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EDITORIAL

E ASSIM CHEGAMOS ATÉ SI…

De duas paixões distintas, nasceu um projecto comum. Por um lado, o gosto pela área
das tecnologias de informação e por outro o prazer de informar. Uma receita que se
compõem de dois ingredientes base, transformados agora em revista pelas mãos de
uma equipa de pessoas que, em conjunto e de forma afincada, tem trabalhado pela
concretização deste sonho chamado Meio Byte.

Tudo começou pelo envio de algumas newsletter semanais sobre o que acontece no
mundo ao nível dos meios digitais e de tudo o que se relaciona com a área das novas
tecnologias. Passado algum tempo, avançou-se para a ideia de criar uma revista. E por
que não chegar até aqui? Seria um desafio, obviamente, pois temos que estar
dotados de informação actual e relevante que permita dar credibilidade a uma
publicação, seja ela de que natureza for. Afinal, ao leitor interessam os factos e
interessa uma opinião consistente e fundamentada, a partir da qual possa criar um
exemplo concreto. Ou, quem sabe, de um exemplo concreto criar uma opinião.
Concebemos então uma publicação especializada na área das TI, que não deixará, no
entanto, de apostar numa informação diversificada, que consiga corresponder às
expectativas e interesses de um público plural.

Os primeiros passos são sempre os mais importantes. Estes, já os demos, mas não
ignoramos o vasto e desafiante caminho que teremos agora pela frente, no
compromisso assumido perante o leitor de veicular informação que lhe seja útil no
seu quotidiano, e de o fazer de uma forma atractiva e imaginativa ao longo de todas as
edições que se seguem.

Neste primeiro editorial gostaríamos ainda de aproveitar para dar os parabéns a toda
a equipa da revista Meio Byte, incluindo os autores dos diferentes artigos, por
acreditarem, por fazerem um trabalho sério, fundamentado e independente. Por
ajudarem a tornar um sonho, uma realidade. A cada número esperamos ser possível a
evolução e o crescimento das abordagens, dos temas e dos conteúdos em si. Em
nome de toda a equipa, desejamos assim, caro leitor, estar a contribuir através destas
páginas para a sua maior informação, pois a Meio Byte quer ser um meio de o manter
a par de tudo o que acontece no mundo da tecnologia e do digital.

Sejam bem-vindos ao mundo da revista digital Meio Byte.

Ana Silva
Editora

Alecsander Pereira
Director

MEIOBYTE
Comunicamos Tecnologia
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DESTAQUE

OFFICE 2010

Alecsander Pereira

O pacote de aplicativos mais utilizado no mundo, o
Microsoft® Office, será lançado em breve na versão 2010
e proporcionará novas e mais eficazes formas de realizar

o trabalho no dia-a-dia. A mudança mais óbvia desta última versão
acontece ao nível visual, excepção feita ao Outlook que
permanece graficamente igual.

A começar por uma novidade interessante: o Microsoft Office
2010 terá uma versão de 64 bits (além da versão convencional de
32 bits). Esta novidade é particularmente importante para quem
utiliza ficheiros em Excel, já que representa um ganho significativo
de velocidade para abrir arquivos e executar macros.

Em alguns testes realizados, a versão 32 bits do Office 2010 chega
a ser até 55% mais rápida que o Office 2007 (que só existe em 32
bits), e a versão 64 bits é entre 10% e 20% mais rápida que a versão
32 bits.

É importante salientar que para obter o ganho de desempenho da
versão de 64 bits, tanto o computador quanto o sistema
operacional (ex: Windows 7) devem ser compatíveis com aquela
arquitectura.

MAIS VISUAL E FUNCIONAL
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DESTAQUE

Mas avancemos com as novidades. Múltiplos utilizadores passam agora a poder editar um ficheiro. No
caso dum documento Word, enquanto um utilizador estiver a alterar um parágrafo, este estará
indisponível para modificação até que tenha sido activada a opção guardar. No caso de ficheiros Excel,
quando é alterado o valor numa dada célula, os valores são modificados para todos os utilizadores, assim
que o autor da modificação pressionar a tecla ENTER. Evidentemente que nestes casos existe um tempo
de espera, que varia conforme a velocidade da rede/Internet utilizada.
A Microsoft efectuou o teste com 20 utilizadores em simultâneo, efectuando modificações num mesmo
documento.

Agora imagine que está a utilizar o SharePoit 2010 num computador que não tem o Office instalado.
Passará a poder abrir um ficheiro Excel, Word ou Outlook sem ter os aplicativos, só que serão utilizados
softwares com recursos reduzidos. Um exemplo: num ficheiro do Excel com gráficos, pode-se modificar
valores para que o gráfico existente seja modificado mas não há como criar um gráfico novo.

( Continuação )

Já com o Microsoft Office 2010 Upload Center
(MOUP), é possível trazer ficheiros para o
computador, trabalhar off-line (poderá aceder
e editar os ficheiros) e depois, quando estiver
on-line, o MOUP sincroniza automaticamente.

A integração fácil e directa com a Web talvez
seja uma das melhores novidades do Office
2010.

Com o Office Live Workspace, que já estava
disponível na versão 2007, é possível
compartilhar, editar e armazenar qualquer
aplicativo produzido no Office.

5
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( Continuação )

O Word 2010 traz novas ferramentas para tratamento de imagens, como visual de lápis, tinta e giz, entre
outros componentes. Ao todo estão disponíveis 23 efeitos.

Como já acontece no Office 2007, basta passar o ponteiro do rato sobre o ícone da opção escolhida para
que o Word mostre o efeito na imagem, de forma provisória. Só será aplicado o efeito após clicar na opção
escolhida.

Como o novo Acordo Ortográfico entrou em
vigor em Janeiro de 2009, será que o Word
2010 virá com as regras da nova reforma
ortográfica? Ao que tudo indica, parece que
sim. Como decorre um período de transição,
durante o qual ainda se pode utilizar a grafia
actual, se o utilizador preferir, poderá
desactivar esse recurso e continuar com as
regras antigas, válidas até 2012.

O Excel, além de manter a formatação
condicional em barras de dados, conta
agora com uma grande novidade
chamada Spaklines, que são gráficos em
miniatura, adicionados de forma rápida
na própria célula. Para copiar para as
outras células, basta utilizar a opção de
arrastar.

Uma outra funcionalidade muito interessante
é a aplicação “Power Pivot, deixando assim de
ser necessário colar os dados de tabelas de
Access ou SQL. Ao utilizar o Power Pivot, esta
função faz uma cópia das informações na
memória, permitindo que possam ser geradas
consultas sem que o utilizador efectue
mudanças nas informações copiadas.

Ao salvar o ficheiro, o mesmo fica com um
tamanho de, aproximadamente, 10% da base
original.

6
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( Continuação )

Relativamente às novidades no Power Point, há a destacar o Broadcast Slideshow. Através dele é possível
transmitir uma apresentação para qualquer pessoa com um navegador, mesmo que não tenha o
aplicativo instalado. Já imaginou a possibilidade de fazer uma apresentação de um produto para clientes
que estão confortavelmente sentados nas suas secretárias, nos mais diversos pontos do país? Ou então
para formações em B-Learning?

Uma outra funcionalidade interessante do Power Point 2010 é a opção de retirar o fundo de uma imagem.
Antes da existência desta funcionalidade era necessário editar a figura com um software apropriado,
seleccionando a parte que queríamos manter para depois copiar para o Power Point.

Utilizando a opção Remove Background, a
ferramenta marca a figura mostrando a parte
que será removida.

Observe que, no caso representado abaixo, o
Cristo Redentor ficaria fora da fotografia. Para
fazer com que as partes que ficariam de fora
permançam, clique no botão Mark Areas To
Keep e vá selecionando as partes da imagem
que quer que apareçam na fotografia.

Depois disso, basta clicar fora da imagem e terá
a imagem sem o fundo.

7
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( Continuação )

Entre outras novas funções, o PowerPoint
2010 permite editar um vídeo dentro do
diapositivo. Imagine que tem um vídeo de 10
minutos e só que ver parte dele. Basta clicar
com o botão direito sobre o ficheiro e depois
na opção Trim Video. Definir o início e o fim,
e pronto ! Fácil, não ? E o ficheiro original
permanece sem alterações.

O PowerPoint 2010 vem ainda com novos efeitos gráficos, molduras e transições. O aplicativo permite também
controlar aspectos como o brilho e o contraste. Na versão 2007, isso era possível apenas com imagens estáticas,
tais como fotografias nos padrões GIF e JPEG.

O Outlook foi o único entre os aplicativos mais populares a permanecer com o visual antigo. A versão adopta
o visual “Ribbon”, com faixas de opções substituindo os clássicos menus.

Mas apesar disto, o Outlook 2010 tem algumas novidades. As mensagens serão reunidas em grupos, onde
inclui todas as mensagens relacionadas. Além de poder ser expandido com um clique, você poderá excluir de
uma vez só todo o grupo.

Quando é acionado, ele elimina e-mails redundantes, deixando apenas aquelas com informações novas.

Existe também o recurso Ignore Conversation. Este recurso dever ser utilizado quando não se quer mais
receber e-mails relacionados a um determinado subject (assunto), movendo para a lixeira todas as
mensagens que se deseja ignorar.

Uma outra novidade interessante é o Social Connector. Ele reúne informações de um contato como a foto, em
uma pequena ficha. A ferramenta pode conectada a redes sociais. Assim, atualizações das redes sociais são
exibidas também no Social Connector.

O LinkedIn foi a primeira rede social a lançar um plug-in para o Social Connector e espera-se que outros sites,
como o Facebook, também criem essa integração.

8
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( Continuação )

Os outros aplicativos do pacote como, OpenNote, Access,
Publisher e InfoPath também sofreram algumas melhorias, mas
focadas essencialmente na parte visual, além do Groove que
passou agora a chamar-se SharePoint Workspace ou SPW. Mas
comentemos então as funções básicas destes aplicativos:

O Microsoft® Access® 2010 envolve simplicidade, com modelos
prontos para serem usados e ferramentas poderosas que gerem
o crescente e dinâmico volume de dados.

O Microsoft® Publisher 2010 ajuda a criar, personalizar e
partilhar materiais de marketing e publicações profissionais.

O OneNote 2010 reúne tudo, desde valores de vendas até
imagens digitais. É também possível criar anotações rápidas que
ficam no ecrã quando o utilizador muda de programa, bem
como manter os assuntos organizados como tarefas múltiplas.

O Microsoft® InfoPath® 2010 é uma ferramenta de criação de
formulários e agrupamento de dados que ajuda na organização
e dinamização dos processos de negócios. Sem escrever
nenhum código, utilizadores avançados podem usar o InfoPath
2010 e o SharePoint Server 2010 para criar formulários
electrónicos elegantes e sofisticados.

Não podemos deixar de referir que testamos a versão Beta,
sendo evidente que poderão ainda surgir mudanças até ao
lançamento do Office 2010 no mercado. Na hiperligação a seguir
poderá ser efectuado o download daquela versão:

http://www.microsoft.com/2010/en/Basic.aspx

9



MEDIA SOCIAIS POTENCIAM NETWORKING

Ana Silva
Licenciada em Jornalismo e pós-graduada em
Comunicação e Marca

Nascido como um meio frio e tecnológico, a
Internet é hoje, como nunca, um espaço
h u m a n i z a d o o n d e i m p e r a o

relacionamento interpessoal em rede. Vivemos
uma vida que se reparte entre o mundo real e o
virtual e, dificilmente, prescindimos já deste último.
É uma realidade incontornável, à qual somente a
geração dos nossos avós poderá ficar alheia.
Mas qual a explicação para que hoje, em todo o
mundo, cerca de 270 milhões de pessoas usem as
redes sociais? Talvez por ser um veículo de
comunicação que permite uma inter-conectividade
global, que nos torna simultaneamente autores e
receptores de informação, numa relação que pode
assumir um carácter unilateral, bilateral ou multi-
direccional. Através destas ferramentas de
socialização online, o usuário sente o poder da
comunicação permanente com a sua rede de
contactos, que se estende muitas vezes a uma
escala mundial. O utilizador torna-se dono e senhor
de um espaço virtual que representa a sua
identidade, que traduz as suas ideias, que reflecte
algumas das suas preferências e que o torna visível
num meio que é frequentado por milhões.
E se esta é uma realidade que se aplica ao utilizador
comum, o mesmo poderá ser dito relativamente às
marcas que, em massa, começam a ocupar um
espaço nos media sociais. Dotadas de diferentes
estratégias de comunicação, têm, no entanto,
alguns objectivos que são comuns: ganhar em
proximidade com os diferentes públicos, potenciar
o marketing viral e o word of mouth, conquistar um
mercado global de potenciais consumidores. No
fundo, o propósito será todo o mesmo: fazer

networking e ganhar notoriedade seja a que nível
for.

Não raras vezes usamos a expressão “o mundo é
pequeno”. Se pensarmos em termos geográficos,
esta afirmação poderá não fazer muito sentido dada
a vastidão de um planeta com uma superfície de
mais de 500 milhões de Km2. Contudo, é inegável a
aproximação que a Internet criou entre os povos,
reduzindo as distâncias físicas a um simples acesso à
rede, a um simples click!
Mas falando em networking, será que é mesmo
completamente impossível que um desconhecido
cidadão português chegue ao contacto com o
presidente da Microsoft, que reside do outro lado do
atlântico e que é tão só uma das pessoas mais ricas
do mundo? De acordo com a famosa teoria dos 6
Graus de Separação, haverá apenas seis pessoas que
intermedeiam esta relação. Idealizada a partir de um
estudo chamado Small World, realizado por Stanley
Milgram em 1967, a teoria defende que aquele é o
número de pessoas que nos separam de qualquer
indivíduo em todo o mundo. Isto porque cada uma
delas nos serve como conexão entre diferentes
grupos, através dos quais temos acesso ao contacto
com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Realizado
na década de 60, o primeiro estudo do género teve
como objectivo, alcançado, fazer chegar uma carta a
uma determinada pessoa sem que esta fosse
directamente endereçada a ela. Repetido em 2002
por Duncan Watts, mas desta vez utilizando o envio
de um e-mail, a pesquisa revelou o mesmo
resultado: seis pessoas… É esta a barreira que nos
separa ou a porta que nos aproxima de alguém.

Desde a sua criação, em 2004, o Facebook já
conquistou cerca de 350 milhões de utilizadores. Um
número que parece não parar de aumentar e que faz
desta rede social a maior comunidade virtual à
escala planetária. Se fosse um país, o Facebook seria
um dos mais povoados do mundo, imediatamente a
seguir à China e à Índia. Com uma taxa de actividade

Seis graus de Separação

As redes em números

BYTES DO MÊS

Comunicação e Tecnologia
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( Continuação )

elevadíssima, a rede social criada pelo norte-americano Mark Zuckerberg continua a ser a que maior
crescimento tem no que toca a visitantes únicos, sobretudo numa faixa etária entre os 35 e os 49 anos.
Números revelados pelo blogue oficial da própria rede demonstram ainda que o aumento de utilizadores
entre os 50 e os 64 anos foi duas vezes maior do que o acréscimo verificado entre os internautas menores de 18
anos.

Apesar de ter uma utilização inferior, o Twitter conta hoje com cerca de 46 milhões de pessoas registadas. Só
no último ano o número de novos registos cresceu em 10 vezes mais e a palavra “Twitter” foi ainda eleita pelo
GLM, entidade que monitoriza o uso da língua inglesa na net, como a mais usada na imprensa e nos media
digitais em 2009.

No que toca a outras redes, o Hi5 continua a conquistar adeptos entre a população mais jovem e o Linkedin
começa agora a ganhar terreno como rede de contactos para fins profissionais.

Comunicação e Tecnologia

A COMUNICAÇÃO E OS MEDIA DIGITAIS

L. Amaral
Mestre em Comunicação e Webpublisher

Actualmente, não é possível imaginar o
exercício da comunicação social, em todas
as suas esferas, sem a presença dos media

digitais. Há pouco mais de uma década a internet
alterou significativamente a forma como se
produz e distribui a informação, afectando
simultanemamente a audiência e a recepção.
As transformações no campo da comunicação
foram percebidas, inicialmente, a partir do uso da
interatividade proporcionada pela rede. O
espectador, até então passivo, passa a ter
possibilidade de actuar não apenas como
receptor, mas como produtor de conteúdos. Além
da possibilidade de opinar e comentar notícias nos
sites dos grandes veículos de media, apercebemo-
nos de uma explosão de blogs pessoais sobre os
mais variados assuntos.
Aliada à convergência de dispositivos, esta
participação fica ainda mais ampliada. Podendo
realizar a captura através de dispositivos móveis e
enviando a informação em tempo real através da
rede, o usuário pode hoje actuar como um
“jornalista cidadão”.

Os efeitos deste novo paradigma na comunicação,
porém, não se restringem à área jornalística.
Relações públicas, publicidade, pádio, televisão e
cinema têm também sofrido mudanças nas suas
práticas quotidianas. A publicidade torna-se cada
vez mais direccionada, a comunicação com os
stakeholders fica mais próxima e o cinema torna-
se mais imersivo, com o advento das tecnologias
digitais e da internet.
Devido a estas mudanças, novas ferramentas
surgem com a rapidez que é própria da rede. E
neste contexto, uma análise mais abrangente
sobre essas ferramentas e tendências, pode
auxiliar a tornar mais eficaz o trabalho dos
profissionais de comunicação e mais produtiva a
navegação do usuário. Velho padrão de
comunicação.
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O CONCEITO WIKI NAS RELAÇÕES PÚBLICAS

Eva Mendes
Mestre em Relações Públicas

Criado por Ward Cunningham em 1995, a
ferramenta Wiki consiste num software de
gestão de conteúdos que opera como um

website, representando um novo passo na evolução
da Internet, uma vez que os utilizadores passam a
ser, ao mesmo tempo, autores e editores.
Quisemos realizar um estudo e verificar até que
ponto o conceito de Wiki como ferramenta de Web
2.0 se comporta na Internet quando, no motor de
pesquisa Google, se escrevem as palavras “Wiki
Relações Públicas”. Quisemos também saber, de
que forma o tal conceito aparece: se como artigo,
passando pelo blogue ou com um carácter mais
institucional ou didáctico. No entanto, as questões
de investigação referem-se ao suporte utilizado nas
páginas da Internet quando escrevemos “Wiki
Relações Públicas”.
Posto isto, tencionamos investigar qual o desafio
que a Internet representa para as Relações Públicas
no contexto “Wiki Relações Públicas”. Será que
existem dados sobre esse facto ou ainda é muito
pouco utilizado? Será que nos websites
encontrados se irá começar a verificar uma
alteração da divulgação de dados no que respeita à
sua natureza, objectivos e tipos de comunicação?
Rapidamente obtivemos uma primeira conclusão.
Sem dúvida que encontramos Wikis, a sua maioria
de carácter informativo, apresentando-se como
meio de divulgação e sobre a forma de blogue e
artigo. Mas não ficamos por aqui. Começamos a
atingir um patamar em que os blogues entram em
massa como nova forma de comunicação. Apesar
de tudo, os artigos não se deixam ainda vencer pelas
novas ferramentas da Web 2.0, até porque, quem os
usa, são ainda profissionais próximos da área, dado
o seu carácter informativo e comercial. Com esta
primeira conclusão, rapidamente chegamos a uma
hipótese (no meio de tantas outras). Será que se

está a assistir a uma alteração do padrão de
divulgação, teórica, comercial e, claro, informativa,
baseada em artigos para blogues?
A verdade é que ainda estamos numa fase primária
da utilização das ferramentas de Web 2.0 (embora já
se fale em Web 3.0) e, como tal, começa-se a usar,
não só blogues como forma de artigo, mas também
Wiki em forma de blogue.
Tendo vindo a demonstrar-se um interesse
crescente pelos Wikis, estes começaram a ser
entendidos como meros blogues, visto que são
editados pelos utilizadores, que aí expressam
livremente a sua opinião. Assim, a utilização desta
“nova” via de comunicação ganhou novo alento,
começando, também, a mudar a concorrência e a
mentalidade das empresas, de tal forma que
aumentou a sua capacidade de colaboração com
fóruns, conversas registadas ou brainstorming
digital.
Na verdade, a Internet e as suas novas ferramentas
constituem, para os profissionais de Relações
Públicas, uma nova forma, ainda numa fase
experimental, de comunicar e interagir com os seus
públicos e fazê-los gozar da democracia. E, dessa
mesma forma, nas páginas encontradas verifica-se
uma alteração nos padrões de comunicação. Os
blogues (em Wiki e não só) começam a evidenciar-
se, remetendo os artigos para um segundo plano,
onde são apresentadas matérias educativas,
didácticas e institucionais podendo interagir
naquele mesmo momento.
Através dos Wikis conseguimo-nos expressar, quer
através de um monólogo, quer para um
determinado tipo de grupo com um gosto comum. E
a verdade é que, com a democratização desta
ferramenta, será mais fácil transformar a Internet
num meio de comunicação ainda mais interactivo,
fazendo com que os profissionais de relações
públicas deixem de lado o velho padrão de
comunicação.
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Empreendedorismo

EMPREENDEDORISMO E FERRAMENTAS
TECNOLÓGICAS

Bruno S. Cruz
Director da Empresa NetAssets no Brasil

Muito se tem falado do crescimento do
empreendedorismo no mundo.

Países como o Brasil e Portugal estão a ser
constantemente avaliados pela sua capacidade de
fomentar novos negócios, seja por capacidade,
seja por baixo custo da mão de obra.

O empreendedor é aquele que, com poucos
recursos, investe numa nova ideia, movido pela
paixão e munido do conhecimento, que muitas
vezes é pouco, decidido a enfrentar tudo e todos
pelo sonho de se tornar um vitorioso. Sonho de ser
reconhecido por seu sucesso, status, e conquistas.
Além do conhecimento técnico necessário para o
empreendimento, as ferramentas correctas
quando utilizadas da forma adequada, permitem
ao pequeno empresário actuar como uma grande
empresa, com recursos suficientes para lhe dar
agilidade e consistência nas respostas do dia-a-dia
aos seus clientes e fornecedores.
Existem diversos tamanhos de empreendedores,
mas para todos alguns aspectos são comuns:
- Controle da empresa: Utilizando um sistema, ou
um ficheiro Excel, é importante saber a quantas
anda o caixa da empresa. Após um bom plano de
negócios, é possível acompanhar estas
informações, permitindo inserir dados de
qualquer lugar e compartilhar com outras pessoas
da empresa ou de fora, como sejam os
fornecedores;

- Marketing: Não há tamanho que
determine se uma empresa deve ou não
“apresentar-se” ao mercado. Se os clientes e os

fornecedores não sabem que o seu negócio existe,
não há oferta de matéria-prima (seja lá qual for o
tipo, desde tecido a códigos fonte de programas) e
também não há procura.

- Comunicação: Tudo é controlado de
forma justa na empresa,e há uma grande
preocupação em comunicar aquilo que se faz. No
entanto, na hora em que tentam entrar em
contato com alguém, não conseguem. Muitos
poderão ser os motivos: ninguém atende o
telefone, não há nenhuma mensagem de voz a
informar que o número está correcto e que
retornarão a chamada assim que possível, não há
confirmação da recepção de e-mail. Hoje, várias
são as possibilidades de contornar estas situações,
como por exemplo, planos de telemóveis, planos
de telefone fixo, internet móvel, netbooks (a onda
do momento, mas falaremos disto mais tarde),
entre outros.

- Organização e Recursos: Tão importante
quanto poder responder, é responder certo e
dentro do prazo. Saber onde está o que se precisa
e que essas informações estão corretas,faz a
diferença na forma de responder ao cliente, e
pode valer um novo contrato, a manutenção de
um contrato existente, ou uma indicação. Os
recursos baixaram de preço, mas a impressora, o
espaço em disco, o acesso à internet de banda
larga tem ainda um custo que precisa de ser
considerado nas pequenas empresas.

Nas próximas edições vamos aprofundar este
assunto, começando do menor empreendedor,
até às pequenas e média s empresas (PMEs),
abordando a sua estrutura, necessidade, e
possíveis ferramentas de mercado, gratuitas ou
não, que permitam a cada um implementar o seu
ambiente da melhor forma possível.
Falaremos também das novidades de mercado e
um pouco de tudo aquilo que nos pode ajudar
nesta árdua caminhada.
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FOTOGRAFIA DIGITAL O QUE A DISTINGUE DA TRADICIONAL

Luís Rocha Graça
Fotojornalista

Talvez um dos maiores feitos tecnológicos do final da década de 90 do século passado tenha sido o
advento da manipulação digital da fotografia. Uma pequena mudança que transformou de uma vez
por todas a arte e a representação fotográfica, para o bem e para o mal. Foi um processo que arrastou

muitas marcas para a falência e outras para um sucesso à escala planetária. Uma vez mais, quem não teve
receio da mudança, apostou no cavalo certo.

Muitos foram os cépticos que ditaram a
impossibilidade de algum dia a fotografia digital
se sobrepor à fotografia tradicional em filme. Uns
porque afirmavam que nunca o digital iria ter
qualidade suficiente para superar a captação em
película, outros porque pura e simplesmente
receavam o fim do período das “vacas gordas”. O
que é certo é que a fotografia mudou, rendeu-se
ao meio digital, e o enlace entre o computador e a
máquina fotográfica veio para ficar.

Mas o que é exactamente a fotografia digital? O
que difere da fotografia convencional? A
fotografia digital é a fotografia que sempre existiu,
captada de modo mecânico, exactamente como
foi descoberta há cento e oitenta anos atrás (a
primeira fotografia que se conhece é da autoria do
francês Joseph Nicéphore Niépce e data de 1826),
a única diferença é que em vez de existir uma
película de filme sensível à luz, existe um sensor
digital que a capta, transforma em uns e zeros (1 e
0) e a armazena num cartão de memória digital.
Tão simples quanto isto. Ou seja, qualquer
máquina fotográfica, mesmo com cinquenta ou
cem anos de idade, pode em teoria ser uma
máquina digital, bastando apenas substituir o
filme por um sensor. É basicamente o que têm

feito marcas tão importantes como a Hasselblad ou a Rollei. Os aparelhos continuam a ser funcionais e,
acima de tudo, o que importa na qualidade da fotografia, para além do suporte que a “fixa” – sensor digital
ou filme – é a qualidade da lente, e quanto a isso, poderemos ter a melhor máquina do mundo, que se não
tiver uma lente com qualidade, será o equivalente a ter um Ferrari sem motor.

BYTES DO MÊS

Fotografia Digital
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( Continuação )

O processo fotográfico

Facto

Para explicar o processo fotográfico no meio digital há que compreender como este processo acontece
mecanicamente no meio analógico. Primeiro, para haver fotografia tem de haver luz. Esse elemento é o
que realmente nos permite, a nós humanos, perceber os objectos, as formas e as cores. Ao fim e ao cabo,
não nos podemos esquecer que a máquina fotográfica é apenas um aparelho que tenta imitar em tudo a
visão humana e, mais particularmente, a forma como o olho trabalha a informação visual.
A luz, reflectida nos objectos, é direccionada pela lente que se encarrega de formar uma imagem ao
contrário, nas costas da máquina fotográfica, exactamente onde se encontra o filme ou, numa câmara
digital, o sensor. Entre o sensor e a lente existem dois mecanismos de controlo da entrada dessa mesma luz,
o diafragma e o obturador. O diafragma é o responsável pela quantidade de luz que entra dentro da
máquina. É um conjunto de lâminas que abre e fecha consoante a quantidade de luz que desejamos ter na
fotografia, e que em tudo se assemelha ao papel das pupilas nos olhos, que se retraem ou expandem
consoante a quantidade de luz necessária para obter imagens na parte de trás dos olhos - local onde se
forma a imagem. Este mecanismo trabalha segundo uma escala de abertura medida em valores f, sendo
que o valor mais baixo, por exemplo f2.8 corresponde à abertura total do diafragma (no caso do olho
humano à expansão da pupila) e f22 ao fecho quase total do mesmo (retracção da pupila).
O segundo mecanismo, o obturador, é o responsável pelo tempo de exposição do filme ou sensor à luz, e
que é medido em valores de tempo - um segundo, meio segundo, um quarto de segundo - podendo mesmo
ir a valores imperceptíveis à capacidade visual humana, tais como 1/10.000 Este mecanismo consiste num
conjunto de três cortinas que abrem e fecham durante o tempo pretendido, expondo durante mais ou
menos tempo, o filme ou o sensor à luz.
O segredo para se conseguir uma boa exposição está no facto de ser necessário controlar e equilibrar os
dois vectores - tempo e exposição - entre si. Uma exposição excessivamente prolongada criará uma
fotografia “queimada” (com luz a mais) e o contrário, uma fotografia demasiado escura. Aqui, como em
tudo na vida, há que encontrar o sentido de equilíbrio, pois é nele que reside a virtude.

O Telescópio Hubble, um dos instrumentos ópticos mais caros de sempre (entre 4.500 e 6000 milhões de
dólares) quando foi lançado para o espaço, na senda de uma nova era da fotografia astrofísica, sofria de
uma grave anomalia, devido a um espelho não funcional que lhe causou uma grave “miopia”, e que apenas
foi corrigida alguns anos mais tarde. Isto para reforçar a ideia de que a lente é a alma de um aparelho óptico
e que a sua lesão pode comprometer todo o trabalho fotográfico.

BYTES DO MÊS

Fotografia Digital
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REPENSAR A FORMAÇÃO ATRAVÉS DO E-LEARNING

E-business… E-commerce… Porque não E-learning? Existem diversos termos para descrever a
utilização de tecnologia no domínio da aprendizagem, mas muitos deles são antiquados ou já não se
ajustam a um mundo digital. Assim, definimos E-learning como uma referência ao uso das

tecnologias no âmbito da Internet, no sentido de proporcionar uma panóplia de soluções que têm como
objectivo a melhoria do conhecimento e do desempenho. É um conceito que tem como base três critérios
fundamentais: está implantado em rede, o que o torna susceptível de actualização,
armazenamento/acesso, distribuição e partilha de informação imediatas; chega ao utilizador final através
de um computador utilizando tecnologia no âmbito da Internet e foca-se numa visão alargada de soluções
de aprendizagem que vão além dos tradicionais paradigmas de formação.

Não existe uma razão particular pela qual o objectivo do E-learning seja a mera imitação do que pode ser
feito em cursos presenciais. O facto de ser qualificado, frequentemente, como uma estratégia “alternativa”
de formação, coloca-nos perante uma profecia auto-realizável, já que ao apelidá-lo de “alternativa”,
poderemos estar a associar o E-learning a algo “substituto” ou de “segunda-categoria”.

Fusões e aquisições, operações globais, competição, comunicações instantâneas, a explosão do
conhecimento. Todos estes factores contribuem para a mudança na forma como trabalhamos e
aprendemos. Em alguns contextos, os antigos modelos de formação são hoje inadequados. Neste quadro
de constante mutação, o e-learning apresenta alguns benefícios inequívocos: reduz custos, ao permitir o
corte em despesas de viagens, reduzindo (por vezes) o tempo de formação e dispensando o investimento
em infra-estruturas típicas (salas de formação, etc.); aumenta a capacidade de resposta, já que pode
chegar, virtualmente, a um grande número de pessoas em simultâneo; a informação é estandardizada ou
customizada, de acordo com as necessidades; Os conteúdos são mais fiáveis e actualizados; A
aprendizagem pode efectuar-se em qualquer local, a qualquer hora; constrói comunidades, já que a rede
permite a criação de redes duradouras de partilha de conhecimento e discussão, muito tempo após o
término do programa de aprendizagem; permite economias de escala, já que os programas de
aprendizagem poderão conter 10, 100 ou 100 mil participantes, com um negligenciável aumento dos
custos.

Com o E-learning, não se introduz apenas uma nova tecnologia de aprendizagem, mas uma nova forma de
pensar sobre a aprendizagem. As pessoas aprendem de muitas e variadas formas, através do acesso a
informação bem estruturada, pela utilização de ferramentas de melhoria do desempenho, através da
experiência, e por interactividade entre elas. Se olharmos para o E-learning através desta perspectiva
amplificada, será mais fácil vislumbrar novas opções para o desenvolvimento pessoal e profissional das
pessoas.

Miguel Melo de Carvalho
Formador e Consultor
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Formação

16



PEOPLEWARE… SERÁ QUE EXISTE ALGUM ANTI-VÍRUS EFICAZ?

Pedro Henrique
Gestor de Formação. Partner em Empresa de Informática na Área do
Desenvolvimento Técnico e Formação

Estamos numa era digital, de zeros e uns, onde
todas as nossas informações são criadas,
registadas, gravadas, alteradas, trabalhadas e

acedidas através de aplicações informáticas. Estas
aplicações cada vez mais deixam de ser estruturas
isoladas, para se interligarem por redes de intranet,
internet e através de diversos dispositivos móveis
como CD's, DVD's e Pen's, permitindo assim a partilha
de informações e dados. No entanto, tais vantagens
não podiam existir sem o aparecimento de alguns
inconvenientes. Estas tecnologias de informação e
comunicação desenvolvidas para nos facilitarem a
vida, vieram igualmente abrir a porta a um novo tipo
de esquemas ilegais para acesso a informações
confidenciais, através de formas mais ou menos
avançadas. Neste sentido, as empresas e utilizadores
comuns, têm vindo a tomar consciência dos riscos e,
aos poucos, começa a haver maior sensibilização para
as questões da segurança informática. Para tal, tem
contribuído o desenvolvimento de diversos anti-vírus
e sistemas de segurança, com métodos de protecção
pró-activa para combater ameaças de viroses,
malware e spyware, que surgem todos os dias.

No entanto, existe uma ameaça invisível que é capaz
de se sobrepor a todas as anteriores, e que apresenta
maior dificuldade de controlo, que se pode designar
de “peopleware”. Este termo, que não é de minha
autoria, veio resumir de uma forma muito simples a
falta de aptidão, “Know-how” ou pura ignorância dos
utilizadores comuns de informática. Actualmente,
qualquer currículo que se preze tem a menção
relativa a “bons conhecimentos de informática na
óptica do utilizador”, especialmente no Microsoft
Office e internet. No entanto, a grande maioria das
pessoas não sabe utilizar minimamente estas ou
outras aplicações, que muitas vezes são ferramentas
importantes de trabalho. Mesmo as novas gerações
que já nasceram no meio destas tecnologias e que
dominam a internet,

videojogos e diversos softwares, embora tenham
maior facilidade e apetência para a adaptação a
qualquer aplicação informática, muitas vezes não
transportam essas capacidades para a utilização
de ferramentas de trabalho. Quando é
introduzido um novo software numa empresa, é
muito comum ouvirmos as expressões, “esta
aplicação não funciona”, “esta aplicação só veio
dar mais trabalho”, “não percebo nada disto”.
Qualquer aplicação informática, por muito eficaz,
estável e amigável que seja, se for mal utilizada ou
usada por utilizadores com fracos conhecimentos,
irá sempre originar muitos erros, provocando uma
enorme resistência à sua utilização.
Como tal, para combater este fenómeno será que
existe um anti-vírus capaz de ajudar a solucionar
este problema? Eu acho que sim e chama-se
“Formação”. Tal como os anti-vírus inicialmente
referidos, este também deve conter várias áreas
de prevenção pró-activa, ou seja, além da
formação específica em aplicações e sistemas
informáticos, é necessário que a mesma seja
acompanhada de acções que permitam
desmistificar e apresentar os benefícios das novas
tecnologias, introduzir (novas) metodologias de
organização do trabalho e que evidenciem a
necessidade de inovar. Esta é uma batalha que
deve ser assumida por todos nós, tanto em
contexto individual, como ao nível empresarial,
apostando-se na formação contínua.

Um trabalhador que, conjuntamente com as
capacidades técnicas da sua área de formação,
seja capaz de dominar e utilizar de uma forma
natural as novas tecnologias, é considerado uma
mais-valia para qualquer empresa, dado o
acréscimo de eficácia e eficiência proporcionada
pelo seu desempenho. Numa altura em que o
desemprego é um grave problema social e as
empresas pretendem aumentar a sua
produtividade, a especialização e o domínio das
novas tecnologias, traduz-se assim numa
vantagem tanto ao nível de candidatura a um
(novo) emprego, como na manutenção e
progressão profissional.
Citando uma conhecida expressão que ainda tem
mais relevo no actual contexto de crise, “é tempo
de deixarmos de ser parte do problema para nos
tornarmos parte da solução”.

BYTES DO MÊS
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No final do mês de Março a empresa alemã
Neofonie anunciou o lançamento do Tablet
WePad, uma alternativa ao iPad da Apple. Este

gadget vem equipado com um ecrã táctil de 11,6
polegadas com resolução de 1366 por 768 píxeis,
processador Intel Atom N450 de 1.66GHz, placa gráfica
Intel GMA 3150, duas portas USB, uma webcam e um
leitor de cartões.

Leia mais em:
http://wepad.mobi/en

ACTUALIDADES

Byte Notícia

IPAD NÃO COMBINA COM PC?

Chegou ao mercado no dia 3 de Abril de 2010 mas, apenas algumas horas depois do seu lançamento, o iPad
reportava já a primeira grande ineficiência. É verdade. O novo Tablet da Apple só pode ser carregado utilizando
o dispositivo de origem ou através da ligação a um computador Machintosh.

Por incrível que pareça, nos PC com sistema operativo Windows não é possível recarregar a bateria. A falta de ligações a
outros dispositivos, como portas USB, HDMI ou entrada de cartões de memória, é assim uma das principais críticas
apontadas a este gadget. A ligação USB só pode ser feita através de um adaptador.

Alguns fãs do Mac podem argumentar que se a Apple
enviou um adaptador junto com o iPad, será
precisamente para que este possa ser carregado em
qualquer tomada eléctrica, tornando um PC com
Windows desnecessário. Mas não é este o ponto de
vista. As pesquisas indicam que a maioria dos
consumidores que compraram o iPad, utilizam um PC em
casa. Imagine-se então alguém com um PC portátil que
pretende efectuar uma sincronização com o iTunes.
Imagine agora que a bateria acaba durante o processo ou
que o iPad está ligado a uma tomada eléctrica e ocorre
uma descarga de energia. Os dados serão corrompidos?

Na verdade, para carregar o iPad num PC é necessária uma porta USB High-Powered (que transmite mais
electricidade do que o normal). Tais portas estão presentes nos novos Mac, mas são praticamente inexistentes em
PC.

Não se sabe se foi uma situação propositada ou não, mas exigirá sem dúvida uma resolução rápida por parte da
Apple, sob pena de deixar vários clientes descontentes.

WINDOWS 95 NO IPAD?

O iPad pode não carregar em PC´s, mas permite a
instação do Windows 95. Parece brincadeira mas
não é. Não há limites para os hackers, que, depois

do lançamento do iPad resolveram instalar um emulador
de Windows 95 no hardware da Apple. Ao que parece, os
hackers russos da empresa iSoft, que não revelaram como
conseguiram este feito, conseguiram instalar um
emulador dentro do iPad, que permitiu que este iniciasse
o sistema operacional da Microsoft. Não é a primeira vez
que se vê um software da empresa rival a funcionar num
dispositivo da Apple. Alguns hackers já tinham mostrado
o Win 95, XP e Vista dentro do iPhone. Se é um simples
acesso remoto ou uma montagem, não sabemos dizer,
mas as imagens são bem convincentes. Veja-se na
hiperligação abaixo:

http://www.youtube.com/watch?v=H9NeRQjGwfs
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ACTUALIDADES

Software

DISK2VHD – VIRTUALIZE O SEU DISCO

Como a era da virtualização está a ficar cada vez mais comum nas empresas, e no sentido de aumentarmos o
desempenho dos nossos sistemas utilizando Máquinas Virtuais (MV), este mês vamos falar sobre o Disk2vhd,
um utilitário gratuito da Sysinternals que cria uma cópia da partição onde o Windows se encontra instalado no

PC, transformando-a num disco virtual que pode ser utilizado no Microsoft Virtual PC.

O Disk2vhd é um utilitário que cria um VHD (Virtual Hard Disk – formato das máquinas virtuais da Microsoft) a partir de
discos físicos que podem ser utilizados no Microsoft Virtual PC ou nas máquinas virtuais Microsoft Hyper-V.

Ao executar o Disk2vhd é possível escolher o
nome do ficheiro VHD bem como os
volumes que ele vai incluir neste ficheiro.
Basta seleccionar o disco que pretendemos
tornar “virtual” e ele cria uma cópia do
mesmo em formato VHD.
Poderá utilizar o Disk2vhd para criar o VHD
em volumes locais, embora o desempenho
seja melhor quando o VHD está num disco
diferente daquele para o qual vai ser
convertido. (Nota: O Virtual PC suporta um
tamanho máximo de disco virtual de 127GB.
Se criar um VHD a partir de um disco maior
não será acessível a partir de um PC Virtual
VM).

O Disk2vhd criará um VHD para cada disco
no qual residem os volumes seleccionados.
Este preser va as informações de
particionamento do disco, mas apenas
copia o conteúdo de dados para os volumes
do disco que estão seleccionados. O que lhe
permite capturar apenas os volumes do
sistema e excluir volumes de dados, por
exemplo.

Para usar os VHD produzidos pelo Disk2vhd, poderá ser criada uma MV com as características desejadas e
posteriormente adicionado o VHD à configuração da MV a discos IDE. Na primeira inicialização uma MV arranca com
um exemplar capturado do Windows e irá detectar o hardware da MV, instalando automaticamente os drivers, se
presentes na imagem. Se os drivers necessários não estiverem lá é possível instalá-los através do Virtual PC ou dos
componentes de integração do Hyper-V.

O Windows 2008 e Windows 7 criam uma partição de boot de 100MB que, ao ser clonada impedirá o seu correcto
funcionamento. Poderá utilizar o gestor do disco ou utilitários Diskpart, recriar a partição de boot completa e refazer as
configurações de inicialização do Sistema Operativo (SO). (Nota: não anexe o VHD no mesmo sistema em que foi
criado se pensa iniciar a partir dele. Se isto acontecer o Windows atribui ao VHD uma nova assinatura de disco para
evitar uma colisão com a assinatura do disco VHD).

O Disk2vhd pode ser utilizado em Windows XP SP2 ou Windows Server 2003 SP1 e superior, incluindo sistemas x64.
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ACTUALIDADES

Software

( Continuação )

Aqui está uma imagem de uma cópia do Windows Server 2008 R2 Hyper-V do sistema em execução numa máquina
virtual.

Concluída a criação da MV temos algumas
hipóteses.

1) Utilizamos o Virtual PC para
termos uma máquina virtual do nosso
sistema operativo, onde podemos fazer
testes à vontade, instalar outras aplicações
ou o que quisermos, sem danificar o SO
original.

2) Acedemos ao conteúdo desse
disco directamente através do nosso SO,
para aceder aos dados que salvaguardámos.

3) Backup. Faz-se o VHD do disco e
salva-se num HD Externo. No caso de ser
necessário reinstalar o Windows deve-se
abrir o VHD numa máquina virtual. Assim,
poderão ser copiados os ficheiros e ver o
que tinha sido instalado no PC.

Linha de Comando

O Disk2vhd inclui a linha de comando opções, que permite a criação de script VHD. Especificar os volumes a serem
incluídos num instantâneo da letra da unidade (por exemplo, C:) ou usar "*" para incluir todos os volumes.
Comando
disk2vhd <[drive: [drive:]...]|[*]> <vhdfile> Uso: disk2vhd <[unidade: [unidade :]...]|[*]> <vhdfile>

Exemplo:

Poderá fazer o download do Disk2vhd em:

E pode fazer o download do VirtualPC em:

h tt p : / / t e c h n e t . m i c ro s o f t . c o m /e n -
us/sysinternals/ee656415.aspx

http://www.microsoft.com/windows/virtu
al-pc/support/virtual-pc-2007.aspx
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ACTUALIDADES

Hardware

EEE PC EB1501U DA ASUS

A Asus aproveitou o CeBIT 2010 (maior exposição
comercial do mundo no domínio dos serviços de
telecomunicações digitais e TI), um produto

baseado na plataforma ION da Nvidia. É o novo Eee PC
EB1501U que é composto por um processador Intel Atom
330 (1.66GHz), um chip gráfico GeForce 9400 (chipset
Nvidia ION), um disco duro de 320GB de 2.5”, 2GB de
memória, e um gravador DVD-RW fino, WiFi 802.11b/g/n,
Gigabit Ethernet. Como bónus inclui ainda duas portas USB
3.0.

Preço e disponibilidade? O seu palpite é tão bom quanto o
nosso. Por enquanto vamos apreciar a foto e esperar o
lançamento.

SCANNERS

Como você pode conseguir o dobro na metade do tempo?
Fácil - digitalizando ambos os lados do documento ao
mesmo tempo. Incrível não?

Na CeBIT 2010, a “Image Access GmbH” apresentou o primeiro
scanner de grande formato duplex, o WideTEK 36 DS, que oferece o
dobro do desempenho de digitalização.

Dois sistemas de camera CCD efectuam a captura completa de
ambos os lados de um documento com uma única passagem,
enquanto o sistema comprime os dados antes de enviar as imagens
para a média de saída. Como o documento não precisa ser
colocado novamente para ser digitalizado do outro lado, o
resultado é o dobro da produtividade de digitalização em qualquer
documento onde seja necessária a digitalização frente e verso.

Através da integração mecânica mais extensa, de uma camera adicional e unidades de luz no dispositivo sem a
ampliação das suas dimensões, foi possível fabricar um dispositivo apenas 13 centímetros maior do que o já muito
compacto WideTEK 36 (foto a direita).

A família de scanners WideTEK tem uma grande leque de soluções para qualquer aplicação de grande formato,
inclusive para livros, como o mais recente scanner da família, o Bookeye 4.

WideTEK 25 – O scanner de mesa para formatos até A2 DIN
WideTEK 36 - scanner Folha de documentos até 36 polegadas de largura
WideTEK 42 - scanner Folha de documentos até 42 polegadas de largura
WideTEK 48 - scanner Folha de documentos até 48 polegadas de largura

•

•

•

•
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Entretenimento

GOD OF WAR 3, A EVOLUÇÃO

God of War 3 (GOW 3) é um jogo da série de jogos
electrónicos God of War. O seu desenvolvimento foi
formalmente anunciado em 2008 e em 2009 os

produtores apresentaram uma demo do jogo. No entanto, esta
não foi ainda jogada por completo, embora muita informação
tenha sido já foi desvendada.
A acção começa exactamente após o término de God of War 2
(2007), para a PlayStation 2. Montado no titã Gaia, o guerreiro
Kratos sobe em direcção ao Monte Olimpo, casa dos deuses
mitológicos. A cena mostra que o protagonista continua uma
violenta jornada em busca de vingança.

Na demo, Kratos, com a ajuda do Titã Perses, derruba e mata o deus Hélio (deus do Sol na mitologia grega), apresentando
muitas mais novidades do novo jogo. Agora, tudo evoluiu. Desde as cenas de acção até às estratégias de combate a
serem utilizadas contra cada inimigo, passando pela violência que o anti-herói jogável utiliza sobre quem se mete no seu
caminho de sangue. É importante lembrar que o jogo é recomendado para adultos.
Kratos usa as Athena`s Blades (espadas de Atenas, tradução livre); a Cestus, duas luvas com cabeça de leão; a Fire Bow
(arco de fogo, tradução livre), um arco que lança flechas de fogo que atravessam inimigos; e a Helios Head (cabeça de
hélio, tradução livre), que é a cabeça recém arrancada do deus do Sol, que serve para iluminar a escuridão e, durante
algum tempo, cegar inimigos, fazendo com que eles fiquem paralisados (efeito próximo da cabeça da Medusa e da
cabeça da Euríale).

Com as espadas presas em correntes, o personagem passa por diversos e gigantescos
obstáculos. Desta vez, Kratos terá a ajuda dos generais centauros, que comandam
soldados-zombies altamente destruidores. Um dos destaques desta edição é a
habilidade Eyes of a God, que possibilita ao personagem visualizar caminhos escondidos
que um comum mortal não seria capaz de ver.
No jogo, também é visto o Golden Fleece (velo dourado, tradução livre), e as Icarus
Wings (asas de Ícaro, tradução livre), ambas vindas de God of War 2. As novidades deste
jogo em relação às anteriores edições são ainda a Blade of Olimpus; o Ram (colidir),
movimento em que se utiliza um inimigo para colidir com outros e o Ride (transportar,
tradução livre), através do qual é possível controlar uma harpia ou um ciclope para voar
e atacar.

Na demo, nota-se que a qualidade gráfica
está bastante melhor que em God of War
2. Também se verifica que para God of War
3, o design das orbs foi mudado. Foram
apresentadas novas criaturas, com a
readopção e reconstrução dos centauros e
da quimera. As harpias, ciclopes e
soldados zombies foram refeitos e este
jogo tem agora também uma introdução
que mostra toda a história de kratos,
desde que se torna servo de Ares até
matar Atena e ir atrás de Zeus.
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( Continuação )

O jogo foi lançado em 16 de Março de
2010, exclusivamente para a PlayStation
3. GOW 3 é o quinto capítulo da série,
após God of War: Chains of Olympus;
God of War; God of War: Betrayal e God
of War II. O slogan do jogo é "In the end,
there will be only chaos".

O jogo chama também a atenção pelos esplêndidos gráficos e cenários, demonstrando o poder com que chega, na sua
estreia, ao meio da nova geração de consolas. Parece que, finalmente, as empresas de desenvolvimento de jogos
electrónicos estão a aprender a utilizar o avançado sistema para os meios caseiros de diversão.
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TEMOS DE SER BONS ACTORES

António Paraíso
Consultor e Formador de Marketing, Vendas e
Internacionalizção

A Abordagem Teatral em Serviços

Sinto-me privilegiado por ter sido aluno do
Professor Raymond Fisk www.rayfisk.com, um
especialista americano de marketing de serviços.

Fisk criou a teoria da Abordagem Teatral, defendendo
que existem semelhanças fortes entre uma Peça de
Teatro e uma Empresa Prestadora de Serviços.

Essa abordagem inovadora sugere as seguintes
analogias:

Como podemos interpretar estas variáveis e introduzi-
las no quotidiano das empresas?

O Público fez o esforço de sair de casa, ir até ao teatro e
comprar o bilhete de entrada.
Pretende, por isso, ver um bom espectáculo e tem
direito a ele. Se isso não acontecer ele ficará desiludido,
não voltará nem recomendará aquela peça ou aquela
Companhia de Teatro a amigos e conhecidos.

É exactamente assim que os Clientes das empresas de
serviços se sentem e se comportam.
Os empresários e gestores devem reflectir sobre isso!

Os Actores deverão ser profissionais qualificados
(formação em artes dramáticas) e possuir um perfil
adequado (talento) para lidar com o Público e o
conquistar.

Clientes à Público

Pessoal que presta o serviço à Actores

Local de preparação do serviço à Bastidores

Local de prestação do serviço à Palco

Processo de prestação do serviço à Peça

Nem todas as pessoas conseguem ser bons actores. É preciso
ter formação mas sobretudo jeito e gosto. O mesmo
acontece com os prestadores de serviços. É importante que
tenham formação técnica no tipo de serviço que vão prestar
mas também devem ser Entusiastas do Serviço, ou seja, ser
naturalmente simpáticos e ter preocupação genuína em
ajudar os clientes a resolver problemas.

Os Bastidores não estão à vista do Público. Atrás das cortinas,
está esse local onde todas as acções são planeadas e
preparadas e onde se presta apoio ao Palco.
O pessoal que lá trabalha deve ser tecnicamente
competente, dinâmico e contribuir para o sucesso da peça.
Não é desejável, mas até poderão ser Burocratas dos
Serviços, ou seja, ter um perfil de menor simpatia e menor
esforço em agradar a clientes. Quem não tem vocação para o
palco, poderá ter a oportunidade de estar nos bastidores,
onde há trabalho importante a fazer e onde não é necessário
o contacto directo com os clientes.

O Palco está à vista do Público. Deve por isso ser atraente,
acolhedor, organizado de forma a facilitar o desenrolar da
Peça e com um layout e localização que permitam boa
visibilidade e acessibilidade.
Pois assim deverá ser também o local onde as empresas
recebem os seus clientes e onde fazem negócios com eles.
Valerá a pena reflectirem sobre o vosso Palco!

O êxito da Peça de Teatro depende do desempenho de todos,
até mesmo do público.
A peça é o resultado dinâmico da interacção dos actores, do
público, do pessoal de bastidores, em todo aquele espaço
envolvente.
A preparação cuidadosa e profissional de todo o processo de
prestação do Serviço, o empenho de todos, tanto no “palco”
como nos “bastidores”, é fundamental para o sucesso da
“peça” e para que no final, tanto o “público” como o próprio
pessoal da Companhia de Teatro, fiquem satisfeitos.
Mas sobretudo para que o Público fique deliciado!

Hoje em dia, a preocupação em Satisfazer Clientes não é
suficiente e qualquer empresa ou profissional deverá
desenvolver esforços para Deliciar Clientes, se quiser que
eles voltem e os recomendem.

Acredito que estas ideias possam ser inspiradoras para
reorganizarem os vossos negócios.
As aulas do Professor Fisk foram sempre momentos de
reflexão e inspiração que não esquecerei.
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TEMPO, O RECURSO MAIS VALIOSO

Celso Luiz Simões
Director Executivo da ABRAT - Associação Brasileira de
Empresas de Tecnologias de Informação

Mantenho contacto diário com empresários e profissionais que actuam em pequenas e médias
empresas, vivenciando os seus problemas e procurando soluções que sejam viáveis para os seus
negócios e objectivos.

É muito comum que sejam discutidos assuntos como o aumento de receita, o corte de custos, o aumento de
rentabilidade e racionalização de recursos físicos e humanos. Em geral, estão atrelados a metodologias que são
aplicadas ou estudadas para posterior aplicação na empresa.

Normalmente os empresários queixam-se dos pequenos e pouco significativos resultados obtidos a médio e
longo prazo. Os profissionais, por sua vez, queixam-se da sobrecarga de trabalho que tiveram em função da
metodologia aplicada, sem nenhum ganho aparente no seu trabalho. Todos demonstram insatisfação...

Calma, não sou contra as metodologias disponíveis no mercado que, se bem aplicadas, trazem bons resultados
para a empresa. O que eu acho é que as empresas e os seus profissionais não levam em conta o recurso mais
valioso que, necessariamente, deverá ser aplicado em todas as actividades indispensáveis à implementação da
nova metodologia. E não me estou a referir ao famoso cronograma, que determina as datas de início e de fim de
cada actividade e que quase sempre tem os prazos não cumpridos. Estou sim a referir-me ao tempo necessário
para realizar essas actividades e que não será aplicado naquelas já exercidas pelos profissionais.

Além disso, na era do conhecimento, onde existem mais informações disponíveis do que podemos assimilar e a
comunicação instantânea atinge toda a empresa em segundos, ninguém parece ter tempo para tratar das
informações, ponderar sobre acções que devem ou não ser executadas. Todos agem pressionados pela rapidez,
onde é mais importante fazer alguma coisa imediatamente do que fazer alguma coisa certa. Que metodologia
pode sobreviver a isso?

O mais interessante é que praticamente ninguém se preocupa em proporcionar aos profissionais da empresa
ferramentas para eliminar essa falta de tempo. Parece mais fácil “esticar” o tempo como se ele fosse um elástico
maravilhoso que não se rompe. Mas na prática, ele acaba sempre por se romper.

O principal ponto de ruptura é no tempo que cada profissional dedica à sua vida pessoal. Como o tempo é
sempre o mesmo, 24 horas em cada dia, não resta outra opção aos profissionais além de dedicar mais desse
tempo à empresa, negligenciando sua vida pessoal. Num primeiro momento, a empresa consegue mais
resultados com o tempo adicional que os seus profissionais lhe dedicam, mas a médio prazo, há uma perda
significativa na qualidade do trabalho, reduzindo os resultados da empresa como um todo.

É claro que é fundamental para qualquer empresa ter profissionais dedicados e comprometidos, que façam o
trabalho com qualidade, gerando bons resultados. Mas isso não pode ser conseguido à custa de sacrifícios nas
suas vidas pessoais.
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E qual a solução para as empresas e para os seus profissionais?

Não é possível parar a evolução da tecnologia e ficar à margem dos benefícios que ela oferece, pois quando isso
ocorre, fatalmente a empresa ficará fora do mercado e os profissionais ficarão sem empregos.

A solução é aplicar em primeiro lugar metodologias de administração do tempo, que permitam aos profissionais
saber o que fazer, quando fazer e como fazer. Diretrizes que levem os profissionais a valorizar o seu tempo e,
consequentemente, o tempo dos seus colegas, clientes e fornecedores.

Se todos na empresa perceberem que o tempo é um recurso que não pode ser armazenado e nem
reaproveitado, pois quando um minuto é desperdiçado não há como recuperá-lo, todos procurarão aproveitar
da melhor maneira possível cada segundo da sua vida.

Pense em algumas das implicações directas desse entendimento nas situações mais triviais que acontecem nas
empresas: as reuniões seriam mais curtas e objectivas; os e-mails não seriam enviados com cópia para diversas
pessoas que não precisariam de os receber, minimizando o tempo de cada um dedicado ao seu tratamento; cada
actividade seria feita da melhor forma possível, pois ninguém desejaria perder tempo a refazer trabalhos e nem
permitiria que outras pessoas tivessem que fazê-lo; as actividades e as suas consequências seriam pensadas,
para que os resultados fossem os melhores possíveis com o menor tempo aplicado; ninguém enviaria um e-mail
para o colega do lado, pois seria muito mais rápido e saudável, falar com ele a respeito do assunto; ao receber
alguém para conversar, daria total atenção ao visitante, resolvendo rapidamente o assunto, ao invés de dividir a
atenção entre o visitante, os e-mails e os outros meios de comunicação instalados no computador; os horários
seriam cumpridos, pois todos prezariam muito seu tempo; os processos seriam definidos para obter o melhor
resultado , com o menor tempo possível de cada profissional envolvido. Actividades burocráticas e
desnecessárias seriam eliminadas sumariamente.

Mas o maior benefício da administração do tempo é a inclusão das actividades pessoais no planeamento feito
pelos profissionais , melhorando a sua qualidade de vida e seu rendimento na empresa. Com uma vida
equilibrada entre trabalho e lazer, as pessoas são menos susceptíveis de contraírem doenças, há menos stress e
a criatividade é muito melhor. Além disso, abre-se a oportunidade para que os profissionais se relacionem entre
si, com os clientes e com os fornecedores, passando a perceber novas oportunidades para a empresa. Todos
ganham com isso...

Espero que o tempo que utilizou a ler este artigo tenha sido bem aproveitado e o leve a administrar melhor o seu
tempo, pois cada segundo presente imediatamente se torna passado. Mas é no presente que cada um de nós
pode determinar como será o seu futuro.
Trate muito bem do seu recurso mais precioso.
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CONTEXT-AWARENESS

Bruno Rocha
Eng.º Informático

Quando os humanos interagem com outros humanos e com o que está à sua volta, é usada a
informação implícita da situação. Intuitivamente, deduzimos e interpretamos o contexto da
situação e reagimos apropriadamente. Os computadores não são tão intuitivos em deduzir a

informação do seu ambiente e em usá-la na interactividade, ou seja, não conseguem ter informação de
uma forma transparente, e mesmo que o consigam, é necessário que seja explicitamente fornecida. Isto
constitui um desafio para a interacção homem-máquina.
O contexto de que falamos pode ser explicado como “qualquer informação que pode ser usada para
caracterizar a situação de uma entidade. Uma entidade é uma pessoa, um local, um objecto que é
considerado relevante para a interacção entre um utilizador e uma aplicação informática, incluindo os
mesmos.” (Dey, A. e Abowd, G.).
Um sistema é assim “context-aware” se conseguir extrair, interpretar e usar a informação que tem ao seu
dispor e adaptar as suas funcionalidades ao contexto que estiver a usar. Os desafios para tais sistemas
recaem na complexidade em capturar, representar e processar os dados do contexto. Para capturar são
necessários sensores e/ou programas adicionais e, para transferir essa informação para a aplicação e para
que outras aplicações a utilizem, é necessário ter um formato comum de representação dessa informação.
Mesmo assim, não chega para se ter um ambiente sensível ao contexto. As aplicações, para além de
extraírem essa informação, têm que ter ainda “inteligência” para a processar e para deduzir o seu
significado. Este é o maior desafio que se coloca, porque o contexto é muitas vezes indirecto e deduzível
apenas quando se combina diferentes informações de contexto.
Por exemplo, numa casa inteligente, imaginam-se a acordar de manhã e ter “alguém” a detectar o vosso
movimento e a perguntar se desejam café? Um simples “sim” faz com que a máquina seja activada para
quando se dirigirem à mesma, esta já estar preparada para servir o café. E se o nosso frigorífico não se
limitar a ser um local onde podemos conservar os alimentos mas também, comunicando juntamente com o
caixote do lixo, possa ter a percepção de que determinados produtos da nossa preferência esgotaram? E se
ele próprio criar uma lista desses produtos, enviar para um supermercado e os produtos forem entregues
em casa sem termos a necessidade de perdermos nós esse tempo? Talvez brevemente isto seja uma
realidade.

27



TECNOLOGIAS

CMDB - SUPORTANDO AS OPERAÇÕES DE TI

Paulo Espanha

Existem hoje diversas discussões sobre qual a melhor forma de implantar um ITIL (Information
Technology Infrastructure Library), quais as motivações que levarão uma determinada organização a
promover a sua implantação, quais os processos que devem ser ou não implentados. De entre estas

e outras discussões, gostaria de analisar o CMDB (Configuration Management Database) como base, como
infra-estrutura de toda a cadeia de processos que serão suportados por ele e, como a qualidade dos dados
e das informações geradas a partir dele, pode influenciar positiva ou negativamente a Gestão de Serviços
de TI das organizações.

É notório que existem muitas perguntas a respeito do CMDB e tenho visto algumas organizações com
dúvidas sobre a sua implementação. Se irá funcionar ou não. Bem, a ideia é abrir a discussão expondo uma
linha de pensamento: Sim, implantar o CMBD é preciso!
Se nos basearmos no que diz o ITIL v2, o CMDB "é a fonte de informação para todas as decisões que são
tomadas em TI". Ponto. Todos os processos estão “pendurados” nos dados e nas informações que residem
no CMDB. Todas as decisões que serão tomadas estarão suportadas nas informações armazenadas no
CMDB. E como se faz para mantê-lo actualizado? É possível mantê-lo vivo através dos processos de
discovery/configuração e gestão de mudanças (alteração). Todos os outros processos são usuários do
CMDB e não assimilam dados.

Tem-se muitas vezes a ideia de que o CMDB é um grande banco de dados que contém toda a informação,
quando na realidade o importante é a integração com outras bases nas quais residem dados importantes e
que se relacionam de alguma forma, seja lógica ou física, com outros dados de outras bases, formando
assim vários repositórios de informação. A captura de todos os aspectos importantes torna o processo
numa jornada, e não algo que se inicia e algum tempo depois chega ao fim. Deve-se constantemente apurar
a recolha de dados e serviços da infra-estrtura de TI para que as decisões se tornem cada vez mais precisas.

Mais uma vez, todas as decisões são tomadas em cima das
informações contidas no CMDB. É como um efeito
borboleta: se as informações são de boa qualidade, estas
suportarão decisões que tendem a ser mais acertadas.
Também podemos olhar sob o ângulo de uma bola de
neve ao contrário: o processo irá sendo refinado mais e
mais até que se alcance um patamar de elevado nível de
serviço.

Agora, o inverso também é verdadeiro: se as informações contidas forem más, as decisões serão piores ainda,
mantendo o “status quo”. Infelizmente parece que a maioria das organizações ainda reside neste processo. E
essas más decisões levam os executivos das empresas a fazerem o que chamamos de um outsourcing punitivo:“...
Se vocês não conseguem fazer as coisas certas, procurarei alguém que saiba”. E isto não é bom para ninguém,
nem para os outsourcings o longo prazo.
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PSI

PDF Creator

7-Zip

ATIWD

O PSI é uma ferramenta gratuita para utilizadores não empresariais que, depois de instalada num sistema, efectua
continuamente auditorias, detectando as aplicações desactualizadas e expostas a vulnerabilidades. Depois de
inventariar essas fragilidades que afectam o sistema, o PSI apresenta as soluções para as ultrapassar, incluindo uma
ligação para a respectiva actualização de segurança, publicada pelo fabricante do software afectado.

Uma ferramenta ideal para os utilizadores que necessitam de transformar os mais diversos documentos em PDFs é o
PDFCreator. Arquivos deste formato trazem mais segurança, já que necessitam de conhecimento avançado para
edição.

O PDFCreator cria, de forma simples, PDFs a partir de qualquer programa Windows. É usado como se fosse uma
impressora no Word, Excel, ou qualquer outro aplicativo do Windows.

O software 7-Zip é um compactador de arquivos com alta taxa de compressão. O programa suporta ficheiros do tipo
7z, ZIP, CAB, RAR, ARJ, LZH, CHM, GZIP, BZIP2, Z, TAR, CPIO, ISO, MSI, WIM, NSIS, RPM e DEB.

O “Acronis True Image WD Edition” é um software que ajuda a clonar completamente a unidade do sistema actual
para o novo disco rígido WD. O Software faz uma cópia exacta do disco antigo no seu novo disco rígido WD, incluindo
o sistema operacional, aplicativos, dados, preferências e configurações de e-mail. Tudo vai estar presente e a
funcionar exactamente como no disco rígido antigo.

O ATIWD é baseado no premiado Acronis True Image Home 2009.
Se tem um disco duro da marca “Western Digital”, vá ao site e faça o download do software “Acronis True Image WD
Edition”.

O download do manual de utilização do Acronis está em Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Koreano, Russo,
Chines, Espanhol e em Português. Pode ser feito no site abaixo:

https://www.cert.pt/index.php/pt/ligacoes/ferramentas/1541-secunia-personal-software-inspector

http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/

http://sourceforge.net/projects/sevenzip/

http://support.wdc.com/product/downloaddetail.asp

http://www.wdc.com/wdproducts/acronis/um.asp
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Um Phishing antigo mas que ainda engana muita gente

Um Phishing (mensagem falsa)

Um e-mail com um suposto link para o YouTube é falso e esconde outro endereço. No campo "assunto" do e-mail, o
texto diz que o usuário tem um vídeo publicado no YouTube com diversos acessos. Mas, na verdade, quando se clica
no link ele reenvia-nos para um outro link, como o

O conceito desse ataque não é novo (na verdade, existem e-mails datados de 2007) Vejam um exemplo no e-mail
abaixo:

http://www.pepitichler.at /components/com_search/livia.php

De: youtube@videos.com

Enviada em: 28 de março de 2009 03:27

Assunto: O seu nome foi mencionado na rede youtube

Ola, Temos a satisfação de comunicar-lhe que seu nome foi mencionado

num dos nossos videos mais visitados da nossa

rede. http://www.youtube.com/watch?v=Y6BS8926mVgI

Sequestros de dados

A Fortinet, empresa da área de segurança de rede
( ), fez um estudo onde
revelou que no mês passado o spam
internacional se concentrou em campanhas do
chamado " ". A campanha,
apontada como predominante naquele período,
valeu-se de uma falsa mensagem (em inglês)
onde era dito que o usuário teria o acesso à
internet cortado devido a actividades ilícitas,
comprovadas num suposto relatório. Ao abrir o
anexo zipado, o utilizador instalaria o programa
sequestrador no PC e ficaria com os dados
bloqueados. A mensagem é mostrada abaixo
(reproduzida do painel da Fortinet).
Este tipo de ataque não é novo (existe desde o fim
dos anos 80), mas o seu uso vem-se
intensificando entre as demais técnicas de spam
e phishing.

ransomware

http://www.fortinet.com/

*

*Nota:Ransomware são programas que se instalam na máquina do
usuário e sequestram os dados até que ele adquira um software de
limpeza.

Mais um tipo de ataque: Barra de Ferramentas do Skype para Outlook

A Websense Security Labs descobriu uma nova onda de ataques por e-mail visando o Skype. Até agora, a quantidade
de spam não é grande, mas a Websense acredita que poderá aumentar.

A mensagem de spam contém um anexo de arquivo chamado SkypeToolbarForOutlook.zip, que na verdade é um
Cavalo de Tróia (trojan backdoor) que se instala no PC e que tem um nível muito baixo de detecção.

Como o spam de e-mail copia o look and feel* do Skype., pode facilmente enganar até os utilizadores mais
avançados.
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Fim do suporte para o Windows XP SP2, Windows 2000 e
Windows Vista RTM.

No dia 13 de Abril, o suporte ao Windows Vista RTM foi
encerrado. Como tal, se é um utilizador do Windows Vista
sem service packs instalado (também conhecido como
Windows Vista RTM), não deixe de realizar a actualização
utilizando o Windows Update para instalar o pacote
disponível, Windows Vista Service Pack 2 – note que
precisará de instalar previamente o Windows Vista Service
Pack 1.

No dia 13 de Julho de 2010, será também descontinuado o
suporte a todas as versões do Windows 2000 e Windows XP
Service Pack 2. Para quem ainda utiliza o Windows XP SP2,
recomendamos a actualização para o Windows XP Service
Pack 3, pelo Microsoft Update website.

Manter o seu PC actualizado e seguro é essencial para qualquer utilizador, seja em casa ou no trabalho. Uma dica
importante é manter sempre o Windows Update ligado para actualizações automáticas. Através do Windows
Update a Microsoft provê actualizações de segurança e novos service packs para o Windows, sem nenhum custo,
além de actualizar programas como o Internet Explorer 8 e o Microsoft Security Essentials.
Obs: O lançamento de um Service Pack não influencia as datas de encerramento do Suporte Estendido e do Suporte
Base. Como tal, não haverá nenhuma alteração, nas datas anunciadas anteriormente, nos níveis de suporte para o
Windows XP ou Windows Vista. O Windows XP passou da fase de Suporte Base para a fase de Suporte Estendido em
14 de Abril de 2009, conforme definido. Durante a fase de Suporte Estendido do Windows XP, a Microsoft
continuará a fornecer suporte pago (incluindo Premier, Essential, Professional, SA e PPI) e actualizações de
segurança gratuitas. O Suporte Estendido do Windows XP será descontinuado em 8 de Abril de 2014.
Para saber mais sobre as principais datas relacionadas com o suporte de Service Packs, visite a página do Ciclo de
Vida de Suporte do Service Packs em .
Outros links:

Microsoft Update website:
Internet Explorer 8:
Microsoft Security Essentials:

http://support.microsoft.com/gp/lifesupsps

http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=pt
http://www.microsoft.com/portugal/windows/internet-explorer/default.aspx

http://www.microsoft.com/Security_Essentials/

*NOTA: Na concepção do software o termo look and feel é utilizado
em relação ao interface gráfico do usuário e compreende os aspectos
da sua concepção, incluindo elementos como cores, formas,
disposição e tipos de caracteres (o "look"), bem como o
comportamento de elementos dinâmicos tais como botões, caixas, e
menus (o "feel").
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