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Startups espaciais e potenciais investidores 
estarão frente a frente no SpaceBR Show

@Startups do setor espacial terão a oportunidade de apresentar 
o seu negócio para potenciais investidores durante a segunda 

edição do SpaceBR Show, que será realizado entre 17 e 19 de maio 
no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. O evento, 
idealizado e organizado pela MundoGEO, contará com mais de 50 
palestrantes nacionais e internacionais e tem o apoio estratégico da 
Agência Espacial Brasileira (AEB), autarquia vinculada ao Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O cadastro das startups 
espaciais fica aberto até o dia 30 de abril no site www.spacebrshow.
com/startups. Após esse prazo, haverá uma seleção das empresas 
que farão pitches no último dia do evento para investidores e par-
ticipantes do SpaceBR Show. Todas as apresentações serão coor-
denadas pelo analista de Projetos Espaciais da AEB, Danilo Sakay. 
Inscrições antecipadas com descontos e programação completa: www.
spacebrshow.com      Leia a coluna completa na página 6

Reprodução/https://spacebrshow.com/

A união voluntária entre duas 
pessoas, nos dias de hoje, 
evidencia como passamos por 
mudanças significativas ao longo 
dos últimos dois anos. Os modelos 
tradicionais foram substituídos 
por celebrações personalizadas 
e muitas até migraram para o 
online. A transformação digital, que 
aconteceu em vários âmbitos, tem 
chamado a atenção principalmente 
pelos benefícios de agilidade e 
eficiência nas operações e nas 
tomadas de decisão. 

Porém, ao avaliar as recentes inovações, 
raramente vejo a segurança digital 

desempenhando um papel-chave. Como 
exemplo, destaco as constantes notícias 
sobre vazamentos de informações pessoais 
e as paralizações das operações de empresas 
bem conhecidas por ataques de ransomware 
- uma ameaça que podemos dizer que é bem 
conhecida. Creio que todos se lembram de 
2017 e a epidemia do WannaCry, que deve-
ria ter resultado em melhores condutas no 
ambiente digital das empresas. 

Não se pode focar na transformação di-
gital, inovação e melhorias na experiência 
do cliente (UX) e ignorar a proteção desses 
processos, produtos ou serviços. Por isso, 
acredito que cibersegurança e inovação 
precisam se desenvolver juntas, como um 
casal que acabou de iniciar uma relação. Mas, 
como garantir a competitividade e agilidade 
da inovação, sem renunciar à segurança? 

Minha primeira recomendação é que o 
casal precisa ter um objetivo em comum que 
servirá de referência para as decisões que 
eles terão que tomar ao decorrer da jornada. 
Definir alguns valores que ambos devem 
compartilhar é um bônus neste quesito que 
pode ajudar a solucionar futuros conflitos. 
Um desse valores pode ser “escolher sem-
pre o caminho que não colocará em risco 
a relação”.

Segurança Digital e inovação 
precisam andar de mãos dadas
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Talvez você esteja pensando em infi-
delidade, desconfiança. Mas também me 
refiro à reputação da marca e garantir uma 
operação lucrativa. Essas são as principais 
consequências que as organizações vítimas 
de um ataque de ransomware estão enfren-
tando com a exposição pública do caso e os 
prejuízos financeiros, como a paralização da 
empresa, custo para retomar a operação, 
possíveis multas e, em alguns casos, o pa-
gamento do resgate. 

Nesses casos, a ineficácia de proteção 
corporativa enfraqueceu a relação inovação-
-segurança e ainda teve consequências 
gigantescas para a saúde da empresa. Para 
evitar problemas e tentar manter o equilíbrio 
da relação inovação-segurança, me inspirei 
na maneira como casais desenvolvem um 
vínculo íntimo ou a intimidade. Isso ocorre 
depois de muitas conversas e compartilhan-
do muitas experiências. 

Chega-se a um ponto em que um conse-
gue prever o que o outro fará. Por isso, a 
comunicação dentro dos times que estão 
planejando e implementando os projetos 
de inovação e o time de segurança é extre-
mamente importante. Acredito que todos 
saibamos que intimidade e vínculos sólidos 
não se constroem da noite para o dia. Da 

mesma forma, não se pode esperar que 
algo novo atenda aos requisitos mínimos 
de segurança chamando o time ao final do 
processo. O casal precisa conversar sobre 
assuntos importantes desde o início. 

Claro que conflitos irão surgir, pois, na 
maioria das vezes, cada um tentará de-
fender a escolha que mais lhe convém, e 
é aqui que definir valores e objetivos em 
comum, previamente, ajudará a solucionar 
os debates e encontrar a melhor decisão 
para o casamento (ou o negócio). Com a 
experiência que tenho, devo alertar para os 
riscos que algumas práticas comuns levam. 

A principal delas é “varrer os problemas 
da relação para debaixo do pano e tentar 
esquecer”. Infelizmente isso apenas acumu-
lará as dificuldades, assim como a poeira se 
junta embaixo de camas e tapetes. Porém, 
quando se mexe neles, ela é liberada de 
uma vez só. 

Para quem não vive o dia a dia da ci-
bersegurança, pode parecer um exemplo 
exagerado, porém adiar atualizações ou 
correções importantes dos programas ou 
escolher a segurança por “obscuridade” 
(ao iniciar uma operação na nuvem sem 
proteger esse ambiente) são práticas mais 
comuns do que parecem e foram causas 
frequentes dos casos de ransomware que 
tivemos a chance de avaliar. 

Se importantes decisões fossem tomadas 
nos momentos corretos, o casal não teria 
que enfrentar a aprovação que foi gerada 
pelos seus erros, pois teriam criado uma 
certa proteção contra esses riscos. 

Falando de maneira mais clara sobre a 
relação inovação-segurança, as pequenas e 
importantes proteções - ao se acumularem 
e se sobreporem - criarão uma rede sólida 
que protegerá tanto a longevidade do “ca-
samento” quanto o presente e o futuro dos 
negócios. 

(Fonte: Roberto Rebouças é gerente-executivo 
da Kaspersky no Brasil (https://www.kaspersky. 

com.br/).

O nome limpo no painel e o badalar do sino 
O sino instalado ao lado de um painel dentro do Feirão da Serasa, 

em São Paulo, é a última etapa de um emocionante ritual que ilustra 
a índole brasileira: em um país de endividados, o nome limpo é uma 
aspiração nacional. Pendurado na saída da tenda do Largo da Batata, 
se realiza o Feirão Limpa Nome Emergencial, o sino é um objeto 
de desejo de milhares de consumidores que chegam ao local para 
renegociar seus débitos. Badala o sino quem consegue deixar o local 
com descontos superiores a 90% no pagamento da dívida. Desde o 
início do Feirão Limpa Nome Emergencial da Serasa, no último dia 
7, 1,15 milhão de consumidores conseguiram limpar o nome com 
acordos pelos canais digitais da empresa, nas agências dos Correios 
de todo o Brasil e na Tenda Limpa Nome da Serasa. Os acordos, 
até agora, já somam R$ 2,07 bilhões de descontos. O Feirão vai até 
o próximo dia 31, com ofertas de mais de 100 credores, dispostos 
a dar descontos (https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/).   

 Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: serasa/divulgação
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DEz MITOS E vERDADES SOBRE BIOMETRIA DE vOz
    Leia na página 4

Muitas empresas que já estavam em processo de transformação digital, 
com a pandemia se viram na necessidade de acelerar esse movimento, 
precisando focar na estratégia, métricas e aspirações para aproveitar 
as novas habilidades e não apenas adquirir novas tecnologias. Mas, 
afinal, o que é digital? Todos os dias, novas soluções digitais são lança-
das e difundidas pelo mundo, simplificando até mesmo as ações mais 
corriqueiras.   

O Conceito Digital dos Centros de 
Serviços Compartilhados 

A tecnologia impulsiona a transformação do setor da construção civil, 
influenciando desde a elaboração do projeto até a visualização da obra 
360º de maneira remota. Com isso, a utilização da inteligência artificial, o 
monitoramento da equipe, a digitalização e a compatibilização dos projetos 
não só alavanca a produtividade como também impacta positivamente o 
meio ambiente, evitando o desperdício e reduzindo o número de resíduos. 
Um verdadeiro ganho para as construtoras e incorporadoras.   

Conheça sete benefícios da digitalização 
de uma obra 

Não é segredo que a área de logística é uma das mais desafiadoras 
de gerir no campo dos negócios. Isto porque, envolve uma ampla ca-
deia, a qual precisa atuar em sinergia para que todas as etapas de seus 
processos operem com segurança e eficiência. No entanto, nas últimas 
décadas, este complexo mercado ganhou novas proporções e, mais do 
que nunca, demandou novos investimentos em tecnologias disruptivas 
para crescer e garantir a satisfação de um perfil de consumidor ainda 
mais exigente.   

O impacto da tecnologia integrada para o 
mercado de logística  

Chamada do Prouni
A lista de convocados a uma vaga no 

ensino superior pela segunda chamada 
pelo Prouni já pode ser consultada no 
portal (https://prounialuno.mec.gov.
br/). Os estudantes pré-aprovados 
terão até o próximo dia 29 para 
comprovar informações como renda 
familiar e comprovante de conclusão 
do ensino médio, fornecidas no ato de 
inscrição. O Prouni seleciona candi-
datos para bolsas parciais e integrais 
em universidades particulares (ABr).
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