
há uma coisa a ser lembrada sobre phishing, 
é que, se eles tiverem alguma dúvida sobre 
uma mensagem, devem excluí-la ou entrar 
em contato diretamente com a empresa.

 
Instale um bom programa antivírus

Malware, ou qualquer programa que 
possa danificar seu computador, é uma das 
ameaças de segurança cibernética mais 
comuns para idosos. O malware geralmente 
pode infectar seu dispositivo sem que você 
saiba e, como consequência, eles variam 
de ameaças sérias a pequenos aborreci-
mentos. Um bom programa antivírus pode 
bloquear qualquer tipo de malware em 
tempo real. Alguns programas antivírus 
também podem vir com gerenciadores de 
senhas, ferramentas anti phishing, VPNs 
e muito mais.

 
Mostre como verificar a 
legitimidade dos sites

Ao fazer compras online ou navegar nas 
redes sociais, os idosos podem ser especial-
mente vulneráveis   a sites falsos ou contas 
falsas. Antes de compartilhar qualquer 
informação ou comprar de um site, os 
idosos devem verificar os indicadores de 
confiança. Estes podem incluir:

•	 procure por erros de ortografia na 
página da web

•	 "olhar além do bloqueio" para a 
identidade do site

•	 protocolo https ativado

•	 selos do site como o selo do site 
Norton ou DigiCert

•	 uma declaração de privacidade
•	 informações de contato da em-

presa
 
Se houver alguma dúvida, não faça uma 

compra nesse site nem insira suas infor-
mações. Por exemplo, se os negócios são 
bons demais para serem verdade, eles 
provavelmente não são reais.

 
Definir atualizações para instalar 
automaticamente

As atualizações de software ajudam a 
proteger contra as vulnerabilidades atuais. 
Os desenvolvedores geralmente enviam 
atualizações para se proteger contra pontos 
fracos conhecidos, por isso é aconselhável 
instalá-los imediatamente antes que um in-
vasor possa tirar proveito deles. Você pode 
configurar computadores e dispositivos 
para instalar automaticamente atualizações 
de software, que é a maneira mais fácil de 
manter os programas atualizados. Além 
disso, atualizações de anúncios pop-up 
ou e-mails podem ser malwares. Portan-
to, configurar as atualizações para serem 
instaladas automaticamente significa que 
elas não precisam clicar em nenhuma so-
licitação de atualização que possa conter 
malware.

 
Lembre-os de sair de contas e sites

Simplesmente sair de contas e disposi-
tivos pode ajudar a proteger a segurança 
dos idosos. Lembre-os de que eles nunca 
devem ficar conectados à conta em com-
putadores públicos, como os da biblioteca. 
Mesmo em casa, isso deve ser feito. É aqui 
que ter um gerenciador de senhas facilitará 
o login a cada vez.

 
Quando seus parentes idosos pedirem 

ajuda no computador, reserve um tempo 
para garantir que eles também estejam 
seguindo as práticas recomendadas de 
segurança na web. Mesmo que os riscos 
sejam relativamente baixos, os ataques 
cibernéticos têm consequências graves. 
Ensinar os idosos agora a praticar bons 
hábitos de segurança economizará tempo 
e dor de cabeça no futuro.

(*) É Diretor Sênior de Desenvolvimento  
de Negócios da DigiCert.

Em 2021, o Brasil teve um recorde de 
empresas abertas. De acordo com o Bo-
letim do Mapa de Empresas do Ministério 
da Economia, ao todo, foram mais de 1,4 
milhão de novos negócios. Porém, cerca 
de 484 mil empresas acabaram fechando 
as portas também em 2021. 

Atualmente, no país, existem aproxima-
damente 18 milhões de empresas ativas e, 
apesar dos recentes incentivos à cultura 
do empreendedorismo, existem diversas 
pessoas que não se encaixam no perfil de 
liderança, o que, por vezes, pode causar 
uma grande frustração, já que, o ‘ser exe-
cutivo’ é visto quase como um sinônimo de 
sucesso profissional e, consequentemente, 
financeiro. “Talvez você já tenha se depa-
rado com chamadas do tipo: saiba como 
se tornar um executivo de sucesso ou algo 
parecido. Porém, nem todo mundo nasceu 
para liderar um negócio e está tudo bem”, 

afirma Jennifer de Paula, BBA e diretora de 
marketing e gestão.

Para ela, o trabalho do líder não é apenas 
criar uma nova empresa, ele deve ter habilida-
des para desenvolver outros profissionais, ter 
alto nível de criatividade e inovação, além de 
flexibilidade para mudanças e outras diversas 
características que são compartilhadas por 
CEOs de sucesso em todo o mundo.

Por isso, se um indivíduo não tem o perfil de 
liderança, ele pode procurar outras vertentes 
que o levarão ao sucesso na carreira dentro 
das possibilidades dele. “Você não precisa 
ser o dono da Coca Cola para ser um grande 
diretor de marketing, faturando uma média 
salarial de mais de 46 mil, ou ser o presidente 
de um time de futebol para ser um excelente 
jogador e garantir salários milionários, por 
exemplo. O  mercado é um grande trabalho em 
equipe e não existe profissão que ‘dá dinheiro’, 

existem profissionais que se destacam em 
suas profissões, por, na maioria das vezes, 
escolherem estar no cargo correto para suas 
habilidades”, pontua a especialista.

Jennifer acredita que para conhecer suas 
habilidades, pode-se procurar por testes 
vocacionais que irão considerar o perfil 
psicológico, a personalidade, o histórico 
acadêmico, as preferências, as habilidades 
naturais e os objetivos pessoais de cada 
pessoa individualmente. “Se você tem di-
ficuldades em ter um bom relacionamento 
interpessoal, liderar, ter visão estratégica, 
tomar de decisões, dominar outros idiomas, 
ter compromisso e responsabilidade, ter uma 
formação acadêmica ou manter a sede de 
aprendizado, chegou o momento de pensar 
em se dedicar em ser um bom funcionário 
para que seu desempenho traga um melhor 
retorno financeiro ao invés de se arriscar 
em um cargo fora de seu perfil”, aconselha.

Não me enquadro no perfil executivo. Não terei sucesso profissional?


