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SSKKFF  TTRRAAZZ  NNOOVVOOSS  DDIIRREETTOORREESS  PPAARRAA  VVEENNDDAASS  EE  LLOOGGÍÍSSTTIICCAA
A unidade brasileira do gru-
po sueco SKF anuncia dois
novos diretores em seu
quadro executivo. A compa-
nhia nomeou Mattias Gre-
mlin para dirigir a divisão de
logística e designou Nacip
Fayad para assumir a divisão
de vendas industriais.
Com mais de 20 anos de
experiência em finanças e
TI, o sueco Mattias Gremlin
chega com o desafio de
aprimorar ainda mais os
processos de distribuição da companhia. 
Nacip Fayad possui cerca de 20 anos de experiência em vendas,
marketing e administração. O mexicano Fayad assume a diretoria
de vendas industriais com o objetivo de alavancar novas oportuni-
dades de negócios no setor. 

A AgênciaClick Isobar
anuncia Renata Bokel
como nova VP de Plane-
jamento. Com 15 anos de
carreira, a executiva che-
ga para comandar 15
profissionais de uma das
áreas mais estratégicas
da agência, responden-
do diretamente ao presi-
dente Abel Reis. Forma-
da em Direito pela
PUC/RJ e com MBA em
Branding pelo CO-
PPEAD/UFRJ, a profissional realizou trabalhos de sucesso
para algumas das maiores empresas do país: case Eduardo
e Mônica para Vivo e campanha Bebê para Itaú. Também-
fez parte da equipe de Ana Couto Branding & Design e Fis-
cher&Friends e Grupo ABC).

DDVVAA  EEXXPPRREESSSS  CCOONNTTRRAATTAA  MMAARRCCOOSS  RRAAMMIIRREESS  
Para ampliar sua atuação
no mercado de transporte
de mercadorias no modal
rodoaéreo, a empresa de
operações de cargas ex-
pressas DVA Express contra-
tou Marcos Ramires co-
mo coordenador da área
rodoaérea. Ramires iniciou
suas atividades neste seg-
mento em 1998 como
coordenador de reservas de
espaços. Foi assim que deu
o ponta pé inicial de sua
trajetória no segmento do
transporte rodoaéreo de cargas e encomendas urgentes.

AABBVVCCAAPP  TTEEMM  NNOOVVOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE
A Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital – ABVCAP
tem novo presidente. Clóvis Meurer, sócio e diretor superintendente
da CRP-Companhia de Participações, foi eleito pelo novo Conselho
da Associação e assume o mandato durante o período 2012-2014,
contando com o apoio dos vice-presidentes Fernando Borges (diretor
do Carlyle no Brasil), e Luiz Eugenio Figueiredo (sócio diretor da Rio
Bravo Investimentos).
Meurer substitui Sidney Chameh, sócio fundador da DGF Investimen-
tos, que presidiu o Conselho Deliberativo da Associação no período de
março de 2010 até 08 de março de 2012. Durante a gestão de Cha-
meh, a ABVCAP alcançou uma série de conquistas para o setor brasi-
leiro de Private Equity e Venture Capital, entre elas, a redução para 0%
do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incidente sobre o capi-
tal externo no investimento em fundos de venture capitalPara o
mandato de 2012 a 2014, o presidente eleito dará continuidade às
ações já desenvolvidas pela Associação, como a base de dados da in-
dústria de private equity e venture capital para realização de estudos
sobre este setor, o ABVCAP Data, com previsão de divulgação no se-
gundo semestre deste ano.

PPEEDDRROO  GGAANNEEMM  CCUUIIDDAARRÁÁ  DDOO  SSEETTOORR  PPÚÚBBLLIICCOO  NNAA  PPEENNSSOO
A empresa integradora de
serviços de TI Penso Tecno-
logia contratou Pedro Ga-
nem para o cargo de geren-
te nacional para o setor pú-
blico. O executivo terá como
missão gerenciar, prospec-
tar e captar clientes  nas es-
feras federal, estadual e
municipal, oferecendo solu-
ções de grande valor agre-
gado aos clientes. Com mais
de quatro anos atuando na
área de gestão comercial, o
executivo traz para a em-
presa experiências adquiridas em empresas como Allen Informáti-
ca e Softcorp. No final de 2011, a empresa inaugurou uma unidade
de negócios com foco no atendimento ao segmento de governo.
Nos próximos anos, esta unidade deve representar 50% do fatura-
mento da companhia.

Renata Bokel é a
nova VP da Click
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C
ada vez mais as em-
presas estão aten-
tando para a segu-
rança digital. As or-
ganizações querem

ter marca confiável perante o
mercado e, para isso, precisam
que as informações estejam
sempre bem guardadas e a sal-
vo de um ataque cibernético.
De acordo com consultores, é
preciso haver comprometi-
mento de todas as áreas da em-
presa até o usuário final.

Na opinião do sócio-funda-
dor da consultoria de Segurança
da Informação Safeway, Umber-
to Rosti, o desafio atual é encon-
trar o exato equilíbrio entre
construir uma relação de confia-
bilidade, dentro de um ambien-
te dinâmico, competitivo e de-
pendente de tecnologia, e prote-
ger sua imagem e reputação de
fraudes, vandalismo, terrorismo,
desvios internos e outros. 

Rosti acrescenta que o prin-
cipal erro das pessoas e organi-
zações é o excesso de confiança.
Acreditam que o vazamento de
informações nunca acontecerá
no seu negócio e seus dados es-
tão seguros e protegidos, o que
seria uma falsa sensação de se-
gurança a partir de controles
mal implementados. 

O diretor comercial da pro-
vedora de e-mail Mandic, Lucio
Boracchini, chama atenção pa-
ra o fato de que as organizações
devem ter o cuidado de treinar e
orientar seus funcionários, pois
o usuário pode abrir um e-mail
que vem de amigos com arqui-
vos que contêm vírus. “Assim
como a infraestrutura da em-
presa deve estar preparada para
conter qualquer tipo de amea-
ça, o usuário precisa ser orien-
tado”, reforça Boracchini.

Além de ter equipe de tecno-
logia preparada e monitorando
as informações e o sistema da
empresa 24 horas, o escritório
de advocacia Coppola, Dutra
Rodrigues e Gago Barbosa ado-
tou um código de ética: os fun-
cionários são orientados a utili-

zar uma central telefônica para
fazer toda a negociação com
clientes. O e-mail corporativo
fica apenas para envio de bole-
tos e opções de pagamento.

O advogado Marcio José de
Oliveira, explica que o escritório
lida com informações importan-
tes de pessoas físicas e jurídicas,
por isso é importante preservá-
las ao máximo de qualquer inva-
são ou vazamento de dados. “No
segmento que estamos, é impor-
tante guardar bem as informa-
ções que nos são confiadas e pa-
ra tal é preciso ter a melhor tec-
nologia e profissionais treina-
dos. Como alguns escritórios são
familiares e têm cultura mais fe-
chada às inovações, é preciso
que haja mudança de paradig-
ma”, analisa Oliveira.

Boracchini, da provedora de
e-mail Mandic, concorda que,
às vezes, a cultura da empresa
pode ser um obstáculo. Por isso,
ele acredita que é bom ter inter-
namente pessoa que seja ante-
nada com as tendências e as no-
vas soluções. Em toda organiza-
ção, seja ela grande ou peque-

na, é importante que os donos
ou as pessoas responsáveis es-
tejam disponíveis a entender
quais as demandas e como re-
solver determinado problema.

A organização não precisa se
preocupar em buscar estas solu-
ções por si só. Existem empresas
especializadas que já oferecem
soluções prontas. “Existem op-
ções de planos de acordo com a
demanda, o que torna os servi-
ços de empresas como a Mandic
acessíveis às pequenas e médias
empresas”, observa Boracchini.

Na avaliação de Umberto
Rosti, da consultoria Safeway,
para garantir a segurança das
informações é realmente im-
portante que as corporações
tenham gerenciamento de ris-
co implantado e que foquem
no tripé pessoas/ processos/
tecnologia. “É preciso difundir
o conceito de segurança da in-
formação, conscientizar e trei-
nar os usuários sobre a impor-
tância dos dados trafegados e
da criticidade do vazamento de
informações confidenciais”,
completa Rosti. 

SEGURANÇA NA WEB - Grande desafio é encontrar equilíbrio entre construir 
relação de confiabilidade da marca e proteger a imagem de fraudes e outras ações 

Rosti recomenda implantação de gerenciamento de riscos

■ 11  -- MANTENHA SEU 
SISTEMA ATUALIZADO

Sistema operacional
atualizado permite que se
aproveite ao máximo os re-
cursos do equipamento ao
mesmo tempo em que pro-
tege a informação. Evite fa-
lhas de segurança ou vulne-
rabilidades mantendo
sempre atualizado o sof-
tware em seu dispositivo
móvel. 

■ 22  -- COMBINE ANTIVÍRUS
E BACKUP

Ao adquirir um lote de
equipamentos para os fun-
cionários da empresa, é im-
portante que o gestor de TI
contemple também pacote
de segurança que combine
antivírus e backup. 

■ 33  -- SOLUÇÃO ANTI-ROUBO
Uma solução de segu-

rança confiável protege os
dados contidos no equipa-
mento contra pragas vir-
tuais, além de permitir a lo-
calização do aparelho em
caso de perda ou roubo. So-
luções como essa permi-
tem ainda que a empresa
possa bloquear ou mesmo
apagar totalmente os con-
teúdos armazenados no
aparelho.

■ 4 - CUIDADO AO CLICAR
EM LINKS DESCONHECIDOS

É comum recebermos
emails com ofertas simu-
lando o contato de uma
fonte confiável (banco, loja,
operadora de telefonia).
Conhecido como ataque
‘phishing’, ele induz o usuá-
rio a clicar em links, que na
verdade irão direcioná-lo
para sites maliciosos, onde
os dados serão coletados
para roubo de informações
de cartão de crédito, por
exemplo. Sempre verifique
se o site começa com “ht-
tps” antes de digitar infor-
mações pessoais e verifique
também se o mesmo pos-
sui Certificado Digital SSL.
Se desconfiar, não abra!

■ 55  -- CUIDADOS NAS 
REDES SOCIAIS

Utilize os critérios de fil-
tro das redes sociais para
acessá-la via dispositivo
móvel. Evite se expor de-
mais. Estatística interessan-
te sobre o Facebook: em ge-
ral, a média de amigos que
um usuário possui é de 120
contatos. Logo, um dado
postado na rede social é
transmitido a 120 pessoas.
Se a informação for postada
por um dos usuários para
outros 120 contatos e assim
sucessivamente, após três
saltos na cadeia essa infor-
mação terá sido acessada
por 1,7 milhão de pessoas.

■ 66-- BAIXE APLICATIVOS
DE FONTES SEGURAS

Mesmo utilizando o
dispositivo para tarefas
profissionais, é comum
termos em nosso smar-
tphone ou tablet quanti-
dade razoável de aplicati-
vos. Existem muitos tipos
de apps, sendo que alguns
são oferecidos de forma
independente, sem meca-
nismos de controle dos ca-
nais de venda. Utilize lojas
de aplicativos de empresas
reconhecidas no mercado.
Caso queira baixar um
aplicativo de terceiros, fa-
ça pesquisa prévia e verifi-
que se é confiável.

É preciso focar pessoas,
processos e tecnologia 
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