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EDITORIAL

Fechamos nosso primeiro ano! Que sensação boa! 
Chegamos à décima-segunda edição da MEIO BYTE e 
todo o sucesso que conseguimos neste ano de vida deve-
mos à você, estimado leitor. Na verdade, a comemoração 
será no próximo mês, pelo início de nosso segundo ano, 
mas impossível não ficar radiante com a conclusão de um 
ciclo, com o passo que faltava para subirmos o primeiro 
degrau rumo ao topo do mundo. É para isso que estamos 
aqui. Queremos sempre mais!
Em meio aos diversos fatos ocorridos recentemente, reco-
nhecemos que achamos lindo o casamento real de William 
& Kate, mas como nosso foco é tecnologia e seus usos, 
estamos realmente preocupados com o desfecho trágico 
que a morte de Osama Bin Laden pode acarretar ao futu-
ro do planeta. Sabemos que, atualmente, as tecnologias 
utilizadas em guerras e ataques terroristas estão cada vez 

mais precisas e ameaçadoras. Escrevi um pe-
queno artigo sobre isso, que compartilho com 
vocês nesta edição.
Este mês, o artigo de nossa colaboradora Patrí-
cia Isabel Jesus nos convida a abordar um tema 

muito discutido nas corporações, que leva o título: A Co-
municação é o Antídoto para o Desperdício nas Organiza-

ções. Leia o texto e compare com os procedimentos de 
sua empresa. Será que podemos melhorar? 
Vamos falar também sobre RSS Feeds como 
Ferramenta do Social Media, com Eva Mendes 
e Grampos Digitais, com Gilberto Sudré e sua 
coluna/rubrica Byte Tech. A Equipe PANDA abor-
dou nesta edição o Cibercrime, tema que já foi 
comentado algumas vezes pela MEIO BYTE, 
mas que está cada dia mais atual. Vale conferir!
Em nosso Especial Meio Byte, nossa colaboradora e di-
rectora administrativa Márcia Gomes entrevistou Jorge 
Pereira, CEO do Grupo Português Zona Verde. Cases de 
sucesso como este, sempre nos interessam. 
E para finalizar, Pedro Eugênio, CEO do site Busca Descon-
tos e nosso entrevistado da MB nº 11, enviou-nos algumas 
dicas para não errarmos nas compras online do Dia das 
Mães. Assim, não corremos o risco de decepcionar a mais 
importante mulher de nossas vidas.  
Deguste a boa leitura e aguarde uma MEIO BYTE muito 
especial para você no próximo mês.
Um abraço!

Roberta Cheregati Betancur [Editora]

Fechamos nosso primeiro ano.
Que sensação boa!
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Pequenas empresas.

Já é ponto pacífico que, durante a concepção de um pro-
jeto web, a presença de usabilidade e práticas de AI são 
fundamentais para o sucesso e atingimento das metas e 
isto gerou um crescimento considerável na busca por ca-
pacitação de profissionais voltados a planejar e organizar as 
informações que serão expostas no website ou sistema.
E, paralelo a este crescimento, muitos conceitos e melhores 
práticas circulam através de livros, artigos ou fóruns, com 
textos que giram em torno deste processo. Desta forma, 
algumas empresas de desenvolvimento web, que ainda não 
dispõe de equipes com experts neste segmento, passam a 
conhecer as metodologias e sua importância em um merca-
do digital crescente e em constante transformação.
Podemos ver também os conceitos de usabilidade e “en-
contrabilidade” - “findability” como Peter Morville nomeou 
a facilidade de encontrar informações na web - refletidos 
nos atuais buscadores (lá vem ela novamente falando do 
Google...) que dia a dia indexam e organizam suas diretri-
zes com algumas pérolas das boas praticas de AI.
Embora exista muito material interessante sobre o assun-
to, a análise e arquitetura de informações, como todas as 
partes envolvidas no projeto web, requerem muito conhe-
cimento sólido e aplicado para garantir a qualidade do re-
sultado para o seu cliente.
Sabendo disto, algumas empresas, na intenção de posi-
cionar seu negócio de forma correta dentro do ambiente 
digital, contratam grandes agências que utilizam uma gama 
de profissionais durante todo o projeto, garantindo assim o 
sucesso com um custo proporcional à demanda solicitada.
Atualmente, grandes projetos de AI e UX ainda estão res-
tritos às grandes organizações por conta de seu alto custo 
de implementação. E as pequenas empresas que preten-
dem colocar seus websites de acordo com os princípios 
adequados e com verba menos substancial, acabam por 
encontrar muitas agências que ainda não tem um time 

completo para atendê-las.
A pergunta que me fizeram há algum tempo é: como uma 
agência com equipe enxuta pode fazer um projeto, que te-
nha em um de seus estágios de concepção a Arquitetura 
de Informação, que traga um resultado eficiente no negó-
cio digital de seu cliente?
Eu acredito firmemente que ser uma agência pequena não 
impede que o trabalho de AI seja realizado de forma eficaz 
e correta e muito menos impede de ter uma equipe robus-
ta. A cada dia que passa, mais profissionais bem formados 
estão dispostos no mercado. E não estou falando apenas 
no âmbito da AI ou UX. Se a sua empresa ainda não encon-
trou um deles basta atentar para alguns cuidados impor-
tantes na hora de montar sua equipe.
Deixo a seguir algumas dicas importantes que podem ser 
diferenciais:

Qualificação de Profissional
Antes de começar qualquer projeto com informações e com-
petências que não temos domínio, é imprescindível aprender 
sobre o assunto, pois além de dar mais segurança em defe-
sas e apresentações para o cliente, garante sua qualidade.
Se sua empresa ainda não dispõe de verba para contratar 
um profissional experiente em Arquitetura de Informação 
e Usabilidade, saiba que existem muitos cursos com bons 
professores e excelentes escolas. É importante fazer uma 
boa pesquisa no mercado para investir na formação ideal. 
Definido o curso procure dentro de sua própria empresa 
um profissional com perfil mais analítico, organizacional e 
veja se ele não quer aprender sobre o assunto.
O que isto tem de bom? Multidisciplinaridade. Se o seu 
htmler gosta de Taxonomia e já comentou alguma coisa 
sobre “behaviorismo”, acredite, ele é um forte candidato a 
ser seu mais novo aliado na arquitetura de informação.
Invista nele, pois muitas vezes um curso pago para um 

Iris Ferrera
Arquiteta de Informação e UX Designer  
da W3haus/ Brasil

Grandes AI’s.
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profissional que está dentro de casa, pode ter um custo/
benefício bem positivo a curto prazo.

Multidisciplinaridade
Uma equipe com profissionais de mesma disciplina conse-
guem fazer um bom projeto, mas uma equipe multidiscipli-
nar além de fazê-lo bem, consegue o resultado esperado 
pelo cliente, pois a existência de variados profissionais na 
equipe ou pessoas com conhecimentos abrangentes so-
bre web evita visões parciais do todo.
Por exemplo: Se fizermos uma AI com moldes mais téc-
nicos sem foco no negócio, isso gera um site bem organi-
zado e encontrável, porém sem a dinâmica que encanta o 
usuário durante sua experiência de navegação. Por outro 
lado, se o foco for o webdesign e/ou webmarketing, o re-
sultado pode ser um site com total foco no negócio, mas 
com falta de usabilidade, correndo o risco de gerar uma 
experiência frustrante para o usuário.

Alguns pontos importantes que a multidisciplinaridade 
pode oferecer ao projeto de uma pequena agência:
• Criação de testes de usabilidade internos a fim de poder 
avaliar melhor a performance do projeto;
• Escolha de tecnologias, garantindo a facilidade de imple-
mentação e manutenção;
• Design melhor em longo prazo;
• Marketing focado nas expectativas do cliente usando as 
tecnologias apropriadas para a realização dos objetivos;
• Pensamento constante no foco do negócio e no atingi-
mento do objetivo.

Compreender o negócio do cliente e seu contexto
O entendimento pleno do foco do negócio da empresa de 
seu cliente deve ser comum a todos os membros da equi-
pe. Desta forma os objetivos estabelecidos serão mais cla-

ros e encaixados dentro da própria estratégia da empresa.
“Mas Iris, meu cliente é tão pequeno que nem tem estra-
tégia”. Olha aí uma boa oportunidade de você fidelizá-lo 
e ainda agregar valor ao negócio dele. Quem garante que 
daqui algum tempo ele não será grande?
Entenda, ou se necessário desvende o foco comercial 
dele, dê sugestões para dar apoio a estes objetivos de ne-
gócio e no final do projeto - por conta do caminho para a 
organização das informações ter ficado mais claro para seu 
arquiteto - seu cliente receberá um sistema ou website 
que vai sustentar sua estratégia trazendo a ele uma grande 
vantagem competitiva. E com certeza, quando ele crescer 
não vai esquecer-se de você.

Mediar necessidades de cliente e usuário
Algumas vezes, quando se apresenta protótipos do site ou 
sistema para o cliente, uma coisa fica muito clara: A vonta-
de dele não é a mesma que a do usuário. Prepare-se com 
boas e embasadas defesas, pois terá que lidar com isto de 
forma a não prejudicar o bom andamento do projeto.
Não seja espartano. Tente o equilíbrio. O fundamental é 
pensar no contexto do negócio e tentar harmonizar fatores 
como tempo, orçamento e outros que aparecerem. Ideal é 
buscar sempre a melhoria para o usuário, pois é a partir des-
ta conscientização que o negócio virtual terá seu sucesso.
Lembre-se sempre que acima de tudo bons projetos de-
pendem da equipe e sempre, quanto mais bem formada 
e preparada ela está, mais a sua empresa ganha espaço 
dentro do mercado digital.
E um fator muito importante para resultados positivos den-
tro de ambientes digitais é certamente é a facilidade que o 
usuário precisa para encontrar a informação que se deseja 
expor. E este resultado só uma boa arquitetura consegue 
produzir. ■



Roberta Cheregati Betancur
Profissional e Consultora nas áreas de Comunicação e  
Comércio Exterior. Especialização em Empreendedorismo

((              ))DESTAQUE
GRANDE NOTÍCIA

A grande notícia da década é,  
sem dúvida, a morte do líder da  
Al Qaeda, Osama bin Laden

Preste atenção! Não me refiro ao termo “grande notícia” 
pela magnitude do fato, mas sim pelo impacto do anúncio, 
que causou uma comoção mundial, gerando diferentes rea-
ções e posicionamentos de ordem política e religiosa ao re-
dor do globo. Como é possível que o mesmo evento tenha 
provocado atitudes e sensações tão diversas, se vivemos 
todos dentro do mesmo Planeta Terra? Manifestações de 
ira, indignação, alegria, sentimentos de vingança cumprida, 
alma lavada, perdão... Minha pergunta, sem entrar em méri-
tos religiosos, é: Entre todos os povos, com suas crenças e 
costumes, qual de nós mortais se encaixa no padrão “Ima-
gem e Semelhança”? 
Mas, como trabalho para uma publicação sobre tecnologia, 
nosso assunto aqui é outro. Estive lendo nas últimas déca-
das sobre as formas com as quais não apenas o exército 
norte-americano e seus aliados, mas todos os países envol-
vidos em lutas armadas vêm se utilizando da modernidade 
e tecnologia em prol de suas atividades de busca, captura, 
ataques, enfim, da guerra propriamente dita.
No caso da incansável caçada à Bin Laden, além de exames 
de DNA, técnicas de detecção facial foram utilizadas para 
sua identificação. Um conjunto de satélites e aeronaves não 
tripuladas foi utilizado para monitorar todos os movimentos 
existentes no alvo, inclusive na movimentação das pessoas 
que estariam ligadas ao líder. O Presidente dos EUA, Ba-
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rack Obama, acompanhou em tempo real, pela internet, a 
investida ao esconderijo do procurado. Citei apenas alguns 
dos milhares de aparatos tecnológicos de última geração 
usados nos últimos tempos de combates pelo mundo. Nem 
consigo imaginar a grandiosidade do desconhecido. Acho 
que prefiro ser (ou estar) ignorante.
Numa guerra como a do Golfo Pérsico, ocorrida há vinte 
anos, já se utilizavam armas de longo alcance, aeronaves 
invisíveis a radares, caças F-117, mísseis teleguiados, capa-
cetes de visão noturna, sem falar nas ameaçadoras armas 
químicas, tão temidas pela população mundial. Atualmente, 
vemos de forma clara que a “tecnologia à serviço da morte” 
vem ganhando proporções alarmantes. Com o passar des-
ses anos, Bin Laden e sua tropa arquitetaram e executaram 
o maior massacre da história mundial em 2001, Saddam 
Hussein foi finalmente derrotado, capturado pelas tropas 
americanas e condenado à morte em 2006. E agora, com a 
tão aguardada morte de Osama Bin Laden, o que vem por 
aí? Quais armamentos serão utilizados pelos que se dizem 
revoltados e sedentos de vingança? Quem vai pagar essa 
conta?
Não quero aqui fazer qualquer tipo de julgamento pelos atos 
políticos ou religiosos de outros povos, mas, definitivamen-
te, sou uma árdua defensora de tudo que é pacífico, além de 
crer que todos, sem exceção, possuem direito à vida. Para 

um mundo que tomou sua forma através de grandes lutas 
e batalhas, deixo algumas dúvidas: Não indo muito atrás 
no tempo, será que se toda essa parafernália tecnológica 
atual já existisse e tivesse sido utilizada nas duas Grandes 
Guerras, nós ainda estaríamos aqui? Enfim, para que rumo 
caminha a humanidade? ■



ITIL - SEGREDOS E MISTÉRIOS

Rui Natal
Consultor da CSC Brasil

((         ))BY.TI
SERVIÇOS E 
PROCESSOS

Mas afinal, por que quase não se fala da outra face do ITIL? 
A maioria das discussões e artigos acaba sempre recain-
do no mesmo apanhado de disciplinas: Incidentes, Proble-
mas, Mudanças e, às vezes, Configuração e Acordos de 
Nível de Serviço. Ora, o que mais está contido e é tratado 
na biblioteca do ITIL? Ou, dito de outra forma: Afinal, o que 
existe na face oculta do ITIL?

Esta foto da lua, assim meio sinistra, meio assustadora, pa-
recendo até as famosas introduções das histórias de terror 
e das noites de Lobisomem, só veio ilustrar o que acontece 
com vários outros conjuntos de melhores práticas do ITIL 
sobre os quais pouco se fala ou se escreve – e muitos até 
desprezam ou desconhecem. No entanto, dependendo do 
perfil e/ou das dores das empresas, são tão importantes 
quanto os já tradicionais e enumerados no início do artigo. 
Para abordarmos a questão, nem precisamos entrar no mé-
rito de ITIL V.2 ou V.3. Mesmo tomando a versão 2 como 
referência, já temos uma boa ideia disso. Fazendo um vôo 
panorâmico sobre alguns deles, nossa intenção é apenas 
visitar ou relembrar alguns pontos que não são conside-
rados e que passam despercebidos por muitas empresas 
quando debruçam sobre o ITIL e consideram a implemen-
tação de algumas de suas melhores práticas.     
Gerenciamento de Capacidade
Para começar, precisamos visitar o mundo dos equipa-
mentos de grande porte ou os mainframes, os famosos 
dinossauros, como passaram a ser chamados. Com eles 
era muito comum as empresas irem evoluindo, com novos 
aplicativos, departamentos ou áreas de negócio, e supor-
tarem novos (e muitos) usuários. E, não mais do que de 
repente, os tempos de resposta explodiam, cresciam de 
forma inesperada e assustadora.  
Pois é, o mesmo se dá  com quaisquer sistemas de pro-
cessamento em termos de sua capacidade instalada e das 
demandas que vão crescendo, seja no mundo dos mainfra-
mes, seja no processamento distribuído das grandes redes 
corporativas, num ambiente em “nuvem” ou não. Já tive-
mos em nossas residências um microcomputador DX2-66 
com 12 MB de memória e um disco de 350 MB. E hoje não 

ITIL
de sua Face Oculta
Segredos e Mistérios 
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nos contentamos, ou nossos aplicativos exigem, de 4 a 8 
GB de RAM e um disco de no mínimo 512 GB.        
O gerenciamento de capacidade basicamente é um balan-
ceamento entre capacidade e custo, ou seja, precisamos 
fazer o uso mais eficiente possível da capacidade instala-
da pela otimização do uso dos recursos. E devemos estar 
sempre atentos para que a capacidade de processamento 
suprida atenda às demandas do negócio de agora e do fu-
turo, antecipando-nos às suas necessidades.  
Gerenciar a capacidade de grandes redes corporativas 
com equipamentos distribuídos é um encargo bem mais 
complexo do que no cenário dos dinossauros. Seu com-
portamento precisa ser administrado e monitorado com 
frequência, exigindo que estejamos nos planejando para 
o crescimento. Apesar dos custos no mundo distribuído 
serem muito menores, são muitos os componentes que 
precisarão sofrer atualizações ou crescimento. 

Gerenciamento de Contingência
Contingência - Por ser um termo não muito usual, recor-
remos ao dicionário em busca de alguns significados: a) 
um evento que pode ocorrer, mas que não é provável ou 
pretendido; uma possibilidade. b) uma possibilidade para a 
qual devemos estar preparados, uma emergência futura. 
De acordo com o ITIL, as dependências entre processos de 
negócio e tecnologia são cada vez mais estreitas. E, num 
ambiente cada vez mais voltado para os serviços do negó-
cio e altamente competitivo, as empresas e organizações 
são julgadas por sua capacidade de continuar a operar e 
de prover serviços a qualquer momento. Com isso, o Ge-
renciamento da Continuidade toma força, e seu foco é ge-
renciar a capacidade da empresa de continuar a prover um 
nível pré-determinado e acordado de serviços de TI visando 
suportar os requisitos mínimos de negócio após uma in-
terrupção inesperada dos negócios. Sua dimensão poderá 
variar de uma simples falha em uma aplicação ou em um 
sistema até a perda por completo da instalação física. 
E o planejamento de contingência é o processo de assegu-
rar que os serviços de TI podem continuar caso ocorra um 
incidente sério; e este processo envolve diversos passos 
de suma importância, variando desde uma análise e ava-
liação do impacto de um incidente sobre os negócios, até 
a criação e teste exaustivo de um plano de contingência 
bem detalhado e profundo. 

Gerenciamento de Disponibilidade
Frases aterrorizantes: 
• O sistema não está disponível no momento... 

• O sistema está fora do ar e sem previsão de retorno... 
• No momento não podemos atendê-lo; nossos sistemas 
estão fora do ar... 
Nunca é demais lembrar que a indisponibilidade de um sis-
tema ou serviço causa transtornos e desconfortos de dife-
rentes dimensões para os clientes e usuários. Com isso, 
a idéia de um gerenciamento efetivo de disponibilidade é 
influir positivamente na satisfação do cliente e, como des-
dobramento, na reputação da empresa no mercado.  
Há  os que afirmam que o cliente não espera que tudo cor-
ra bem sempre, a qualquer hora, em qualquer circunstân-
cia; a grande questão a ser observada é o que a empresa 
fará e como procederá quando algo der errado ou não sair 
bem. Afinal, a falha em serviços é inevitável, porque são 
complexos os cenários, são muitos os componentes, são 
incontáveis as variáveis.  
Quando as empresas avaliam este tema, a primeira coisa 
que vem às suas mentes é: vamos oferecer a nossos clien-
tes uma disponibilidade da ordem de 90,0%, ou 95,0%, ou 
99,999 %. Mas, será que sabemos o que significam estes 
números? Que mistérios estão por trás de tantos 9’s? O 
que eles subentendem e exigem? Voltaremos a abordar 
esta questão específica e de suma importância numa pró-
xima oportunidade. Aguardem. 
Capacidade – Contingência – Disponibilidade
Definitivamente, estamos diante de três grandes temas 
quando falamos em gerenciamento de serviços, em nível 
de serviço prestado, em satisfação dos clientes e usuários. 
E não é difícil estabelecermos uma relação bastante es-
treita entre estes três ingredientes “explosivos”. Atenção, 
o descuido no monitoramento, análise e administração da 
capacidade de alguns componentes-chave das intrincadas 
redes corporativas atuais poderá levar a um “estresse” 
ou a um sobreuso destes recursos podendo trazer con-
sequências desastrosas, inesperadas ou não pretendidas 
(contingência) e que poderão resultar num impacto signi-
ficativo ou não na disponibilidade de um ou mais serviços 
do negócio.  
Independente dos incidentes, problemas e mudanças e de seu 
impacto nas operações do negócio, o gerenciamento de capa-
cidade é um tema muito importante, empolgante e delicado, 
diante dos cenários de operação cada vez mais complexos.  
E ele torna-se um pavio cuja queima pode ser rápida e com 
isso acabar por atingir outros dois paióis (componentes) 
não menos inflamáveis: disponibilidade e contingência. 
Então, atenção redobrada evitando provocar centelhas e 
fagulhas... ■

Até a próxima! 



Marcio Okabe 
Engenheiro Eletrônico formado pela Unicamp 
e Pós-graduado em Administração pela FGV

Marketing 3.0
Comentários sobre o livro 
de Philip Kotler

Recentemente, participei do HSM Expo 2010 e tive a grata 
oportunidade de conhecer Philip Kotler pessoalmente. Par-
ticipei de um concurso cultural no Twitter promovido pela 
HSM e uma das minhas frases foi uma das 12 seleciona-
das para participar do evento, cujo ponto alto foi o encontro 
com Philip Kotler.
Minha frase foi:
“O Brasil que dá certo é um país de pessoas conectadas 
e livres p/ aprender e prosperar coletivamente e de forma 
colaborativa. #hsm_br” 
No seu livro Marketing 3.0, Philip Kotler discorre sobre a 
evolução do Marketing 1.0 focado em produtos, para o Ma-
rketing 2.0 focado no consumidor e, finalmente, o Marke-
ting 3.0 focado nos valores.
Evolução do Marketing
Há 60 anos, havia escassez de produtos, portanto, não era 
necessário existir o Marketing como conhecemos. Era a 
era do Ford T cujo foco era no produto.
Com a Revolução Industrial, surgiu a necessidade de estu-
dos de mercado para combater a concorrência. Com isso, 
o consumidor ganhou mais atenção das empresas que 
passaram a se esforçar para compreender melhor seus 
desejos, pois a concorrência se tornava cada vez mais acir-
rada. 
A internet e as mídias sociais criaram um ambiente no qual 
as pessoas podem se comunicar com um alcance mundial 
e uma rapidez nunca vista anteriormente.  

A facilidade em comparar preços, serviços e produtos tor-

naram os consumidores mais poderosos do que nunca. As 
empresas necessitam rever seus valores e a sua forma de 
planejar e fazer o marketing, caso contrário suas marcas 
perderão muito valor perante seus consumidores. Com te-
mas como responsabilidade social e sustentabilidade em 
ascensão, os consumidores passaram a exigir das empre-
sas uma postura ética e com valores alinhados às necessi-
dades da sociedade. 
As empresas devem tomar decisões com foco em tornar o 
mundo melhor. É a era do Marketing 3.0!
Matriz de Marketing baseada em Valores
A matriz abaixo ilustra com clareza os diferentes focos de 
cada etapa do Marketing:

 
Redes Sociais, Cocriação e Inteligência das Multidões
Philip Kotler comenta em seu livro da importância da Cocria-
ção e das Inteligências das Multidões (Crowd Sourcing) como 
fatores transformadores de como os consumidores irão se 
relacionar com as marcas no futuro. Ele afirma que existem 
3 grandes forças que potencializam o Marketing 3.0:
- Era da participação
- Globalização
- Sociedade criativa
Um grande exemplo do poder do usuário é o site http://
www.ideastorm.com da Dell, no qual os consumidores 
dão sugestões de melhorias nos produtos.

Homenagem a C.K.Prahalad - Um dos grandes pensa-
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dores e experts em management
O HSM Expo 2010 homenageou C.K.Prahalad - um dos 
mais renomados nomes do management mundial - com 
um vídeo com fotos e frases que valem uma boa reflexão:
• “A conectividade permite que as pessoas comuns se 
relacionem e elimina a tirania das grandes instituições in-
termediárias”. 
• “O diferencial competitivo será a velocidade de reação 
da empresa e de seus executivos”.
• “Se você não tem paixão por aquilo que faz e não conse-
gue imaginar aquilo que quer ser, não sobreviverá”.
• “Se nós pararmos de pensar dos pobres como vítimas ou 
como um fardo, e começar as reconhecer como empreen-
dedores resilientes e criativos e consumidores conscientes 
de valor, um novo mundo de oportunidades se abrirá.”
10 credos do marketing 3.0

No resumo do livro, Philip Kotler faz uma lista de 10 cre-
dos do Marketing 3.0 e os relaciona com os Objetivos do 
Milênio.
• Ame seus clientes e respeite seus concorrentes.
• Seja sensível à mudança e esteja pronto para se trans-
formar.
• Proteja seu nome, deixe claro quem é você.
• Um cliente é diferente do outro; procure primeiro aque-
les que podem se beneficiar mais de você.
• Ofereça sempre um bom pacote por um preço justo.
• Esteja sempre disponível, divulgue as boas novas.
• Conheça seus clientes, cultive-os e conquiste outros.

• Não importa em qual setor você atue, será sempre no 
setor de serviços.
• Aperfeiçoe sempre seu processo de negócio em termos 
de qualidade, custo e entrega.
• Colete informações relevantes, mas use sua sabedoria 
para tomar a decisão final.

Do ponto de vista do Marketing Digital, acredito que o 
poder está cada vez mais com os clientes e as agências 
devem deixar de lado sua postura de “sabemos o que é 
melhor para o cliente” e adotar novos modelos de traba-
lho. Os novos modelos de trabalho devem valorizar temas 
como:
• Aprendizado/Ensinar
• Cultura do beta, no qual temos que testar, errar e apren-
der juntos
• Colaboração e cocriação

A minha conclusão da palestra e do livro Marketing 3.0 é 
que a internet está provando que quando as pessoas se 
conectam, as inovações e transformações são inevitáveis. 
A Wikipédia é uma das provas que a maioria das pessoas 
com foco em tornar o mundo melhor, supera as pessoas 
que tem más intenções, pois a maioria dos seus verbetes 
possuem informações com alto índice de confiabilidade. ■
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O projeto Gnome é um ambiente de trabalho (ou interface 
gráfica) que equipa várias distribuições Linux. Esta interfa-
ce gráfica corre em cima de um sistema operativo (Unix) 
e é composta exclusivamente por software livre. Conside-
rando que são as interfaces gráficas que, de algum modo, 
podem definir a usabilidade que os sistemas operativos 
possuem, o Gnome lançou uma nova versão do seu am-
biente de trabalho no início do mês de Abril, a versão 3. 
Uma particularidade desta nova versão é que foi totalmen-
te escrita de raiz, ou seja, não pegaram na versão 2 ou 
mesmo na versão 1 que já haviam desenvolvido e aperfei-
çoaram. Não. Desenvolveram a nova versão 3 esquecendo 
o que já estava desenvolvido. Com isto, esta nova versão 
vem repleta de várias novidades, onde podem ser vistas 
várias características que atualmente o Windows 7 da Mi-
crosoft implementa e também algumas delas implementa-
das pelo MacOS da Apple. Eis uma imagem: 

Com estas alterações todas, o gEdit (editor de texto) tam-
bém sofreu esse efeito e agora passa a ter corretor orto-
gráfico nativamente e o Nautilus (aplicação de gestão) está 
agora com uma interface mais elegante. Todas as outras 
aplicações sofreram profundas ou mínimas alterações para 
estarem de acordo com a nova imagem do Gnome. 
Esta versão ainda não se encontra, infelizmente, em dis-
tribuições Linux estáveis. Podem-na testar em LiveCD do 
Fedora ou do openSuse. Quem quiser instalar na distribui-
ção Linux que tem, pode simplesmente descarregar esta 
versão do Gnome e compilá-la. ■

GNOME 3
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O correio electrónico (email) e os RSS feeds são dois dos 
tipos de comunicação mais utilizados pelo Social Media. 
Com a chegada da Internet, a base da interação pessoal foi 
iniciada através de mensagens electrónicas, vulgo email. 
Primeiramente, o email tinha sido utilizado através da rede 
Arpanet, e foi com base nesse sistema de envio de men-
sagens que a Internet surgiu. Assim, através do mesmo, 
é possível enviar e receber mensagens ou informações, 
sendo uma ferramenta utilizada com diferentes propósitos 
(empresariais ou pessoais) bem como conteúdos e informa-
ções distintas (ficheiros de texto, som, vídeo ou imagem). 
Inicialmente, utilizavam-se RSS feeds para distribuir o con-
teúdo dos podcast. O termo feed significa “fonte”, enquan-
to que a tecnologia RSS (Really Simple Syndication) permi-
te a agregação de conteúdos de diversos sítios Web, sendo 
estes conteúdos acedidos por qualquer programa instalado 
no computador ou sítios Web. Em ambos os casos é ne-
cessário que a função, tanto do programa como do sítio 
Web, seja de recolher os conteúdos até então agregados. 

Qual o propósito de querermos agregar conteúdos de di-
versos sítios Web? Para recebermos todos os novos con-
teúdos gerados por cada um dos sítios Web, num único 
sítio. Ou seja, temos o programa ou um sítio Web que nos 
mostra todo o novo conteúdo que foi criado nos sítios Web 
do meu interesse. 
Para que possamos agregar os conteúdos dos sítios Web 
que mais gostamos, é necessário que esses disponibili-
zem esta tecnologia. É necessário procurar por símbolos 
iguais ou idênticos a este ou apenas uma referência no 
cabeçalho ou rodapé do sítio Web que estamos a visitar 
que diga RSS. Basta clicar no ícone ou no botão RSS para 
o sítio Web nos perguntar qual a nossa aplicação ou sítio 
Web favorito que usamos para agregarmos os conteúdos 
do mesmo. A partir daí, sempre que este determinado sí-
tio Web publicar novo conteúdo, nós iremos receber esse 
conteúdo na nossa aplicação favorita, poderemos ler e 
também poderemos navegar para esse novo conteúdo à 
distância de apenas um clique. ■

RSS Feeds
como ferramenta do 

Social Media
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Seis dicas
para proteger o PC de ataques

PROTEGER O PC
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Hoje, quando falamos em segurança da Informação, a pri-
meira coisa na qual pensamos é em ter um bom software 
de antivírus em nosso computador. Mas, as soluções de 
Endpoint vendidas hoje no mercado nos fornecem muito 
mais que uma simples solução de proteção contra vírus, 
integrando soluções como Firewall, Prevenção de intrusão 
e Análise de comportamento.
Mas, mesmo com toda essa tecnologia, acabamos sendo 
vítimas de ataques cada vez mais frequentes de vírus que 
muitas vezes nem percebemos que existem, que atuam 
em background em nosso computador. Isso porque, nos 
anos 90, grande parte dos vírus detectados na rede tinha 
como real objetivo destruição das informações. Depois da 
virada do século, essas mesmas informações passaram a 
valer muito dinheiro para os hackers, que ao invés de des-
truir, começaram a literalmente roubar para vender.
Com o aumento desse tipo de ataque, as empresas co-
meçaram a investir cada vez mais na reeducação de seus 
funcionários, restringindo o acesso a internet para evitar 
abertura a invasões. É cada vez mais raro encontrar uma 
empresa, principalmente as de grande porte, que possua 
acesso livre a Webmails, redes sociais e MSN.
Pensado nisso, preparei aqui algumas dicas de como evitar 
ser mais uma vítima dessa nova geração de vírus:
 
1. Verifique se o antivírus de seu computador está atualiza-
do: normalmente as atualizações de antivírus são diárias, 
faça isso rotineiramente. 
2. Verifique se as opções de atualização do sistema ope-
racional de seu computador estão habilitadas: essas atu-
alizações são muito importantes, pois corrigem falhas do 

sistema operacional que grande parte dos vírus utiliza para 
invadir o computador.
3. Desconfie de e-mail desconhecidos: nenhuma empresa 
faz cobranças, notificações ou solicitação de informações 
confidenciais por e-mail. Principalmente, quando se refere 
a empresas de telefonia, instituições financeiras ou cor-
reios eletrônicos.
4. Não acesse e-mail pessoal ou realize transações ban-
cárias em lugares públicos: as LAN Houses, escolas e fa-
culdades são ambientes favoráveis a ataques. Esses com-
putadores são usados por dezenas de pessoas diferentes 
todos os dias, que acessam todo e qualquer tipo de site, 
sem restrição. Se transformando dessa forma em um ni-
nho de vírus.
5. Tome cuidado com sua exposição na internet: evite di-
vulgar seu e-mail, telefone ou endereço nas redes sociais.  
Essas informações podem não valer nada para um amigo 
de um amigo seu. Mas, valem muito para uma empresa 
que depende dessa informação para realizar malas diretas 
sem autorização. 
6. Cuidado com as mensagens: identifique sempre a proce-
dência das mensagens, principalmente as que pedem para 
que você veja um determinado vídeo ou foto clicando em 
um link. Normalmente são mensagens genéricas, não dire-
cionadas diretamente a você.  E quando se nelas, essa mes-
ma mensagem é enviada para todos seus contatos como se 
você fosse o remetente, o cuidado deve ser redobrado.
 
Essas dicas podem não evitar completamente o ataque de 
um vírus, mas com certeza irão dificultar a ação e a disse-
minação deles. ■



Email Marketing
Dicas e Curiosidades
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Este material tem como intuito trazer algumas dicas e curiosidades mais rele-
vantes de email marketing que podem ajudar desde a montagem de seu tem-
plate até a entrega da mensagem ao destinatário. Confira:
• O Hotmail e o Gmail acrescentam um espaçamento de quase 5 pixels ao redor 
de todas as imagens. Isso pode prejudicar a visualização de templates compos-
tos essencialmente por imagens. Esse problema pode ser corrigido através do 
atributo style=”display:block”, inserido em todas as tags de imagem do HTML.
• Alguns clientes de email têm restrições quando à exibição de cor de fundo nas 
mensagens. Para inserir cor de fundo no template, utilize tanto o atributo bgco-
lor do HTML quanto o background-color de CSS. Como no exemplo:
<body bgcolor=”#96bc33” style=”background-color: rgb(150, 188, 51);”>
• Para otimizar a entrega das mensagens, desenvolva o código HTML para que 
tenha até 30 kb.
• Não esqueça de preencher a tag <title> do documento HTML. Muitas ferramen-
tas antispam verificam o conteúdo desta tag e, caso ela esteja vazia ou preenchi-
da com expressões suspeitas, sua mensagem pode ser pontuada como spam.
• No HTML, reproduza o design idealizado para o email marketing. Diagrame o con-
teúdo com tabelas. Evite mesclar linhas e colunas por meio dos atributos rowspan 
e colspan, uma vez que esses atributos não são suportados pelo Microsoft Outlook 
2007. Isso irá prejudicar a renderização correta da mensagem neste cliente de email.
• Evite criar imagens de fundo para o corpo da mensagem, pois se inseridas por 
meio do atributo background de HTML ou background-image de CSS, não serão 
visualizadas por destinatários que utilizam Gmail, Outlook e Hotmail. Por isso, an-
tes de optar por usar ou não imagens de fundo no template, é bom que o reme-
tente conheça sua base pra saber se pode prejudicar a maioria dos destinatários.
• Evite utilizar imagens do tipo “spacer”, com dimensões de 1px na largura e/ou 
altura. Muitos spammers utilizam esta técnica para checar endereços de email 
ativos e, por isso, é uma prática considerada como spam. Se precisar inserir um 
espaço vazio entre elementos, utilize a quebra de linha simples <br> ou uma cé-
lula vazia de tabela <td> em que você pode controlar a altura do espaçamento.
• Não utilize softwares do Pacote Microsoft Office (Word, Excel, Publish) para 
gerar o código HTML de seu template. Normalmente, eles utilizam várias tags 
que “sujam” o código e, no caso do Word, gera códigos em XML que prejudi-
cam a visualização do seu template.
• Para finalizar: Sempre teste a visualização do template nos navegadores mais 
utilizados por seus destinatários, lembrando que os mais comuns são Firefox e 
Internet Explorer. ■



O mercado aquecido impulsiona as compras pela internet, 
especialmente no Dia das Mães. A busca por descontos 
faz com que esta data seja a segunda mais lucrativa para o 
varejo. Encontrar o presente ideal e ainda economizar re-
quer alguns cuidados. Para facilitar a vida do e-consumidor, 
preparei oito dicas que vão ajudar a gastar pouco e com-
prar o presente que sua mãe merece.

 • Definir o presente – Antes de iniciar a pesquisa, 
o ideal é decidir qual presente sua mãe vai receber. Vale 
lembrar que os mais buscados são perfumes, roupas, ele-
trodomésticos, utensílios para casa e eletrônicos. 
 • Pesquisar por agregadores – A internet oferece 
inúmeros sites que agregam ofertas de muitas lojas, isto 
permite que você poupe tempo e tenha noção da varieda-
de de preços. 
 • Procurar por palavras – chaves – Palavras como 
oferta, desconto, promoção, baixa de preço, queima de es-
toque etc. adicionado ao produto que você procura são um 
grande passo para economia. Exemplo: oferta em aparelho 
de jantar. 
 • Visitar redes sociais do varejo: Os grandes vare-
jistas costumam postar ofertas exclusivas nas redes so-
ciais, é útil fazer uma visita, saber o que está sendo dito e 
qual desconto pode encontrar. 
 • Buscar descontos por categoria – Nos sites de 
ofertas é importante navegar pela categoria que contém os 
produtos que você procura. Trafegar por várias categorias 
pode fazer você perder o foco. 
 • Cadastrar e-mail nos sites de e-commerce: Os 
sites disparam e-mails com conteúdo exclusivo de ofertas. 
É interessante se cadastrar e estar atento às ofertas rece-
bidas. De repente, você consegue um desconto exclusivo 
no produto que procurava. 
 • Visitar blogs e hotsites: Outra estratégia para 
quem deseja economizar é conhecer os blogs e hotsites 
que estão no ar neste período. Há muitas promoções que 
ficam concentradas nestes espaços. 
 • Atentar para entrega: Depois de toda esta pes-
quisa, dedique cuidado especial para logística. Você não vai 
querer que sua mãe receba o presente atrasado. 

Pedro Eugênio 
Sócio fundador dos sites Busca Descontos e  
Loucas por Descontos

Dicas para 
economizar 
na Web no 

Dia das Mães
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A evolução do CiberCrime

> 
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CIBER-CRIME

Nos últimos amos, o perfil típico do hacker deu uma volta 
de 180º. A mudança foi bastante profunda e trouxe inúme-
ras implicações. A passagem de meros ciber-criminosos 
com fama e notoriedade, mas sem objectivos lucrativos, 
para um processo de autêntica profissionalização, levou 
a que as técnicas do ciber-crime se tenham aperfeiçoado 
rapidamente, a que o trabalho passasse a ser repartido 
por diversos indivíduos, a que os códigos maliciosos em 
circulação se tenham multiplicado, e, sobretudo, a que o 
risco seja cada vez maior e as consequências mais graves. 
Esta mudança de paradigma fez-se notar particularmente a 
partir de 2007, ano em que se verificou uma multiplicação 
por 10 da quantidade de novo malware em circulação. Esta 
tendência continuou a verificar-se no ano seguinte, em que 
na Panda detectámos tanto malware como na totalidade 
dos anteriores 18 anos. 
Não existe muita informação disponível sobre como se or-
ganizam estes grupos, que obviamente não têm muito in-
teresse em dar a conhecê-lo. A estrutura da organização 
depende da dimensão do objectivo que perseguem. Como 
exemplo, existem grupos que se dedicam exclusivamente 
a criar redes de computadores zombies (as botnets), alugan-
do-as a outros grupos. Esses outros grupos, por exemplo, 
dedicam-se apenas ao envio de spam próprio com os re-
cursos de terceiros. Haverá certamente, outros que se de-
dicam apenas ao desenvolvimento de malware, e outros a 
proporcionar uma forma de os distribuir, etc.. Trata-se de um 
autêntico mercado, composto por diversos especialistas.  
De modo semelhante, existem grupos com maior amplitu-

de, que controlam mais do que um dos processos acima 
descritos. Trata-se de grupos que criam os seus próprios 
exemplares de malware, distribuem-nos, recolhem o lucro 
gerado e “branqueiam-no”. 
Relativamente à sua localização, estas máfias são igual-
mente difíceis de localizar. Muitas encontram-se concen-
tradas na Europa de Leste ou na Rússia, mas também os 
EUA, China e Brasil são grandes produtores de ameaças 
informáticas. O Brasil, por exemplo, possui um amplo his-
torial de infecções por trojans bancários. Estas máfias po-
derão estar relacionadas com grupos dedicados a outros 
delitos, como o proceso de lavagem de dinheiro. 
O método mais eficaz e utilizado para roubar dinheiro é 
através do recrutamento de terceiros, que se realiza me-
diante falsas ofertas de emprego. Este interveniente 
torna-se assim também vítima, neste caso é enganado 
e colabora com os ciber-criminosos sem o saber. Como 
as transacções electrónicas deixam sempre um rasto, es-
tes criminosos utilizam as contas destes contratados para 
transferir o dinheiro das contas cujos dados foram rouba-
dos. Após a transferência do dinheiro, estes intervenientes 
contratados têm que levantar o dinheiro e enviá-lo aos cri-
minosos através da Western Union (um sistema utilizado 
sistemáticamente por todos os ciber-criminosos).   
Quando a vítima do roubo dos dados bancários se aperce-
be do sucedido, contacta a policía, que ao analisar o caso 
dará com o interveniente contratado, mas nunca com os 
ciber-criminosos, caindo sobre este a responsabilidade 
pelo acto ilícito. 
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O princípio essencial para os ciber-criminosos é a eficiên-
cia, concentrando-se nos ataques aos sistemas e platafor-
mas mais comuns, já que, por exemplo, um rácio de éxito 
de 3% (3 utilizadores infectados por cada 100 que tentam 
afectar), é um resultado muito melhor do que o obtido num 
ataque a uma plataforma utilizada por uma minoria. 
Um dos motivos pelo qual o Windows é um dos sistemas 
operativos mais afectados por malware, deve-se exacta-
mente à sua enorme utilização em todo o mundo. O mes-
mo acontece com os programas e aplicações de software. 
Quando os criminosos criam um código malicioso que se 
aproveite de vulnerabilidades de programação, fazem-no 
para programas de larga utilização, como o Internet Explo-
rer, o Adobe Acrobat Reader, o Windows Media Player, etc. 
De nada serviria criar um código malicioso para um pro-
grama que praticamente não é utilizado, já que as proba-
bilidades de infectar um utilizador com ele seriam muito 
reduzidas. Outro exemplo é a pouca expressão de malwa-
re desenvolvido para smartphones e PDA’s. A enorme va-
riedade de plataformas nestes dispositivos (Android, Sym-
bian, iPhone, Windows Mobile) faz com que a criação de 
códigos maliciosos que as afectem seja pouco rentável, 
visto que um código criado para uma destas não infectaria 
nenhuma das outras. Seguindo a mesma lógica, relativa-
mente à Web, verificamos que actualmente são muitos 
os ataques que afectam as redes sociais, e o motivo é a 
existência de muitos utilizadores nestas plataformas. Uma 
vez mais, uma questão de prioridade à maior probabilidade 
de sucesso. 

A melhor forma dos utilizadores se manterem protegidos 
destes riscos, passa por manter actualizados o antivírus, o 
sistema operativo e os programas instalados no computa-
dor, evitando as vulnerabilidades que podem ser aprovei-
tadas por estes criminosos. Mas, há que ter atenção aos 
e-mails de origem desconhecida, especialmente se solici-
tarem algum tipo de dados ou informação pessoal. ■
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Utilizadores da Apple x Seguranga
Os estudos da Kaspersky Lab indicam que os utilizadores da Apple não têm 
consciência de como estão expostos e a maioria destes utilizadores carece de 
medidas adicionais de segurança, o que torna os seus computadores num alvo 
tão atractivo quanto vulnerável para os ciber-criminosos.
De acordo com um estudo da Secunia , o sistema operativo da Apple é o que 
maior número de vulnerabilidades tem, o que também é um dado significativo 
e a ter em conta a todos os que quiserem ter o seu Mac a salvo e em perfeitas 
condições. 
Parece evidente que o futuro do malware para Mac continuará provavelmente o 
mesmo crescimento sofrido pelo Windows. Actualmente, já:
• Existem diferentes tipos de Malware para Mac 
• Existem fontes e referências para hackers (Bases de dados de exploits, tuto-
riais, fóruns…)
• Existem vulnerabilidades que podem ser exploradas pelos hackers
• E, especialmente perigoso é o facto de os utilizadores não estarem conscien-
tes do grau de vulnerabilidade dos sistemas Mac
E isto é só o princípio. À medida que a Apple vai ganhando quota de mercado, 
mais utilizadores poderão ser atacados e mais rentável será o negócio para os 
ciber-criminosos. Além disso, os ataques multi-plataforma e entre plataformas 
são possíveis, o que significa que não haverá limites para o cibercrime.

E o malware continua a aumentar...
Este início de 2011, tem mostrado um aumento do número de ameaças infor-
máticas em circulação: nos primeiros três meses, surgiram em média diaria-
mente 73.000 novas espécies de malware, a maioria Trojans. Isto significa que 
os hackers criaram mais 26% de novas ameaças nos primeiros meses de 2011 
face ao mesmo período do ano anterior. 
Mais uma vez, os Trojans representaram a maioria das novas ameaças neste tri-
mestre, com cerca de 70% de todo o novo malware criado. Isso torna-se lógico 
pelo facto de serem o tipo de ameaça preferida dos ciber-criminosos para roubar 
dados bancários, com os quais cometem fraudes ou roubam directamente as 
contas das vítimas. 
• Nos primeiros três meses do ano, surgiram em média diariamente 73.000 
novas espécies de malware, mais 10.000 do que durante o mesmo período em 
2010.
• China, Tailândia e Taiwan lideram o ranking dos países mais afectados, com 
rácios de infecção próximos dos 70%.
• O Relatório Trimestral do PandaLabs encontra-se disponível em 
http://press.pandasecurity.com/press-room/reports/

Android, Facebook e 
Grupo Hacktivista Anony-
mous marcam primeiro 
trimestre de 2011

O PandaLabs, o laboratório anti-
-malware da Panda Security, publi-
cou o primeiro Relatório Trimestral 
de 2011. Estes primeiros três meses 
demonstraram uma actividade parti-
cularmente intensa no que se refere a 
ameaças informáticas, sendo também 
marcados por três sérios incidentes: 
o maior ataque lançado a telemóveis 
com Android, a utilização intensiva do 
Facebook para distribuir malware, e 
um ataque do grupo hacktivista Anony-
mous contra a empresa de segurança 
norte-americana HBGary Federal.
No início de Março testemunhámos o 
maior ataque de sempre à plataforma 
Android, lançado a partir de aplicações 
maliciosas no Android Market, a loja 
online oficial de aplicações para este 
sistema operativo. Em apenas quatro 
dias, estas aplicações que instalaram 
um Trojan nos dispositivos afectados, 
tiveram mais de 50.000 downloads. 
O Trojan em causa é altamente sofis-
ticado, dedicando-se não só ao roubo 
de informação pessoal dos telemó-
veis, mas também ao download e 
instalação de outras aplicações sem 
o conhecimento dos utilizadores. A 
Google conseguiu remover rapida-
mente todas as aplicações maliciosas 
da loja online, e em poucos dias re-
moveu todo o malware dos dispositi-
vos dos utilizadores afectados.
Voltando ao Facebook, George S. 
Bronk, um Californiano de 23 anos, foi 
considerado culpado das acusações de 
violação de contas de e-mail e chan-
tagem dos utilizadores, enfrentando 
agora seis anos de prisão. Utilizando 
a informação disponível no Facebook, 
ganhou acesso às contas de e-mail das 
vítimas, tomou-lhes o controlo e reco-
lheu informação pessoal que pudesse 
ser utilizada para chantagem. Aparen-
temente, qualquer um poderia ter-se 
tornado vítima deste tipo de ataques, 
já que o próprio criador do Facebook, 
Mark Zuckerberg, viu a sua página de 
fãs atacada, mostrando uma mensa-
gem que dizia “Let the hacking begin”.
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Diretor Técnico da APECOMFES.

A tecnologia que permite o transporte da voz utilizando o 
protocolo IP, conhecida como VoIP, está no topo da lista 
de atenção dos usuários e gerentes de TI da maioria das 
empresas. Isto não é nenhuma surpresa levando-se em 
consideração a forte redução de custo e o aumento da fle-
xibilidade no uso das redes proporcionada por ela.  
Esta situação, aparentemente campeã, está longe de ser 
perfeita e várias dificuldades devem ser observadas para 
sua adoção. A primeira delas está no aumento da com-
plexidade no projeto das redes, pois estas agora serão 
responsáveis por transportar um tipo de informação que 
estabelece limites de tempo e atraso de transmissão. Ou-
tro item de preocupação é com a segurança dos dados 
(no caso a voz) trafegados. Isto mesmo!!! Imagine que, 
além da possibilidade de saber por onde você navega, os 
“curiosos” podem ouvir o que você fala. Certamente, uma 
situação nada agradável. 
É bom lembrar que a infraestrutura da rede telefônica con-
vencional está sob o controle de uma ou poucas empresas. 
Muito diferente do VoIP onde todos os protocolos são de 
conhecimento público e a própria rede utilizada, na maioria 
das vezes, é a Internet (que não é nenhum exemplo de pri-
vacidade). Considerando que a voz será transportada como 
dados, quais as ameaças no uso desta nova tecnologia? 
O ataque que provavelmente mais preocupa os usuá-
rios é o monitoramento de suas conversas. Como a voz 
é transmitida pela rede no formato de dados digitais, tor-
na este tipo de ataque muito simples de ser executado. A 
proteção para esta invasão de privacidade é a utilização de 

algoritmos para criptografar as informações enviadas. Isto 
pode ser implementado através das VPNs (Virtual Private 
Networks). 
A disponibilidade do serviço de VoIP pode ser bastante pre-
judicada com os ataques de DoS (Denial of Service). Nesta 
situação, o hacker consegue gerar uma grande quantidade 
de tráfego inútil, com o objetivo de sobrecarregar os links 
de comunicação e impedir que o tráfego útil possa chegar 
ao destino. O combate a este tipo de ataque não depen-
de dos usuários. Somente a ação integrada de provedores 
pode impedir que este tráfego indesejado invada os links 
de Internet. 
Outro tipo de ataque ao VoIP, ainda raro nos dias de hoje, 
mas infelizmente muito conhecido em outros meios é o 
SPIT (Spam over Internet Telephony) ou SPAM sobre a te-
lefonia IP. Isto mesmo!!! Se você fica irritado com as deze-
nas (ou centenas) de mensagens indesejadas que chegam 
a sua caixa postal, imagine agora sua caixa de correio de 
voz repleta de mensagens de venda de produtos muitas 
vezes impublicáveis.  
Estes são só alguns dos muitos tipos de ataques que va-
mos enfrentar em breve. Apesar de não existir publicamen-
te, ainda, nenhum relato de ataques a uma rede ou tráfego 
VoIP, isto não significa a ausência de vulnerabilidades. O 
mais provável talvez seja a falta de interesse (até quando?) 
ou oportunidade. Assim, é bom ficar de olho, pois não vai 
demorar para começarmos a ver casos de “grampos digi-
tais” acontecendo por aí. ■

Grampos Digitais
Voz sobre IP é seguro?



À partir deste mês, a Revista MEIO BYTE criará uma chamada mensal, para que 
possamos ter alguns textos vocacionados para um determinado tema. Os assuntos 
abordados serão disponibilizados e sugeridos pelos leitores que, certamente, de-

vem ter vários tópicos que gostariam de ler em nossa publicação.
Para isso, basta enviarem suas sugestões para comunica@meiobyte.net à atenção 

de Eva Mendes, Coordenadora de Comunicação MEIO BYTE.

AGUARDAMOS SUA COLABORAÇÃO!
Equipe MEIO BYTE

MEIO BYTE em parceria com o leitor: 
Você sugere, nós publicamos!

• O que você quer saber sobre Tecnologia e Gestão?

• Gostaria de se aprofundar em algum assunto que já abordamos?

• Quer sugerir um novo tema para discutirmos em uma próxima edição?

MAILBOX | CORREIO
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É bastante comum deparar-nos com palavras e siglas para 
as quais não temos um significado na ponta da língua. Prin-
cipalmente para os novatos, a dificuldade é ainda maior 
quando esta sigla é representada em outro idioma. 
Alguns dos termos mais comuns em Comércio Exterior 
são: INCOTERMS, ALADI, MERCOSUL, EU, ALCA, NCM, DRAW-

BACK, IATA, EVA, EADI, FCL, LCL, BREAK-BULK, GRANEL, RO-RO, 
entre outros... 
No artigo deste mês permitam-nos relembrar quais são os 
termos que compõe o Incoterms e qual é a sua função no 
mercado internacional de vendas e compras de produtos: 

INCOTERMS 
International Commercial Terms (Termos Internacio-
nais de Comércio) 

Conjunto padrão de definições determinando regras e prá-
ticas neutras que servem para definir, dentro de um con-
trato de venda internacional, os direitos e obrigações recí-
procos do exportador e do importador. Frequentemente, 
as partes de um contrato ignoram as diferentes práticas 
comerciais em seus respectivos países, o que pode levar 
a desentendimentos, disputas e litígios. Em razão disso, 
a CCI (Câmara de Comércio Internacional), publicou em 
1936, regras internacionais para interpretação dos termos 

comerciais, o que é conhecido como Incoterms, que rece-
beram aditivos e alterações em anos posteriores, trazendo 
as regras para as atuais práticas do comércio internacional.
Resumindo, o propósito dos Incoterms é prover regras 
internacionais para a interpretação dos termos comerciais 
mais utilizados no comércio internacional, evitando, dessa 
forma, as incertezas das diferentes interpretações que tais 
termos possam ter em diferentes países.
É importante ressaltar que dentre os vários contratos a se-
rem celebrados entre exportadores e importadores (trans-
portes, seguro e financiamento), os incoterms estão rela-
cionados somente ao contrato de compra e venda.
Os Incoterms são representados por 13 siglas de três le-
tras, as quais são: 

FAS – Free Alongside Ship- Livre no Costado do Navio 
* A obrigação do vendedor é colocar a mercadoria no 
costado do navio, no cais do porto de embarque desig-
nado ou em embarcações de transbordo. 
FOB – Free on Board – Livre a Bordo
* O vendedor deve colocar a mercadoria dentro do na-
vio indicado pelo comprador no porto de embarque de-
signado.  
CFR – Cost and Freight – Custo e Frete

COMÉRCIO INTERNACIONAL
Termos e Abreviaturas do Comex - “INCOTERMS”

Clailton Soares
Sócio-Diretor da Intersystem 
Transportes Internacionais



* As despesas decorrentes com a colocação da mer-
cadoria à bordo, frete até o porto de destino e despe-
sa com desembaraço aduaneiro na origem correm por 
conta do vendedor.  
CIF – Cost Insurance and Freight – Custo, Seguro e Frete
* Todas as despesas, inclusive seguro marítimo e frete 
correm por conta do vendedor até o porto de destino. 
DES – Delivery Ex-Ship – Entregue no Navio 
DEQ – Delivery Ex-Quay – Entregue no Cais 
EXW – Ex Works 
* Todas as despesas desde a saída da planta do vende-
dor são por conta do comprador. 
FCA – Free Carrier - Livre Transportador 
*A obrigação do vendedor é entregar a mercadoria de-
sembaraçada no porto. 
CPT – Carriage Paid To – Transporte Pago Até... 
* Vendedor paga o frete até o local do destino indicado. 
CIP – Carriage and Insurange Paid To – Transporte e Se-
guro Pago Até...
* Vendedor paga o frete, seguro até o local indicado. 
DAF – Delivery at Frontier – Entrega na Fronteira
* A mercadoria deve ser entregue em um ponto antes 
da fronteira alfandegária. 

DDU – Delivery Duty Unpaid – Entregues Direitos Não-pagos
* Entrega da mercadoria no país do comprador (a mer-
cadoria deve ser entrega na planta do comprador). 
DDP – Delivery Duty Paid – Entregue Direitos Pagos
* A mercadoria deve ser retirada na porta do transpor-
tador sem qualquer custo operacional para o vendedor, 
inclusive o desembaraço aduaneiro. 

Todo processo de exportação e importação deve ter por 
base e comum acordo um dos termos acima, o qual defini-
rá as responsabilidades de cada lado do contrato, relativas 
ao transporte/entrega dos produtos.
Estas definições influenciam nas modalidades de paga-
mento/remessas internacionais, pois podem incluir o pa-
gamento de frete e seguro ou não na origem e/ou destino 
da mercadoria.
Estar familiarizado com estes diferentes termos é de ex-
trema utilidade para todos os que assim como eu amam o 
mundo Comex. Caso desejem fazer perguntas ou tenham 
algum assunto para o qual necessitem ajuda, por favor, 
encaminhem mensagem à edição da revista. Teremos um 
imenso prazer em colaborar. ■



O Lean Thinking (“pensamento magro”) como conceito 
para a liderança e gestão nas empresas foi apresentado, 
esquematicamente, no final dos anos 90, como o antídoto 
para o desperdício ou como a forma de aumentar o valor 
nos processos empresariais (Womack e Jones, 1996).
A sua aplicação no mundo dos negócios ganhou visibilida-
de com a utilização no sistema de produção da Toyota e 
desde então ramificou-se para todo o tipo de organizações 
e até para a área dos serviços. Com esta corrente de pen-
samento, consegue-se identificar o fluxo de recursos e o 
conjunto de operações que criam ou consomem valor ao 
trabalho desenvolvido, na perspectiva do cliente.
Quantos de nós já não cruzamos com instituições que go-
zam de uma alta notoriedade e décadas de sucesso, mas 
que, quando analisadas à  lupa, nos desiludem? Tudo por-
que, nas suas “trincheiras”, ainda recorrem a métodos de 
trabalho e gestão antiquados, que impedem ou atrasam a 
produtividade e, consequentemente, afectam o bom am-
biente e crescimento tão almejados.
Ou seja, o valor que lhes atribuímos decresce. Tudo o que 
na relação cliente-produto nos merece atenção, tempo e 
esforço fica afectado negativamente. Não devendo deixar 
que os níveis de (in)satisfação para com as marcas e servi-
ços cheguem a este ponto, é preciso trabalhar as noções 
de produtividade e desperdício na mente dos próprios co-
laboradores, para que assim, transpareçam para o cliente.
Resumindo de uma forma muito simples: para aumentar to-
dos os níveis de satisfação é necessário eliminar o desper-
dício e esse é ainda o “pão-nosso” de muitas organizações 
(95% do tempo é dispendido em “actividades-desperdício”!).
Quem já não trabalhou num local onde se espera um dia 
para assinar um documento, onde uma reunião de avalia-
ção dura uma tarde, onde se fica sem acesso a equipa-
mento por avaria? Se querem ver o desperdício traduzido 
em custos, imaginem que podem cortar as facturas em 

40%... O Lean Thinking não é mais que uma oportunidade 
em tempo de crise.
É necessário repor e optimizar o fluxo de operações: mini-
mizar o tempo de trabalho sem valor e aumentar o proces-
samento – é este que cria valor às tarefas.
Focando-nos no capital e potencial humano e voltando ao 
modelo Toyota, Ohno (1988) afirmou querer criar “pessoas 
pensantes”, já que “obtemos resultados brilhantes, com 
pessoas normais, operando recessos brilhantes. Muitas em-
presas obtêm resultados medíocres, com pessoas brilhan-
tes, operando processos inadequados”. A meu ver, a crise 
económica e a precariedade laboral têm dificultado a troca 
de ideias e a motivação da opinião pessoal no meio laboral.
Se, segundo Convey (2004), os colaboradores cada vez 
mais decidem, conscientemente, o quanto de si dedicam 
ao trabalho, é necessário apelar a mais que a pertença e li-
berdade organizacionais. É preciso comunicar, incrementar 
a confiança e respeito mútuos.
Se conseguirmos minimizar as “actividades-desperdício” 
que afectam a moral dos colaboradores, valorizando proces-
sos de tomada de decisão em detrimento de cadeias hierár-
quicas que retêm o fluxo de tarefas, teremos mais que uma 
boa reputação aos olhos do cliente; conseguiremos reforçar 
a participação dos próprios recursos humanos.
A Comunicação é a base de evolução e união das organi-
zações, que facilita o atingir de objectivos e a adaptação à 
mudança. É, portanto, crucial envolver as pessoas a 360º, 
garantindo participação, valorização e feedback.
Daí que seja cada vez mais normal o tom de informalidade 
na comunicação, mesmo proveniente de graus hierárquicos 
superiores, o que se transforma num maior conhecimento, 
envolvimento e comprometimento da própria organização.
Desta forma, a poupança de tempo e recursos pode come-
çar no interior do organograma resultando em maior efici-
ência e retorno a menores custos. ■

A Comunicação é o Antídoto 
para o Desperdício nas  
Organizações
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COMUNICAÇÃO

Isabel Patrícia Jesus
Especialista em Comunicação 
e Marketing Institucional



Fernando Franzine
Arquiteto de Software e Consultor Java

No ano de 2010 fui convidado para participar de uma longa 
seleção de candidatos relacionados com a disponibilidade 
de oportunidades de empregos dentro de algumas das 
empresas que venho trabalhando. Mesmo minha respon-
sabilidade sendo apenas a avaliação técnica dos currículos, 
fui convidado pelo setor de RH para presenciar todas as 
entrevistas, e assim, participar mais efetivamente da sele-
ção. Unindo estes meses de inúmeras entrevistas com os 
meus dez anos na área que atuo, resolvi hoje escrever um 
pouco sobre minhas conclusões.
Depois de todas as experiências somadas, pude perceber 
que se abriu uma clara visão de dois tipos de perfil que 
faz uma separação nítida entre os candidatos aspirantes 
de novas oportunidades que encontramos no atual merca-
do de trabalho. O objetivo deste artigo é então levantar as 
determinadas características que constituem cada um des-
tes tipos, fazendo com que cada leitor tenha condições de 
fazer sua autorreflexão e chegar às suas próprias conclu-
sões. Já adianto que esta minha conclusão é bem critica, 
confrontadora e, alguns aspectos, polêmica. Mas, acredito 
que mesmo assim, ainda posso ajudar o leitor, indepen-
dente de sua área.
O artigo será apresentado em duas partes separadas: A 
primeira, retratando as características do perfil que chamei 
carinhosamente de “candidato profissional”. A segunda, 
será apresentada na MEIO BYTE nº 13 e mostrará as ca-
racterísticas do outro perfil, que chamei de “candidato pa-
raquedista”.

VS
parte I

Profissional

Paraquedista

> 
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tar presente no momento exato para colocar a bola dentro 
no gol adversário, por isso ele sempre está investindo seus 
esforços com objetivo de melhorar o seu papel dentro da 
equipe. Ele busca aprender e melhorar somente nas deter-
minadas características que irão cooperar para desempe-
nhar o seu determinado papel.

O profissional usa seu tempo ocioso para crescer…
Qualquer intervalo de tempo ocioso é sabiamente usado 
para acompanhar as novas tendências de sua área. Cursos, 
treinamentos, sites, blogs, fóruns, RSS, revistas e livros 
são algumas das possíveis ferramentas usadas com obje-
tivo claro de cooperar para seu aprendizado e crescimento 
que fazem parte do seu foco de atuação.

O profissional aprende antes de precisar…
Devido a sua natureza iterativa de aprendizado, o profissio-
nal, na maioria das vezes, já  detém o conhecimento prévio 
quando as oportunidades de aplicabilidade chegam ao seu 
caminho. Ou seja, ele sempre está preparado para usar ou 
decidir algo quando esta necessidade bate em sua porta. 
Mesmo que às vezes seja necessário um aprofundamento 
maior, no geral ele já  tem noção e consciência do caminho 
a ser direcionado.
Continuando o com o nosso jogador atacante, ele sem-
pre está preparado para dar “aquela” cabeçada ou cobrar 
“aquele” pênalti quando a situação acontecer. Depois dis-
so, é só correr para a torcida!

PARTE 1 O profissional é um especialista…

Uma das maiores características de um profissional é que 
ele é especialista em fazer alguma coisa bem feita, pos-
suindo conhecimentos profundos e iterativos em um de-
terminado conjunto de assunto que reflete a sua área de 
atuação. A pessoa que se enquadra neste perfil tem um 
destino claro na sua cabeça, sabendo exatamente aonde 
quer chegar profissionalmente. Seu ciclo de investimen-
to profissional é exclusivamente em prol de chegar nes-
te suposto destino. Este candidato quando indagado do 
seu objetivo de vida, rapidamente responde: Eu quero ser 
“ISSO” e trabalhar “NAQUILO”.
De forma comparativa, eu poderia exemplificar falando de um 
atacante de futebol que tem o único objetivo de ajudar a equi-
pe fazendo gols. Ele é especialista em dominar as técnicas 
que cooperem com o objetivo de atacar o gol do oponente.

O profissional sempre está aprendendo…
O profissional tem um investimento constante de aprendi-
zado com objetivo de melhorar cada dia mais em sua deter-
minada área de atuação. Este investimento está relaciona-
do com eventos, cursos, treinamentos, livros, certificações 
e etc. Mesmo que em certos momentos da vida este inves-
timento no aprendizado tenha oscilações de intensidade, 
ainda sim ele continua iterativamente crescendo, algumas 
vezes com mais velocidade e outras com menos.
Continuando com o atacante de futebol, seu objetivo é es-

> 
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O profissional tem objetivo definido…
Focado em seu objetivo, o profissional não perde sua dire-
ção investindo ou mudando para caminhos que fogem do 
seu escopo de atuação. Qualquer desvirtuamento do seu 
destino alvo é claramente identificado e adequadamente 
corrigido. Ele não pende para oportunidades relâmpagos 
que sejam momentaneamente vantajosas e que fujam do 
seu objetivo profissional final. O profissional prefere inves-
tir mais na sua capacitação, esperando uma oportunidade 
compatível com seu objetivo.
Continuando com a figura do atacante de futebol, ele não 
se aventura em desperdiçar em práticas de goleiro ou de 
lateral esquerdo, uma vez que seu objetivo é  estar ca-
pacitado e pronto a fazer a bola entrar no gol adversário. 
Mesmo que apareça uma oportunidade “tapa-buraco” que 
ganhe um pouco melhor para jogar em outra posição, em 
outro lugar. 

O profissional alterna de emprego visando crescimento…
A cada nova oportunidade de emprego, o profissional vem 
iterativamente acumulando cada dia mais sua experiência 
e seu conhecimento para ocupar uma posição de respon-
sabilidade compatível na sua área de atuação. O salário 
acaba sendo mera consequência e espelho do nível de 
responsabilidade assumido a cada cargo.
O atacante do Manchester United tem um salário muito 
melhor do que um atacante do Atlético Paranaense, não 
somente pelo tamanho do clube, mas sim por que o joga-

dor do porte da empresa tem muito mais responsabilida-
des! Perder um pênalti na semifinal da Champion League 
contra o Real Madri, não tem as mesmas consequências 
que perder o mesmo pênalti na semifinal do campeonato 
paranaense contra o Curitiba. 
Um bom emprego, dotado de um bom salário acontece quan-
do uma oportunidade que demanda responsabilidade encon-
tra alguém com capacidades para desempenhá-las. É justa-
mente isso que acontece com o “candidato profissional”. ■

...continua
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Eng. Jorge Pereira  
CEO da empresa portuguesa

ZONA VERDE:  
SINÓNIMO DE INOVAÇÃO

Márcia Gomes
Directora Administrativa da Meio Byte. 
Formada em Gestão de Empresas
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MB Eng. Jorge Pereira, apresente-nos o Grupo Zona Ver-
de. Conte-nos sobre o início do projeto e de onde vem a 
ideia do nome “Zona Verde”.
Jorge Pereira O grupo ZONAVERDE é constituido por diver-
sas empresas a operar em áreas negócios distintas.
A empresa “mãe” é a ZONAVERDE CE, SA, o seu Core Bu-
siness é a formação para empresas e particulares e a con-
sultoria para empresas e foi constituída há 14 anos. Opera 
essencialmente em Portugal, mas já começou a sua interna-
cionalização para Angola e pretende alargar a sua actividade 
para os restantes Paises de Lingua Portuguesa.
A  DIGITAL GREEN é uma empresa técnológica, é uma sof-
tware house que desenvolve software à medida, sites, por-
tais. A sua primeira aposta foi a colocação no mercado de um 
programa de gestão da formação profissional, o in|FORMA.
Este programa é muito completo e robusto, sendo, por 
isso utilizado pelos maiores e principais Centros de Forma-
ção em Portugal.

A EASY CIM , é uma empresa dedicada ao mercado da co-
municação e Marketing e está a dar os primeiros passos, 
constituindo uma aposta para diversificar a actividade do 
grupo curiando sinergias com as restantes empresas.

MB Qual a importância da tecnologia como facilitador a 
formação?
J.P. É fundamental, hoje é impensável fazer qualquer coisa 
sem o uso de tecnologia. A  formação não poderia estar 
fora desta realidade por isso a aposta do Grupo ZONAVER-
DE foi no sentido de oferecer formação baseada em téc-
nologias de informação e comunicação de última geração.
A aposta na formação a distãncia, E-learning e B-learning já 
tem mais de 4 anos a actualmente estamos a explorar ou-
tras tecnologias que permitem uma interactiviadde maior 
em formatos de formação a distância.
Por outro lado o GRUPO ZONAVERDE apostou numa pla-
taforma técnológica que se tornou imprescindivel para as 
empresas e centros de formação desta feita numa pers-
pectiva de gestão de todo o processo formativo.

MB Quais os riscos, vantagens e desvantagens da forma-
ção à distância (E-learning e B-learning)?
J.P. Quer o E-learning quer o B-Learning, podem facilitar 
o acesso à formação, eliminando distâncias e tornando a 
frequencia de formação mais fácil para quem tem uma vida 
muito prenchida dado que os momentos de auto estudo e 
de formação assincrona são geridos pelo formando.
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Outra vantagem prende-se com o custo deste tipo de cur-
sos, normalmente são mais baratos.
A principal desvantagem prende-se com o reduzido con-
tacto entre os participantes dificultando as trocas de ex-
periencias, será, porventura esta a principal razão para a 
resistência que alguns formandos manifestam quando 
confrontados com este tipo de formação.

MB O que é e como funciona o Radar de Inovação?
J.P. É um grupo de trabalho interno que pretende incre-
mentar a inovação dentro das diversas empresas. Este 
grupo de trabalho tem em conta algumas rotinas de reco-
lha de informação do mercado e tendências e numa proxi-
ma fase vai dinamizar práticas de criatividade e inovação,

MB Vamos falar um pouco sobre a Digital Green. Por que a 
empresa foi criada e qual o foco de negócio? 
J.P. Como referido acima a DIGITAL GREEN é uma sof-
tware house que desenvolve sofware à medida sendo o 
in|FORMA o seu principal produto.

MB Como o In|Forma opera e qual o mercado para este 
produto?

O E-Learning 

e o B-Learning 

podem facilitar 

o acesso à  

formação,  

eliminando dis-

tâncias e tor-

nando a  

frequência mais 

fácil.
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J.P. O in|FORMA é um programa de gestão da formação 
muito completo, gere desde a recolha de informação, da-
dos de cursos , formandos ( com inscrições e registo on 
line), formadores, salas, etc, passando pela impressão de 
relatórios, mapas e todo o dossiê tecnico-pedagógico, e 
também ficheiros, recolha e envio de informação exigida 
pelas instituições do governo.

MB Como andam os projetos com os PALOP (Países Afri-
canos de Língua Oficial Portuguesa)? A Zona Verde trabalha 
atualmente com outros países ou tem projetos para isso?
J.P. Em Angola já demos os primeiros passos e será uma 
aposta a continuar em 2011, restantes paises de seguida.

MB Qual sua visão em relação às redes sociais (Facebook, 
Twitter, Orkut, etc.)?  Como estas podem ser importantes 
para as empresas? As empresas do Grupo Zona Verde es-
tão em alguma rede destas?
J.P. É importante, não podemos ignorar o que se passa à 
nossa volta e estamos muito empenhados em explorar o 
webmarketing na sua plenitude. Neste momento estamos 
no facebook e linkedin.

MB Quais são os projetos da Zona Verde para Portugal e 
para outros países a partir de 2011?
J.P. Consolidar a sua presença no mercado das médias e gran-
des empresas, conquistando mais clientes de referência, e 
apostando na criação constante de novos “produtos” de for-
mação e consultoria de modo a “liderar pela inovação”. ■

Mais informação em:

www.zonaverde.pt
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Segundo estudo realizado pelo Google, os jogos são as 
aplicações mais utilizadas nos tablets.
Na edição da Revista Meio Byte nº 09, escrevi um artigo 
sobre a “Nova onda dos tablets” e questionei se eles iriam 
substituir os notebooks e celulares. Assim como qual seria 
a aplicação que mais se adequaria e seria mais utilizada.
O Google liberou os resultados de um estudo sobre o com-
portamento dos usuários de tablets, dos quais a grande 
maioria são iPads. Estes resultados respondem aos meus 
questionamentos.
Segundo a pesquisa, 43% dos 1.400 entrevistados gastam 
mais tempo com os tablets do que com computadores de 
mesa ou outros portáteis como netbooks ou notebooks.
Os games são claramente a função mais utilizada nos dis-
positivos, segundo o estudo. Cerca de 84% das pessoas 
que responderam à pesquisa disseram usar os computa-
dores para se divertirem com joguinhos. Em segundo lu-
gar, está a procura por informações diversas, com 78%. 
Mandar e-mails é a terceira, com 74%, e ler notícias vem 
logo depois, com 61%.
Segue abaixo o resultado completo da pesquisa efetuada. 
Estes dados foram retirados do documento elaborado pelo 
Google, intitulado “AdMob - Tablet Survey –March 2011”.

TABLETS

Carla Oliveira
Formada em Automação de Escritórios e Ciência da 
Computação. Atua na CAS Tecnologia, desenvolven-
do trabalhos na área de Qualidade de Software.

TABLETS
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• A cada dia você passa mais tempo com seu tablet do que: (Selecione todas as opções que se aplicam).
43% gastam mais tempo com os tablets do que com seu desktop; 1 em cada 3 entrevistados usa seu tablet mais do que 
assiste TV.

• Indique todas as maneiras em que você usa o seu tablet.
Os tablets são amplamente utilizados para jogos, busca de informações e e-mail.

•  Em média, quanto tempo você gasta usando o tablet por dia?
68% dos entrevistados gastam pelo menos uma hora por dia em seus tablets.

TABLETS
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• Em que local mais você utiliza seu tablet? (selecione uma opção).
82% dos entrevistados utilizam mais o seu tablet em casa.

• Você usa o tablet com mais frequência durante a semana ou nos fins de semana?
A grande maioria dos entrevistados usam seus tablets com mais frequência durante a semana.

• Você usa o tablet com mais frequência durante o dia ou durante a noite?
62% dos entrevistados usam seus tablets com mais frequência durante a noite.

• Desde que  você começou a utilizar um tablet,  o uso do desktop/ notebook diminuiu?
77% dos entrevistados relataram que utilização dos seus computadores e notebooks diminuiu depois que começaram a 
usar um tablet.

• O tablet é seu computador principal?
28% dos entrevistados disseram que o tablet é  o seu computador principal.

                     ■



Segunda-feira, 21/03/2011 às 11h40, 
por Redação iMasters
O Facebook adquiriu a Snaptu, que 
confirmou a informação em seu blog. 
Há alguns meses, a empresa lançou 
seu aplicativo móvel para Facebook 
que, atualmente, segundo ela, funcio-
na em mais de 2.500 feature phones. 
Para continuar acelerando o desenvol-
vimento de seu produto, a empresa 
considerou que a melhor alternativa 
era fazer parte do Facebook - daí a 
aquisição, que é a primeira internacio-
nal da maior rede social do mundo.
A Snaptu oferece uma solução para 
desenvolvimento, distribuição e ma-
nutenção de serviços online, particu-
larmente em celulares.
Recentemente, a companhia realizou 
um acordo com o LinkedIn, e também 
suporta serviços como Twitter e Picasa.
Lançado em 2007, a Snaptu tem base 
em Londres e escritórios em Tel Aviv 
e em Silicon Valley.
De acordo com jornais israelenses, a 
aquisição envolveu uma quantia entre 
US$ 60 milhões e US$ 70 milhões.
Fonte: iMasters

Apple x Samsung
  
De acordo com documentos divulgados no dia 18 de Abril, a Samsung Electro-
nics foi processada pela rival Apple. A empresa de Steve Jobs alega que seus 
produtos, iPad e iPhone, foram copiados pela empresa sul-coreana. 
Segundo Kristin Huguet, porta-voz da Apple, “este tipo de cópia descarada é 
um ofensa”.
Neste processo, a empresa criadora do iPad e iPhone alega que a interface, o 
visual e o design dos referidos produtos foram “clonados”  pela Samsung, que 
criou assim a linha Samsung Galaxy de smartphones e tablets.
No mercado de smarpthones, a Samsung oferece diversas alternativas na linha 
Galaxy, como o Galaxy S e Nexus S, com display touchscreen, design ultrafino e 
tela de quatro polegadas. No mercado de tablets, o Galaxy Tab, de sete polegadas.  

O Facebook adquiriu a Snaptu, uma 
startup israelense desenvolvedora 
de aplicativos para aparelhos móveis. 
Estima-se que o acordo tenha sido fe-
chado em cerca de US $ 70 milhões.
A própria Snaptu anunciou o acordo 
hoje em seu blog.
Fundada em 2007, a empresa já era 
parceira do Facebook. No início do 
ano, a companhia produziu um aplica-
tivo da página da rede social para usu-
ários que não possuem smartphones 
e que acessam a internet em celula-
res mais simples.
O acordo entre as partes deverá fe-
chado nas próximas semanas.
Fonte: Info Exame

Facebook adquire Snaptu em negociação que 

pode ter envolvido até US$ 70 milhões

BYTE NOTÍCIAS

((                ))ACTUALIDADES



BYTE NOTÍCIA

((                ))ACTUALIDADES

A Panda Security, líder em soluções 
de segurança baseadas em Cloud 
Computing, foi reconhecida pelo se-
gundo ano consecutivo como um dos 
20 principais fornecedores de segu-
rança baseada em Cloud Computing 
pela CRN, da Everything Channel, no 
âmbito da sua selecção de “Coolest 
Cloud Computing 
Vendor”, uma com-
pilação dos fornece-
dores de soluções 
Cloud mais inova-
dores para o canal 
de revenda.

A empresa sul-coreana Samsung 
anunciou pouco antes do World Mobi-
le Congress em Barcelona, que lançou 
a versão do seu Galaxy Tab com tela 
sensível ao toque de 10.1 polegadas e 
com 595g apenas. Outro lançamento 
mais recente é o Galaxy Tab com tela 
de 8.9 polegadas e apenas 470g. Além 
de serem mais finos e mais leves que 
o iPad 2, ambos Tablets vem com re-
solução de 1280 x 800 megapixels. 

Os aparelhos da empresa sul-corea-
na vêm com o sistema operacional 
Android HoneyComb 3.0 e equipados 
com bluetooth, Wi-Fi, USB, entrada 
para microSD, processador dual-co-
re, duas câmeras de 2MP (frontal) e 
3MP (traseira) e são capazes de gra-
var vídeos em HD (720 linhas). 

 Ainda não tem um ano que a Microsoft começou a distribuir o Office 2010 (o 
Office 14), mas desde o ano passado temos ouvido sobre relatos que esca-
param pelos corredores de Redmond, sobre a construção do Microsoft Office 
15. Mais interessante do que a mera existência de tais pré-alfa, porém, é outra 
indicação de um novo aplicativo que passará a fazer parte da nova suíte Office 
da Microsoft. 

Panda Security nas nuvens

Novos Galaxy Tab 10.1’’

O site russo WINREVIEW.RU teve em suas “mãos” uma cópia do pré-alfa do 
Office 15 e deu uma bela analisada para saber o que a plataforma tem para 
oferecer até agora. Apesar de ser um início de construção, o revisor afirma que 
é bastante impressionante, o número de compilação da versão obtida é o de nº 
15.0.2703.1000.
Segundo informa o site, a princípio, não há uma diferença drástica na aparên-
cia. Existem pequenas actualizações. Detalhes como interfaces dinâmicas e 
pequenas actualizações para alinhar mais com o estilo “.NET Framework 4”. 
O site também comenta sobre as actualizações para o Outlook e informa que 
também existem novas transições no PowerPoint.
Finalmente, o crítico assinala que o produto é um bom começo, mas está lon-
ge de ser concluído. Existem ainda lacunas na coerência e falhas ocasionais, 
tudo que você  esperaria encontrar em um início de construção, tal como este.
Já existem blogueiros dizendo que a Microsoft anunciou que o Office 15 de-
verá trazer funções da rede social Facebook, como mensagens instantâneas, 
para dentro do software. Será?

Você poderá ler mais informações (em russo) no link 
http://winreview.ru/news.php
Existe também um suposto vídeo do Office 15 em: 
http://www.youtube.com/watch?v=7LcU7NyTC5s&feature=player_
embedded#t=0s

Ah, sim. Vamos comentar sobre a nova aplicação, que tem um nome diferente: 
“Moorea”. O lema do software é “tudo o que você precisa em um só lugar” e 
pode ter recursos ligados ao Microsoft Office Labs Canvas for OneNote. 
O Moorea chega com uma proposta de ser um agregador de conteúdo, onde 
todas as informações do utilizador podem ser localizadas em uma única interfa-
ce, tornando-se assim um agregador de conteúdo pessoal.
Em tempo: “Moorea” é uma ilha vulcânica das Ilhas da Sociedade na Polinésia 
Francesa.

Novo mistério
Qual é a nova aplicação da Microsoft do Office 15? 

36
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Comecei a minha vida na área de informática aos 15 anos, 
programando em BASIC, graças a um TK 82-C que meu pai 
deu-me de presente de aniversário. Era um computador 
pessoal que ligava na televisão e gravava as informações em 
fitas K7. Um computador com (pasmem) 2 Kb de memória.  
Quem quiser mais informações pode ver em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/TK82
Pois bem. Toda a informação, como disse acima, era grava-
da em fitas K7 e através de um gravador portátil é que pas-
sávamos as informações para o computador. Nem queira 
imaginar quando uma fita desmagnetizava… Então a partir 
daí comecei a perceber a necessidade de ter backup. Des-
de esta época, passando pelo CP 500 (programando em 
COBOL) e chegando aos PC’s (nem falo o que já fiz), que 
tenho uma preocupação muito grande em fazer backup. 
São quase 30 anos nesta área e ainda ouço coisas do tipo: 
"Perder dados. Isso nunca vai acontecer comigo".
Posso afirmar que isto pode acontecer com qualquer utili-
zador, até o mais experiente, pelo menos uma vez na vida. 
Mas, com a tecnologia e os recursos de hoje, não há ne-
cessidade de (muito) pânico. 
A "Lixeira" em seu desktop permite que você recupere ar-
quivos apagados. Infelizmente, há muitas situações possí-
veis quando a “Lixeira” é inútil. Vejamos alguns exemplos:

• Um volume de disco que contém valiosa informação foi danificado 

devido a uma avaria no sistema; 

• Um volume de disco foi danificado devido a um vírus; 

• Windows não pode aceder uma unidade de disco; 

• Você formatou por engano um volume de disco; 

• Ficheiros ou pastas não estão legíveis, estão corrompidos ou tabela 

de partição danificada. 

Mas, vamos supor que aconteceu e você  não tinha o “san-
to” backup feito. A não ser que os dados estejam fisica-

DISKINTERNALS  
NTFS RECOVERY
SOFTWARE DE RECUPERAÇÃO  
DE DADOS



Depois é só esperar que o assistente 
verifique o disco e encontre os fichei-
ros perdidos. 

Nesta última janela, você poderá ve-
rificar a lista dos ficheiros e pastas 
recuperáveis.

Ficheiro

mente destruídos, seus ficheiros podem ser recuperados 
com o DiskInternals NTFS Recovery.
O DiskInternals NTFS Recovery é um utilitário que, quase de 
forma automática, recupera dados, até de discos formatados. 
A aplicação foi projectada para utilizadores que não precisam 
ter nenhum conhecimento especial de recuperação de disco.
A princípio, o Windows XP, o Windows 7 e outros siste-
mas operacionais modernos da Microsoft, utilizam o NTFS. 
Bem, você não precisa entender a abreviação para usá-lo, 
certo? Então vamos resumir. O NTFS é uma formatação de 
disco avançado que tem muitos recursos úteis, incluindo 
maneiras de recuperar dados perdidos.
O DiskInternals NTFS Recovery é uma ferramenta fácil 
de usar que utiliza os recursos NTFS permitindo que você 
recupere ficheiros de volumes NTFS danificados ou até 
mesmo recuperar volumes inteiros no caso de eles serem 
perdidos ou acidentalmente formatados.
O DiskInternals NTFS Recovery é tão fácil de utilizar que 
você não precisa ter nenhum conhecimento especial de 
recuperação de disco. O processo de recuperação é total-
mente automatizado. Desta forma, o programa não vai dei-
xar você causar mais danos aos seus dados, restaurando 
sem querer seus ficheiros para o mesmo volume de disco.
O DiskInternals NTFS Recovery suporta os seguintes sis-
temas de ficheiros - NTFS, NTFS4, NTFS5.
Você pode baixar uma “versão de teste” completo de 
DiskInternals NTFS Recovery no site http://www.diskinter-
nals.com/download/Ntfs_Recovery.exe  
O software é fácil de utilizar e não requer nenhuma habili-
dade adicional. A janela abaixo é a página de boas vindas do 
assistente para recuperação. Aqui você pode aprender so-
bre os recursos do Assistente de Recuperação e proceder a 
recuperação de ficheiros clicando no botão Avançar (Next).

SOFTWARE
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Consulte a Meio Byte e saiba como colocar aqui 
sua Publicidade e dar destaque ao seu negócio 
em uma revista lida por todo o mundo!

A um byte de distância
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DRAGON AGE II
O Segundo jogo da série Dragon Age foi lançado para o 
mundo na metade de março. Dragon Age II é fruto da de-
senvolvedora Canadense BioWare, que é responsável por 
vários sucessos como: Baldur’s Gate, Neverwinter Nights, 
Mass Effect e é claro Dragon Age: Origins. O jogo estará 
disponível para PS3, Xbox 360, PC e até Mac OS X.
O RPG se passa no mesmo universo de fantasia que seu 
antecessor, o mundo místico de Thedas. A história começa 
com o personagem principal, Hawke, tentando fugir da na-
ção Ferelden durante os acontecimentos do primeiro jogo 
da série, visando refugiar-se num reino vizinho chamado 
Kirkwall. Com o passar de uma década, o protagonista 
ganha muito poder, influência e fica conhecido pelo titulo 
de “Champion of Kirkwall” (Campeão de Kirkwall). Hawke 
então se encontra envolvido numa enorme trama de cons-
pirações e terá que fazer seu caminho por dentro dessa 
temática bastante obscura.
Dragon Age II não é apenas outro jogo de RPG qualquer. 
Em primeiro lugar os desenvolvedores incluíram uma fer-
ramenta nova para dar mais vida ao protagonista que se 
chama “dialogue wheel”. Baseada na “roda de diálogo” 
presente na série Mass Efect, essa roda permite ao jo-
gador a interação mínima necessária para que ele possa 
escolher para onde vai a conversa, porém, ainda podendo 
surpreender-se com o que está sendo dito. A roda possui 
até seis escolhas que ditam a abordagem que o persona-
gem vai tomar na conversa, ou seja, se ele vai dizer algo 
com mais simpatia, sarcasmo, agressividade, flerte, entre 
outros tipos. Essa ferramenta permite que a história seja 
moldada baseando-se mais nas escolhas do jogador, que 
passam a ser extremamente importantes considerando 
que, por exemplo, certos prêmios e amizades só podem 
ser alcançados se escolhas específicas forem tomadas. 
Outra mudança é que o combate foi projetado para colo-
car o jogador no coração da batalha, seja ele um guerreiro 

Victor Archela
Estudante de Ciências da Computação na Universi-
dade de São Paulo
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ou mesmo um mago, utilizando-se não só de uma nova 
mecânica de combate (que permite que o jogador execute 
combos, trace estratégias e outras coisas interessantes), 
mas também de ótimos efeitos visuais, cenários bem de-
talhados e gráficos muito bem feitos, todos merecedores 
de levar os nomes BioWare e EA games. Outra coisa inte-
ressante é que para aqueles que possuem o Dragon age: 
Origins ou mesmo a expansão, existe a possibilidade de 
importar informação salva dos outros jogos para transfor-
mar a história secundária do Dragon Age II.
Bom, DA II é para aqueles que amam RPGs e que estavam 
sendo forçados a desenterrar antigas paixões apenas para 
saciar temporariamente a angustia da espera pelo lança-
mento de um jogo decente. Mas, sua espera chegou ao 
fim. E para aqueles que não são muito fãs desse estilo 
de game, chegou uma boa hora para dá-los uma segunda 
chance, pois não vão se decepcionar. ■
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ELECTROID 2.0
Eis uma aplicação interessante para ter no Android. Esta interessante aplicação disponi-
biliza um conjunto de ferramentas úteis, como pinagens de cabos de rede, USB, vídeos, 
entre outros. Tem também informações de código de cores de resistências.

VIRTUAL BOX
Depois de utilizar algumas plataformas de virtualização, resolvemos testar o Virtual Box, 
da Oracle. Após algumas semanas em teste, já é possível afirmar que o Virtual Box é 
consideravelmente mais rápido que os outros, sem contar que sua interface está, de 
longe, muito melhor nessa quarta versão. O que antes era difícil de encontrar nas opções 
e configurações, tornou-se muito mais fácil de ser localizado. 

Para fazer o download: 
http://pcworld.uol.com.br/downloads/2011/04/06/gratis-virtualbox-roda-com-velocidade-
-varios-sistemas-em-um-pc/downloadRedirector
O site do Virtual Box: 
http://www.virtualbox.org/



SMART CLOSE
Algumas tarefas que podem ser executadas em PC’s exigem que você feche todos os 
programas atualmente em execução. Ao instalar uma nova aplicação, quase todos os insta-
ladores solicitam que você feche todas as outras aplicações abertas. Outras tarefas, como 
gravação de CDs ou desfragmentação de discos, podem retardar ou até mesmo falhar um 
outro processo do tipo protetor de tela, ou uma tarefa agendada, começam a executar. 

LINKS DO MÊS

((                ))ACTUALIDADES 43

Você pode fechar manualmente cada um por um dos programas, desativar o protetor 
de tela, etc... Aí é que utilizamos o SmartClose, da BM Productions, que fechará auto- Aí é que utilizamos o SmartClose, da BM Productions, que fechará auto-fechará auto-á auto- auto-
maticamente todos os programas, desativa o protetor de tela e travar todos os outros 
processos que podem interromper sem pedir.

Para fazer o download:
http://bmproductions.fixnum.org/download/download.php?prog=SmartClose&file=http://
users.skynet.be/tim.debaets/software/SmartClose-1.3.exe
Site da BM Productions: 
http://bmproductions.fixnum.org/index.htm



((               ))DICAS DO 
CHIPY

Chipy

Muito se discute sobre qual a melhor forma de criar um 
backup de um disco inteiro, criando uma imagem ISO ou 
fazendo um clone do disco.
Você consegue criar um arquivo de backup grande, utilizan-
do a imagem ISO, e consegue recriar o conteúdo do disco 
depois, a partir da imagem, seja no drive original ou em 
qualquer outra unidade de armazenamento. Hoje, existem 
vários programas que permitem que você recupere arqui-
vos individuais a partir da imagem ISO. 
Evidentemente que clonar é a escolha mais simples, mas 
não a mais barata e a mais prática. Ao clonar um disco, 
você está a fazer uma cópia exacta do outro disco. O disco 
poderá estar dentro do computador (interno) ou ser um dis-
co externo. É recomendada uma imagem em um disco ex-
terno, pois se o computador for atacado por um malware, 
fatalmente afectará também os dados do disco de backup 
interno.
A imagem ISO pode ser feita em um disco externo, em 
uma Pen Drive, em médias de DVD. 
O mais importante, independente de utilizar imagem ISO 
ou clonar do disco, é fazer sempre backup dos dados e, 
desta forma, estar seguro, afinal, um hardware é facilmen-
te reposto, assim como a reinstalação de um Sistema Ope-
racional. Mas, se perder os seus ficheiros importantes, 
que os vai repor? ■

Clonar o Disco ou criar 
uma imagem ISO?



A um byte de distância
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