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Treinamento e 
conscientização 

da equipe garante 
a segurança da 

informação
Em pleno 2022, ainda 
há empresas - de 
todos os portes - que 
deixam a segurança 
da informação em 
segundo plano nos 
seus negócios 

Ou pior, o tema só é 
discutido interna-
mente depois que 

algum incidente ocorre. 
Não à toa, de acordo com 
uma pesquisa divulgada 
pela companhia de ciber-
segurança Sophos, 55% das 
200 corporações brasileiras 
entrevistadas sofreram 
ataques de ransomware em 
2021, em comparação com 
38% registrados no ano 
anterior. 

Nesse cenário, um dos 
principais motivos que faci-
lita a ocorrência de crimes 
cibernéticos é o despreparo 
da equipe técnica e funcio-
nários, que muitas vezes 
não são treinados para 
proteger suas credenciais. 
Os colaboradores de um 
grupo tendem a ser o elo 
mais fraco nesse quesito 
justamente pelo acesso que 
possuem aos dados. 

De modo geral, isso faz 
com que os atacantes pre-
firam enganar um usuário 
e convencê-lo a fornecer 
informações do que tentar 
“quebrar” os controles e 
proteções tecnológicas. Ou 
seja, os trabalhadores pre-
cisam saber desse padrão e 
entender como podem ser 
enganados, de modo que se 
antecipem ao crime e, na se-
quência, reportem a suspeita 
para a equipe de segurança, 
que também precisa estar 
preparada para analisar e 
lidar com essas situações.

Obviamente, há algumas 
defesas primárias que a 
empresa deve implementar 
independente da educação 
dos funcionários. É ne-
cessário que os chamados 
endpoints (na prática, as 
estações dos usuários, in-
clusive dispositivos móveis) 
tenham ferramentas que 
façam a triagem básica das 
ameaças que circundam os 
integrantes do time. Nesse 
grupo de ações, estão inclu-
ídos antivírus, antimalware, 
proteção contra phishing, 
contra vazamento de dados, 
dentre outros. 

No entanto, é importante 
ressaltar que, apesar de in-
dispensável, um criminoso 
bem preparado consegue 
passar por essa primeira 
barreira sem grande es-
forço. Assim, o desafio de 
uma organização sobre 
protocolos de segurança 
da informação passa a ser 
a conscientização da equi-
pe. Muitas vezes o usuário 
não tem conhecimento do 
valor dos dados aos quais 
tem acesso, nem da sua 
importância individual na 
cadeia de proteção desses 
elementos. 

Antes do treinamento em 
si, para agir em situações de 
ataque, o funcionário deve 
ter dimensão da seriedade 
do tema e que não pode 
compartilhar informações 
sob nenhum pretexto, ou 
guardá-las em sites e apli-
cativos não permitidos. Não 
é uma missão fácil garantir 
o andamento desse ciclo 
preparatório, mas existem 

várias estratégias às quais 
a companhia pode recorrer 
para continuar gerando a 
segurança para as suas in-
formações. A recompensa 
para aqueles que atuam de 
forma correta é uma delas, 
por ser melhor que tentar 
“punir” os que se desviam.

É preciso que o colabo-
rador entenda o seu papel 
na proteção dos dados e 
tenha um canal simples, 
descomplicado e acessível 
para comunicar suas suspei-
tas de ataque. Cumprindo 
esse papel, é justo que ele 
receba um feedback dessas 
comunicações e, quando 
possível, seja reconhecido 
e recompensado por parti-
cipar. Feito o movimento de 
conscientizar, a preparação 
do time para lidar com cri-
mes cibernéticos envolve 
uma combinação de treina-
mento e experiência. 

O corpo técnico de se-
gurança da informação de 
uma empresa poderá ser 
considerado bem preparado 
se os membros possuírem 
conhecimentos em cada um 
dos diversos domínios de 
atuação do segmento, pois 
a disciplina em questão é 
ampla e exige especializa-
ções específicas. Em suma, 
cada especialista deve ter 
domínio sobre um tema.

E se estamos falando de 
profissionais com forma-
ções enviesadas, também 
tratamos da atualização 
constante da organização 
sobre o mercado. Todos os 
dias novas ameaças surgem, 
bem como novas iniciati-
vas para mitigar os riscos. 
Portanto, treinar, atualizar 
e monitorar trabalhadores 
ininterruptamente é funda-
mental para uma gestão de 
proteção de dados eficaz. 

Nesse sentido, a proativi-
dade dos funcionários em 
buscar as novidades no se-
tor, seja por meio de leitura 
de artigos ou em congressos 
e eventos, também é de ex-
trema relevância. Contudo, 
vale frisar que, na prática, 
nem sempre é possível man-
ter essa estrutura ativa com 
100% de aproveitamento, 
uma vez que há pontos 
como a maior demanda de 
colaboradores especializa-
dos do que a oferta, custos 
operacionais e a falta de 
tempo para promover me-
didas protetivas efetivas em 
curto prazo. 

Por isso, a contratação de 
empresas externas focadas 
no assunto também tem sido 
uma ótima alternativa para 
esses casos. Seja qual for a 
opção escolhida, a ação pri-
mordial para os executivos 
é investir em alguma forma 
de prevenção. A segurança 
da informação é um pré-re-
quisito básico desde o início 
de qualquer projeto. 

Avaliar os riscos, modelar 
as ameaças e implementar 
os controles necessários 
para que esse risco seja 
mitigado ao máximo não é 
mais um bônus para a orga-
nização, mas sim uma salva-
guarda para evitar prejuízos 
financeiros e consequências 
negativas em sua reputação 
no mercado.

(*) -  Com MBA pela FGV 
e certificação de Segurança de 

Sistemas de Informação pela (ISC)², 
é especialista em cibersegurança e 

diretor de desenvolvimento 
de negócios da Blaze 
Information Security.

Willian Caprino (*)
Seja em uma campanha 

pontual ou no posicio-
namento da empresa 

no mercado, ela é a estra-
tégia principal no engaja-
mento do público para com 
a organização, bem como 
com seus parceiros, equipe 
e stakeholders. 

“Um dos princípios funda-
mentais do marketing é levar 
a mensagem da marca ao 
público, da melhor maneira 
possível. Com o Marketing 
360°, é possível alcançar o 
público-alvo do negócio em 
todos os canais de comuni-
cação que são relevantes, de 
forma assertiva e condizente 
com os valores e objetivos 
da organização”, comenta 
Tatiana Garcia, especialista 
em Neurociência aplicada ao 
marketing e CEO da agência 
Lille Comunicação.

Ciência responsável por 
gerar valor e relevância 
para as marcas, o marketing 
tem papel fundamental na 
relação entre o cliente e a 
empresa. Com o propósito 
de assegurar que todas 
estratégias e canais de di-
vulgação estejam alinhados 
e integrados, o Marketing 
360° é uma perspectiva 
abrangente da vertente di-
gital da mercadologia, que 
leva em consideração toda a 
jornada do cliente, desde a 
prospecção até a fidelização. 

“Uma vez tendo um obje-
tivo, um ponto focal e uma 
única mensagem, é possível 
traçar estratégias eficientes, 
fazendo uso de todas as 

Com o Marketing 360°, é possível alcançar o público-alvo do 
negócio em todos os canais de comunicação de forma assertiva.

Um espaço virtual com-
partilhado, desenvolvido 
a partir da convergência 
entre internet, realidade 
aumentada e realidade 
física aprimorada virtual-
mente. Assim é – ou deve 
ser – o metaverso do qual 
tanto se fala hoje. E num 
ambiente pautado pelo 
digital, natural que as 
transações econômicas 
também sejam digitais. 
Não é exagero, portanto, 
afirmar que metaverso e 
criptomoedas estão, intrin-
secamente, ligados.

O conceito de “metaver-
so” não é novo: foi criado 
no início da década de 
1990 pelo escritor Neal 
Stephenson, em seu ro-
mance de ficção científica 
“Snow Crash”, e explorado 
por filmes como “Matrix”, 
de 1999. Uma ideia de 
metaverso também tentou 
ser desenvolvida pelo jogo 
Second Life, na primeira 
metade da década de 2000, 
mas a plataforma não foi 
muito longe especialmente 
em razão da conexão de 
internet na época, que não 
era veloz o suficiente para 
que se tivesse uma boa 
experiência.

O termo, contudo, ga-
nhou tração em meados de 
2021, quando o fundador e 
CEO do Facebook, Mark 
Zuckerberg, anunciou 
que estava nos planos da 
empresa criar um conjunto 
maximalista e interconec-
tado de experiências. A 
companhia passou a se 
chamar Meta e, de acordo 
com Zuckerberg, suas divi-
sões com foco em produtos 
para comunidades, criado-
res de conteúdo, comércio 
e realidade virtual não 
mediriam esforços para 
alcançar esse objetivo. 

O metaverso pensado 
por Zuckerberg e outros 
entusiastas tecnológicos 
ainda está longe de ser 

Trata-se de uma tecnologia de segurança que codifica a 
informação na origem para que ela seja 

“desembaralhada” na outra ponta.

Seguir a tendência 
é sobreviver no 
Marketing Digital 

Amanda Sabadell (*)

Para manter a competiti-
vidade, constantemente as 
mídias digitais modificam seus 
formatos e alteraram formas 
de interação entre os públicos. 
A mudança mais recente feita 
pelo grupo Meta, que detém 
o Facebook e o Instagram, foi 
na importância empregada a 
conteúdos em formato de vídeo, 
em especial o Reels. 

Com isso, influenciadores e 
marcas precisaram se apressar 
para não ficar para trás e os 
perfis pequenos foram os que 
mais sofreram com a alteração. 
Isso porque, para quem faz seu 
próprio conteúdo, gravar, editar 
e publicar pode não ser uma ta-
refa simples. Além de produzir o 
conteúdo, é preciso aproveitar 
os áudios que estão em alta e 
as trends, o que exige agilidade, 
pois em questão de dois dias, já 
surgirá outra novidade. 

No entanto, vamos encarar 
o fato de que o seu cliente irá 
procurá-lo nas redes sociais e 
que as ferramentas, se bem uti-
lizadas, podem ser o chamariz 
para uma nova clientela. Para 
isso, ele precisará encontrar 
conteúdo que agregue, imagens 
do seu produto que sejam atra-
tivas, vídeos de bastidores e dia 
a dia da casa nos stories, além 
de entretenimento nos Reels. 

A pergunta é: você está 
preparado para receber esse 
cliente virtualmente? Se a res-
posta for não, é hora de rever 
sua estratégia de marketing 
digital. Comece fazendo uma 
programação de conteúdo para 
a semana, que abranja todos os 
formatos: post estático, carros-
sel, stories diários, IGTV (víde-
os mais longos) e Reels (vídeos 
mais curtos e direcionados). 

Com tudo organizado, produ-
za o conteúdo de uma só vez e 
programe as postagens. Assim, 
você evita que algum imprevisto 
do dia a dia o impeça de seguir 
a programação. Caso você não 
consiga estar à frente desta 
mídia sozinho, delegue para um 
profissional, tendo em vista que 
o retorno que você terá será 
maior que o custo. 

(*) - É especialista em Marketing 
Digital, foodstyling e chef de cozinha 

da VA Gestão de Negócios.

A importância do Marketing 360° 
e como aplicá-lo nos negócios

Na Era Digital, onde informações e opiniões são compartilhadas e divulgadas em tempo real, a 
comunicação tem papel essencial no elo entre público e marca

além da estratégia não 
ser eficaz, é possível que 
a marca não seja capaz de 
fazer com que sua mensa-
gem ou campanha chegue 
de forma exata ao público, 
causando ruídos de comu-
nicação e impedindo que 
ela alcance seus objetivos. 
Com ações e interações 
direcionadas e atendimen-
to integrado, o Marketing 
360° parte de um objetivo 
único, de onde são traçadas 
estratégias personalizadas 
para cada tipo de canal de 
comunicação. 

O próximo passo é es-
tabelecer o tom de voz da 
campanha para com o pú-
blico-alvo e, na sequência, a 
ação é colocada em prática. 
Nessa etapa, os resultados 
são medidos e é o momento o 
qual avaliamos se as estraté-
gias estão condizentes com 
o objetivo do negócio, para, 
caso seja preciso, alterar a 
rota. É possível aplicar as 
estratégias do Marketing 
360° em todos os canais, 
online ou offline. 

No meio online, podemos 
ter redes e mídias sociais, 
parcerias com influenciado-
res digitais, acompanhamen-
to de assessoria de imprensa, 
entre outras estratégias. Já 
no offline, a comunicação 
pode ser feita em pontos da 
cidade, panfletos, brindes, 
entre outras ações físicas 
que cheguem ao público-al-
vo da campanha. - Fonte e 
outras informações: (www.
lillecomunicacao.com.br/)
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ferramentas, sem perder 
o foco da comunicação em 
cada uma delas. O tom de 
voz é adaptado para cada 
canal e ao final, a mensagem 
estará coerente e conectada 
à marca em si”, revela a es-
pecialista. A estratégia com-
preende benefícios tanto 
para os clientes, como para 
os negócios. 

Para o cliente, a vantagem 
do Marketing 360° é abrir um 
diálogo entre ele e a marca, 
criando uma aproximação 
e conquistando um vínculo 
emocional entre eles, por 
meio de uma comunicação 
consistente, única e obje-
tiva. Já do ponto de vista 
dos negócios, as estratégias 
específicas para cada canal 
viabilizam o contato com o 
público-alvo e ajudam a mi-
nimizar ruídos ou problemas 
de comunicação, evitando, 

assim, que a empresa passe 
a mensagem de forma errada 
para um público que não é 
o seu alvo.

Contudo, para que as 
estratégias do Marketing 
360° sejam eficientes e con-
dizentes com o objetivo da 
marca, a comunicação não 
deve se limitar apenas  à 
relação empresa- cliente. É 
preciso que ela também seja 
foco principal antes, durante 
e depois de concretizar as 
estratégias, dentro e fora 
da organização. Criar uma 
ação que seja planejada e 
executada por um time que 
não trabalha junto é um dos 
principais erros cometidos 
dentro das organizações, 
onde cada profissional es-
tabelece uma linguagem e 
não conversa com outros 
colaboradores. 

Em decorrência disso, 

Qual é a ligação das criptomoedas 
com o metaverso?

concretizado – e sequer 
há um prazo definido para 
seu lançamento – mas já há 
algumas iniciativas de “pro-
tometaverso”, por assim 
dizer, rodando. 

“Nesses ambientes virtu-
ais, não apenas as transações 
econômicas precisam ser re-
alizadas com criptomoedas, 
mas a estrutura de operação 
também é financiada por 
moedas digitais. É possível 
adquirir, nesses espaços, 
itens que vão de peças de 
vestuário a terrenos. 

Para se ter uma idéia, 
marcas como Gucci, Ba-
lenciaga e Burberry, para 
citar algumas, já atuam no 
metaverso”, explica Vinicius 
Zampieri Marinho, sócio-
fundador da Beplix, serviço 
de conta digital multimoe-
das que integra criptomo-
edas a serviços financeiros 
do dia a dia, e que pretende 
atuar no metaverso.

As criptomoedas, ressal-
te-se, são moedas digitais 
baseadas em criptografia. 
De forma resumida, trata-
se de uma tecnologia de 
segurança que codifica 
a informação na origem 
para que ela seja “de-
sembaralhada” na outra 
ponta. Isso ocorre para 
que um terceiro, no caso 

de interceptação, não 
tenha acesso ao conteúdo 
enviado.

Pelo fato das criptomo-
edas serem descentraliza-
das – isto é, não existe uma 
autoridade específica para 
criá-las, emiti-las e contro-
lá-las –, suas transações 
são registradas em block-
chain, rede aberta onde 
os ativos são negociados 
e que funciona como uma 
espécie de livro contábil, 
reforçando a segurança 
das operações. As informa-
ções são armazenadas em 
blocos, sucedidos constan-
temente por novos blocos 
de transações que se ligam 
ao anterior. 

“As transformações tec-
nológicas estão acontecen-
do cada vez mais rápido 
e de forma mais intensa. 
O que antes parecia en-
redo de filme de ficção 
científica já é realidade. 
O mundo está mudando 
e os players financeiros 
precisam acompanhar 
esse fluxo. É claro que 
iremos nos descobrindo no 
caminho, mas precisamos 
estar sempre atentos”, 
finaliza Zampieri. - Fonte 
e outras informações: (ht-
tps://www.instagram.com/
somosbeplix/).
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