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Mesmo com a queda na taxa de desemprego, o país ainda abriga 
milhões de desempregados e muitas pessoas têm enxergado no em-
preendedorismo uma forma de adquirir renda, é o famoso empreen-
dedorismo da necessidade.   

Três dicas importantes para quem  
deseja empreender
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Compreender o cenário de ameaças em evolução do seu contact center 
híbrido permite que você mantenha os dados de seus clientes seguros e 
proteja a propriedade intelectual e a marca de sua organização contra ata-
ques mal-intencionados. Situações em que ocorrem vazamentos de dados 
nos mostram que as empresas precisam proteger suas informações para 
não sofrerem consequências graves, além das penalidades legais. Os dados 
são ativos valiosos e os clientes esperam que eles estejam seguros.   

Protegendo seu contact center para uma 
força de trabalho híbrida

Diante do crescimento das ameaças às suas operações, especialmente 
cibernéticas, as instituições veem na migração de sistemas de segurança 
para nuvem híbrida uma boa opção para garantir a proteção de seus bens 
e dados, otimizar o uso de recursos e reduzir custos.    

Bancos podem aumentar segurança com 
adoção de infraestrutura de nuvem híbrida

Engajar a audiência é uma tarefa que traz muitos desafios, mas, 
investindo nas estratégias certas, é possível encantar os usuários e 
fidelizar clientes.    

Vantagens de combinar elementos  
multimídia para o marketing da empresa
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Biometria facial: o futuro dos meios de pagamento
As inovações tecnológicas, como a 
biometria facial, vocal ou por íris, além 
da impressão digital e a popularização 
do PIX, bancos digitais e open banking 
transformaram a rotina do consumidor, 
diminuindo progressivamente os 
atritos no momento da aquisição de um 
produto ou serviço. É inegável que, nos 
últimos anos, houve um imenso avanço 
tecnológico nos produtos e serviços 
financeiros. 

Há pouco tempo, para fazer uma compra, era 
necessário sempre ter a carteira em mãos. 

Em seguida, passamos a levar apenas o cartão 
de crédito ou débito, mais recentemente, o ce-
lular já era o suficiente para passar no caixa do 
supermercado, da farmácia ou de qualquer outro 
comércio. Hoje, em alguns estabelecimentos, 
só o rosto ou a palma da sua mão já bastam. 
Atualmente, alguns varejistas estão testando 
a biometria facial e a identificação da palma da 
mão como meios de pagamento. 

A primeira transação 100% touchless via re-
conhecimento facial foi feita no Brasil em 2021. 
Na China, por exemplo, a tecnologia é utilizada 
em estabelecimentos comerciais, como lojas, 
restaurantes e supermercados. Já na Rússia, os 
passageiros do metrô da capital do país contam 
com a opção de embarcar apontando o rosto 
para uma máquina nos guichês.

 
Em um futuro próximo, será possível realizar 

todas as suas compras sem ter o cartão ou o 
celular em mãos, como mostra um estudo da 
Juniper Research. De acordo com o material até 
2027, o valor dos pagamentos móveis remotos 
autenticados biometricamente deve atingir US$ 
1.2 trilhão globalmente. Para 2022, a estimativa é 
de US$ 322 bilhões. A segurança proporcionada 
por esse método de pagamento explica porque 
a tecnologia é uma grande aposta das empresas 
de cartão de crédito, startups e varejistas. 

 
O reconhecimento facial em lojas físicas 

funciona da seguinte maneira: através de um 
app, o usuário tira algumas fotos e cadastra um 
cartão de crédito e débito. Na hora do pagamen-
to, o rosto do cliente é reconhecido (na forma 
de um código criptografado) pelo sistema via 
um dispositivo móvel instalado junto ao caixa. 
Em seguida, é necessário validar o valor total 
do check-out para completar a transação. A 
quantia é creditada imediatamente na conta 
do varejista. 
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Além da comodidade de não precisar carregar 
nenhum objetivo para efetuar o pagamento, 
como dinheiro de papel, moedas, cartões de 
crédito, celulares e relógios, por exemplo, esse 
método de pagamento biométrico também 
permite experiências: 

•	 mais	higiênica	(isso	conta	muito	em	tempos	
de pandemia devido ao Coronavírus);  mais 
ágeis e menos estressantes para os clientes 
devido a rapidez de processamento; 

•	 mais	 conectadas	 com	 programas	 de	 re-
compensa e de fidelidade, uma vez que os 
sistemas já estão integrados; 

•	 mais	 inovadoras	 e	 contemporâneas,	 au-
xiliando e estimulando as empresas a se 
adaptarem aos novos tempos; 

•	 e	mais	segura	já	que	os	dados	que	os	clientes	
inserem em seu sistema são criptografados 
garantindo que sua privacidade não seja 
comprometida.

 
A tecnologia de pagamento via reconhe-

cimento facial não é perfeita, mas tem um 
nível de segurança alto se compararmos com 
outros meios de processamentos digitais. 
O recurso de biometria facial consegue 
diferenciar imagens gravadas do que é 
mostrado ao vivo, impedindo, por exemplo, 
que um terceiro realize um pagamento não 
autorizado utilizando um vídeo ou foto do 
usuário cadastrado. 

Além disso, o Bloqueador de Roubo de 
Identidade (anti-suplantação) e a Análise 
de Fraude são outras barreiras que garan-
tem a segurança do usuário ao optar por 
esse método de pagamento. Tecnologias de 
anti-suplantação bloqueiam e alertam contra 
tentativas de roubo de identidade quando 

detectam a presença real de uma pessoa e 
previne o spoofing biométrico. 

Já a análise de fraude envolve uma série de 
técnicas de prevenção de fraudes financeiras 
online através da análise de dados e detecção 
de comportamentos anômalos. Há uma de-
manda muito grande por soluções antifraudes 
e isso tem provocado um grande investimento 
das empresas de segurança da informação no 
desenvolvimento de soluções proprietárias ou 
parcerias. 

E para evoluir o nível de segurança, as 
companhias devem trabalhar com soluções 
de segurança certificadas. Um dos selos mais 
relevantes do mercado é o iBeta, que certifica 
a funcionalidade de softwares em diferentes 
níveis, incluindo funcionalidade, aceitação, 
acessibilidade, qualidade e, é claro, segurança. 
Outro selo importante do mercado é o Fido, que 
fornece protocolos de segurança para garantir 
a privacidade do usuário final.

 
Estas tecnologias ainda ganham destaque 

no desenvolvimento da infraestrutura de paga-
mento para o metaverso. Ainda que de forma 
mais distante da realidade atual, a tecnologia 
já está sendo testada por empresas do ramo. 
Não há como negar a comodidade oferecida 
por essa inovação tecnológica, pois ela permite 
que os pagamentos sejam feitos de uma forma 
mais simples do que nunca, com zero atritos e 
maior segurança. 

 
(Fonte: Gustavo de Camargo (*)É VP de Venda 

da VU, empresa líder em segurança cibernética 
especializada na prevenção de fraudes digitais  

e proteção da identidade do usuário  
(https://www.vusecurity.com/pt/)..

Reprodução/https://feiradoempreendedor.sebraerj.com.br/

Feira do Empreendedor

@Em setembro, a Feira do Empreendedor, do Sebrae Rio, 
está de volta ao estado do Rio. O maior evento voltado ao 

empreendedorismo acontecerá, de forma presencial, entre os 
dias 1 e 3 de setembro, no Centro de Convenções ExpoMag, 
na Cidade Nova. Em sua décima edição, mais de 120 pequenos 
negócios vão expor seus produtos e a expectativa é que mais de 
30 mil pessoas compareçam nos três dias de evento. As inscrições 
podem ser feitas pelo link: https://feiradoempreendedor.sebraerj.
com.br/. A Feira contará com palestras, oficinas, rodada e sessão 
de negócios, atendimento, consultorias individuais e 13 salas de 
capacitação.     Leia a coluna completa na página 6

News@TI

REVOLuçãO 
FINANCEIRA 
QuE VAI MuDAR 
A VIDA DAS 
PESSOAS PARA 
MELHOR     Leia na página 4

OPEN FINANCE
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Revelado mais detalhes do novo Fiat Fastback
Pouco mais de um mês após a revelação do nome do Fiat 

Fastback, agora é a hora de mostrar mais do design externo 
do novo SUV da marca. A imagem traz toda a imponência e 
musculatura do veículo em um projeto que consegue mes-
clar	sobriedade	e	força	com	esportividade	e	elegância.	Com	
dimensões equilibradas que revelam um modelo repleto de 
maturidade, ele conta com uma silhueta mais alongada, capô 
maior e traseira levemente levantada próxima ao porta-malas, 
além das lanternas e faróis que invadem as laterais com um 
design marcante. Projetado pelo Design Center South Ame-
rica, o modelo mantém em seu DNA suas origens e reforça 
o caráter ítalo-brasileiro da Fiat. Dessa forma, o Fastback 
será um dos protagonistas no reposicionamento da marca 
no mercado. Conforme o lançamento se aproxima, outros 
detalhes do novo SUV serão revelados.    Leia a coluna 
completa na página 5
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Bolsas da Capes
Terminam na próxima quarta-feira 

(27) as inscrições para as bolsas de 
estudo oferecidas pela Capes para 
projetos que busquem melhorar as 
condições de vida de quem passou 
por eventos extremos, como desastres 
relacionados a emergências climáticas 
e acidentes ambientais. São oferecidas 
60 bolsas de doutorado e pós-douto-
rado. As inscrições devem ser feitas 
por meio do Sistema de Inscrições 
da Capes: (https://sso.capes.gov.br/).
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