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O cenário mercadológico do Brasil não tem se mostrado muito ani-
mador ou com boas perspectivas para a grande maioria dos setores. 
O país conta com 12,4 milhões de pessoas desempregadas, segundo 
o último levantamento do IBGE.   

Eventos tech podem colaborar na demanda de 
vagas no setor
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O mercado de seguros no Brasil passa por um momento desafiador 
com a implementação do Open Insurance. Inspirado nos modelos de 
open banking, esse novo conceito combina bancos de dados e abrange 
o acesso às informações dos consumidores entre diferentes plata-
formas de tecnologia, como seguradoras, bancos e startups, criando 
mais comodidade e novos produtos para os clientes, bem como novos 
padrões de negócios no mercado segurador.   

Open Insurance é o grande desafio para o 
mercado de seguros

Segundo uma pesquisa realizada em 2021 pela Statista Research 
Department, no Brasil há 120 milhões de contas no WhatsApp, o que 
coloca o país em segundo lugar no mundo em número de usuários, 
atrás apenas da Índia.    

WhatsApp e E-commerce: cinco benefícios 
para as plataformas digitais

Por muito tempo, empresas de comércio exterior não investiram em 
marketing. Com o início da pandemia, essas organizações precisaram 
melhorar ou criar seu posicionamento no ambiente digital.    

Qual é o papel da agência de marketing para 
o comércio exterior?
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Deep web: como proteger os seus 
dados e os da sua empresa

A internet possibilitou uma série 
de facilidades para tarefas que 
antes eram desempenhadas 
presencialmente, como o 
pagamento de contas, a 
contratação de colaboradores, 
o agendamento de consultas, 
entre outras. 

Se a tecnologia contribuiu para facilitar 
o dia a dia nessas atividades, por outro 

lado mostrou que é necessário cuidado ao 
compartilhar certas informações na rede. 

Além das chances de ter dados pessoais 
e de empresas vazados na internet, outra 
preocupação é a venda desses dados na 
Deep web – sites que não aparecem nas 
páginas de buscas e que geralmente não 
são vigiados pelo governo. Pensando nis-
so, o Instituto Daryus de Ensino Superior 
Paulista (IDESP), escola de negócios 
referência em continuidade de negócios e 
cibersegurança, aponta como se prevenir 
e o que fazer em caso de dados vazados.

De acordo com um levantamento feito 
pela Surfshark, o Brasil foi o sexto país 
mais atingido por vazamentos de dados no 
ano passado, foram 24,2 milhões de perfis 
de usuários com informações expostas por 
conta de ataques ou brechas em sistemas.

Na realidade, os vazamentos de dados 
ocorrem não só na deep web, mas também 
na surface (parte da internet que acessa-
mos diariamente). 

"Entre os principais vetores de dispo-
nibilização de informação na deep web 
estão vazamentos de dados ocasionados 
por ransomware, além de pessoas que 
caem em phishing, técnica usada para 
enganar usuários e conseguir informações 
confidenciais. Isso porque as empresas 
têm falhas que permitem essa extração de 
dados”, explica Thiago Bordini, coordena-
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dor e professor da pós em Cyber Threat 
Intelligence no IDESP.

Entre as informações que costumam 
ser vazadas nesse ambiente estão e-mails, 
senhas, CPFs, logins de acesso, dados ca-
dastrais e de cartões de crédito. Em caso 
de ransomware, em que cibercriminosos 
podem exigir dinheiro de resgate para res-
tabelecer o acesso aos dados, normalmente 
pode haver vazamento de documentos e 
e-mails sensíveis da instituição. 

Segundo o especialista, o golpe mais 
comum é o acesso indevido a plataformas. 
“São realizadas principalmente por meio 
de credenciais que vazaram. Com esses 
acessos é possível a extração de outros 
dados, tentativas de fraudes e até mesmo 
ataques direcionados, as possibilidades são 
infinitas”, destaca.

Como saber se meus dados foram 
vazados - Para empresas e organizações é 
possível contratar uma consultoria especia-
lizada para fazer esse monitoramento. Para 
pessoas físicas é indicado fazer buscas no 
Google ou contratar empresas como o Se-
rasa, para monitorar o uso indevido do CPF. 

Além disso, a Axur disponibiliza um site 
chamado minhasenha.com.br, onde o usu-
ário pode checar se a senha pessoal vazou 
na internet, por meio do e-mail. Sempre 
que houver um vazamento relacionado ao 
e-mail, o usuário recebe um alerta.

O que devo fazer após o vazamento 
de dados - O ideal é pedir a remoção 
dos dados em casos de ambientes que 
possibilitem essa ação. Caso a informação 
esteja indexada no Google, por exemplo, 
é possível pedir para a empresa a desin-
dexação daquele conteúdo. No caso de 
empresas, podem solicitar a remoção 
do conteúdo junto ao provedor que está 
hospedando o site. 

Já na deep web o ideal é acompanhar o uso 
desses dados e em casos de e-mails vazados, 
trocar as senhas e habilitar um segundo fator 
de autenticação. Além disso, não reutilizar 
aquela senha em outras plataformas.

Como proteger meus dados na rede 
- Sempre manter os computadores e pro-
gramas atualizados, utilizar antivírus e ter 
atenção com páginas falsas e promoções em 
que é necessário o preenchimento de infor-
mações pessoais. Para empresas é necessário 
ter um monitoramento tanto interno quanto 
externo de especialistas em cyber security.

“Uma boa política de cibersegurança, 
investimento em soluções de antivírus, a 
contratação de testes de intrusão, imple-
mentação de segundo fator de autentica-
ção podem ajudar a minimizar bastante 
os vazamentos. No caso de empresas, a 
conscientização do público interno é sem-
pre muito útil, além de um treinamento 
recorrente”, finaliza Bordini. - Fonte e 
mais informações: (www.daryus.com.br).

Reprodução: https://www.sympla.com.br/evento/inovacoes-na-comunicacao-
interna-digitalizacao-e-cultura-corporativa-em-grandes-empresas/1648314

Evento gratuito sobre inovação  
na Comunicação Interna

@No dia 11 de agosto, a Dialog, startup que desenvolve uma 
plataforma de soluções focada no engajamento do colabo-

rador, promoverá um evento sobre inovação na Comunicação 
Interna. O encontro, que acontecerá das 18h30 às 21h, está sendo 
realizado em parceria com o Distrito, um hub de startups. Os 
interessados poderão participar tanto de forma online quanto 
presencialmente na sede do hub, localizado em Pinheiros, na 
cidade de São Paulo. Os ingressos são gratuitos e podem ser 
adquiridos pela plataforma Sympla (https://www.sympla.com.
br/evento/inovacoes-na-comunicacao-interna-digitalizacao-e-
-cultura-corporativa-em-grandes-empresas/1648314).    Leia 
a coluna completa na página 6
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GESTãO INTERNA é A PRINCIPAL DOR DAS 
EMPRESAS NO ATENDIMENTO AO CLIENTE

    Leia na página 4

Foto: ANSA

Beijo vira obrigatório em mirante na Itália
Agora, é “obrigatório” se beijar em um dos pontos mais român-

ticos da Ilha de Capri, no sul da Itália. A prefeitura de Anacapri, 
maior cidade da ilha, decidiu instalar no Belvedere del Sogna-
tore (Alameda do Sonhador) uma placa com os dizeres: “Zona 
Romântica: obrigatório se beijar”. A sinalização foi instalada em 
uma pequena praça voltada para o mar na Punta Carena, trecho 
da costa onde fica o famoso farol vermelho que, de noite, indica 
a rota aos navegantes.A placa também mostra o desenho de um 
casal se beijando e a frase “Tu sì ‘na cosa grande!”, nome de uma 
música de Domenico Modugno e que significa, em tradução livre, 
“você é algo importante”. Quem também gostou da ideia é o cantor 
Peppino di Capri, morador ilustre da ilha. “Os apaixonados que 
o visitarem precisarão apenas provar para acreditar”, comentou 
o astro (ANSA).    Leia a coluna completa na página 5
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Segunda edição do Fies
Estão abertas as inscrições para 

a segunda edição de 2022 do Fies. 
Mais de 44 mil vagas são oferta-
das na atual edição do programa 
voltado a estudantes interessados 
em financiar cursos superiores 
oferecidos por instituições de 
educação privada. As inscrições 
devem ser feitas em: (https://
acessounico.mec.gov.br/fies), até 
sexta-feira (12). 
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