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Na edição deste mês a Meio Byte entrevistou Miguel Dau, 
Vice-Presidente de Operações da Azul, uma das mais re-
centes companhias aéreas brasileiras, cujo nascimento 
aconteceu há precisamente dois anos. Apesar de estar a 
operar no mercado há relativamente pouco tempo, esta 
empresa aparece já em quarto lugar no market share da 
aviação do Brasil, confirmando a crença de que mesmo 
em momentos de crise é possível que uma organização 
prospere no mercado. A Azul tem apostado fortemente 
em tecnologias avançadas e em programas de fidelização 
e de satisfação dos clientes internos e externos. Pioneira 
na instalação do Dual Head Up Display a bordo de toda a 
sua frota, dispõe ainda de um simulador de voo de última 
geração para o treino dos seus pilotos. A preocupação per-
manente com o bem-estar e a formação do colaborador, 
apelidado de Tripulante Azul, é um factor estratégico para 
esta empresa, que vê nele a peça chave para a satisfação 
do cliente e em última instância para o interesse dos ac-
cionistas.

Uma vez mais, falaremos também do cliente na perspecti-
va do CRM e na importância de identificar e classificar cada 
um deles. No Especial Meio Byte publicamos um artigo 
que desconstrói a ideia de que ele tem sempre razão ou 
que o devemos considerar como um bom cliente, apenas 
porque a facturação obtida com ele é elevada. Com efeito, 

segundo a visão do autor, um cliente com uma facturação 
acima da média não é necessariamente o melhor cliente 
de uma dada empresa. Há que considerar o resultado fi-
nanceiro obtido em função do custo do seu atendimento.
Tal como o CRM, o Marketing Digital é um conceito sur-
gido da evolução da economia no século XXI, por força da 
entrada numa nova era de transformações tecnológicas 
e digitais. Através da sua aplicação ao nível da es-
tratégia de negócio, as empresas conseguem uma 
comunicação diferenciadora, ao mesmo que tempo 
que reduzem no tempo de execução e nos custos 
associados. É claro que por agora nem todas as 
organizações o praticam, até porque vivemos num 
país cujo tecido empresarial é composto maioritariamente 
por PME’s, com poucos recursos para investimento em 
marketing e comunicação. Contudo, nos dias de hoje, é 
inegável o poder da Web e das tecnologias para a projec-
ção e visibilidade de uma empresa no mercado. 

Voar no espaço virtual é o desafio que todas as empresas 
terão que enfrentar se pretendem sobreviver num futuro 
de médio/longo prazo.

Ana Silva [Editora]

há que  
saber voar 
com a  
tecnologia…
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o limite 
é  o céu 
azul

Conversei com o Comandante Miguel Dau, 
COO da AZUL, Linhas Aéreas Brasileiras, que 
gentilmente me recebeu em Azulville, a sede 
da empresa em São Paulo. Esta que é uma 
das mais novas e promissoras empresas de 
aviação actualmente existentes no Brasil, foi 
fundada em 2008 pelo norte-americano David 
neeleman, também proprietário da aérea Jet 
Blue nos Estados Unidos. 
A AZUL investe forte em tecnologia para dar 
mais conforto e segurança aos seus clientes 
e tripulantes. Tudo isto, praticando a máxima 
low cost/low fare. O crescimento estrondoso 
desta empresa mostra-nos que é possível en-
frentar um período recém saído de uma crise 
mundial e fazer com que aconteça o que to-
das as empresas ambicionam: ter visibilida-
de, reconhecimento e acima de tudo, núme-
ros “azuis” no fundo da página.

• • Meio Byte Comandante Dau, muito resumi-
damente, apresente-nos a AZUL.
Miguel Dau A AZUL é uma das companhias aé-
reas mais novas a operar no território brasileiro. 
É uma empresa que foi fundada no início de 2008 
para circuitos domésticos, detém 18 aviões da 
frota Embraer, modelos 195 e 190, a operar em 
mais de 20 cidades brasileiras e está já autoriza-
da a operar voos charter a nível internacional. No 
último fim de semana de junho, já efectuamos 
voos para Buenos Aires e Bariloche. Não são 

voos regulares, mas já estamos a pensar nessa 
possibilidade num futuro a curto prazo.

• • MB Quais as perspectivas de crescimento da 
AZUL em relação às outras companhias aéreas 
no Brasil?
Miguel Dau Somos hoje a quarta empresa em 
termos de market share no Brasil. Acreditamos 
que até o final do ano venhamos a ocupar o ter-
ceiro lugar, pois como eu disse anteriormente, 
hoje já estamos com 18 aviões incorporados na 
frota, 21 garantidas até ao final do ano, podendo 
chegar a um crescimento além destes 21 aviões 
ainda em 2010. Já estamos em negociação com 
agentes financiadores e com a própria Embraer, 
que é a fabricante das aeronaves. Para o próxi-
mo ano, vemos a possibilidade do incremento de 
mais 12 aviões para a nossa frota.  

• • MB O que nos pode contar em relação aos 
novos projetos de fidelização do cliente AZUL?
Miguel Dau  A AZUL possui um programa de 
fidelização que se chama “Tudo Azul”. É um pro-
grama de vantagens que não se assemelha a um 
programa de milhas percorridas. É o acumular de 
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Roberta Betancur
Profissional e Consultora na áreas de Comunicação e 
Comércio Exterior. Especialização em Empreendedorismo
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créditos em relação ao que o cliente adquire. O 
passageiro que compra a passagem e voa, ad-
quire 5% do valor da tarifa em créditos na sua 
conta com a AZUL. A partir do momento que ele 
acumula múltiplos de cinquenta reais, passa a ter 
o direito de utilizá-los como desconto na compra 
de futuras passagens com a AZUL. 
Outro diferencial é um serviço gratuito de auto-
carro executivo que a AZUL oferece aos clien-
tes que desejam embarcar ou desembarcar em 
São Paulo pelo aeroporto de Campinas. Como o 
trânsito da cidade é caótico, a AZUL oferece este 
serviço que circula entre o aeroporto e os  princi-
pais pontos da cidade de São Paulo. 
Em janeiro de 2011, teremos também instalado 
em todas as aeronaves da frota, o sistema de 
Live TV, ou seja, serão trinta e seis canais de TV 
ao vivo nos assentos de todos os passageiros, 
dando a opção ao cliente de assistir o que mais 
lhe interessar. 

 • MB Como está a vida financeira da AZUL, já 
com quase dois anos de operação?
Miguel Dau Nós ainda vamos completar dois 
anos em Dezembro. A AZUL tem actuado com 
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uma política de contenção de custos muito for-
te, pois a aviação é uma actividade onde se tem 
pouco controle sobre todas as variáveis. Contro-
lam-se aproximadamente quarenta por cento dos 
custos, sendo que os outros sessenta ficam des-
providos desse controle. A empresa já atingiu o 
equilíbrio financeiro entre despesas e receitas e 
esperamos fechar este ano já com lucros.

• • MB Após quase um ano de lançamento, como 
está a AZUL Cargo?
Miguel Dau A AZUL CARgO completa em Agos-
to um ano de existência. foi algo que acabou por 
surgir de maneira bastante prematura, pois não 
previamos a criação deste projecto em 2009 mas 
sim no fim de 2010. Esta é a prova de que o grupo 
de profissionais que trabalha na AZUL, especifi-
camente na AZUL CARgO, é um grupo realmen-
te comprometido e com conhecimento do negó-
cio. Hoje, a AZUL CARgO já está a servir mais de 
duas mil cidades no Brasil, para entrega de carga 
porta a porta, já possui mais de mil clientes, já 
transportou mais de novecentos e oitenta tone-
ladas de carga e já possui mais de trinta e sete 
por cento da carga doméstica movimentada  
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no aeroporto de Viracopos em Campinas. 
A AZULCARgO hoje é uma realidade, é uma op-
ção no mercado logístico brasileiro, inicialmente  
fazendo apenas transporte de carga doméstica, 
mas já em fase de entendimento com algumas 
empresas estrangeiras para fazermos a distribui-
ção de carga internacional no Brasil. 

• • MB O que é a Universidade AZUL?
Miguel Dau É um departamento de formação 
que tem objetcivamente a responsabilidade na 
treinar os profissionais da AZUL que venham a 
desempenhar funções específicas na actividade 
de aviação. Isto abrange desde comandantes e 
co-pilotos, comissários, técnicos de manuten-
ção, agentes de aeroporto e todos os profissio-
nais que pretendam uma especialização para a 
actividade aérea, visto que a mesma é das mais 
fiscalizadas no mundo. A Universidade AZUL tem 
essa obrigação e está em processo de certifica-
ção junto à ANAC (Agência Nacional de Aviação 
Civil), com o objectivo de poder ministrar forma-
ção a terceiros. O profissional poderá estudar 
aqui, especializar-se e sair pronto para o mercado 
de trabalho. 

• • MB A AZUL acaba de comprar um simula-
dor de voo de última geração para formação dos 
seus colaboradores. Qual a vantagem que isso 
traz para a empresa? 
Miguel Dau O simulador foi uma decisão estra-
tégica da AZUL de não depender de terceiros na 
formação dos seus pilotos, visto que só encontra-
mos esse tipo de simulador disponível nos Esta-
dos Unidos e na Europa. O custo de deslocamento 
desses tripulantes, a ausência deles nas escalas 
de trabalho, aliado à burocracia e à dificuldade de 
se efetuar um curso de pilotos, especificamen-
te nos Estados Unidos, fez-nos tomar a decisão 
de adquirir este primeiro simulador da aeronave 
Embraer 190/195 na América do Sul. É de ulti-
ma geração, foi fabricado pela fly Safety e com 
ele temos a capacidade de promover todo  o tipo 
de formação, como se fosse real. O piloto tem 
a possibilidade de treinar todas as possibilidades 
de emergência vividas por este tipo de aerona-
ve. Como tal, passamos a economizar uma verba 
significativa que seria necessária à deslocação da 
tripulação para realização de cursos. Já estamos 
na negociação de um segundo simulador, o que 
mostra que a nossa decisão foi muito acertada.
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• • MB Vocês também investiram muito num 
equipamento chamado HUD (Head Up Display). 
O que é e como funciona este equipamento?
Miguel Dau A AZUL é a empresa pioneira na ins-
talação do Dual Head Up Display (para os dois 
pilotos) a bordo de toda a sua frota. Este é um 
equipamento que tem como objectivo projetar 
na placa de vidro que fica na linha de visão de 
cada um dos pilotos as informações dos princi-
pais instrumentos da aeronave. Isto faz com que 
o piloto não precise movimentar a cabeça à pro-
cura dessas informações no painel de comando. 
foi realmente um investimento elevado, à volta  
de um milhão de dólares para cada aeronave da 
frota AZUL. Somos actualmente a única frota no 
mundo a operar com o Dual Head Up Display em 
todas as suas aeronaves.

• • MB Já constatámos que esta empresa se pre-
ocupa muito com o bem estar dos seus colabo-
radores e clientes. Quais são os padrões adopta-
dos para que isso aconteça?
Miguel Dau A AZUL tem como seu principal va-
lor a segurança. Nada substitui a segurança nas-
nossas operações. O que consideramos a chave 

do sucesso da AZUL, não só agora, mas para o 
futuro, é a preocupação que temos com o tri-
pulante AZUL. Aqui todos os colaboradores são 
chamados de tripulante AZUL e  os passageiro 
apenas de tripulantes. O que acontece é que o 
tripulante AZUL tarta do cliente e o cliente cuida 
do acionista. Isto gera um círculo vicioso em que 
cada um procura preocupar-se com um dos ele-
mentos desta cadeia produtiva e, dentro dela, o 
nosso tripulante AZUL tem a maior importância. 
Se ele estiver feliz, certamente vai tratar bem 
o nosso cliente, fazendo com que este mesmo 
cliente volte a viver o que chamamos de “expe-
riência AZUL”. 
Podemos constatar esta satisfação, pois a AZUL 
é pioneira na participação em redes sociais de re-
lacionamento pela internet. Já são mais de cem 
mil fãs no facebook e mais de vinte e cinco mil 
seguidores no Twitter.

• • MB Qual a sua visão para a aviação brasileira 
depois das crises que passamos, com quebras, 
acidentes, atrasos e falta de infraestrutura aero-
portuária?
Miguel Dau A aviação brasileira, com maior foco  
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na aviação doméstica, desde Maio de 2009 tem 
sentido um crescimento constante. Nos últimos 
meses, Março e Abril, tivemos mais de vinte 
por cento ao mês de crescimento na procura de 
transporte aéreo doméstico. Acreditamos que 
a economia brasileira está sólida e vai acompa-
nhar este crescimento, que ronda em média três 
vezes sobre o crescimento do PIB. Isto está a 
ser um grande desafio para as empresas na for-
mação de pessoal, aquisição de novas aerona-
ves e na própria infraestrutura para fazer face a 
esta procura, que cresceu basicamente com o 
aumento da classe C no mercado nacional. Este 
facto já é uma realidade, não só para a aviação. 
O que consideramos um grande desafio de Es-
tado é a questão da infraestrutura aeroportuária. 
Ela é um monopólio de governo, porque é uma 
empresa estatal que detém o controle de ses-
senta e oito aeroportos no Brasil e, infelizmente, 
por falhas de governos passados, deixou-se de 
investir e de planear esta questão. O que cons-
tatamos hoje é que provavelmente teremos um 
“gargalo”, pois as empresas já estão a investir 
em aeronaves, a procura responde a essa oferta 
de transporte aéreo e, contudo, começamos a 

ver que os aeroportos não estão preparados para 
esse crescimento. Esperamos agora que o go-
verno brasileiro canalize recursos para que pos-
samos corrigir esta situação. Esta falta de infra-
estrutura certamente poderá interromper o fluxo 
de crescimento.   

Miguel Dau possui mais de 33 anos de ex-
periência na aviação civil e militar, com mais 
de 14.000 horas de vôo. é Oficial Aviador da 
reserva da Força Aérea Brasileira (Piloto de 
Caça). Atualmente é o vice-Presidente Téc-
nico-Operacional/Chief Operating Officer da 
AZUL Linhas Aéreas Brasileiras. Fez parte da 
Diretoria do Eng. Fernando Pinto, atual presi-
dente da TAP, durante a sua gestão na vARIG, 
quando exerceu a função de Diretor de Car-
gas. Foi colega dos atuais vice-Presidentes da 
TAP, Manoel Torres, Luiz da Gama Mór, e Mi-
chael Conolly. 

Acreditamos que a 

economia brasileira está 

sólida e vai acompanhar 

este crescimento, 

que ronda em média 

três vezes sobre o 

crescimento  do PIB
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Mestre em Relações 

Públicas

as vantagens do  

marketing digital nas 

empresas e negócios

É do conhecimento comum a importância do Ma-
rketing no mundo competitivo em que estamos 
inseridos, contribuindo para o desenvolvimento e 
crescimento dos negócios e empresas. No contex-
to de transformação para uma era digital, vemos 
que tanto a sociedade, o mercado e o consumidor 
mudaram. Por esse motivo, o Marketing também 
sentiu necessidade em mudar, em evoluir, tendo 
em conta o novo cenário e as novas ferramentas 
que o contexto digital nos apresenta.
E eis que surge o Marketing Digital como nova 
ferramenta de comunicação, num momento em 
que as empresas reconhecem a importância de 
apresentar os seus produtos e serviços através 
da Internet e/ ou telemóveis. Contudo, aliar as 
tradicionais técnicas do Marketing às novas tec-
nologias, pode ser considerado um passo arris-
cado, ao mesmo tempo que imprescindível para 
o desenvolvimento de novas áreas de negócio. 
Em Portugal, este tipo de Marketing ainda se en-
contra pouco desenvolvido e são ainda pouquís-
simas as empresas que promovem os seus ser-
viços pela Internet, embora a sua distribuição de 
mensagens via e-mail comece a surgir de uma 
forma significativa. 
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Porém, as vantagens em ter uma es-
tratégia de Marketing Digital dentro de 
uma empresa ou negócio são inúme-
ras. A salientar a comunicação diferen-
ciadora, a rapidez de execução, o baixo 
custo ou até mesmo o facto de poten-
ciar uma interacção directa com o con-
sumidor. Mas como tudo na vida, exis-
tem os  “senão”, por exemplo, o facto 
do Marketing ser efectuado em tempo 
real pode não ser uma garantia de uma 
maior taxa de sucesso, as mensagens 
muitas das vezes não são lidas como 
desejamos sendo facilmente apagadas, 
ou mesmo o facto das bases de dados 
necessitarem de actualizações perma-
nentes (o custo associado à manuten-
ção é elevado).
Por estes motivos, para uma empresa 
(micro, média ou grande), um plano de Marke-
ting torna-se indispensável nos dias que correm 
porque, certamente, ajudará a empresa a clarifi-
car a posição no mercado em que está inserida, 
a identificar/ atingir o seu alvo ou novas oportuni-
dades que possam eventualmente surgir. Por ou-

tro lado, um plano de Marketing Digital torna-se 
importante na medida em que poderá aumentar 
o negócio, melhorar o seu posicionamento assim 
como identificar os passos necessários que se 
devem tomar para atingir os objectivos propos-
tos.
Assim, e tendo em conta estes aspectos, a em-
presa estará preparada para enfrentar as adver-
sidades, conseguindo atingir o tão almejado su-
cesso online. 
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cinema digital
um breve panorama

L. Amaral
Mestre em Comunicação e WebPublisher 

 com experiência de 15 anos no  
desenvolvimento e gestão de sites
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Desde o surgimento do cinema até à primeira 
produção digital passaram-se exactamente cem 
anos.  O ano de 1895 marca a primeira projecção 
pública realizada pelos irmãos Lumière em Pa-
ris e, cem anos depois, duas obras - Cassiopéia, 
do diretor brasileiro Clovis Vieira e Toy Story, do 
norte-americano John Lasseter - disputam o pio-
neirismo na produção digital. 
Ao longo desse tempo, outros suportes e jane-
las surgiram: televisão, TV a cabo, home vídeo 
e internet, e passa-se a considerar ‘cinema’ a 
produção audiovisual que tem por objectivo a 
veiculação inicial em salas de exibição. A lingua-
gem cinematográfica, entretanto, sofreu poucas 
alterações e o cinema permaneceu como a base 
para o desenvolvimento da linguagem audiovisu-
al em geral.  
A importância do audiovisual é inegável nas so-
ciedades contemporâneas.  Vivemos numa cul-
tura visual e o registo mecânico de eventos, pro-
piciado pela fotografia e pelo cinema, tornou-se 
o elemento legitimador da veracidade das  infor-
mações.  O registo audiovisual, por incluir som e 
imagens em movimento, tornou esse realismo 
gráfico ainda mais acentuado.  Aliado a isso, o 

cinema possui ainda forte importância cultural, 
pois é um elemento chave na construção de 
imaginários, além de incrementar o conjunto de 
informações que potenciam a capacidade crítica 
do cidadão.  Não por acaso, países como frança, 
Portugal e Brasil possuem políticas públicas que 
visam garantir o acesso diversificado às obras ci-
nematográficas.
A digitalização, nesse sentido, afecta a realiza-
ção cinematográfica em diversas esferas.  Por 
um lado, proporciona melhorias técnicas, como 
a agilidade na edição.  Por outro, através da dis-
seminação de câmaras a preços mais acessíveis, 
possibilita uma diminuição nos custos e auxilia 
a execução de produções independentes. Além 
disso, a digitalização, a exemplo do que ocorre 
noutros meios de comunicação, facilita a repro-
dução e distribuição. 
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o que muda com a digitalização?

A ideia do cinema esteve, inicialmente, associada 
a experimentações científicas e para que o seu 
surgimento fosse possível foi necessária a exis-
tência simultânea de três tecnologias: o registo 
da imagem, a ilusão de movimento e a projecção 
da imagem.  A ilusão de movimento é derivada 
de factores fisiológicos.  Dessa forma, os aspec-
tos que são afectados pela tecnologia digital di-
zem respeito ao registo e à projecção da imagem, 
afectando toda a cadeia produtiva do audiovisual: 
a produção, a distribuição e a exibição.  
De forma geral, tal como na fotografia, o cinema 
digital é o cinema que sempre existiu, mudan-
do apenas o suporte.  Em lugar da informação 
ser gravada numa película, as câmaras passam 
a captar e armazenar a informação visual através 
de CCDs (dispositivos de carga acoplada) que 
convertem a luz num sinal eletrónico e converso-
res que transformam estes sinais numa seqüên-
cia de zeros e uns.   
A maior diferença em relacção ao cinema tradi-
cional diz respeito ao número de frames regis-
trados. As câmaras cinematográficas em película 

filmam a uma velocidade de 24 frames por se-
gundo, ao passo que as câmaras de vídeo regis-
tam a imagem em 30 frames por segundo.  Além 
disso, a imagem no vídeo é entrelaçada, forman-
do as imagens através de linhas pares e ímpares 
que são formadas em momentos distintos e se 
entrelaçam posteriormente.   Desta forma, as 
imagens em vídeo acabam por ter uma aparência 
bastante distinta das imagens de cinema.  Com o 
desenvolvimento da tecnologia digital no audio-
visual, as câmaras digitais profissionais existen-
tes hoje no mercado procuram aproximar-se das 
câmaras de cinema, podendo ser configuradas 
para filmar em 24 frames. Adicionalmente, neste 
modo de gravação, também é possível o registo 
em modo progressivo, capturando quadros com-
pletos em lugar de linhas entrelaçadas.   
Em relação à qualidade da imagem, as câmaras 
digitais têm começado a equiparar-se às imagens 
geradas em película.  A qualidade pode ser incre-
mentada basicamente de duas formas: através 
do uso de múltiplos CCDs (um para cada compo-
nente RBg) e através da resolução. Neste sen-
tido, um comité formado pelas majors sediadas 
em Hollywood (Universal, Warner, Disney, fox, 

A IDEIA DO CINEMA ESTEVE, INICIALMENTE, ASSOCIA-

DA A EXPERIMENTAÇõES CIENTífICAS E PARA QUE O 

SEU SURgIMENTO fOSSE POSSíVEL fOI NECESSáRIA 
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DreamWorks, Paramount e Sony) criou a DCI 
(Digital Cinema Initiative), a fim de estabelecer 
algumas especificações que seriam adotadas 
para a projeção dos seus filmes em formato digi-
tal.  Quanto à resolução, foram estabelecidos os 
padrões de 4k (4096x2160) ou 2k (2048x1080), 
como resolução mínima.  Para se ter uma noção 
dessa dimensão, basta compará-la à resolução 
dos monitores de informática atuais (1024x768 
ou 1280x1024) ou às tradicionais resoluções uti-
lizadas no audiovisual: TV convencional (SDTV) e 
DVD (720x480 ou 720x576),  HDTV (1280 x 720) 
e HDTV full, HD-DVD e Blu-ray (1920 x 1080).  
Os impactos da digitalização no cinema, porém, 
vão além das questões técnicas.  A indústria ci-
nematográfica tem passado por grandes transfor-
mações não apenas em relacção aos formatos e 
tecnologias possíveis, como também em relação 
à economia do audiovisual a nível mundial. Pro-
dução, distribuição, exibição, toda a cadeia pro-
dutiva do cinema é afectada a nível mundial. E, 
como toda a tecnologia, as suas potencialidades 
são neutras, mas os seus efeitos dependem do 
uso que se fará da mesma. 

A EXISTÊNCIA SIMULTâNEA DE TRÊS TECNOLOgIAS: 

O REgISTO DA IMAgEM, A ILUSÃO DE MOVIMENTO E 

A PROJECÇÃO DA IMAgEM
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Hoje estou com uma  incrível crise existencial. 
No meio de uma grande revolta, comecei a pen-
sar: PORQUE EU DESENHO PROCESSOS E AS 
PESSOAS NÃO OS SEgUEM? É a cultura do 
brasileiro? Será que lá fora é assim? Será que o 
objectivo é ficar “livre-leve-solto”? Será que 
achamos interessante ser “fora da lei”? A nossa 
cultura não gosta das “amarras” de um proces-
so? O que será que acontece?
Vamos falar um pouco sobre processos hoje e 
porque é tão difícil segui-los. Um assunto polé-
mico, mas é gerando polémica que evoluímos...
Antes de mais nada, vamos definir o que é pro-
cesso. De entre várias definições, aqui vai uma 
simples e directa: “Processo é uma sequência 
de tarefas (ou actividades) que ao serem execu-
tadas transformam bens ou serviços num resul-
tado com valor agregado.”
E pra que criamos processos?
* Para garantir a retenção e pulverização de co-
nhecimentos individuais; 
* Para controlar e monitorar as actividades, po-
dendo identificar os pontos de melhoria; 
* Para garantir que todas as actividades neces-
sárias sejam desempenhadas para a entrega do 

produto final de acordo com os critérios de qua-
lidade estabelecidos.
Tudo isso em teoria...porque na PRáTICA... 
Salve-se quem puder!!!!
São procedimentos operacionais que incorrecta-
mente recebem o nome de processo e ninguém 
consegue ver  o serviço por trás daquele docu-
mento enorme...
São processos “fracos”, onde os seus partici-
pantes em determinado momento pensam: para 
que serve exactamente isto que estou a fazer?
Aqueles processos que nos lembramos vaga-
mente que existem...mas que nunca lemos , 
entendemos ou participamos a fundo. Normal-
mente executamos actividades realizadas neste 
processo, no “piloto- automático”, sem termos a 
visão do todo, dos requisitos de qualidade e de 
controles necessários.
Esse tipo, muito comum e  o pior de todos, é 
chamado de  Processo para inglês ver!
O que é isto? Todos sabem que ele está lá, mas 
todos preferem ignorá-lo até ao dia em que uma 
auditoria ou outra verificação do dia a dia  é anun-
ciada. Neste momento, “o inglês” precisa ver e 
tudo é feito às pressas para atendê-lo. Não faz 

PORQUE É TÃO DIFÍCIL
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parte da cultura, não faz parte do dia a dia, faz 
parte de um evento isolado e distante daqueles 
que realmente deveriam entendê-lo e segui-lo.
Vou dar um exemplo, completamente fora de TI 
para ilustrar o que escrevi anteriormente. Toda 
segunda-feira, é apresentado no Canal National 
geografics, um programa chamado MAYDAY. 
Podem-me chamar de “doente” mas ele trata 
dos principais acidentes aéreos da história da 
aviação mundial. O que isso tem a ver com nos-
so dia a dia? O processo de investigação, que 
mostra porque os acidentes aéreos acontecem 
, é um verdadeiro contributo para quem trabalha 
com serviços. falhas são quase sempre causa-
das por processos que poderiam ter sido melhor 
desenhados para evitar erros humanos.
Num dos programas do mês passado, foi apre-
sentado um acidente, em que um avião, desco-
lou e, minutos depois, o vidro da cabine estou-
rou. O piloto foi arremessado para fora do avião 
e ficou preso durante 20 minutos voando com 
o corpo para fora da aeronave. Milagrosamente 
sobreviveu (isso nem a ITIL explica!) . Dois tripu-
lantes morreram e todos os outros passageiros 
(fora o susto)salvaram-se  após uma aterragem 
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?

forçada.
Vários investigadoresde renome foram chama-
dos para desvendar porque o vidro havia estoura-
do. Após muitas avaliações técnicas e psicológi-
cas, finalmente descobriram.
Resumindo:
O avião tinha passado por manutenção dois dias 
antes e o vidro da cabine tinhasido substituído. E 
a história é longa...
Para substituir o vidro, o mecânico deveria ir até 
o computador, consultar o tamanho do parafuso 
que fixaria o vidro, procurar os parafusos correc-
tos no stokc e utilizá-los para fixar o novo vidro 
na aeronave.
Sabem o que o mecânico fez ao invés de seguir 
este passo a passo? Comparou o parafuso que 
ele retirou do vidro que estava a ser trocado e 
pegou num de tamanho igual que tinha na sua 
oficina. Infelizmente, o parafuso que esteve fi-
xado durante muito tempo no avião, tinha tama-
nho incorreto para aquele tipo de aeronave. O 
problema só não tinha ocorrido antes, porque o 
parafuso estava muito bem fixo. Ao trocá-los, o 
mecânico estava numa posição desconfortável 
e deixou frouxos aqueles parafusos que não  

SEGUIR PROCESSOS
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tinham o tamanho adequado. Resultado: 5 minu-
tos após a descolagem eles desprenderam-se e 
causaram o acidente.
O investigador perguntou  porque o mecânico 
não tinha ido até ao sistema consultar o código 
para selecionar os parafusos correctos para a tro-
ca. Ele  obteve a seguinte resposta: “o sistema é 
lento, levaria aproximadamente 20 minutos para 
fazer a consulta. Eu tinha que entregar a aerona-
ve para o voo até as 6 horas da manhã do dia se-
guinte. Não daria tempo de seguir um processo 
tão burocrático e ao mesmo tempo cumprir as 
minhas metas”.
Depois disso, foi fixado o código de todos os pa-
rafusos nas mesas dos mecânicos, para evitar 
que problemas como estes voltassem a aconte-
cer.
Moral da história: por mais que o processo seja 
bem desenhado, se ele não for funcional, esque-
çam! Eles devem ser  adequados às necessida-
des do negócio(no caso, agilidade para trocar o 
vidro com  a máxima segurança). Também de-
vem estar bem divulgados e devem ser redivul-
gados constantemente...
Pensando bem, será que a “culpa” de processos 

que nunca são seguidos e de serviços presta-
dos com baixa qualidade, não está nas mãos de 
quem desenha os processos, divulga e deveria 
patrociná-los (nossos gestores) ??? Quem são os 
verdadeiros “fora-da-lei” ?Aqueles que não sa-
bem ouvir e desenhar o que é necessário, aque-
les que não divulgam adequadamente aquilo que 
necessita ser seguido ou aqueles que se recu-
sam a seguir algo que  é totalmente burocrático 
e sem sentido? Pensem nisso... 
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fALHAS SÃO QUASE SEMPRE CAUSA-

DAS POR PROCESSOS QUE PODERIAM 

TER SIDO MELHOR DESENHADOS 

PARA EVITAR ERROS HUMANOS
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fotojornalista

adobe photoshop lightroom 3

Procura uma fotografia que tirou na-
quelas férias, em que estava com a 
sua esposa naquela paradisíaca ilha, 
para mostrar aos seus pais e não 
sabe como encontrá-la? Passou dias 
e dias mergulhado nas pastas do seu 
computador e sente-se cansado e 
frustrado por não saber onde a co-
locou? Nitidamente necessita de um 
software que o ajude na sua gestão 
fotográfica digital, e este mês nós te-
mos a resposta para esse problema. 
Apresentamos-lhe, provavelmente, 
o melhor software de gestão e edi-
ção de imagem do mercado – Adobe 
Photoshop Lightroom 3.

Desde que a fotografia digital começou a dar os 
seus primeiros passos, e devido ao facto desta 
tecnologia permitir a captura virtualmente ilimita-
da de imagens, surgiu a necessidade de gerir os 
milhares de ficheiros de imagens gerados. Numa 
situação em que se tiraram 200 ou 300 fotogra-
fias numa semana de férias, ou no aniversário 
do nosso filho, é essencial efectuar uma série 
de passos para que esses registos não fiquem 
nunca perdidos no universo cada vez maior da 
nossa colecção.
Um dos softwares mais interessantes que apa-re-
ceu nos últimos anos dedicado à gestão e edição fo-
tográfica digital, foi o Adobe Photoshop Lightroom. 
Este software, de momento na versão 3, foi cons-
truído por e para os fotógrafos, contemplando os 
vários níveis de experiência dos mesmos. 



Composto por cinco distintos módulos, arquitec-
tados tendo em conta o fluxo de trabalho digital 
de um fotógrafo:  um módulo dedicado à ges-
tão e indexação das imagens no disco e nos ba-
ckups (Biblioteca), um módulo dedicado à edição 
da fotografia (Revelação), um módulo dedicado 
à apresentação das fotografias via slideshow 
(Apresentação de Slides), um módulo direccio-
nado à impressão das fotografias (Imprimir) e, 
finalmente, um módulo dedicado à criação de 
apresentações na internet (Web).
Uma das principais vantagens do software é 
que permite a manipulação das imagens não só 
no formato jpeg, mas igualmente nos formatos 
RAW das diversas marcas de câmaras fotográfi-
cas, que contempla um nível de qualidade supe-
rior, pois para além de ser captada a informação 
relativa à imagem, todas as outras informações 
tais como luminosidade, contraste, balanço de 
brancos, etc., é igualmente registada, aliás este 
tipo de ficheiro permite ser modificado sem 
serem perdidas estas informações. Esta é in-
discutivelmente uma das maiores vantagens 
do Lightoom, permitindo a não degradação da 
imagem quando é executado o ajuste da edição, 
tal como acontece com alguns programas do gé-
nero. Este software apenas utiliza a informação 
das alterações e aplica-a, um pouco à imagem 
do Adobe Photoshop, numa espécie de camada 
(layer) à fotografia, sendo que qualquer alteração 
é sempre reversível preservando deste modo a 
qualidade da imagem. 
Outra das grandes capacidades é a forma como 
é executada a indexação das imagens. Cada ima-
gem representa algo, um ou mais temas, um lo-
cal, uma localização no tempo, e é através desta 
informação, parcialmente captada e registada 
pela máquina fotográfica, que o software faz a 
gestão dos ficheiros de imagem no disco, permi-
tindo igualmente a utilização de palavras-chave, 
facilitando deste modo a procura de imagens, 
mesmo que tenham sido captadas há cinco ou 
seis anos atrás.
Em Junho passado a Adobe lançou a versão 3.0, e 
para além de efectuar uma pequena actualização 
visual ao programa, e de traduzir  pela primeira 
vez o interface em português, melhorou alguns 
aspectos chave na edição fotográfica dos quais 
destaco: melhoramento considerável na elimina-
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UMA DAS PRINCIPAIS  
VANTAgENS DO SOfTWARE 

É QUE PERMITE A  
MANIPULAÇÃO DAS  

IMAgENS NÃO SÓ NO  
fORMATO JPEg, MAS 

IgUALMENTE NOS  
fORMATOS RAW DAS  

DIVERSAS MARCAS DE  
CâMARAS fOTOgRáfICAS, 

QUE CONTEMPLA UM NíVEL 
DE QUALIDADE SUPERIOR, 

POIS PARA ALÉM DE SER 
CAPTADA A INfORMAÇÃO 

RELATIVA à IMAgEM,  
TODAS AS OUTRAS  

INfORMAÇõES TAIS COMO 
LUMINOSIDADE,  

CONTRASTE, BALANÇO DE 
BRANCOS, ETC., É  

IgUALMENTE REgISTADA, 
ALIáS ESTE TIPO DE  

fICHEIRO PERMITE SER 
MODIfICADO SEM SEREM 

PERDIDAS ESTAS  
INfORMAÇõES
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ção do ruído da imagem - problema decorrente 
da captação de imagens em ambientes de pou-
ca luz e com ISO’s altos; processamento mais 
eficiente dos ficheiros RAW, com maior qualida-
de e rapidez; melhoramento no ajustamento dos 
detalhes (sharpening), tornando-o mais natural e 
convincente.
Outra das singularidades deste software é a ca-
pacidade de correcção da distorção das lentes, 
situação que sobressai sobretudo em temas de 
arquitectura, levando a que os edifícios pareçam 
pender para trás. Através de um elaborado algo-
ritmo aplicado aos pixéis da imagem, o software 
corrige este problema.
É possível com esta versão, importar uma co-
lecção de fotografias para formatos de vídeo, 
permitindo quer a sua difusão via internet em 
sites como o Youtube ou facebook, como a adi-
ção de música ambiente. As apresentações das 
imagens passam, deste modo, a ser muito mais 
interessantes e, sobretudo mais profissionais.
Por último foi melhorada a interligação entre o 
software e as principais máquinas fotográficas 
das duas grandes marcas Canon e Nikon, permi-
tindo assim a captação directa câmara – compu-
tador, o que facilita sobretudo no uso do softwa-
re para visualização das imagens em tempo-real, 
situação geralmente utilizada na fotografia de 
moda.
Este software é sem dúvida alguma o melhor 
amigo do fotógrafo, e para quem não faz uso de 
oitenta por cento das capacidades do Adobe Pho-
toshop, esta alternativa direcciona-se a quem ne- 
cessita de um programa completo para a gestão 
da fotografia. É sem dúvida uma das melhores 
opções do mercado. 
É possível efectuar o download gratuito de uma 
licença temporária para teste do software em 
www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.
cfm?produc=photoshop_lightroom
contudo, devo alertar o leitor que depois de usar 
o mesmo será muito difícil voltar a outros, pois 
o nível de qualidade das ferramentas e de facili-
dade de gestão das imagens é de tal forma que 
terá quase que obrigatoriamente de utiliza-lo até 
ao final dos seus dias (ou pelo menos até apa-
recer um software melhor). Preço de venda na 
loja online da ADOBE Portugal - 301,29 ¤ (IVA 
Incluído). 

((            ))BYTES
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IPhOnE 4 
apresenta  
falha no  
sinal de rede
Um dia após o estrondoso lançamen-
to do iPhone 4, muitos usuários co-
meçaram já a relatar problemas com 
o novo telefone da Apple. A Apple 
afirmou, no entanto, que não há di-
ficuldades na recepção do sinal de 
rede, em comunicado direccionado 
aos usuários do iPhone 4. Inicialmen-
te acreditou-se que o problema seria 
causado pelo design da antena inter-
na, mas, ao contrário do que se pen-
sava, o problema no novo modelo de 
telefone da Apple encontrava-se no 
mostrador do sinal. A falha, portanto, 
não era na recepção de rede mas sim 
na barra indicadora do sinal. 
Apesar de os clientes informarem 
que o telefone mostra um sinal redu-
zido, de acordo com a companhia, a 
diminuição de captação, dependendo 
de como o equipamento é segurado, 
é apenas aparente. O erro estaria na 
exibição das barras que indicam a 
presença de sinal. No comunicado, 
a empresa diz ter ficado surpreendi-
da ao descobrir que a fórmula usada 
para calcular as barras de sinal estava 
errada. Assim, a Apple já a conhecer 
que está a adoptar uma nova fór-
mula, recomendada pela AT&T, para 
calcular quantas barras devem ser 
exibidas no ecrã do iPhone 4. Desta

O desenvolvimento progressivo da 
tecnologia torna os dispositivos de ar-
mazenamento electrónicos menores 
e mais baratos. Especialmente dispo-
sitivos USB, que são frequentemente 
usados em vez de CDs ou DVD-ROMs 
para arquivar ou transferir dados. Mas 
por causa de seu pequeno tamanho, 
há o risco de que estes meios moder-
nos de armazenamento de dados não 
sejam notados pelo destinatário, po-
dendo até mesmo perder-se.
É aí que entra então a criatividade do 
designer. O clipe USB, um “gadget” 
que é simultaneamente uma pendrive 
e um clipe de papel, pode ser coloca-
do em qualquer papel, como papel de 
carta, um cartão ou uma brochura, não 
ocorrendo, assim, o risco de se perder.
O USB Clip foi desenvolvido por uma 
empresa alemã que ganhou o prêmio 
“reddot design award – best of the 
best 2010” como a melhor ideia de 
design em 2010. O USB Clip é um pro-
tótipo que pode ser colocado em res-
mas para poder ser transportado com 
facilidade, substituindo CDs e DVDs.
www.industrial-design-germany.com/

um clipe que  

armazena dados

forma, nas próximas semanas, se-
gundo a empresa, uma actualização 
de software deve ser disponibilizada 
gratuitamente para os utilizadores, 
podendo também a instalação ser 
feita no iPhone 3g e 3gS.
“Em muitos casos, a fórmula mostra, 
erradamente, duas barras a mais do 
que deveria para uma determinada 
intensidade de rede. Os utilizadores 
que observam uma queda de várias 
barras quando seguram o aparelho 
de certa maneira geralmente estão 
numa área com rede muito baixa, 
mas eles não sabem disso porque 
estamos erradamente a mostrar qua-
tro ou cinco barras. Essa grande que-
da no sinal de rede acontece porque 
as barras altas nunca foram reais”, 
explica a Apple.
O iPhone 4 começou a ser vendido 
em cinco países no dia 24 de Junho. 
As reclamações sobre problemas de 
sinal começaram a surgir logo de se-
guida. Nos Estados Unidos, a Apple e 
a operadora de celular AT&T estão a 
ser processadas por negligência, vio-
lação de garantia, prática enganosa de 
comércio, divul-
gação intencional 
de informações 
erróneas e frau-
de. As acções em 
curso pedem que 
as empresas pa-
guem indeminiza-
ção aos usuários 
e suspendam a 
venda do produto 
até que se resol-
va o problema.
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O Dell Streak Tablet é um aparelho híbrido que tem as funcionalidades de um 
smartphone e dos portáteis. Dotado do sistema operacional Android do google, 
foi concebido para fornecer aos utilizadores uma ampla gama de utilidades, com 
toda a flexibilidade de um dispositivo móvel. 
O Dell Streak Tablet tem uma característica que realmente o destaca, que é o 
ecrã de 5 polegadas. Pode parecer apenas um pouco maior do que muitos dos 
smartphones, mas, como este ecrã foi desenvolvido com uma maior densidade 
de pixels, é surpreendente a diferença que faz em actividades do dia-a-dia, como 
navegar na web, jogar jogos ou assistir a um vídeo. O ecrã é feito com um vidro es-
pecial, chamado de gorilla™, que tem uma durabilidade muito grande, o que é uma 
vantagem sobre os outros dispositivos móveis. Dê uma espreitadela no site da 
gizmodo (http://gizmodo.com/5443146/gorilla-glass-hands-on-unbreakable) 
e confirme por si. O Streak Tablet é fino e embora seja um pouco mais pesado 
do que outros smartphones, mostra-se bem sólido e equilibrado. A Dell também 
oferece todos os tipos de acessórios Dell Streak Tablet como um kit carro, subs-
tituição da bateria, um “home dock AV” e muito mais.

veja o vídeo no youtube: 
www.youtube.com/watch?v=g6borH5yQxA&feature=player_embedded#!

dell streak tablet, um aparelho híbrido

Características do hardware:
Ecrã de 5 polegadas capacitivo multi-toque 

WVgA (800x480)

Processador ARM móvel da Qualcomm 

fast 1gHz Snapdragon

Câmara com autofoco de 5 MP, com 

flash de LED duplo. Uploads rápidos para  

YouTube, flickr, facebook e muito mais

Câmera frontla VgA permite videoconfe-

rência

Integrado com 3g, Wi-fi (802.11b / g) e 

Bluetooth 2.1

UMTS / gPRS / EDgE rádio classe 12 

gSM, com velocidades de conexão de 7,2 

Mbps HSDPA / HSUPA

Entrada para cartão Micro SD expansível 

até 32gB.
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Os smartphones com sistema Android prometem não dar trégua aos aparelhos 
da Apple, mesmo esta última tendo uma impressionante venda do modelo iPho-
ne 4. O smartphone com o sistema operacional do google é vendido a cada 2 
segundos no mundo (algo em torno de 160 mil aparelhos/dia), segundo informa-
ções dadas pelo CEO da empresa.
No mercado americano o líder continua a ser o Blackberry, com 36% de participa-
ção, seguido pelo Android, com 28% e em terceiro pelo iPhone, com 21%. O equi-
pamento da Apple está apenas disponível para dois modelos da operadora AT&T.
Em relação à utilização do Android, de acordo com os números divulgados pelo 
google, mais de metade de todos os smartphones (55%) utiliza a versão 2.1 do 
sistema operacional Android, muito embora as versões 1.6, e 1.5 sejam ainda 
muito utilizadas.
Como a última versão, a 2.2, conhecida também como fROYO, foi lança-
da em Maio, e apenas para o smartphone Nexus One, apenas 3% a utilizam. 
Ainda assim, o Android 2.2 mal chegou às mãos dos utilizadores e o google 
já poderá já estar a preparar o 
lançamento da versão 3.0. De 
acordo com o site Mashable 
(http://mashable.com/2010/06/30 
/android-3-0-gingerbread-rumor/) 
o Android 3.0 (gingerBread), pode 
vir a  ser lançado em Outubro.

smartphones  
com Windows 7 
para funcionários
Tal como a Apple fez em 2007, 
quando ofereceu aos seus em-
pregados um iPhone, a Microsoft 
descobriu uma forma de assegu-
rar que os smartphones com o 
sistema Windows Phone 7 che-
gassem a mais mãos, ao dar a 
todos os 90 mil funcionários da 
empresa um aparelho com o sis-
tema operacional desenvolvido 
pela marca.
foi durante a MgX (conferência 
Microsoft global Exchange) que 
a empresa assumiu este compro-
misso. Já é rotina da Microsoft 
dar acesso aos seus empregados 
a novos produtos de software por 
meio de um processo apelidado 
de “dogfooding”. Como tal, não 
será grande a surpresa que a em-
presa queira ver toda a sua equi-
pa a utilizar os novos smartpho-
nes com o Windows Phone 7.

androidandroid
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Aplicações de acesso remoto são um dos principais exem-
plos do avanço da tecnologia. Com estas aplicações é pos-
sível transferir ficheiros entre o seu computador e um com-
putador remoto bem como aceder (ou ser acedido) para 
resolver um problema. Mas lembre-se que para manter 
uma conexão remota com um computador, é necessário 
que o mesmo esteja ligado e que exista um meio de aces-
so a ele.
Existem hoje no mercado diversos softwares de acesso 
remoto. Alguns dos programas mais conhecidos e utiliza-
dos são:

Mesh•	
LogMeIn•	
goToMyPC•	
VNC•	
Ultr@VNC•	
Radmin•	
pcAnywhere•	
TeamViewer•	

Todos eles permitem que o utilizador aceda a um computa-
dor remotamente. Pode ser o seu computador pessoal, o 
da empresa no qual trabalha ou o computador de um amigo 
a quem se pretende dar um suporte. Assim, poderá utilizar 
qualquer aplicativo instalado, visualizar e interagir totalmen-
te com o computador remoto como se estive na frente des-
te, mesmo que esteja muito (mesmo muito) longe.
A maioria destas aplicações de controlo remoto necessita 
que o computador a ser acedido remotamente tenha uma 
aplicação do tipo “servidor, e que o computador que vai 
aceder remotamente tenha uma aplicação do tipo “visuali-
zador”. Algumas destas aplicações não necessitam que os 
computadores e/ou os seus sistemas operacionais sejam 
do mesmo tipo. Assim, por exemplo, é possível usar uma 
aplicação para visualizar um desktop do Windows Vista 

que está no escritório, a partir de um computador Mac ou 
Linux que está em casa. Existe ainda, em algumas aplica-
ções, a possibilidade de conversar por voz com o utilizador 
do computador remoto.
Vejamos então um resumo rápido sobre estas aplicações.

Live Mesh é uma aplicação freeware da Microsoft. Permite 
tanto o acesso remoto ao seu computador como o controlo 
dos dispositivos agregados. O sistema permite-lhe ainda 
sincronizar automaticamente os dados para depois poder 
trabalhar com eles online ou offline. Através da instalação 
de um pequeno software nos computadores (ou smartpho-
nes que tenham Windows Mobile) poderá ter acesso remo-
to ao dispositivo através da Web. Para utilizá-lo é necessá-
rio ter uma conta Live Passaport.

O LogMeIn tem um processo simples de acesso. Entre no 
site do LogMeIn e crie uma conta. Para que o programa 
identifique o computador remoto é necessário instalar o 
software. De salientar que a aplicação deve ser instalada 
em todas as máquinas que se deseja controlar remota-
mente. Todo o processo de instalação é feito on-line.
Para aceder à máquina onde está instalado o LogMeIn, 
basta entrar no site com o e-mail e a senha que colocou 
quando efectuou o cadastro e seleccionar a máquina na 
qual deseja fazer o acesso remoto. O programa mostrará 
a lista de todos os computadores aos quais tem acesso e 
indicará se estão online ou não, informando também há 
quanto tempo estão em modo off. O acesso é feito pelo 
próprio navegador. Pode definir que sempre que entrar no 
LogMeIn com o seu utilizador e senha seja pedido um ou-
tro código que será enviado para o seu e-mail.

O goToMyPC, da Citrix, é uma tecnologia baseada em web, 
que dá a você o controle total do computador de sua casa  

programas de acesso remoto

SOFTWARE DO MêS

((                ))ACTUALIDADES



ou escritório, de qualquer lugar que estiver. O software tra-
balha com o firewall e infra-estrutura de internet existente 
e permite ligar dois computadores remotamente via web. 
Você não precisa ficar configurando portas de acesso, en-
dereço de IP ou qualquer software para isso.

Já o VNC é um software de controle remoto que permi-
te visualizar e interagir totalmente com um computador 
desktop (o “servidor VNC”) usando um programa simples 
(o “VNC Viewer”) noutro computador desktop, em qualquer 
lugar na Internet. Os dois computadores não precisam ser 
do mesmo tipo. Como já foi mencionado acima, é possível 
usar o VNC para visualizar um desktop do Windows Vista 
que está no escritório a partir de um computador Mac ou 
Linux em casa. Para simplificar, há ainda um visualizador 
de Java, que permite que qualquer computador possa ser 
controlado remotamente a partir de um navegador, sem 
ser necessário instalar o software.

Temos também o UltraVNC, que é um software livre, to-
talmente grátis, para uso pessoal ou comercial. É basea-
do nos códigos do VNC mas com mais opções que este, 
tornando-se, desta forma, um pouco mais complicado para 
ser configurado. Devem ser criadas senhas para as pesso-
as se conectarem e adicioná-las à lista de conexões segu-
ras, garantindo assim que nenhum intruso tente aceder ao 
seu Windows e veja o que tem lá.

O Radmin (Administrador Remoto), além de ser fácil de 
ser utilizado é muito seguro, pois implementa criptografia 
de 128 bits em todo o tráfego de dados. O seu software 
utiliza o protocolo TCP/IP de forma optimizada. Por isso po-
de-se controlar computadores em qualquer local da rede. 
O modo de controlo completo permite actividades como 
transferência de arquivos e mesmo reboots. O Radmin 3 

possui dois módulos:
Radmin Server – Para ser instalado no computador •	

remoto (por exemplo, o seu computador do escritório).
Radmin Viewer – Para ser instalado no computa-•	

dor local (por exemplo, o seu computador em casa) que 
deseja utilizar para aceder ao seu computador remoto.
•	
A aplicação da Sumantec, o pcAnywhere, permite que um 
computador controle remotamente e aceda a outro com-
putador através de uma conexão one-to-one, que pode ser, 
inclusivamente,  por acesso a modem. Os componentes de 
acesso remoto podem ser instalados juntos no mesmo com-
putador ou separadamente em diferentes computadores.

E finalmente vamos falar sobre o TeamViewer. De entre 
todos é o mais rápido e fácil de ser utilizado e é (actual-
mente) o que recomendo. Não é necessário que seja efec-
tuada a instalação da aplicação nem no computador a ser 
acedido nem no computador que efectuará o acesso remo-
to. Ao executar a aplicação é-lhe pedido que escolha entre 
as opções “INSTALAR” ou “INICIAR”. A primeira efectua 
a instalação no computador e a segunda executa a aplica-
ção sem a necessidade de instalação. Desta forma, tanto 
o computador a ser acedido como o que está a aceder, não 
necessitam que a aplicação esteja previamente configura-
da ou instalada. Assim, para um suporte rápido, basta que 
seja efectuado um download da aplicação para o computa-
dor que vai ser acedido remotamente, executar a aplicação 
sem instalar, aceitar os termo e condições e ver o ID e a 
senha (aleatórios) que deverá fornecer à pessoa que irá, 
por exemplo, prestar a assistência remota.  

Mesh  www.mesh.com/welcome/default.aspx

LogMeIn  www.logmein.com

GoToMyPC www. gotomypc.com

VNC  www.realvnc.com

Ultr@VNC www.uvnc.com

Radmin  www.radmin.com.pt

pcAnyWhere www.symantec.com/norton/symantec-pcscanwhere

TeamViewer www.teamviewer.com.pt
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processadores 
intel x amd

A CPU, ou unidade de processamen-
to central, está para os computado-
res assim como o cérebro está para 
os seres humanos. Se a CPU não 
funcionar correctamente, o melhor 
computador do mundo seria inútil. A 
questão, portanto, é que não adian-
ta ter beleza e não ter cérebro. Num 
computador, o processador é um dos 
componentes pelo qual se paga mais 
caro. E porquê Intel e AMD? Simples-
mente porque são os mais vendidos. 
Mas, na verdade… qual é melhor? 
Tudo depende do tipo de configura-
ção de computador que procura. Por 
agora vamos ver um pouco sobre a 
história inicial dos processadores e 
quando começou esta disputa.
Por volta de 1969 os primeiros pro-
cessadores da história (4004 e 4040) 
foram desenvolvidos para uma calcu-
ladora. O primeiro somente proces-
sava números, enquanto o segundo 
permitia inserir e processar caracte-
res através de um chip.
Em 1972 apareceu o de 8008. Este 
era o primeiro microprocessador de 
8 bits. Era duas vezes mais poderoso 
que o de 4004 e acumulava funções e 
registos para texto. Dois anos depois 
apareceu o 8080, sucessor do 8008 
que foi usado no primeiro “Computa-
dor pessoal”.
Em 1976, a Intel redesenhou o 8080 
criando o 8085 com um circuito inte-

grado de mais 4 pinos, funcionamen-
to com uma tensão eléctrica de 5V. 
foi o primeiro processador da Intel a 
usar 5 Volts no seu funcionamento, 
simplificando assim todo o hardware 
necessário.
Em 1978 apareceram os processado-
res 8086 utilizados nos conhecidos 
computadores PC XT. Depois em 
1982 veio ao mundo o processador 
80286, utilizados nos computadores 
PC AT (posteriormente conhecidos 
como 286). Em 1985 o processador 
80836DX, em 1989 o 80486DX. Em 
1993 chegavam ao mercado os pro-
cessadores PENTIUM. Em 1997 os 
processadores PENTIUM II. A partir 
daí as coisas passaram a acontecer 
mais rápido. Em 1999 foi lançado o 
Pentium III e em 2000 o Pentium 4.
Em 1994 aparece a AMD com os 
processadores AMD486DX e no ano 
a seguir o AM5x86. Eram processa-
dores muito similares aos da INTEL 
mas muito mais baratos (para tentar 
competir com a Intel). Em 1997 apro-
veitando que o PENTIUM II usava 
um encaixe (soquete) diferente e por 
isso era incompatível com as mother-
boards antigas (soquete 7), a AMD 
aproveitou a oportunidade e desen-
volveu o processador k6-2, um chip 
com uma arquitectura similar ao Pen-
tium II, mas que era compatível com 
as placas soquete 7 antigas. Depois 

vieram os processadores DURON e 
SEMPRON.
Durante este período, houve também 
uma empresa chamada CYRIX. Esta 
empresa, criada em 1988, lançou no 
mercado um processador chamado 
CYRIX DX4 para disputar espaço no 
mercado com o 486 DX2 da INTEL 
e o CYRIX 5x86 para disputar com o 
k5 da AMD. Logo depois lançou os 
processadores CYRIX 6x86;6x86MX 
e M2. A Cyrix foi comprada pela VIA 
Tecnologies, uma tradicional fabri-
cante de chipsets e, desde então, a 
CYRIX deixou de ser um fabricante e 
passou a ser uma marca. O CYRIX 3 
é o 1º processador feito pela VIA com 
a marca CYRIX.
Comparações iniciais entre processa-
dores INTEL e AMD
Existem pessoas que acham os pro-
cessadores da INTEL melhores que 
os da AMD e existem pessoas que 
acham os processadores da AMD 
melhores que os da INTEL. 
A INTEL tem, sem dúvida, óptimos 
processadores, como os XEON (mais 
caros), como também teve aqueles 
mais fraquinhos, os CELERONS (com 
os preços mais em conta), que foram 
vulgarmente chamados de CELER-
DONS. Como vimos, na parte inicial do 
artigo, há alguns anos atrás, simples-
mente não era possível imaginar um 
computador sem um processador IN-
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A lista de processadores da AMD pode ser vista em:
http://www.amd.com/uk/products/Pages/processors.aspx

A lista de processadores da INTEL pode ser vista em:
http://www.intel.com/portugues/products/processor/index.htm

TEL. Nesta época, INTEL era sinónimo 
de processadores. Estes, praticamente 
não tinham concorrentes no que toca a 
velocidade. Entretanto, a necessidade 
de um “front side bus”1 foi totalmen-
te ignorada pela INTEL. Embora hou-
vesse alguns problemas iniciais com a 
série dos Pentium 4, os processadores 
XEON e a série CORE colocaram a IN-
TEL de volta ao caminho certo.

Agora vamos falar um pouco sobre a 
AMD, ou Advanced Micro Devices’. 
Os seus principais processadores 
são o AMD Athlon II, o ATOM, o OP-
TERON e o PHENOM X3, que estão 
a dar uma bela dor de cabeça à IN-
TEL. Como vimos, o AMD começou 
a desenvolver os seus próprios chips 
de microprocessador bem mais tar-
de. Uma grande vantagem dos pro-
cessadores AMD está na eficiência 
do consumo de energia eléctrica. A 
AMD tem trabalhado muito na redu-
ção do consumo de energia e, des-
ta forma, diminuído o aquecimento 
dos seus processadores. E com esta 
fórmula, o AMD Phenom destaca-se 
muito bem no mercado. Temos que 
considerar também o factor custo, 
observando que os processadores 
AMD têm um valor mais baixo que os 
processadores INTEL equivalentes.
Processadores INTEL x AMD - Jogos
A questão principal, quando se trata 

de processadores INTEL e AMD, é 
que os jogadores preferem os pro-
cessadores da última marca. No que 
respeita os jogos, os processadores 
da AMD têm um custo/benefício bem 
melhor que os processadores INTEL. 
No entanto, se não é do tipo viciado 
em jogos, a Intel está no caminho da 
AMD. Mesmo sendo um chip rápido 
e mais barato, o AMD Phenom X4 
9950 vem em segundo lugar quan-
do comparado com um Core 2 Duo 
E8500 dual-core em jogos. 
Processadores INTEL x AMD – Por-
táteis
Quando está a comparar os dois portá-
teis, é necessário ter em conta o con-
junto e não só o processador. Temos 
que ver a velocidade deste último, a 
quantidade de memória RAM, o tipo 
de memória RAM (DDR2 ou DDR3) e 
se a memória de vídeo é compartilha-
da. Olhando só para o processador, 
quando se trata de “front side bus”, 
o que reforça a comunicação entre os 
múltiplos núcleos de processamento, 
a AMD está à frente da INTEL. Temos 
também os factores menor consumo 
de energia e menor geração de calor. 
Nestes aspectos vale a pena econo-
mizar cerca de 100€ e comprar um 
portátil com processador AMD Turion 
X2 64, pois ele tem várias caracte-
rísticas compatíveis com os INTEL 
Core. Mas se queremos processado-

res mais eficientes e mais rápidos, o 
melhor são os portáteis com proces-
sador Intel Core.
Algumas das opiniões em relação aos 
processadores podem estar um pou-
co inclinadas para os processadores 
da Intel. Isto deve-se ao facto de que 
a Intel, de longe, parece ser o melhor 
quando se trata de processadores, 
mesmo sendo eles mais caros que 
processadores AMD. Por isto, anali-
se bem qual a aplicabilidade que será 
destinada ao seu computador, sem es-
quecer que os outros componentes, 
como memórias, placa de vídeo, disco 
duro, entre outros componentes, tam-
bém são muito importantes. 

1 Front Side BuS ou FSB é o Barramento Frontal de tranSFerência 

de dadoS que tranSporta a inFormação entre a cpu e o placa mãe 

(motherBoard)
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Depois de alguns adiamentos, ao 
que tudo indica, o ‘gran Turismo 5’, 
aclamado como o melhor simulador 
de corridas de sempre, estreia no 
Playstation 3 em Novembro deste 
ano. Sucessor de gran Turismo 5 Pro-
logue, será a primeira das principais 
séries de recurso à última geração da 
consola Sony PlayStation 3. O jogo é 
um simulador de corridas, que con-
ta com centena de carros, de entre 
eles, ferraris, que estão disponíveis 
pela primeira vez na série. Os jogado-
res podem também correr em Audis, 
BMWs, Dodges, Nissans, Toyotas, 
entre outros modelos de carros.
Uma das inovações deste jogo pren-
de-se com a possibilidade de 12 car-
ros disputem o primeiro lugar, em 
modo online, enquanto nas partidas 
offline, são permitidos 16 corredores. 
A visão de cockpit é outra novidade 
do gT 5, possibilitando que o jogador 
tenha um ângulo de visão de dentro 
do carro e veja o volante, o painel e 
os espelhos retrovisores. Inclusive os 
gráficos do interior do carro são bem 
detalhados. Dependendo do ângulo 
de visão, estando dentro ou fora do 
veículo, o som do motor é diferente.
Nos momentos em que se está den-
tro da garagem, aparece a equipa 
para fazer ajustes no veículo, com 
modelos de personagens bastante 
detalhados e expressivos.

As inovações tão esperadas pelos fãs 
da série, aliadas à alta qualidade da 
simulação, aos belos gráficos e aos 
sons realistas, fazem de gran Turis-
mo 5 um título imperdível para os 
amantes de velocidade.
Haverá duas edições de colecciona-
dor. Uma traz o jogo padrão e mais 
algum conteúdo adicional e colec-
cionável. A outra, o “gran Turismo 5 
Collector´s Edition”, por seu turno, 
traz como conteúdo o título, uma 
réplica do carro Nissan gT-R Spec V 
2009, um guia com 300 páginas so-
bre os automóveis e acesso exclusi-
vo a cinco carros de alta performance, 
incluindo as actualizações já disponí-
veis para esse mesmos veículos.

No início do mês de Junho, foi apre-
sentado na E3 (Electronic Entertain-
ment Expo) que teve lugar em Los 
Angeles, Califórnia, o filme demons-
trativo do gran Turismo 5, software 
exclusivo da PlayStation 3, que dei-
xou os fãs ainda mais ansiosos para 
o aguardado jogo de simulação auto-
mobilística.  

Veja o filme em
www.youtube.com/watch?v=xlsOo
BxzdEo&feature=player_embedded

E o site oficial em
www.gran-turismo.com

GRan TURISmO 5
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Bruno Rocha
Eng. Informático

Olá caros leitores. Nesta edição trago-vos uma 
ferramenta fantástica que instalei há cerca de 
dois anos e que desde então me tem acompa-
nhado (obrigatoriamente), seja em Macintosh, Li-
nux ou Microsoft Windows. falo-vos da Dropbox 
(https://www.dropbox.com).
Quantos de nós necessitamos andar de máquina 
em máquina, seja no trabalho, onde podemos utili-
zar vários desktops, seja em casa onde encontramos 
outros tantos equipamentos onde podemos encon-
trar dos mais variados sistemas operativos. fazer a 
gestão dos conteúdos de cada um deles não é algo 
fácil e que possa ser feito num abrir e fechar de 
olhos. Pessoalmente, antes de ter descoberto esta 
aplicação, o disco externo andava sempre comigo 
e tentava manter uma organização no sistema de 
ficheiros de todas as máquinas onde passava. E se 
tivéssemos uma ferramenta que permitisse deixar 
o disco externo em casa e fizesse a gestão dos fi-
cheiros por nós? Quero dizer, um serviço online que 
grave tudo o que nós quisermos, com a certeza que 
os dados estarão sempre salvaguardados em todas 
as máquinas que quisermos, independentemente 
do sistema operativo instalado?

* Interoperabilidade entre vários sistemas operativos

dropbox
do melhor que existe Toquei num ponto importante: os nossos fichei- 

ros na Internet. E existe segurança onde estão 
armazenados? Qualquer pessoa pode ter acesso 
a eles? São perguntas interessantes pois quem 
usa estes serviços exige que estes sejam fiáveis, 
seguros e estáveis, requisitos que foram acau-
telados pela equipa que desenvolveu este sof-
tware. Qualquer ficheiro que exista na Dropbox 
é enviado por SSL, encriptado com AES-256 e 
guardado no serviço “Amazon’s Simple Storage 
Service (S3)” num data center algures na costa 
Este dos Estados Unidos da América. É um dos 
melhores serviços que se pode adquirir.
Vamos rapidamente a um caso prático. Temos três 
máquinas com três sistemas operativos diferentes 
em três locais distintos para onde me irei deslocar 
e necessito de partilhar vários ficheiros em todos 
as máquinas. Numa das máquinas copio os fichei-
ros de que irei necessitar para a pasta Dropbox, es-
tes serão enviados para o servidor de forma segura 
e a partir deste momento, todas as máquinas que 
estiverem ligadas à Dropbox irão iniciar automatica-
mente o download desses ficheiros, sem a minha 
intervenção, mantendo a hierarquia das pastas que 
foi definida. Caso alguma máquina não possua a 
Dropbox instalada, poderemos sempre recorrer ao 
sítio Web da aplicação, entrarmos na nossa conta 
e termos no browser um gestor de ficheiros para 
realizarmos o download dos respectivos ficheiros.
Nestes últimos tempos, a Dropbox tem vindo a 
ser uma das grandes sensações na Internet de-
vido ao aumento da largura de banda, pois pode-
mos fazer a sincronização mais rápida e também 
porque é completamente grátis, para um espaço 
de armazenamento de 2gB. Existem dois outros 
pacotes pagos mas com um armazenamento 
maior para quem o quiser. 



Celso Simões
Director Executivo da ABRAT 
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o cliente tem sempre razão
Nos últimos anos muitas empresas têm aplicado 
metodologias para a gestão do relacionamento 
com clientes (CRM – Customer Relationship Ma-
nagement ) aliadas a muita tecnologia e forma-
ção dos seus profissionais.
Através  destas metodologias pro-
cura-se sempre o relacionamento  
one to one com os Clientes, para 
que cada um deles tenha as suas 
expectativas atendidas, e a em-
presa tenha aumento no volume 
de vendas e tenha a fidelidade 
dos seus clientes.
Muitas empresas conseguem es-
tes objetivos e aumentam os seus 
resultados de forma adequada e com satisfação 
dos clientes. Contudo, a  maioria não obtém o re-
torno adequado dos seus investimentos, havendo 
inclusivamente algumas que acabam por piorar a 
sua actuação junto dos consumidores e, conse-
quentemente, os seus resultados financeiros.
Em alguns casos este problema ocorre exacta-
mente por uma aplicação exagerada, indiscrimi-
nada e sem uma noção correcta de um dos prin-
cipais princípios do CRM , ou seja, “o cliente tem 

sempre razão”.
Seria isso uma verdade incontestável? As em-
presas devem aplicar este lema indiscriminada-
mente? Acredito que não.

Em geral, as empresas esquecem ou 
não conseguem aplicar um dos princi-
pais conceitos do CRM que é a identi-
ficação e classificação dos clientes. É 
fundamental que as empresas consi-
gam identificar quais os clientes que de-
vem ser tratados de forma diferenciada, 
merecendo receber todas as suas aten-
ções e as suas melhores condições co-
merciais e operacionais.
Para esta identificação muitos critérios 

podem ser usados, mas o melhor deles é aquele 
que especifica o resultado financeiro obtido com o 
cliente em função do custo do seu atendimento.
As empresas costumam categorizar os clientes 
somente pela facturação obtida com eles, o que 
não determina necessariamente que eles são os 
melhores clientes. Talvez sejam os piores.
Por exemplo, tive recentemente uma reunião 
com um dos meus clientes que tem uma factura-
ção mensal 10% superior à média geral. Numa  

em geral,  
as empresas  
esquecem ou  
não conseguem  
aplicar um dos  
principais conceitos 
do crm que é a 
identificação e  
classificação  
dos clientes
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primeira análise, isso é muito bom. Entretanto, 
prosseguindo a análise, constatei que o custo 
operacional para atendê-lo é 40% superior ao 
custo médio geral. Além disso, nenhum dos 
meus profissionais quer continuar a atender este 
cliente em função da forma como ele se posicio-
na em cada situação que ocorre. Ou seja, o clien-
te não é adequado para a minha empresa.
A reunião foi marcada para que eu pudesse iden-
tificar formas de reduzir o custo do atendimento 
e melhorar o relacionamento entre as equipas, 
pois na definição do meu negócio, não posso au-
mentar a minha estrutura de atendimento des-
necessariamente, em função de situações dos 
próprios clientes e da sua forma de actuação. 
Aumentar a facturação no cliente não resolveria 
o meu problema.
Quando expliquei ao cliente a situação, recebi 
como resposta a seguinte afirmação : “Isso é um 
problema seu. Estou a pagar e quero ser atendido 
da maneira que eu desejar”. Aliás, essa afirma-
ção ou variações delas são muito frequentes nos 
clientes tipo “buraco-negro”, que consomem to-
dos os recursos que puderem e mais um pouco. 
A sua estrutura é sugada por eles, sem que exis-

O BOM CLIENTE, QUE 

TEM SEMPRE RAZÃO, É 

EXIgENTE MAS ENTEN-

DE QUE UMA RELAÇÃO 

ONDE IMPERA O  BOM 

SENSO, A EDUCAÇÃO E A 

COERÊNCIA TRAZ O ME-

LHOR RESULTADO PARA 

TODOS. CUIDE BEM DES-

TE TIPO DE CLIENTE
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tam acções que evitem os frequentes desastres. 
Se nunca teve um cliente assim, comemore. Se 
tem um ou vários clientes destes, livre-se deles 
o mais rápido possível. O resultado financeiro da 
sua empresa melhorará e os seus colaboradores 
trabalharão muito mais felizes. Estes clientes têm 
o dom de exigir muito mais do que contrataram, 
identificando problemas reais ou fictícios e dei-
xando claro que a culpa é da sua empresa. Você 
e os seus profissionais estão sempre em dívida 
com estes clientes, serão sempre seus reféns. 
Por mais que algo seja feito, estes clientes nun-
ca estão satisfeitos e nunca estarão, pois essa é 
sua forma de actuação junto dos fornecedores.
Na minha reunião, informei o cliente que cancela-
ria o nosso contracto, pois não poderia continuar 
a atende-lo da forma como ele esperava, em face 
dos problemas que essa situação trazia para a mi-
nha empresa. Após uma série de impropérios pro-
feridos por ele, pude encerrar a reunião, deixando-o 
muito irritado e perplexo, pois ele queria continuar 
com os serviços da minha empresa e não acredita-
va na minha audácia em cancelar o contracto.
Num primeiro momento, a minha empresa teve 
uma redução na facturação  mas, em pouquíssi-
mo tempo, pude comemorar vários factos impor-
tantes:
• Equipa aliviada e contente por não ter que aten-
der o cliente indesejado
• Com o tempo disponivel, os meus colaborado-
res puderam desenvolver actividades importan-
tes como reciclagem de conhecimentos e busca 
de novos clientes
• Livres do cliente buraco-negro , pudemos pro-
curar novos clientes que aumentaram a nossa 
facturação, com um custo adequado dentro do 
previsto no nosso modelo de negócio

Acho que realmente o cliente sempre tem razão, 
desde que a relação comercial seja justa, hones-
ta e boa para todos. Nenhum negócio prosperará 
sem que o seu resultado financeiro seja positivo, 
os seus profissionais possam trabalhar de maneira 
satisfatória e os seus clientes estejam satisfeitos.
O bom cliente, que tem sempre razão, é exigen-
te mas entende que uma relação onde impera 
o  bom senso, a educação e a coerência traz o 
melhor resultado para todos. Cuide bem deste 
tipo de cliente. 
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A Microsoft disponibiliza no seu site 
algumas formações básicas, mas 
interessantes, das aplicações Micro-
soft Office 2007. As formações foram 
preparados para ajudá-lo a aumentar 
a sua produtividade, atender melhor 
os seus clientes e optimizar o seu 
tempo. No site encontrará uma lista 
de formações sobre vários assuntos 
que certamente o auxiliarão no seu 
quotidiano de trabalho. 

Nas formações você vai encontrar di-
cas valiosas para extrair os melhores 
resultados das aplicações da Micro-
soft.

Muita informação sobre variados te-
mas, como Sharepoint, XML e No-
ções Básicas de Segurança no Office, 
organizados por software, com vídeo 
e vasta documentação sem que pre-
cise sair de casa ou do escritório. 
Não perca. Aproveite!

http://office.microsoft.com/pt-br/su-
pport/introducao-ao-microsoft-office-
2007-fX010105508.aspx?redir=0

www.microsoft.com/business/smb/
pt-br/cursos_online/default.mspx

deseja uma formação 
online gratuita sobre o 
microsoft office 2007?

Quais são os principais pontos 
para ter uma senha forte?
* Ter sete ou catorze caracteres;
* Conter tanto letras maiúsculas 
como minúsculas;
* Conter números;
* Contêm símbolos (! “? $ ^?% & * 
() _ - + = ([)]:; @ ‘~ # | \ <,>);
* Não ser igual a qualquer das suas 
senhas anteriores;
* Não ser o nome do utlizador, o 
nome do seu amigo ou membro da 
família, ou o seu código de utilizador 
(login);
* E não ser uma palavra de dicionário 
ou nome comum.

Para ajudar na tarefa de criar uma 
senha que tenha todas estar caracte-
rísticas, foi desenvolvida a aplicação 
Random Password generator. Esta 
éuma aplicação projectado para aju-
dá-lo a criar senhas seguras, de forma 
aleatória, que são extremamente difí-
ceis de adivinhar. Conforme os pos-
tos principais descritos acima, a apli-
cação cria uma combinação aleatória 
de letras maiúsculas e minúsculas, 
números e símbolos de pontuação. 

Você pode dar uma nota para a se-
nha gerada, para verificação poste-
rior, pois a aplicação permite que es-
sas senhas aleatórias geradas sejam 
guardadas.

Funções da aplicação
• Password generator
Permite que crie facilmente podero-
sas senhas aleatórias que serão qua-
se impossíveis de descobrir.
• Password Manager
gerencia as suas senhas e identifica-
as com observações editáveis para 
manter as suas senhas seguras e or-
denadas.
• Verificador de senha
Esse recurso pode informá-lo quão 
forte é a nova senha aleatória gerada 
e também quais as senhas que são-
fracas
• Privacidade Protegida
Poderá definir uma senha para abrir 
a aplicação Random Password gene-
rator. Assim só você pode aceder às 
suas senhas no seu computador.

faça o download em: 
http://download.iobit.com/rpg-setup.exe

senhas simples podem ser 
facilmente quebradas

save2ftp - backup on-line 
para servidores ftp remoto
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VERSÃO ATUAL: v1.1

TAMANHO DO ARQUIVO: 1,41 Mb

SISTEMA OPERACIONAL: Projetado para o 

Windows 7, Vista, XP e 2000

Data de lançamento: 04 de abril de 2010

Projectado para fazer senhas seguras e fáceis. 

IDIOMAS: Inglês, dinamarquês, alemão, finlan-

dês, holandês, húngaro, indonésio, italiano, sér-

vio, turco, russo, francês, Português brasileiro, 

espanhol, coreano, checo, e muitos mais.

E vale a pena recordar:
 ! Mantenha navegador, plugins e Windows 

actualizados.

Se receber mensagens de uma suposta empresa 

ou rede social, entre em contacto ou verifique o 

status do perfil. 

 ! Não siga instruções de mensagens sus-

peitas. Jamais clique em links ou ficheiros 

executáveis.

 ! Não acredite em propostas miraculosas e 

tenha cuidado com os dados que fornece.

 ! Os conteúdos mais usados em golpes 

são comprovativos, pornografia, correntes  e 

prémios.

! Para ver o endereço real passe o cursor sobre 

o link e leia a barra inferior.

! Erros gramaticais podem ser indício de men-

sagem ou site fraudulento.

A aplicação Save2fTP é um utilitário freeware destinado 
a efectuar o agendamento automático do backup dos da-
dos importantes para servidores remotos de fTP. Este sof-
tware irá ajudá-lo a organizar os seus backups e agendar 
backups automáticos. Save2fTP possui um interface de 
usuário intuitivo, com características mais acessíveis para 
iniciantes e profissionais. Ele é projectado para atender a 
todas as suas necessidades.

• Suporta inclusão e exclusão de ficheiros pela máscara, 
bem como pelo nome exacto do ficheiro. 
• Mostra os registos detalhados de todas as operações de 
backup.
• O interface de utilizador é bastante intuitivo, facilitando a 
utilização para principiantes. Também tem opções avança-
das para os mais familiarizados com a aplicação.
• Permite que se efectue o agendamento para um horário 
específico em qualquer  dia da semana ou do mês. 

• Permite que se criem backups incrementais. Desta forma 
só precisará fazer backup de arquivos que foram alterados. 
• Suporta fTP, todos os tipos de LAN e nomes de arquivo 
UNC caminho (pastas de rede). 
• As pastas podem ser criadas automaticamente para cada 
backup e pode ser definido um número máximo de versões de 
backup (as versões mais antigas do backup serão apagados). 
• Pode notificar o usuário por e-mail quando as operações 
de backup terminarem. 
• Pode armazenar várias pastas (mesmo a partir de compu-
tadores diferentes) num arquivo de fTP. 
• As aplicações externas podem ser iniciadas antes ou de-
pois da execução da tarefa. 
• Pastas de origem podem ser monitorizadas. Assim as 
tarefas podem ser automaticamente iniciadas após modifi-
cações numa pasta de origem.

http://avpsoft.com/download/save2ftp.exe
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máquinas virtuais (vhd´s) prontas para doWnload

Actualmente o mundo da informação 
gira em torno de virtualização e da 
“nuvem” (Cloud Computing). Desta 
forma, nada melhor que testarmos 
alguns sistemas operacionais em fi-
cheiros VHD pré-configurados. 

Na página da Microsoft, permite que 
você efectue downloads de ficheiros 
VHD, com os mais diferentes siste-
mas operacionais e outras aplica-
ções, e os possa avaliar. Alguns até 
por 60 dias
Para utilizar estes ficheiros VHD´s, 
você precisará de ter instalado o Mi-
crosoft Virtual PC ou o Microsoft Vir-
tual Server. Ambos estão disponíveis 
gratuitamente no site da Microsof. 

virtual PC
http://www.microsoft.com/downloads/
details.aspx?familyId=04D26402-
3199-48A3-AfA2-
2DC0B40A73B6&displaylang=en

Microsoft Windows Server 2003 R2 
Enterprise Edition VHD 
http://www.microsoft.com/downloads/de-
tails.aspx?familyID=77f24c9d-b4b8-4f73-
99e3-c66f80e415b6&DisplayLang=en#filelist

Windows Server 2008 R2 Enterprise 
Edition x64 (full Install) VHD 
http://www.microsoft.com/downloads/
details.aspx?familyid=A4fBE2f3-
45DD-46Bf-8747-
16A111C04107&displaylang=en

Windows Server 2008 Enterprise 
Edition x64 (full Install) VHD 
http://www.microsoft.com/downloads/
details.aspx?displaylang=en&familyID=8
6fa1bda-763b-4a1b-8e88-426228ed5c81

Windows Server 2008 Enterprise 
Edition x86 (full Install) VHD 
http://www.microsoft.com/downloads/
details.aspx?familyid=764B531E-
4526-4329-80B5-
921fD3297883&displaylang=en

Microsoft Office SharePoint Server 
2007 VHD 
http://www.microsoft.com/downloads/
details.aspx?familyid=67f93DCB-
ADA8-4DB5-A47B-
Df17E14B2C74&displaylang=en 

Exchange Server 2010 VHD
http://www.microsoft.com/downloads/
details.aspx?familyid=53f7382A-
3664-4DE3-8303-
31E514D69f02&displaylang=en

Exchange Server 2007 SP1 (x64) 
VHD
http://www.microsoft.com/downloads/
details.aspx?familyid=DB31866C-
2CD5-4610-8505-
5f2572248618&displaylang=en

Exchange Server 2010 VHD
http://www.microsoft.com/downloads/
details.aspx?familyid=53f7382A-
3664-4DE3-8303-
31E514D69f02&displaylang=en

Office Communications Server 2007 
R2 VHD
http://www.microsoft.com/downloads/
details.aspx?familyid=3AE2A175-
D534-4D7f-AD9D-
664A448EAC31&displaylang=en

Mais informações sobre ficheiros 
VHD´s:
http://technet.microsoft.com/en-us/virtu-
alserver/bb676673.aspx

NoTA dA MeIo ByTe
Atenção leitor, antes de executar 
qualquer programa em seu compu-
tador, principalmente os que fazem 
alterações no Registo do Windows 
ou modificam informações em seu 
Disco Duro, lembre-se de fazer 
uma cópia de segurança e restauro 
do Windows e fazer a cópia de se-
gurança dos seus dados.
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sites legítimos 
em risco

Apesar de se notar uma evolução na conscienciali-
zação para as ameaças da Internet, muitos utiliza-
dores crêem que não visitar páginas Web duvido-
sas evita as infecções de malware. O malware na 
Internet é normalmente associado a páginas Web 
maliciosas ou suspeitas, mas nunca a páginas le-
gítimas. No entanto, e dado que nenhum sistema 
é 100% seguro, os ciber-criminosos tiram partido 
da confiança dos utilizadores em domínios espe-
cíficos para colocarem código malicioso nos seus 
sistemas. Esta técnica é essencialmente utilizada 
para propagar malware, mas pode também ser 
aplicada na distribuição de spam ou no armazena-
mento de dados roubados.

A infecção de páginas Web legítimas consiste na 
modificação do código fonte da página adicionan-
do uma referência que a direcciona para um ser-
vidor malicioso, e pode ser realizada de diversas 
formas: 

Explorando vulnerabilidades no software instalado 1. 

num servidor. 

Através da configuração incorrecta de programas 2. 

instalados e em execução. 

Roubando passwords de acesso ao servidor utili-3. 

zando Trojans. 

Pelo menos uma destas condições tem que se 
aplicar para se conseguir modificar o código fonte 
de uma página Web. Inicialmente os utilizadores 
não suspeitam de nada porque a modificação  
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é realizada no código HTML da página Web le-
gítima, logo, invisível para estes. Ao visitarem 
a página Web infectada é realizada uma ligação 
a uma outra página, que procura por vulnerabi-
lidades específicas no computador, tudo sem o 
conhecimento do utilizador. Se os computadores 
estiverem actualizados e protegidos contra as vul-
nerabilidades não serão infectados. Caso contrá-
rio, o malware – normalmente desenvolvido para 
roubar passwords – será automaticamente trans-
ferido. O facto do malware distribuído roubar pas-
swords não é mera coincidência, já que quanto 
maior for a sua eficácia maiores serão os ganhos 
financeiros proporcionados aos seus criadores. 
Este malware captura todo o tipo de informação 
confidencial (passwords, nomes de utilizador, en-
dereços de e-mail, etc.) que pode ser utilizada em 
subsequentes acções fraudulentas.

Inicialmente, a exploração de vulnerabilidades re-
lacionadas com o sistema operativo com o intuito 
de infectar, não afectavam os utilizadores cujos 
sistemas estavam protegidos com as correc-
ções adequadas, sendo estes apenas afectados 
por vulnerabilidades oficialmente desconhecidas 
e para as quais não foram lançadas correcções. 
Consequentemente, os criminosos aumentaram 
o seu campo de actuação, atacando browsers 
como o Internet Explorer ou o firefox, e aplica-
ções populares como o Windows Media Player, 
QuickTime, Acrobat, flash Player, etc. Quando 
estes casos vieram a público gerou-se o pânico, 
com milhões de páginas legítimas e fiáveis infec-
tadas. Apesar da gravidade da situação, o número 

de páginas afectadas diminuiu significativamente 
após os seus administradores tomarem as medi-
das necessárias para resolver o problema e im-
pedir a infecção das páginas nos seus servidores. 
Por outro lado, antes de surgirem estes ataques 
foram desenvolvidos inúmeros kits de instalação 
de malware através de exploração de vulnerabili-
dades, como o Mpack. Este tipo de ferramentas 
são desenvolvidas para explorar vulnerabilidades 
no sentido de distribuir malware, utilizando pági-
nas criadas pelos hackers semelhantes a páginas 
legítimas para enganar os utilizadores.

É previsível que o número de páginas infectadas 
continue a diminuir, visto que os administrado-
res Web estão actualmente melhor informados. 
No entanto, se for explorada uma vulnerabilidade 
oficialmente ainda desconhecida e para a qual 
não exista correcção, os criminosos podem sem-
pre retomar estes ataques. Do ponto de vista 
do utilizador, para evitar a infecção, os sistemas 
devem estar actualizados contra as vulnerabilida-
des conhecidas e serem complementados com 
um antivírus que inclua tecnologias proactivas e 
que permaneça sempre actualizado. Já na óp-
tica do administrador, os servidores devem ser 
actualizados para que não sejam afectados por 
vulnerabilidades e os seus responsáveis devem 
certificar-se de que as páginas que acedem às 
bases de dados estão correctamente programa-
das e as passwords do servidor são frequente-
mente modificadas para impedir a sua utilização 
por indivíduos mal intencionados. 
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falha de 0-day do 
WindoWs

A Symantec e a ISC (Internet Storm 
Center), duas organizações de segu-
rança, elevaram os níveis dos seus in-
dicadores de ameaça na Web no final 
deste mês. Isto porque se esperam 
novos ataques generalizados do já co-
nhecido bug do dia-zero (0-Day). Este 
bug explora vulnerabilidades críticas 
em todas as versões do Windows.
A ISC mudou o seu indicador de ame-
aça (Infocon) para o nível amarelo, 
recomendando aos utilizadores que 
adoptem medidas imediatas para 
conter o risco, pois entende que é 
uma ameaça de impacto significativo
É a primeira vez, desde Julho de 
2009, que a companhia regista um 
nível de ameaça tão alto. 

relatório da secunia, apple apresenta mais 
bugs de segurança

A SECUNIA, empresa de segurança dinamarquesa, apresentou um estudo onde 
revelou que os aplicativos da Apple são mais vulneráveis que os da Microsoft. 
Pela primeira vez a empresa de Steve Jobs também ocupa o primeiro lugar do 
ranking de empresas que apresentam mais bugs de segurança. O segundo lugar 
fica com a Oracle, seguido por Microsoft, HP e Adobe.
As conclusões da pesquisa da SECUNIA não apontam para a segurança propor-
cionada por cada empresa, mas a SECUNIA afirma que sim para aquelas que 
apresentam mais brechas em seus produtos.
Aceda ao link abaixo para ver o documento em PDf com o estudo da Secunia 
(em inglês).

http://secunia.com/gfx/pdf/Secunia_Half_Year_Report_2010.pdf

verificador de  
segurança para  
navegadores Web

Porque razão o meu browser é in-
seguro? Esta é uma pergunta que 
muitas vezes as pessoas fazem. 
Segundo a Qualy, o seu navegador 
pode ser considerado inseguro por 
várias razões. Uma delas é que a sua 
instalação pode conter um problema 
de software que o torna vulnerável 
a actividades maliciosas. Uma outra 
razão é que o utilizador pode estar a 
executar uma versão desactualizada 
do navegador ou dos  plugins.

A Qualys lançou, então, um produto 
chamado QUALYS BROWSER CHE-
Ck. O QUALYS BROWSERCHECk é 
uma ferramenta que verifica o brow-
ser procurando possíveis vulnerabili-
dades e falhas de segurança no seu 
navegador e plugins. Esta ferramenta 
também ajudará a corrigir os proble-
mas de segurança descobertos pelo 
exame.

faça o download da aplicação em:
https://browsercheck.qualys.com/

smartphones. um perigo?

Nos dias de hoje, com a vasta oferta de smartphones, os colaboradores usam, 
cada vez mais, os seus dispositivos nas empresas. Alguns deles, inclusivamen-
te, acedem às aplicações corporativas com os seus aparelhos, ao invés de utili-
zarem os aparelhos da própria empresa. Mesmo quando os departamentos de 
TI solicitam aos colaboradores para não usarem os seus telemóveis pessoais 
para uso corporativo, os funcionários adoptam uma atitude contrária, indepen-
dentemente dos perigos de segurança. 
Segundo a empresa britânica Vanson Bourne, as Redes Sociais e a pornografia 
são as duas maiores ameaças à produtividade e à segurança das empresas que 
possuem força de trabalho móvel.
Quase dois terços dos mais de 200 profissionais de TI entrevistados admitiram 
dificuldades em implementar políticas de uso para os dispositivos móveis da 
empresa. Para 88%, um dos principais motivos é a falta de informações. Estes 
profissionais ressaltaram a importância de haver maior transparência por parte 
dos funcionários para melhorar a segurança virtual da companhia e diminuir o 
custo operacional.
Entre os 200 entrevistados, mais da metade afirmou que o maior perigo são as 
redes sociais, enquanto 30% elegeu a pornografia em dispositivos móveis. Bem 
mais atrás aparecem os jogos e a TV com apenas 5%.

Alecsander Pereira
Eng. Informático
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da sociedade 
da informação 
à infoexclusão

Não é um fenómeno de hoje mas é, sem dúvida, uma reali-
dade que se intensifica a cada ano que passa: a integração 
da tecnologia na economia e no quotidiano dos cidadãos. 
Menos de uma geração volvida e as TIC impuseram-se na 
sociedade como condição quase essencial para o bem-es-
tar das pessoas. Não vivemos sem telemóvel, trocamos e-
mails diariamente, andamos com o portátil para todo o lado, 
acedemos à Internet em qualquer local através de banda 
larga, compramos e vendemos on-line, relacionamo-nos no 
mundo virtual. Evoluímos assim, por força do desenvolvi-
mento das TIC, para um modelo de Sociedade de Infor-
mação com todas as vantagens e desequilíbrios que ela 
acarreta. Por um lado assiste-se a uma difusão mais rápida 
e intensa do conhecimento; o Estado está mais aberto aos 
cidadãos e às empresas, em resultado das tecnologias que 
permitem o acesso electrónico a arquivos e ficheiros e a 
cultura e o saber passaram a estar democratizados, como 
resultado da diminuição do conceito de distância nas redes 
electrónicas. 
No entanto, este paradigma de sociedade não tem apenas 
vantagens, embora sejam muitas as que se podem citar 
além das já referidas. Efectivamente, a Nova Economia ou 
Sociedade do Conhecimento trouxe consigo o fenómeno 
das desigualdades sociais e o fosso existente entre os que 
têm acesso às TIC e os que ficam à margem desta realida-
de. Sendo um modelo que assenta no poder da informa-
ção e que se baseia na utilização quase incontornável das 
tecnologias, é simultaneamente um modelo que aproxima 
e que afasta. Por um lado favorece a proximidade entre os 
cidadãos pela exponencial circulação de informação, mas 
por outro afasta todos aqueles que não tenham qualifica-
ções e que apresentem uma iliteracia tecnológica. Conse-
quência do próprio modelo social, a infoexclusão é assim 

uma realidade a combater nas sociedades actuais e, em 
Portugal, este cenário não é diferente. Segundo dados do 
Eurostat, mais de metade da população portuguesa não 
tem as competências básicas para a utilização de um com-
putador, sendo um dos países com maior nível de iliteracia 
a nível europeu. Mas a infoexclusão não resulta somente 
de um problema funcional, isto é, da falta de qualificação 
das pessoas para actuarem neste mundo global. Ela é 
igualmente digital, já que evidencia a falta de acesso aos 
meios por parte da grande maioria da população. Dados de 
2009 revelaram que em Portugal apenas 48% das famílias 
portuguesas tinha acesso à Internet e apenas 46% dispu-
nham de banda larga. falamos, evidentemente, de menos 
de metade da população do país com acesso aos meios. 
E estará então o país preparado para enfrentar os desafios 
do novo mundo quando mais de metade da população não 
está tecnologicamente preparada ou não tem os recursos 
necessários para acompanhar a evolução económica e so-
cial? Provavelmente não, em toda a sua plenitude! Apesar 
das medidas já lançadas pelo actual governo no que ao 
Plano Tecnológico diz respeito, nomeadamente ao nível 
da educação e formação dos portugueses com a iniciativa 
“Novas Oportunidades”, é visível o longo percurso que o 
país ainda tem pela frente no combate a um dos grandes 
problemas do século XXI. Conseguiremos então nos próxi-
mos anos promover uma igualdade de oportunidades ven-
cendo as assimetrias de âmbito tecnológico? O esforço 
terá que ser grande e implicará o envolvimento não só dos 
governos, mas também das empresas e dos próprios indi-
víduos. E, inevitavelmente, quem não souber acompanhar 
o avançar da tecnologia ficará sob as amarras do passado 
e à margem desta sociedade digital.
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