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Cibersegurança e a 
explosão das identidades 

não humanas

A explosão de 
identidades não 
humanas fez com 
que os tomadores 
de decisão se 
voltassem para 
novas ferramentas 
de gerenciamento de 
identidade e acesso 
para manter seus 
ambientes seguros 

Essa nova dinâmica na 
criação de usuários 
explodiu devido ao 

trabalho remoto compulsó-
rio em função da pandemia 
e criou uma infinidade de 
oportunidades para ata-
ques. Um prato cheio para 
os criminosos. Um estudo 
da Forrester Consulting, 
especializada em segurança 
da informação, publicado 
este ano sob o título “Con-
troles de identidade são 
críticos para os planos de 
segurança da nuvem corpo-
rativa” alerta sobre o tema. 

Descobriu-se que mais da 
metade dos 154 tomadores 
de decisão norte-america-
nos de TI e segurança pes-
quisados para o relatório 
reconheceram que estavam 
lutando com identidades 
de máquinas, não pessoas, 
que estão se proliferando 
na nuvem.

O reflexo disso é, claro, 
são mais investimentos. 
Mais de oito em cada dez 
empresas brasileiras, 83%, 
preveem gastar mais em 
segurança cibernética em 
2022. 

O percentual é superior à 
média global, em que 69% 
das empresas apontam 
para maiores investimentos 
nessa área. Os dados são 
da pesquisa Global Digital 
Trust Insights Survey 2022. 
O levantamento também 
mostrou que 36% das em-
presas no Brasil buscam 
ter um crescimento no or-
çamento cibernético entre 
6% e 10%. Já 33% preveem 
uma alta de 15% ou mais. 

Os dados sugerem que 
a mentalidade corporativa 
no cuidado com os dados 
mudou de patamar. Ainda 
segundo estudo da For-
rester, para resolver seus 
problemas de identidade, 
mais da metade dos toma-
dores de decisão (55%) 
disseram que suas organi-
zações estão investindo em 
soluções de governança de 
identidade e gerenciamen-
to de direitos. 

Apesar da vontade de 
investir, o estudo descobriu 
que quase todos (98%) 
enfrentam desafios de se-
gurança relacionados aos 
sistemas. E o que seriam 
estes desafios? É preciso 
rever políticas de controle 
de acesso excessivamente 
complexas que tornam qua-
se impossível configurar 
privilégios mínimos entre 
identidades. 

Além disso, ferramentas 
legadas de difícil integra-
ção ao ambiente de nuvem 
pública e que permitem a 
persistência de identidade 
de curta duração e a pro-
liferação de identidades 
não-pessoais e de máquinas 
não reconhecidas. Soma-
se a isso, a dificuldade em 
ver uma única visão das 
identidades da plataforma 
de nuvem. A explosão das 
identidades é um complexo 
problema que, sem uma 
estratégia consistente de 
cibersegurança, pode re-
sultar em graves prejuízos. 

A era pós-pandemia im-
plica intrinsecamente em 
uma vida de trabalho hí-
brida, em que o acesso a 
aplicativos e serviços é 
necessário a qualquer hora 
e de qualquer lugar, muitos 
dos quais estão na nuvem 
e prontos para serem ha-
ckeados se as providências 
correspondentes não forem 
tomadas para proteger o 
bem mais valioso de uma 
empresa: suas informações.
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Rogério Soares (*)

A partir do dia 1º de janeiro 
de 2023, os Microempreen-
dedores Individuais (MEI) 
poderão emitir Nota Fis-
cal de Serviços Eletrônica 
(NFS-e) em todo o território 
nacional. A medida é fruto 
de resolução publicada pelo 
Comitê Gestor do Simples 
Nacional (CGSN) no DOU 
da última sexta-feira (29). 

A novidade deve beneficiar 
os MEI ativos no Brasil que 
atuem na prestação de servi-
ços, com a facilidade de poder 
emitir a nota pelo Portal do 
Simples Nacional, via compu-
tador ou app do celular. Quem 
comercializa mercadorias não 
está abrangido pela norma. 
O MEI deve emitir a NFS-e 
quando há a obrigatoriedade 
de emissão, como na presta-
ção de serviços para pessoas 
jurídicas, e nos casos em que 
a nota é facultativa, como 
em serviços executados para 
pessoas físicas. 

De acordo com a resolu-
ção, quando o MEI emitir 
a NFS-e ficará dispensado 

da Declaração Eletrônica 
de Serviços, bem como do 
documento fiscal municipal 
relativo ao ISS referente a 
uma mesma operação ou 
prestação. A NFS-e do MEI 
terá validade em todo o país 
e será suficiente para fun-
damentação e constituição 
do crédito tributário, além 
de dispensar certificação 
digital para autenticação e 
assinatura do documento 
emitido. 

Para o presidente do Se-
brae, Carlos Melles, a reso-
lução representa um avanço 
na melhoria do ambiente de 
negócios. “A possibilidade 
de emitir a NFS-e aumenta 
a credibilidade da empresa 
perante parceiros e forne-
cedores, melhora a gestão 
contábil e financeira do 
negócio, fortalece as rela-
ções de consumo e facilita o 
cumprimento de obrigações 
tributárias, contribuindo 
para contínua regularidade 
fiscal do MEI”, comentou 
(AI/Sebrae).

A realidade exponencial que o mundo vivencia ultima-
mente se firmou com a chegada do metaverso, visto como 
fruto da nova revolução tecnológica. Assim como propor-
ciona intensas experiências de vida, promove o surgimento 
de novas skills, além de constituir novas oportunidades 
de investimentos. 

Visualizando o percurso do direito a Associação Bra-
sileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L) se lançou no 
ambiente virtual. De acordo com o presidente da AB2L, 
Daniel Marques, não basta comprar um espaço virtual no 
Metaverso para que um escritório seja inovador, é preciso 
gestão, cultura e o uso de tecnologias que permitam escalar 
a operação e resgatar o cliente de todo processo jurídico. 

Com essa premissa, a AB2L apresenta o Metalaw. A AB2L 
lança o primeiro HUB de inovação jurídica no Metaverso. 
Mais do que um espaço no metaverso, o Metalaw visa ser 
um HUB de inovação, colaboração e criação de projetos 
que impactarão o futuro do direito. Um dos maiores de-
safios que existe é a criação de uma comunidade criativa 
e  unida pelo mesmo propósito. É isso que o Metalaw da 
AB2L oferece”, afirma Daniel.

O terreno virtual da AB2L no Gather é mais uma iniciativa 
para impulsionar seu propósito de conectar o universo ju-
rídico à realidade exponencial e colaborativa, conectando 
a diversos profissionais, impulsionando os resultados da 
empresa como um todo. Seu ecossistema é reconhecido 
como propício e já conta com diversas empresas, depar-
tamentos jurídicos, escritórios de advocacia, lawtechs e 
instituições de ensino, entre elas, temos C&A, o Sebrae 
e o Machado Meyer. 

A AB2L desde seu surgimento já aposta na conexão 
entre colaboradores de diferentes setores e no efeito 
positivo do networking. A troca de experiências e co-
nhecimentos potencializam os resultados individuais 
e de toda cadeia, somando recursos para solucionar 
solicitações dos clientes, e agora essa cultura se forta-
lece com o Metalaw. Todos os associados e parceiros 
da AB2L podem fazer parte do HUB. 

Um dos maiores desafios que existe é a criação de uma 
comunidade criativa e  unida pelo mesmo propósito.

A transformação digital no Brasil e 
no mundo impulsionou a demanda por 
produtos digitais e, consequentemente, 
a procura por profissionais capacitados 
em tal segmento também cresceu. Uma 
das carreiras em ascensão é a de Product 
Design. 

“Não é à toa que a profissão é consi-
derada uma das carreiras do futuro”, 
comenta Andréia Girardini, Diretora de 
Pessoas & Cultura do GetNinjas, maior 
aplicativo para contratação de serviços 
do país. “Isso porque tais profissionais 
impulsionam a eficiência do produto, 
agregam no mindset de inovação e no 
branding do negócio”.

A crescente popularidade da profissão 
gera tanto interesse quanto dúvidas àque-
les que pensam em pivotar a carreira ou 
iniciar uma. Para sanar algumas questões e 
elucidar o que é e o que faz um profissional 
de Product Design, confira a lista abaixo:
 1) O que um Product Design faz - A 

premissa básica que norteia o traba-
lho do Product Design é a criação da 
experiência do usuário da melhor for-

ma possível. A partir daí, o designer 
dita como será o uso de produtos e 
serviços da empresa. Sendo assim, a 
atuação de tal profissional é voltada 
para a visão, elaboração e concepção 
do produto em si. 

  Na prática, o colaborador atua em 
conjunto com o Product Manager ou 
o Product Owner no desenvolvimen-
to e no entendimento de projetos e 
é um cargo que pode ser atribuído 
a profissionais de UX Design e UI 
Design.

 2) Foco no usuário, mas no negócio 
também - Ao esmiuçar os bastidores 
dos produtos digitais, encontra-se 
uma tríade composta da seguinte 
forma: experiência do cliente, de-
senvolvimento e negócios. Tendo isso 
em mente, o produto final precisa 
estar na interseção de tal tripé, pois 
é necessário facilitar e humanizar o 
produto, sem abrir mão das métricas 
de negócio. Por isso, uma visão sistê-
mica 360º é fundamental para o dia a 
dia de Product Designer.

 3) Capacitação profissional - A área 
de Product Design é democrática; 
no dia a dia, é possível trabalhar 
com pessoas que já foram enge-
nheiros, psicólogos e publicitários, 
por exemplo. Sendo assim, não há 
uma trajetória acadêmica rígida para 
quem almeja ingressar na área. 

  O melhor caminho para os aspirantes 
são meetups e cursos específicos 
para a área, principalmente os gra-
tuitos. Contudo é importante tomar 
cuidado com ofertas imediatistas 
com slogans como “Vire UX Design 
em seis meses”, pois Product Design 
é uma carreira que requer uma visão 
ampla e muito estudo.

 4) Soft Skills - Assim como em outras 
profissões do universo dos produtos 
digitais, habilidades como uma boa 
comunicação, visão 360º do produto, 
capacidade de resolutividade, prota-
gonismo, empatia e curiosidade são 
essenciais para os designers. - Fonte 
e mais informações: (https://www.
getninjas.com.br/).

Pensando nisso, o admi-
nistrador de empresas 
e CEO da Gyra+, finte-

ch especializada em crédito 
para PMEs, Rodrigo Ca-
bernite, apresenta algumas 
dicas para que os gestores 
possam enfrentar e se pre-
parar para esse momento de 
freada da economia. 

O aumento dos juros já 
era esperado, pois o Brasil 
tende a ter uma preocu-
pação antecipada com 
a questão inflacionária. 
“Temos essa preocupação 
histórica com a inflação. 
Então sempre subimos os 
juros antes, o que no ce-
nário atual é bom, porque 
enquanto todos os outros 
bancos centrais  estão 
subindo os juros, nós já 
estamos quase no topo, já 
fizemos o dever de casa”.

Agora, a grande questão é o 
período prolongado de juros 
altos. Com a demora espera-
da para o reaquecimento da 
economia, as PMEs precisam 

Como as PMEs podem sobreviver 
a período longo de alta dos juros
No fim de junho, o Banco Central sinalizou que a taxa de juros deve permanecer mais alta pelo segundo ano 
seguido. Neste contexto, as Pequenas e Médias Empresas (PMEs) ficam extremamente vulneráveis, afinal, os 
insumos, o aluguel e os empréstimos encarecem

de custo e para os passivos, 
para assim, saber onde cor-
tar e economizar”, apontou 
o especialista. Depois, o 
segundo passo citado é 
para aqueles negócios que 
já realizaram o empréstimo: 
o alongamento das dívidas. 
Sempre que você tiver um 
empréstimo mais longo, 
você vai ter uma parcela me-
nor e, consequentemente, 
ganha um pouco de fôlego 
nas contas mensais. 

Por fim, para aquelas 
empresas que estão inadim-
plentes, a sugestão é uma só: 
a renegociação. Cabernite 
orienta que o devedor vá até 
o seu banco e renegocie a 
dívida. Peça um prazo mais 
longo, desconto nos juros e 
tente reduzir o valor da sua 
parcela. O que você não pode 
fazer é virar inadimplente 
e fingir que está tudo bem, 
porque você pode acabar 
matando seu negócio. - 
Fonte e outras informações: 
(www.gyramais.com.br).

Para as PMEs, a principal preocupação é com a queda da 
margem de lucro até o prejuízo.
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tomar alguns cuidados. Os 
impactos nos pequenos e 
médios negócios já estão 
sendo notados. 

Conforme a Febraban, a 
expectativa é que a projeção 
da carteira de crédito de 
2022 fique em 10,4%. 

Esse é o quarto aumento 
previsto somente neste ano 
e representa os esforços dos 
negócios para continuarem 

a girar durante o período de 
esfriamento da economia.

Para as PMEs, a principal 
preocupação é com a queda 
da margem de lucro até o 
prejuízo. Para se prevenir, 
temos três passos: análise, 
alongamento das dívidas e 
renegociação.

“Primeiro, é preciso que 
o gestor olhe para toda a 
atividade, para a estrutura 

Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica chega para os MEI

Metaverso: direito e inovação na prática

Através do terreno virtual é possível realizar reuniões, 
audiências, eventos, palestras, workshops, e até mesmo 
hobbies, rompendo com a barreira do tempo e espaço 
sem comprometer a segurança das informações. Daniel 
enfatiza que o espaço virtual amplia o campo de atuação 
e efetividade dessas organizações, porque com a aliança 
intersetorial a expansão das possibilidades de soluções 
dos interesses do público é realidade.

“A criação do Metalaw visa unir todo o ecossistema 
jurídico que vê na inovação um caminho para melhorar o 
direito e a justiça. Sozinhos não somos nada, por isso no 
metaverso da AB2L temos a presença de uma comunidade 
que une todos os atores e verticais que atuam no direito 
em prol da inovação e da justiça”.

Resumindo, a mudança já aconteceu e a receptividade 
do mercado é tão positiva que não tem mais volta. Quem 
não se adequar perderá espaço nesse novo movimento 
porque o advogado é único capaz de atuar na defesa do ser 
humano, porém para que seu desempenho seja próspero e 
amplo é preciso abraçar com sabedoria as transformações 
tecnológicas, percebidas como a quarta revolução indus-
trial. - Fonte e outras informações: (https://ab2l.org.br/).
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Product Design? Quatro dicas para entender e entrar na área


