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Começo de ano é sempre um período para repensar metas e reorganizar 
a vida. Entre elas estão as finanças pessoais, item básico e fundamental 
para viver bem e evitar o endividamento. “As pessoas não entendem por 
que as contas nunca ‘fecham’ ou por que vivem no ‘vermelho’. A explicação  
é  muito simples: falta apenas planejamento financeiro. Hoje, é possível 
afirmar que a maioria dos brasileiros não têm controle do seu orçamento 
doméstico e poucos fazem investimentos por medo e até mesmo, por 
desconhecimento”, explica o consultor financeiro e gerente de agência 
da Sicredi Iguaçu PR|SC|SP, Carlos Liberato.   

Cinco dicas essenciais para organizar as 
finanças pessoais

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIROSeja na vida privada ou na corporativa, definitivamente os riscos que 

corremos atualmente são diferentes dos riscos do passado. Se antes um 
ladrão roubasse sua carteira, certamente você teria um prejuízo financeiro e 
aquele trabalhão para refazer seus documentos. Hoje, se roubam seu celular 
ou suas credenciais de alguma conta crítica como e-mail ou banco digital, 
o cenário é bem diferente e possivelmente ainda mais catastrófico.   

Ciberataques: não há solução, se você 
não tiver serviço adequado 

A “Pesquisa Nespresso Professional: O Futuro do Ambiente de Trabalho 
no Cenário Pós Pandemia” busca compreender as tendências sobre o 
futuro do ambiente de trabalho neste momento de volta para os escri-
tórios. Desenvolvido em parceria com os institutos de pesquisa Nestlé 
C.Lab, Ginger Strategic Research e Innova.La, o estudo tem o propósito 
de fomentar diálogos por meio de conteúdo de relevância para o mercado 
brasileiro, principalmente com o cenário de retomada.   

O trabalho na retomada: tendências e 
previsões

News@TI

Agronegócio: curso de negócios da FECAP 
atrai alunos de 19 países a São Paulo

@Alunos de 19 países desembarcarão em São Paulo no mês de 
abril para participar de um curso avançado de agribusiness 

oferecido pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado 
(FECAP), em parceria com a instituição francesa Audencia Business 
School. Trata-se do módulo internacional do curso de especializa-
ção em nível de pós-graduação intitulado “Agribusiness Advanced 
Course”. As aulas acontecem de 18 de abril a 10 de junho, com aulas 
em período integral. A coordenação é do professor da FECAP, José 
Luiz Megido Tejon, eleito pela Isto É Dinheiro um dos 100 melhores 
especialistas em Agronegócio no Brasil. O programa é ministrado 
pelos principais professores da Audencia Business School e da 
FECAP, e por profissionais altamente especializados no segmento 
da cadeia produtiva e da indústria alimentícia. Ainda é possível se 
inscrever para o programa de estudos neste link (https://www.fecap.
br/curta-duracao/agribusiness-advanced/).       Leia a coluna 
completa na página 2
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Os avanços tecnológicos 
recentes vêm aproximando 
o mundo em velocidade 
vertiginosa, aprimorando a 
qualidade e tornando mais 
seguras e mais rápidas as 
conexões entre as pessoas, as 
formas de pagamentos, o tráfico 
de veículos e de passageiros 
nos aeroportos, o controle de 
acesso em locais e edifícios 
públicos e privados, o trânsito 
nas fronteiras entre países e a 
conectividade.

 

Esta última vem se transformando de 
forma bastante disruptiva e com isso 

aumentando as possibilidades de acesso a 
vários dispositivos e aprimorando a qualida-
de de comunicação de forma exponencial. 
Esse movimento gera um ciclo de inovações 
que se autofomenta. Este é o caso da tec-
nologia 5G que propicia inovações nunca 
antes vistas, dada a sua ultra velocidade, 
ínfima latência e enorme disponibilidade.

 
A tecnologia 5G representa um salto 

extraordinário em relação às outras tecno-
logias mais antigas, gerando uma explosão 
de novos aparelhos IoT e a base para a ex-
pansão do eSIM, também conhecido como 
“SIM virtual” ou eUICC, que tem o mesmo 
propósito de um cartão SIM removível tra-
dicional , ou seja, armazenar as informações 
que os vários dispositivos móveis utilizam 
para acessar uma rede móvel.

 
Porém junto com essa expansão da co-

nectividade cresce também a necessidade 
de maior segurança e de conscientização 
sobre seu impacto no meio ambiente e na 
sociedade. Todos esses elementos devem 
se combinar para que possam ser susten-
táveis, tanto em termos ambientais quanto 
comerciais. 

É importante notar que as empresas de 
telecomunicação vêm adotando uma pos-
tura cada vez mais responsável em relação 

O Futuro da Conectividade
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à segurança e ao meio ambiente, utilizando 
menos plástico, menos transporte, menos 
resíduos e seguindo os padrões do Acordo 
de Paris.

 
O Greenconnect da Idemia, por exemplo, 

é um conjunto de soluções e serviços que 
permite aos operadores móveis mudarem 
sua base de produtos tradicionais para um 
pacote de ofertas inspiradas nos princípios 
da economia circular: gestão de resíduos 
responsável, menor uso de matérias primas 
tradicionais e maior aplicação de insumos 
verdes na produção dos cartões eSIM e nas 
embalagens. 

E quanto mais elevado é o nível de cons-
ciência, maior é a necessidade de confiança 
e segurança: o grande desafio atual. A com-
putação quântica é um exemplo de avanço 
e ao mesmo tempo risco à segurança, pois 
vai gerar um poder computacional adicio-
nal imenso e tornará obsoletas as formas 
de criptografia atuais. No passado seriam 
necessários 10 bilhões de anos para que se 
pudesse invadir um cartão SIM, mas com 
esse avanço isso poderá ocorrer em minutos. 

Porém o risco identificado também faz 
gerar tecnologias que o atenuam, tal como 
o International Mobile Subscriber Identity 
(IMSI), que cria um identificador único 

para cada usuário e aparelho utilizado e 
criptografa a identidade de ambos, dentro 
ou fora da rede. O IMSI possibilita a utiliza-
ção dessa identidade única em ambientes 
nada confiáveis, como redes Wi-Fi abertas, 
sem riscos à sua segurança. Há também os 
cartões SIM criptografados 5G IMSI. 

Esses cartões, chamados de SIM 5G AS, 
armazenam chaves de conexão temporárias 
que permitem a reautenticação completa 
da rede em caso de interrupção, criando 
uma experiência de conectividade mais 
perfeita. Estima-se que, até 2024, a receita 
das operadoras móveis atinja cerca de US$7 
bilhões, como resultado da identidade di-
gital via seus serviços, representando um 
crescimento de 800% ante o registrado 
em 2019. 

Outro dado importante refere-se à Inter-
net das Coisas ou IoT (internet of Things). 
a previsão é de que haverá 23 bilhões de 
aparelhos IoT até o final de 2026, ante os 
8,74 bilhões atuais, todos criando cidades 
inteligentes, comércio, carros e aparelhos 
conectados, que coletarão e compartilha-
rão informações e tornarão o mundo mais 
intensamente conectado.

 
(Fonte: Diego Cecchinato é vice-presidente sênior 

para a área de operadoras móveis da Idemia para a 
América Latina (https://www.idemia.com/).

Avança a exportação de ônibus e caminhões 
A Mercedes-Benz do Brasil registrou 77% de crescimento nas 

exportações de caminhões em 2021, em relação ao ano anterior. 
Nos doze meses do ano passado, enviou 8.026 unidades para países 
da América Latina e de mercados Overseas, como o MENA (Orien-
te Médio e Norte da África), frente a 4.530 caminhões em 2020. 
Também exportou 3.129 chassis de ônibus para esses mercados, o 
que representa mais de 13% de crescimento na comparação com 
as 2.761 unidades de 2020. No total, exportou 11.155 veículos 
comerciais em 2021, com incremento de 53% nas vendas sobre 
o ano anterior. “Esses números consolidam a empresa como uma 
das maiores exportadoras de veículos comerciais do país, reafir-
mando uma tradição de mais de 60 anos de vendas de seus ônibus 
e caminhões para o mercado internacional”, diz Achim Puchert, 
presidente da Mercedes-Benz do Brasil & CEO América Latina.    
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NO E-COMMERCE CONSuMIDORES 
QuEREM EMbALAgENS  
OTIMIzADAS E MAIS SEguRAS
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Chamada do Sisu
Começou o período de matrícula da 

1ª chamada do Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu). Os estudantes aprovados 
deverão comparecer às instituições 
de ensino em que foram concedidas 
as vagas para se inscrever. O prazo de 
matrícula se encerra em 8 de março. 
O Sisu é o processo seletivo pelo qual 
estudantes concorrem a vagas de ins-
tituições públicas de ensino superior a 
partir da nota no Enem. São oferecidas 
221.790 vagas para ingresso em institui-
ções públicas de ensino superior (ABr).

AgroNews
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