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DOERS REFORÇA TIME
A consultoria Doers, especializada
em soluções integradas de capital
humano, anuncia a chegada de
Mariana Villalva Garcia para assumir
o cargo de superintendente de
Desenvolvimento de Negócios.
Mariana possui mais de 11 anos de
experiência profissional nas áreas de
marketing e comercial para Recursos
Humanos, com passagens pelo
Grupo Abril, Michael Page e Right
Management. A executiva é formada
em administração de empresas pela
EAESP - Fundação Getúlio Vargas e é
pós-graduada em administração também pela EAESP – FGV. Atuando
em todo o Brasil desde novembro de 2010, a doers já conta com mais de
50 clientes como Alstom, Artplan, BM&F Bovespa, Chilli Beans,
Poliservice, Riffel, CVC, Promon, Arcor, entre outros.

MAXIMILIANO FERREIRA ASSUME GERENCIANA ZIPCODE
Com a objetivo de ampliar a área
de email marketing da companhia,
a ZipCode, empresa provedora de
informações para marketing,
crédito, cobrança e anti-fraude,
anuncia a contratação de
Maximiliano Ferreira como novo
gerente de contas.O executivo
iniciou a carreira na área
comercial das empresas eCentry e
Dinamize, além de também ter
atuado na AG2 Publicis Modem,
exercendo o cargo de Analista de
e-mail Marketing. Graduado em
Tecnologia em Informática pelo
Centro Universitário Lusíada
(UNILUS) e com curso de técnicas de venda pelo Senac, Max
Ferreira chega alinhado com o objetivo da ZipCode de expandir sua
atuação no mercado de e-mail marketing.

FESTO TEM NOVO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO 
Vladmir Stancati assume a área de desenvolvimento
organizacional da Festo. Formado em Engenharia Mecânica pela
FEI, o executivo é pós-graduado em Controle Estatístico de
Processos e Gestão de Qualidade pela USP, Gestão de Recursos
Humanos pela Fundação Getúlio Vargas e tem MBA em Gestão
Empresarial pela Fundação Dom Cabral.Sua trajetória profissional
inclui empresas como Itautec, Philco, Revlon e Atlas Schindler.
Atualmente leciona na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, é
coordenador do grupo informal CRI de RH, fundado em 1967 e
colunista da Revista In the Mine.Stancati possui vasta experiência
nas áreas de Gestão de Pessoas e Gestão de Qualidade, tendo
recebido o prêmio de profissional de destaque em RH em 2009 e
por duas vezes em 2011, eleito o professor de destaque na pós-
graduação da FGV. Na Festo ficará responsável pelas equipes de
Gestão e Desenvolvimento de RH, Suporte e Bem-Estar, Sistemas
de Gestão da Qualidade, Jurídico e Comunicação Interna.

MUDANÇA NO MARKETING DO SÃO GONÇALO SHOPPING
A Gerência de Marketing do São
Gonçalo Shopping passou a ser
exercida por Fábio Quintana, em
substituição a Juliana Bidoia, que
assume novo desafio.Fabio começou
no Shopping Metro Itaquera, em São
Paulo, em 2007 como assessor de
imprensa, passou a analista sr de
marketing, até assumir a coordenação,
onde desenvolveu excelente trabalho.
Agora, ele assume a gerência de
marketing do São Gonçalo Shopping.
Juliana Bidoia assumiu o marketing
do São Gonçalo Shopping em 2011. Ela
é formada em Nutrição, pós-graduada
em Nutrição Clínica pela UVA, e tem
MBA em Comunicação com o Mercado pela ESPM e em Gestão em
Marketing na FGV. Agora assume a gerência de marketing do Center Vale
Shopping, em São José dos Campos, São Paulo. Ela já trabalhou no
marketing de outros shoppings da Rede Ancar como o Rio Design Barra,
Rio Design Leblon, Downtown e Botafogo Praia Shopping.
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F uncionários de peque-
nas e médias empresas
estão mais propensos
a adotarem comporta-

mentos arriscados, o que po-
de comprometer a segurança
dos dados corporativos. Pes-
quisa  encomendada pela
provedora de segurança em
nuvem Trend Micro e reali-
zada pelo Inst i tuto Pone-
mon, revelou que nessas em-
presas 58% dos funcionários
abririam ou já abriram ane-
xos ou l inks  de spam. Nas
grandes empresas este per-
centual cai para 39%.

Apesar do estudo trazer
números referentes ao com-
portamento das empresas e
colaboradores nos Estados
Unidos, é possível adequá-
los à realidade brasileira, pois
os cenários referentes à segu-
rança de dados são bem pa-
recidos, afirma o gerente da
Trend Micro Brasil, Fabio Pi-
coli. “Nossa conclusão é que
muitas ameaças apresenta-
das por funcionários estão
aumentando devido à mobi-
lidade da força de trabalho, à
proliferação de dispositivos
móveis com dados, à consu-
merização de TI e ao uso de
redes sociais no ambiente
corporativo”, atesta Picoli. 

A consumerização é o mo-
vimento de entrada dos
smartphones, notebooks e
tablets dos funcionários nas
redes das organizações. Exis-
te também o conceito cha-
mado Bring Your Own Device
(BYOD) – traga seu próprio
dispositivo – que é quando o
empregado compra seu pró-
prio equipamento para reali-
zar suas atividades e a em-
presa não precisa gastar di-
nheiro com a aquisição de
computador para ele. 

Na avaliação do especia-
lista em segurança virtual
Charles Simão, da Trend Mi-
cro, à medida que os consu-
midores têm acesso à tecno-
logia de ponta, torna-se mais

frequente a presença de dis-
posit ivos  pessoais  dentro
das corporações. Os usuários
querem liberdade de escolha
e não abrem mão de seus
equipamentos. “O resultado
desse padrão é que as em-
presas estão enfrentando a
maior mudança tecnológica
dessa década”, diz Simão.

O gerente de Desenvolvi-
mento de Negócios da con-
sultoria em TI Multirede, Tá-
cito Santos, explica que de
acordo com a ISO 27001 (nor-
ma ISO com foco em segu-
rança) os riscos devem ser
tratados por meio de contro-
les, com o objetivo claro de
reduzir a possibilidade de
um impacto nocivo. Na ado-
ção do BYOD é recomendável
avaliar riscos e brechas de se-
gurança que podem ser cria-
dos diante desta realidade.

Mecanismo

Atualmente o mercado de
TI oferece tecnologia para
estabelecer mecanismos de
controle de acesso capazes
de identi f icar  quem está
acessando a rede, qual o tipo
de computador está sendo
utilizado e onde. “Não adian-
ta  remar contra  a  maré.  O
quanto antes se preparar pa-
ra  o  tema,  conhecendo as
formas de gerenciar e con-
trolar este cenário, mais rá-
pido e com mais segurança
este assunto será tratado”,
frisa Santos.

O lado positivo da consu-
merização é que permite que
trabalhadores remotos sejam
mais produtivos; aumenta a
comunicação e interação
com o cliente; reduz custos
operacionais de TI – pois ca-
da colaborador pode usar
seus próprios dispositivos–, e
também ajuda a atrair e reter
talentos da nova geração.

Na opinião do CEO da em-
presa de segurança da infor-
mação Future Security, Ra-
fael Sampaio, a empresa de-
ve prever os dois cenários:

equipamentos da empresa e
equipamentos do usuário.
Nos da empresa, é possível
colocar softwares e configu-
rações de segurança neces-
sários de acordo com sua es-
colha tecnológica. Para equi-
pamentos individuais, a em-
presa deve estabelecer reco-
mendações e parâmetros mí-
nimos para que o acesso à
informação da empresa seja
permitido. 

Segundo Sampaio, TI de
fato é um produto de consu-
mo importante. Hoje há ca-
pacidade de processamento
incrível na mão do usuário e
ela é móvel,  com interface
agradável e design sofistica-
do.  Estes aspectos contr i-
buem para maior uso da tec-
nologia. “Este ano que pas-
sou, pela primeira vez, vimos
a venda de smar tphones
maior que a de notebooks e

CONSUMERIZAÇÃO

Ogari Pacheco acaba de as-
sumir a presidência da Abifina
- Associação Brasileira das In-
dústrias de Química Fina,
Biotecnologia e suas Especiali-
dades. Entre as metas de sua
gestão está o incentivo à inde-
pendência brasileira na pro-
dução de medicamentos. Se-
gundo Pacheco, que também é
presidente do Conselho de Ad-
ministração do Laboratório
Cristália, para o país conseguir
essa independência o primeiro
passo é estimular a internal-
ização de conhecimentos e de tecnologias através de in-
centivos fiscais, taxação de importados e outras formas. E
para acabar com a guerra existente entre as indústrias far-
macêuticas no intuito de aumentar seus portfólios, ele
propõe a criação de um sistema de registro rápido para os
produtos.
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Patrícia diz que é preciso ter educação e respeitar as regras

Permitir que funcionários utilizem dispositivos
móveis é um caminho sem volta e requer
cuidados para evitar a perda de  dados
corporativos

esta  maior  que a  de desk-
tops”, ressalta o CEO da Fu-
ture Security.

A gerente de RH da con-
sultoria  BExpert ,  Patrícia
Kost, conta que a organiza-
ção oferece os equipamentos
desde o início de suas ativi-
dades em 2003. Patrícia justi-
fica que por serem consulto-
ria, é necessário que o fun-
cionário fique alocado no es-
paço do cl iente.  Oferecer
computador e smartphone
para os gerentes é fundamen-
tal. A BExpert também per-
mite que seus funcionários
conectem seus próprios dis-
positivos à rede da empresa. 

Patrícia acredita que a for-
ma mais adequada para apli-
car a consumerização é cons-
cientizando os profissionais
sobre os direitos e deveres
que possuem, além de bus-
car no mercado novas ma-
neiras de cuidar das infor-
mações importantes da em-
presa de forma segura. “Li-
damos com profissionais tec-
nologicamente esclarecidos,
que gostam de ter liberdade
na empresa, usar seus gad-
gets, mas que também res-
peitam as regras estabeleci-
das”, finaliza.

A febre do mobile

RECOMENDAÇÕES
PARA AJUDAR A 
MINIMIZAR OS RISCOS
DO FATOR HUMANO:

£ Utiliza ferramentas que per-
mitam saber quem está aces-
sando quais dados, além de
quando, onde e como esses da-
dos são acessados;
£ Conscientize funcionários e ou-
tras pessoas dentro da empresa
sobre a necessidade de gastar mais
tempo e de se esforçar com as ati-
vidades de proteção de dados;
£ Assegure-se de que as políti-
cas de proteção sejam direciona-
das às áreas em que a organiza-
ção é mais vulnerável a viola-
ções de dados;
£ Investigue soluções de tecno-
logia e de governança eficientes
e acessíveis, tais como preven-
ção de perda de dados por e-
mail, criptografia e compartilha-
mento seguro de arquivos;
£ Certifique-se de que os usuá-
rios conhecem os riscos;
£ Exija notificações imediatas se
um dispositivo móvel que con-
tém informações sensíveis e
confidenciais for perdido ou
roubado;
£ Crie políticas para o uso das
redes sociais no local de trabalho. 
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