
Facilidade não 
combina com 

cibersegurança

Vivemos em mundo 
pautado pela 
facilidade

As empresas, em um 
movimento de padro-
nização e até de ter-

ceirização das suas respon-
sabilidades com a segurança 
da informação, muitas vezes 
recorrem a alternativas que, 
inicialmente, se mostram 
mais baratas e simples. No 
entanto, com o decorrer do 
tempo, das entregas e das 
demandas, se revelam com-
plexas e bem mais caras. 
Como diz o ditado: “soluções 
simples para problemas 
complexos”.

Logicamente que interna-
lizar toda uma arquitetura 
de cibersegurança é um 
grande desafio. A começar 
pelas pessoas, já que existe 
um baixo nível de formação 
de profissionais no Brasil. 
Não me refiro apenas à qua-
lidade, mas, sim, também à 
quantidade. Um estudo da 
Vanson Bourne, research 
especializada em tecnolo-
gia, com aproximadamente 
mil profissionais de ciber-
segurança, publicado em 
maio revela que 30% deles 
querem mudar de profissão. 

Especialistas da Austrália, 
Brasil, Canadá, França, Ale-
manha, Índia, Japão, Reino 
Unido e EUA que trabalham 
em diversos setores fizeram 
essa declaração em suas en-
trevistas. Um total de 85% 
acreditam que a escassez de 
mão de obra afeta as habili-
dades de suas organizações 
para proteger sistemas e 
redes de informação cada 
vez mais complexos.

É o que reforça o relató-
rio Global Cybersecurity 
Outlook 2022, produzido 
pelo Fórum Econômico 
Mundial, indica que até 
2030, o setor global de tec-
nologia terá uma escassez de 
mão de obra de 4,3 milhões 
de profissionais. Quando o 
levantamento questionou os 
quase 1.000 membros sobre 
as estratégias de defesa da 
empresa para responder 
e se recuperar de um ata-
que cibernético, 50% dos 

entrevistados acham difícil 
devido à escassez de habi-
lidades dentro das equipes.

As empresas, com a fal-
ta de profissionais para 
comandar e suportar sua 
arquitetura de segurança, 
acabam por recorrer à 
terceirização completa de 
seus nichos e nem sempre 
têm a noção objetiva do que 
isso acarreta. É tudo uma 
questão de time to market. 
Projetos rápidos, de baixo 
custo e processos atropela-
dos. Quem sofre com isso? 
A área de segurança. 

Esta que tem investimen-
to ligada à TI que, normal-
mente, prefere terceizirar 
esta infraestrutura do que 
fazer treinamentos, buscar 
soluções, montar uma es-
trutura em casa. Claro, são 
escolhas. Decisões comple-
xas. É nesta complexidade 
que se fomentam dúvidas. 
E aí que se criou a situação 
perfeita para os cibercri-
minosos. Um ambiente 
desprotegido, um usuário 
final sem conhecimento e 
uma equipe de segurança 
sobrecarregada – o resul-
tado é inevitável. 

Uma violação de dados ou 
incidente de ransomware, 
um vazamento de dados...é 
quase certo. O prejuízo? 
Altíssimo. E isto afetou 
drasticamente a postura 
de segurança das organiza-
ções. É preciso fazer a lição 
de casa. O treinamento e a 
experiência fornecem aos 
gerentes de segurança ci-
bernética as informações de 
que precisam para saber o 
que estão enfrentando para 
que possam agir de acordo. 

Devemos focar no apren-
dizado, no que estamos 
aprendendo hoje versus 
o que ainda não sabemos. 
Buscar parceiros no mer-
cado que, de fato, auxiliem 
na construção de uma sólida 
camada de segurança para a 
empresa em vez tomar atitu-
des simplistas. Lembre-se: 
facilidades não combinam 
com cibersegurança.

(*) - Especialista em cibersegurança, 
é sócio da Add Value Security.

Thiago Marques (*)

D - Self Storage
Campo Belo nasceu como parte do antigo distrito de Santo Amaro e, 
com a implantação do aeroporto de Congonhas, evoluiu para se tornar 
um dos bairros mais valorizados da Zona Sul da capital paulista. Com a 
proposta de contribuir com a qualidade de vida das pessoas, tornando 
os espaços urbanos mais eficientes, a GoodStorage, especialista em 
espaços inteligentes, acaba de lançar uma unidade de self storage no 
bairro, com boxes de 1m² a 250m². Essa é 20ª unidade da empresa, que 
agora conta com mais de 200 mil metros quadrados à disposição dos 
paulistanos. A nova unidade permite que espaços a partir de 1m² sejam 
locados, sem burocracia e sem fidelidade, para virarem uma extensão 
de casa ou empresa, armazenando diversos tipos de objetos, como de-
coração, escritório, móveis, coleções, arquivos pessoais etc. Saiba mais: 
(https://goodstorage.com.br/).

E - Comissários de Bordo
A Emirates, a maior companhia aérea internacional do mundo, está 
procurando candidatos para integrar sua equipe multinacional de co-
missários de bordo. A companhia planeja entrevistar os candidatos em 
três cidades do país: Curitiba, Florianópolis e São Paulo. A companhia 
aérea sediada em Dubai está procurando por pessoas apaixonadas por 
hospitalidade personalizada e impecável, criando momentos memoráveis 
para os clientes. Os candidatos que quiserem incrementar suas carreiras 
devem se cadastrar online e enviar seu currículo atualizado em inglês 
com uma fotografia recente. Mais informações sobre os requisitos do 
processo de seleção podem ser encontradas em: (https://www.emira-
tesgroupcareers.com/cabin-crew/).

F - Festival de Tecnologia  
No dia 10 de agosto, das 9h às 20h, na  Arca (av. Manuel Bandeira, 
360, Vila Leopoldina, São Paulo), acontece o Brasil em Código, 
tradicional evento multissetorial que reúne executivos das prin-
cipais associações, indústria e varejo que volta a ser realizado na 
versão presencial e espera um público de 1.000 participantes para 
networking, intercâmbio de experiências, palestras, apresentação 
de casos inovadores e exposição de soluções. O encontro terá a 
proposta de ser um Festival de Tecnologia que se destina a definir 
as melhores práticas na gestão de pessoas, no varejo, na indústria 
e em marketplaces, além de reunir empreendedores e entusiastas 
de ESG. Inscrições e mais informações, acesse: (https://conteudo.
blog.gs1br.org/brasil-em-codigo-2022).

A - Celular ao Volante 
Dados do Detran.SP apontam que houve aumento de 160% na 
quantidade de multas aplicadas no estado de São Paulo por uso de 
celular ao volante, no comparativo entre o primeiro semestre e o 
mesmo período de 2021. No total, foram 140.451 autuações por esse 
tipo de infração nos primeiros seis meses de 2022, contra 53.964 no 
ano passado. Só na capital, 109.121 condutores levaram multa por 
manusear, utilizar ou segurar o telefone celular ao volante entre 
janeiro e junho deste ano, o equivalente a 77,7% das infrações do 
tipo registradas em todo o estado. De acordo com a OMS, o uso do 
celular, além de gerar multa aos condutores, aumenta em 400% o 
risco de acidentes. 

B - Inverno Solidário 
A campanha Inverno Solidário, do Governo de São Paulo, atingiu a marca 
de doação de mais de 150 mil cobertores, desde o lançamento em 10 de 
maio. O Fundo Social de São Paulo, responsável pela ação, adquiriu 100 
mil cobertores para distribuição aos municípios paulistas durante todo 
o período de inverno e, destes, 20 mil estão sendo enviados por semana 
para cidades com maior índice de vulnerabilidade social. A campanha 
também continua recebendo cobertores nas estações de trens e metrô 
e unidades do Poupatempo. Até agora já foram recebidas 61 mil 360 
unidades que estão sendo entregues para ações de combate ao frio.Já a 
conta bancária disponível para depósito em dinheiro recebeu até agora 
R$ 176.763,00 - equivalente a compra de 5 mil e 600 cobertores. Mais 
informações: (www.invernosolidario.sp.gov.br).

C - Cidades Criativas
Entre os próximos dias 18 e 22, no Blue Med Convention Center, em 
Santos-SP, acontece a XIV Conferência Anual da Rede de Cidades 
Criativas da Unesco. O tema do evento, ‘Criatividade, Caminho para 
a Igualdade’, servirá de fio condutor para o evento. A partir dele, 
as cidades-membro refletirão coletivamente sobre oportunidades 
compartilhadas para implementar estratégias e iniciativas de desen-
volvimento sustentável em convergência com as áreas prioritárias 
da Unesco. Além da Conferência, reservada para autoridades e 
participantes previamente inscritos, entre os dias 18 e 22 de julho 
(segunda a sexta-feira) acontece também a Expo Brazilian Creative 
Cities, que reunirá profissionais e instituições de diferentes públicos 
de interesse, como o Sebrae e a USP, entre outros. Mais informações: 
(www.unescosantos2022.com.br).

G - Euro X Dólar
Pela primeira vez desde 2002, o euro ficou abaixo da paridade com o dólar. 
A cotação da moeda europeia chegou a US$ 0,9998 na manhã de ontem 
(13), após a divulgação dos dados da inflação nos Estados Unidos, que 
aumentaram a expectativa por um novo aumento dos juros. A inflação 
americana fechou o mês de junho em 9,1% na comparação anual, enquanto 
o mercado projetava uma alta de 8,8%. Historicamente mais valorizado 
que o dólar, o euro vem se depreciando constantemente nos últimos 
meses devido à expectativa por uma recessão na Europa e ao crescente 
sentimento de aversão ao risco, o que leva investidores a comprar moeda 
americana. Em circulação como moeda física desde 1º de janeiro de 2002, 
o euro é usado hoje por 19 dos 27 Estados-membros da UE (ANSA).

H - Museu da Energia 
Já decidiu como vai curtir estas férias de julho? Se você não vai sair da 
capital, uma ótima pedida é a programação especial Férias no Museu, 
desenvolvida pelo Museu da Energia de São Paulo com o apoio da Fun-
dação Energia e Saneamento. Ao longo do mês, a instituição conta com 
atividades divertidas e educativas para crianças e pais, como a oficina 
de terrário e o desafio das torres de LEGO. E os professores não vão 
ficar de fora: com a oficina de musicalização, eles podem relaxar, desen-
volver a criatividade e depois aproveitar os conhecimentos adquiridos 
em sala de aula. Confira a programação completa no site  (https://www.
energiaesaneamento.org.br/programa%C3%A7%C3%A3o/).

I - Projetos Educacionais
A Pernambucanas, empresa que faz parte da vida dos brasileiros há 114 
anos e tem o compromisso de apoiar projetos que estejam alinhados aos 
seus valores, está participando do McDia Feliz 2022, uma das principais 
campanhas em arrecadação de fundos para causas e projetos infanto 
juvenis no Brasil e que, este ano, acontece em 27 de agosto. Essa será a 
primeira vez que a empresa contribuirá com a venda antecipada de tíquetes 
de Big Mac e reverterá a renda ao Instituto Ayrton Senna, que contribui 
para ampliar as oportunidades para jovens por meio da educação. Como 
empresa omnichannel, a marca oferece aos clientes a opção de comprar 
os tíquetes em 212 lojas participantes (https://www.pernambucanas.com.
br/mc-donalds) e no aplicativo do cartão Pernambucanas.  

J - Primeiro Mundo
No primeiro semestre, o Poupatempo/SP registrou 46,3 milhões de 
atendimentos à população. O balanço se refere aos serviços prestados 
pelos 158 postos físicos distribuídos pelo Estado e também às solicita-
ções nas plataformas eletrônicas, que representam juntas 85% do total. 
De janeiro a junho foram 39,4 milhões de atendimentos digitais e 6,8 
milhões de forma presencial. Além da expansão dos serviços online pelos 
canais do Poupatempo, o atendimento eletrônico também se expandiu 
de outras formas, como por meio da implantação de dois novos postos 
100% digitais, um na sede do CREA-SP, na capital paulista, e outro 
em Campinas. O programa Poupatempo, com 24 anos de existência, 
já realizou 750 milhões de atendimentos, entre presenciais e virtuais.

www.netjen.com.br
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O resultado positi-
vo, em plena baixa 
temporada, levou a 

Confederação Nacional do 
Comércio (CNC) a revisar a 
expectativa de crescimento 
anual do setor de 2,8% para 
3,5%.

Segundo a entidade, essa 
reação tem se refletido no 
mercado de trabalho. Depois 
que a redução das ativida-
des levou o setor a eliminar 
529,2 mil vagas formais, um 
encolhimento equivalente a 
15% da força de trabalho no 
segmento, recuperou 319,2 
mil vagas entre outubro de 
2020 e maio de 2022. No 
período, os destaques sub-
setoriais ficaram por conta 
das aberturas líquidas de 
oportunidades nas ativida-
des de bares e restaurantes 
(+240,1 mil) e serviços de 
hospedagem (+63,5 mil). 

A expectativa da CNC 
é que o turismo brasileiro 
também restabeleça o nível 
de ocupação do período pré
-pandemia a partir do início 
do período de contratações 

O cenário é favorável para que o turismo 
avance no caminho da recuperação.

O volume de vendas no comércio 
varejista teve variação positiva de 
0,1% na passagem de abril para maio. 
Esta foi a quinta alta consecutiva 
do indicador. Apesar disso, o ritmo 
de crescimento vem caindo desde 
janeiro, quando houve um aumento 
de 2,3% no volume. Em fevereiro e 
março, as taxas chegaram a 1,4%, 
enquanto em abril, o setor cresceu 
0,8%. 

Os dados são da pesquisa do IBGE. 
Na média móvel trimestral, o comércio 
varejista teve alta de 0,7%. No acu-
mulado do ano, o setor cresceu 1,8%. 
Por outro lado, houve queda de 0,2% 
na comparação com maio de 2021 e 
de 0,4% no acumulado de 12 meses.

Na passagem de abril para maio, seis 
das oito atividades do varejo tiveram 
alta: livros, jornais, revistas e pape-

No acumulado do ano, o setor cresceu 1,8%.
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Turismo retoma 
o volume pré-pandemia 

e serviços segue avançando
Após 27 meses, o volume de receitas do setor de turismo alcançou, em maio, o nível pré-pandemia, 
com avanço mensal de 2,6%, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE

segurança em relação ao 
avanço do vírus também im-
pactou positivamente o setor 
de serviços em maio, que 
registrou ganhos 8,4% acima 
do nível pré-pandemia. Os 
números da PMS apontaram 
um crescimento de 0,9% no 
volume de receitas do setor, 
em relação ao mês anterior, e 
de 9,2%, na comparação com 
maio de 2021, a 15ª expansão 
anual consecutiva. 

Os cinco grupos de ativi-
dades abordados na PMS 
apresentaram avanços men-
sais, destacando-se os ser-
viços prestados às famílias 
(+1,9%) e os serviços pro-
fissionais e administrativos 
(+1,0%). O economista da 
CNC responsável pela pes-
quisa, Fabio Bentes, destaca 
que, diante do panorama 
mais favorável, a entidade 
revisou a previsão para 
a variação do volume de 
receitas do setor em 2022. 
A perspectiva anterior era 
de crescimento de 1,6% em 
relação a 2021 e subiu para 
1,9% (Gecom/CNC).

para a próxima alta tempo-
rada, encerrando 2022 com 
314,6 mil postos de trabalho 
criados. O presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, 
lembra que a pandemia pro-
vocou prejuízos significati-
vos para o turismo brasileiro. 

Apesar dos cálculos base-
ados nos números do IBGE 
indicarem perda acumula-
da de R$ 254,5 bilhões em 
relação ao nível pré-pan-
demia, a perda referente 
ao potencial de geração de 
receitas, considerando a 
tendência de crescimento 
que o setor apresentava 

antes do início da crise 
sanitária, foi ainda maior, 
de R$ 517,7 bilhões.

Diante disso, Tadros come-
mora as projeções. “Apesar 
do aumento recente de casos 
da Covid-19, o fato de mais 
de 83% da população acima 
de cinco anos estar vacinada 
reduz significativamente 
a possibilidade de novas 
medidas restritivas, como 
aquelas implementadas em 
2020 e início de 2021. O ce-
nário é favorável para que o 
turismo avance no caminho 
da recuperação”, avalia.

O sentimento de maior 

Vendas no varejo 
cresceram 0,1% em maio, diz IBGE

alimentícios, bebidas e fumo (1%).
Duas atividades tiveram queda: ou-

tros artigos de uso pessoal e doméstico 
(-2,2%) e móveis e eletrodomésticos 
(-3%). A receita nominal cresceu 0,4% 
de abril para maio, 2,8% na média 
móvel trimestral, 17% na comparação 
com maio de 2021, 16,8% no acumu-
lado do ano e de 13,6% no acumulado 
de 12 meses.

O varejo ampliado, que também 
inclui materiais de construção e veícu-
los, teve crescimento de 0,2% de abril 
para maio. Os veículos, motos, partes 
e peças tiveram queda de 0,2%, já os 
materiais de construção recuaram 
1,1%. O segmento do varejo ampliado 
teve queda de 0,7% na comparação 
com maio de 2021. Foram registradas 
altas de 1% no acumulado do ano e de 
0,3% no acumulado de 12 meses (ABr).

laria (5,5%), artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos e de perfumaria 
(3,6%), tecidos, vestuário e calçados 
(3,5%), combustíveis e lubrificantes 
(2,1%), equipamentos e material para 
escritório, informática e comunicação 
(2%) e hiper, supermercados, produtos  


