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OpiniãO
O metaverso vai  
mudar a maneira  

como socializamos

Vestígios do Metaverso 
já fazem parte do 
nosso ecossistema 
digital, mesmo sem 
nos darmos conta 
disso.

Imagine que a necessi-
dade de estar próximo, 
mesmo em tempos de 

isolamento, seja suprida 
ou complementada pela 
possibilidade de interagir 
virtualmente com pessoas 
e objetos em ambientes 
virtuais, criados a partir de 
soluções tecnológicas que 
emulem com perfeição a 
realidade que conhecemos 
e estamos habituados. 

Não se trata apenas mais 
de bater um papo no chat, 
assistir a uma live ou com-
partilhar vídeos e fotos, 
mas ter uma experiência 
de convívio de fato em 
outra dimensão. Pois essa 
transformação digital, 
que podemos classificar 
como um ‘novo marco’ na 
era da Internet, já está 
acontecendo e é certo que 
com a universalidade do 
5G, vai revolucionar, mais 
uma vez, nossos conceitos 
sobre convergência e inte-
ratividade.

Para aqueles que dizem 
se tratar de apenas mais 
uma panaceia marqueteira 
com elementos de teoria 
evolutiva futurista, posso 
afirmar que vestígios do 
Metaverso já fazem par-
te do nosso ecossistema 
digital, mesmo sem nos 
darmos conta disso, e os 
próximos capítulos dessa 
história mudarão radical-
mente a maneira como nos 
socializamos em todos os 
sentidos.

Você acredita mesmo 
que estamos tão distantes 
desse mundo? Na verda-
de, essa tão comentada 
e discutida internet do 
futuro já existe e pode ser 
percebida de diferentes 
formas. As referências 
mais conhecidas desse 
múltiplo universo estão 
presentes nos games de 
realidade virtual como o 
Second Life e o Avakin, 
por exemplo. 

Mas, para se ter uma 
ideia melhor das possi-
bilidades, junte a isso 
as funcionalidades da 
inteligência artificial uti-
lizadas como ferramenta 
de evolução em inúmeros 
segmentos da cadeia pro-
dutiva e aos gadgets de 
realidade virtual, além da 
diversidade de dispositi-
vos conectados à internet 
das coisas que dão susten-
tabilidade às smart cities, 
e teremos um panorama 
mais claro da revolução na 
qual já estamos imersos.

Calma, não é só isso. O 
Metaverso vai além, pois 
funciona como uma con-
versão de elementos que 
se conectam para trazer ao 
usuário uma experiência 
mais completa. Estamos 
diante de uma rede de 
ambientes virtuais em 
3D mais imersiva e co-
laborativa que permite 

às pessoas (ou melhor, 
avatares) uma interação 
multidimensional entre 
si e com objetos digitais. 
Entretanto, é preciso que 
exista uma mixagem entre 
a realidade aumentada e a 
realidade atual para ter-
mos, de fato, o Metaverso 
que gere sensações únicas 
para as pessoas. 

A National Retail Fe-
deration, federação que 
representa o varejo ame-
ricano, promove anual-
mente o evento Retail Big 
Show. Na edição deste 
ano, o Metaverso é um 
dos temas recorrentes 
durante as palestras. Por 
ser uma tendência e ter 
ganho força neste período 
pandêmico que estamos 
vivendo, o Metaverso atrai 
marcas e consumidores 
para o mundo virtual. 

Segundo dados apresen-
tados na NRF 2022, apenas 
38% dos consumidores 
globais afirmaram ter 
ouvido falar do termo Me-
taverso, entretanto, temos 
visto o digital redefinir 
as relações de consumo, 
na qual 62% dos usuários 
disseram que se sentem 
mais próximos ao interagir 
com uma marca digital-
mente. Já 85% das pessoas 
relataram que a presença 
digital será essencial para 
que uma marca seja bem-
-sucedida no futuro. 

O trabalho, o lazer, a 
diversão e o aprendizado 
nunca serão mais como 
antes. Imagine o número 
de possibil idades que 
teremos, incorporando 
recursos que podem se 
estender a métodos edu-
cacionais virtuais mais 
interativos, advergames 
mais simplificados e ferra-
mentas corporativas para 
integração dos espaços 
presenciais das sedes 
empresariais aos home 
offices de colaboradores 
ao redor do mundo. Isso, 
só para citar algumas.

Como não poderia deixar 
de ser, o universo Campus 
Party já foi impactado por 
essas ideias, como nas últi-
mas edições digitais, onde 
palestrantes e campusei-
ros puderam compartilhar 
sensações e experiências 
no Campus Verso, plata-
forma desenvolvida em 
parceria com a Benkyou, 
com modelagem em 3D de 
alguns ambientes físicos 
do evento. 

Durante a pandemia, 
a propósito, os eventos 
digitais tiveram que cum-
prir um papel ainda mais 
agregador, conectando 
pessoas de todos os cantos 
do mundo e expandindo 
relações, em contraposi-
ção às restrições de con-
vívio presencial. Agora, 
com um pouco mais de 
liberdade para sair de 
casa em segurança, po-
demos aprofundar ainda 
mais essas experiências, 
construindo experiências 
híbridas definitivamente 
sem fronteiras. 

 
(*) - É CEO da Campus Party Brasil.

Tonico Novaes (*)

News@
Aplicativo de delivery criado no Brasil faz 
sucesso em restaurantes de Londres

@Desenvolvido e lançado durante a pandemia de 2021, a pla-
taforma de delivery Yolk  oferece a facilidade e a praticidade 

do delivery para a alta gastronomia de Londres. Os restaurantes 
de luxo tem mais dificuldade em usar o delivery, pois seus pratos 
exigem um cuidado muito maior com embalagem, controle de 
temperatura e tempo de entrega. Foi com este enorme desafio, de 
manter a sofisticação e qualidade que somente os melhores restau-
rantes têm a oferecer, que o brasileiro Bernardo Braga, fundador 
do Yolk, decidiu investir em tecnologia. “Muito trabalho duro e 
muitas tecnologias inovadoras são necessárias para entregar na sua 
casa um prato nas mesmas condições de quando deixa a cozinha 
do restaurante”, comenta Braga <http://www.devmaker.com.br/>.

Americanas S.A. abre inscrições para o 
Estágio Tech 2022

@A Americanas S.A. – dona de grandes marcas como Ame-
ricanas, Submarino, Shoptime e Soub! e certificada pela 

consultoria GPTW (Great Place to Work) – está com inscrições 
abertas para o Estágio Tech 2022. Durante o programa, estudan-
tes universitários de qualquer curso passarão por uma intensa 
maratona de aprendizado com desenvolvedores, engenheiros, 
especialistas de TI e líderes de inovação da Americanas S.A. e 
terão a chance de se tornar, em apenas 6 meses, desenvolvedores 
ou analistas de dados júnior da companhia. A Americanas S.A. 
busca talentos diversos que tenham vontade de se desenvolver 
de forma acelerada, que sejam apaixonados por tecnologia e pela 
possibilidade de integração entre os mundos físico e o digital. As 
inscrições vão até o dia 06 de março. Podem se candidatar estu-
dantes de todo o Brasil, com graduação prevista entre dezembro 
de 2022 e julho de 2023, em qualquer curso. O trabalho será no 
modelo remoto (home office), ou seja, os selecionados poderão 
se desenvolver de qualquer lugar do país (https://carreiras.ame-
ricanas.com/estagio-tech).

Blue comemora um ano de atuação com mais de 
400 alunos

@Após um ano de sua chegada ao mercado, a Blue EdTech que 
atua como uma escola de tecnologia para formar programa-

dores e ajudá-los a conquistar uma vaga de emprego na área, está 
comemorando mais de 400 alunos inscritos em seus cursos de 
programação de TI, que atualmente estão com inscrições abertas 
para a sexta turma, que terminam em 14 de fevereiro. A startup, 
que nasceu com um aporte de R$ 5 milhões e planeja faturar R$ 
100 milhões em 2025, abrirá 1200 vagas para seus cursos em 
2022, com a meta de formar 15 mil alunos até 2026. Voltados, 
principalmente, à formação de jovens carentes, oferecendo um 
modelo de financiamento no qual o aluno só começa a pagar o 
equivalente a 17% do seu salário quando ingressar no mercado 
e estiver ganhando a partir de R$ 3 mil mensais, os cursos tam-
bém oferecem oportunidades para um público diversificado que 
inclui quem nunca teve experiência com programação, desde 
que tenha no mínimo 16 anos, e também aquelas que estão em 
transição de carreira (https://blueedtech.com.br).

TI

Tecnologia de ponta não 
garante o sucesso

O uso de tecnologia de ponta nem sempre é sinônimo de sucesso, como mostra o recente lançamento de 
satélites que deveriam fazer parte da constelação Starlink, destinada a garantir acesso à Internet a partir de 
praticamente qualquer ponto do planeta.

naratrip boonroung_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

A Starlink que é mantida pela 
SpaceX, empresa pertencen-
te a Elon Musk, receberia 49 

novos satélites, lançados no início de 
fevereiro; no entanto, uma tempestade 
geomagnética fez com que 40 desses 
satélites fossem perdidos.

Neste caso, os prejuízos foram apenas 
de ordem econômica, mas às vezes 
podem ter desdobramentos trágicos 
ou cômicos, dependendo do ponto de 
vista do observador. Nessa linha, vale 
a pena lembrar o que aconteceu com o 
submarino alemão U-1206, no mês de 
abril de 1945. O sub, que navegava pelas 
costas da Escócia buscando afundar 
navios aliados, incorporava diversas 
novas tecnologias. 

O U-1206 navegava a cerca de 70 
metros de profundidade quando seu 
comandante, o Kapitänleutnant Karl-
-Adolf Schlitt precisou utilizar o vaso 
sanitário, que era de um novo tipo, com 
válvula de descarga que podia ser utili-
zada em grandes profundidades – antes 
dessa válvula entrar em uso, a descarga 
só podia ser acionada a profundidades 
menores que 25 metros, o que gerava 
grande desconforto à tripulação.

O comandante não conseguiu usar a 
descarga e chamou um marinheiro da 
manutenção para resolver o problema; 
este acabou acionando a válvula erra-
da, o que permitiu que água do mar 
passasse a entrar no sub através do 

vaso – a entrada de água foi controla-
da, mas a água que entrou vazou para 
o compartimento das baterias situado 
logo abaixo do vaso. A água, em contato 
com as baterias, gerou cloreto de hidro-
gênio, um gás de odor irritante e que 
quando   exposto ao ar forma vapores 
corrosivos de coloração branca, que 
podem ser fatais ao homem em curto 
período de tempo. 

O comandante fez o barco emergir 
rapidamente, para fazer com que o 
vento expulsasse o gás. Para má sorte 
dos alemães, o U-1206 estava a apenas 
8  milhas da costa, e foi rápidamente 
descoberto e atacado por um avião 
britânico; o ataque matou um mari-
nheiro  e danificou o sub que ficou 
impossibilitado de megulhar e acabou 
sendo abandonado e afundado pela 
tripulação – nesse processo, mais três 

homens morreram, sendo os demais 46 
capturados pelos ingleses. 

Assim acabou a primeira (e última)  
missão de guerra em que Schlitt co-
mandou um submarino – durou exa-
tamente nove dias...  Mas Schilitt não 
era tão azarado quanto parece: nascido 
em 1918 lutou durante toda a guerra, 
foi ferido na queda de um avião em 
que morreu o piloto, foi prisioneiro de 
guerra, mas viveu até 2009. 

Esses dois casos mostram que tecnolo-
gia de ponta não é sinônimo de sucesso. 
Quanto à Starlink, é bom relembrar que 
seus serviços começaram a ser vendidos 
no Brasil, a preços extremamente altos, 
ao menos para as pessoas comuns. 

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor do Fórum 

Brasileiro de IoT.

Mitos e Verdades da 
Formalização Digital

O mercado da formalização digital é muito complexo, visto que, além 
de expressões semelhantes que geram confusão acerca de suas defi-
nições, há também uma diversidade de recursos que muitas vezes não 
são bem compreendidos. Você sabe efetivamente a diferença entre uma 
assinatura digital e eletrônica? Sabe quem pode utilizar um certificado 
digital? E a assinatura eletrônica, assim como a assinatura digital, tam-
bém possui validade jurídica?

Nessa perspectiva, para sanar essas e outras dúvidas relacionadas ao 
vasto mercado da formalização digital, separamos algumas questões. O 
que é mito e o que é verdade?

Assinatura Digital e Eletrônica são a mesma coisa
Mito. Assinatura Digital e Eletrônica são tipos diferentes de assi-

naturas. Em suma, como analogia, a assinatura eletrônica pode ser 
considerada o gênero que designa todas as espécies de assinatura de 
documentos eletrônicos. Por sua vez, a assinatura digital pode ser con-
siderada uma das espécies do “gênero” assinatura eletrônica. Seguindo 
a analogia, podemos considerar que a assinatura eletrônica é uma flo-
resta enquanto a assinatura digital uma das espécies de árvore desta 
floresta. Ou seja, é correto afirmar que a assinatura digital é um tipo de 
assinatura eletrônica. No entanto, é incorreto afirmar que ambas são a 
mesma coisa. O mercado pratica um outro tipo de diferenciação entre 
elas: a assinatura digital é aquela que é gerada a partir de um certificado 
digital, por conta da MP 2.220-2, que criou a Infraestrutura de Chaves 
Públicas (ICP Brasil) e estabeleceu a equivalência a uma assinatura de 
próprio punho, dando-lhe validade jurídica inquestionável, garantindo 
assim a integridade do documento e o não repúdio da assinatura. Já as 
assinaturas eletrônicas podem ser consideradas todas as outras formas 
que não utilizam o certificado digital, alguns exemplos: login e senha, 
aceite digital, biometria digital ou facial, entre outras.

Certificado Digital só serve para o contador
Mito. O certificado digital, que é considerado a identidade eletrônica de 

pessoas físicas e jurídicas, pode ser utilizado para diversas finalidades e não 
apenas para questões contábeis e fiscais. As principais funcionalidades de 
um certificado digital são: assinatura digital de documentos eletrônicos, 
transações e acesso a sistemas eletrônicos como o INSS, Receita Federal, 
Juntas Comerciais, entre outros. As empresas, por exemplo, normalmente 
utilizam o certificado digital para emitir notas ficais, acessar o e-CAC e 
eSocial e para formalizar documentos com assinatura digital. Já os pro-
fissionais liberais, tem como principais finalidades a assinatura digital de 
documentos e acesso a sistemas da categoria (advogados, profissionais da 
saúde, contadores, corretores, entre outros). Por sua vez, pessoas físicas 
também utilizam o certificado digital, sobretudo para acessar sistemas do 
governo, fazer a declaração de imposto de renda online, além de realizar 
assinatura digital. Nota-se, então, que o certificado digital é útil para 
diversos segmentos e pode ser utilizado para atividades variadas.

Assinatura Digital com Certificado Digital revogado perde a 
validade jurídica

Verdade. Todo certificado digital, quando emitido, possui um pe-
ríodo de validade para utilização. No entanto, alguns motivos (roubo, 
perda, extravio, alteração do CPF, quebra da Cadeia de Confiança da 
AC emissora, entre outros), podem fazer com que um certificado digital 
seja cancelado antes mesmo do seu prazo de expiração, podendo então, 
ser revogado pelo titular ou pela Autoridade Certificadora (AC), sendo, 
por fim, inserido na Lista de certificados revogados (LCR). Portanto, a 
partir desse momento, o certificado perde a sua validade legal e, con-
sequentemente, as assinaturas por ele produzidas.


