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Caros leitores, sejam bem vindos a mais uma edição da vossa
revista de eleição! Nota alguma coisa diferente na MEIO BYTE? Pois, é...
O que acha da nova “cara” da nossa revista criada pela fantástica designer
Elisabete Oliveira? No entanto, as nossas surpresas não terminam aqui.
Estamos a renovar o nosso Portal, que estará pronto em breve.
Sei que muitos dos nossos caríssimos leitores estão em contagem
decrescente para o Carnaval, mas espero que ainda sobre um tempinho
para ler a nossa revista! Peguem nos vossos tablets, nos vossos
smartphones, imprimam, se quiserem, mas levem a nossa revista para o
sambódromo, para a rua, para todo o lado, e claro, divulguem!
Assim, vamos falar desta edição. Está cada vez mais
interessante graças aos nossos queridos colaboradores.
Gisele Fleming comenta o mercado da moda e a importância
que o e-commerce exerce nesse ramo. Por sua vez, Sónia Ribeiro
fala-nos um pouco de coaching, e que começa desde logo, com uma
frase que nos capta a atenção: “Sonhar? Em tempos destes? Eu
preciso é de trabalhar.”
Nuno Santos dá-nos a perceber a importância da Matemática na vida
de um programador, enquanto que Marcus Andrade sugere cinco
dicas para aproveitarmos o mundo real no mundo virtual. Mas não
paramos por aqui.
Pelo meio teremos o Bruno Rocha a dar-nos algumas alternativas
grátis para alguns softwares pagos, e Juan Duran consciencializa-nos
para as invasões de hackers uma vez que devemos estar preparados
para a era da segurança da Informação.
Por falar em informação, Alexandre Mendes fala-nos da famosíssima
rede social que é o Twitter, enquanto que eu decidi prestar uma última
homenagem ao visionário que foi Steve Jobs, falando um pouco sobre a
sua vida, e como foi capaz de revolucionar também o mundo do marketing.
Não perca também o Jogo do mês com Assassins Creed – Revelations.
E não paramos por aqui... Curiosos para ler na íntegra todos os
nossos artigos? Então vamos deixar o leitor saborear esta nova edição
recheada de fantásticos artigos.

Um forte abraço!

Eva Mendes [Editora]
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Mercado de moda
O e-commerce te chama
4

Você é um empresário de moda e
ainda não está no e-commerce?
Se você respondeu sim a esta
pergunta e ainda não conhece os
números deste setor no comércio
eletrônico brasileiro, pode estar
perdendo uma grande oportunidade de ocupar espaço em um
segmento em grande expansão
no Brasil.
Em uma pesquisa realizada no
início deste ano pelo E-bit, que é
referência no fornecimento de informações do comércio eletrônico
nacional, foi divulgado o incrível
salto, porém não menos esperado, que a categoria de moda e
acessórios obteve no ranking brasileiro nos últimos anos. O mercado de moda hoje ocupa o 6º lugar
no ranking de produtos que mais
se vende no e-commerce brasileiro, quando há quatro anos, esta
categoria estava em 26º lugar.
Não há dúvidas que este salto significativo está aí para nos mostrar

que não existem mais barreiras
no comércio eletrônico quando se
pensa em um tipo de produto que
em primeira instância, imagina-se
que há a necessidade de ser provado pelo consumidor para que
haja a decisão de compra. O consumo online não para de evoluir e
o brasileiro está cada vez mais se
habituando a experiência de compra online.
Considerando o potencial do
mercado de moda também para a
venda multicanal, é interessante
notar que mercados externos,
como exemplo o Reino Unido,
segue em constante evolução.
Em uma pesquisa recente desenvolvida pela GSI Commerce, foi
constatado que 45% dos consumidores preferem comprar roupas
através da internet, enquanto
64% das pessoas disseram consultar uma loja virtual antes de
sair às compras em lojas físicas.
Outro ponto muito interessante

levantado na pesquisa foi relacionado ao que os consumidores
esperam ver em uma loja virtual
do segmento de moda. Os resultados mostraram que 55% dos
entrevistados disseram que é
importante ter recursos de busca que facilitem filtrar por suas
preferências, por exemplo, por
tamanho, cor e preço. As estatísticas também reforçaram a importância das imagens de produtos
apontando para o zoom das fotos
e diversidade de imagens. Os
comentários de clientes que compraram também é um dos pontos
mais importantes na pesquisa,
onde 46% das pessoas responderam que consultam para tomar a
decisão.
Se pensarmos sobre o mercado
de comércio eletrônico brasileiro,
vemos que são constatações de
igual importância e contribuem
diretamente para aumentar a experiência de compra do consumidor fornecendo ferramentas que

E-commerce — mercado de moda //
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agregarão de forma efetiva na sua
tomada de decisão.
Para os que ainda não iniciaram
no comércio eletrônico, o varejo
online demanda muito planejamento e investimento em tecnologia para suportar sua operação,
por isso, é extremamente importante definir muito bem sua estratégia para este potencial mercado,
considerando o que se deseja ser
e onde quer chegar no comércio
eletrônico de moda.
Se você já possui uma marca
conhecida, aproveite-se deste
diferencial como vantagem competitiva, pois seus consumidores
já podem estar habituados ao
caimento da roupa, tamanho do
calçado e estilo dos acessórios.
Se sua marca ainda não é forte,
não poupe esforços e invista em
imagem e descrição de seus produtos, utilize vídeos, ofereça um
atendimento diferenciado, contrate uma boa plataforma de loja

virtual que disponibilize ferramentas ideais ao seu negócio e esteja
alinhado com o comportamento
do seu consumidor, levando em
consideração os canais online e
offline. (•)

// byT.I. SERVIÇOS E PROCESSOS
[ BR ] Rui Natal
Especialista em Gestã de Infraestrutura de T.I., com conhecimentos em
ITIL, BSM e ITSM. Professor de Cursos de Pós Graduação na área de T.I.

Por favor,
não distraiam o bebê!
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Prezados leitores, num Fórum
de discussão sobre ITIL no qual
participei, um dos companheiros
fez a seguinte colocação:

ITIL ainda existe? Prove!!!

Confesso que, às vezes, me coloco e me vejo na mesma posição,
com a mesma dúvida. Mas, a leitura que faço deste estado de coisas
é a seguinte: quando andamos por
aí, nos assuntando ou tentando
obter uma ou outra informação
sobre o status da "coisa" (utilização
das melhores práticas segundo
o ITIL) em diversas empresas e
organizações, o que acabamos por
descobrir, por ouvir e por assistir
não são notícias maravilhosas não.
Em verdade, podemos estar confundindo o nosso interesse pessoal, ou nível de conhecimento, ou
comprometimento/ envolvimento,
e o que existe ou que é efetivamente praticado ao nosso redor
pelas empresas e organizações.
Por favor, não quero desestimular
ninguém, mas já faz um bom tempo
que insisto no ponto de que este
discurso do ITIL não é fácil de ser
mantido e esta bandeira é pesada
de ser hasteada e carregada aos
quatro cantos das empresas. Os
benefícios, resultados e ganhos efetivamente existem? Creio que não
restam dúvidas sobre isso, mas na
hora "H" o resultado financeiro mais
imediato, o "core" ou o cerne do

business da empresa acaba falando
mais alto. É a venda e os resultados
diários, semanais, mensais, o fechamento do mês ou do trimestre;
enfim, e as discussões, ações e iniciativas do ITIL que ficam em outro
plano, acabam perdendo o foco.
É complicado, para não dizer que
é bastante desanimador. Nós
mesmos por diversas vezes insistimos tratar-se de uma jornada,
e não de um projeto; mas confesso que a trajetória é por vezes
desanimadora. Meu Deus, se os
resultados alcançados por muitos
que acreditaram e partiram é tão
significativo, o que então está emperrando o disparo destas ações
em outras empresas?
Pois é, será que a maioria destas empresas nem possui seu
conjunto de métricas ou de dados
estatísticos correntes sobre o
desenrolar das ações no cenário
atual? Como andariam as ocorrências de incidentes? E suas recorrências? E as tão faladas mudanças e seus efeitos e impactos? Ou
será que trabalhando "assim, meio
assim de qualquer jeito" o impacto
não está sendo o suficiente a
ponto de se fazer sentir sobre as
operações, ou sobre os resultados
ou - como dizem os gringos - no
bottom line; e a coisa segue em
frente sem que a maioria se dê
conta destas perdas?

Ou será que não achamos a pessoa
certa para conversar a respeito? Ou
será que não estamos conseguindo
sensibilizar as pessoas adequadas?
Ou será que o nível de maturidade
da empresa é um grande obstáculo
até para que as pessoas "enxerguem" que alguns eventos estão
atrapalhando e que os processos e
resultados poderiam ser melhorados
ou aprimorados? Ou será que o dia
a dia das operações as fez achar ou
concluir que aquilo faz parte sim do
"seu processo"? Ou será que esta
empresa é mais uma no rol das que
afirma: aqui conosco a coisa é diferente, não somos iguais as demais?
Pois é, e acabamos nos colocando
ou nos imaginando diante de uma
situação bem estranha: nós aqui
estudiosos ou empolgados ou
vibrantes com o tema ITIL vivendo
dentro de uma bolha, e numa
bolha bem ao lado, uma quantidade de empresas que segue
acumulando perdas, desperdícios,
insatisfação por parte de usuários,
clientes, terceiros, e que em suma
limita-se a olhar para seu próprio
“umbigo”, não enxergando nada
ao seu redor, não percebendo os
incidentes, os problemas, as mudanças, os muitos obstáculos que
impedem uma forma de trabalhar
e de gerir seus recursos e seu
negócio bem mais producente,
ágil e sem muitos dos transtornos
atuais ainda não percebidos.

Por favor, não distraiam o bebê! //
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Ah, no entanto, quando estão em
uma coletividade ou numa reunião
de negócios, com muitas poses e
trejeitos dão sempre a entender
que estão 100% aderentes, alinhadas, integradas ao que há de mais
atual em termos de boas práticas,
enfim, estão na "crista da onda";
porque afinal, não querem estar por
fora deste "modismo". Mas de que
modismo estamos falando, minha
gente? Não existe modismo algum;
estamos falando de redução de custos e de perdas, estamos falando de
agilidade, produtividade, estamos
falando de aumento de satisfação
dos usuários e clientes, de aumentos significativos nos ganhos, de assertividade nas tomadas de decisão.
E isso não é para mim, nem para
nós (ou seria para todos nós?). Onde
é que estamos pecando para que
este medicamento milagroso possa
ser aplicado corretamente e surta
os efeitos já experimentados por
tantos? E eu, particularmente, tenho
muito medo de que em pouco

tempo um novo remédio (ou uma
nova sigla ou expressão de impacto)
surja e volte a desviar a atenção
desta questão tão importante.
Parece até com a cena do bebê
que está na cadeirinha e no exato
momento em que a mãe finalmente
vai conseguir dar uma colher daquelas sopinhas e algo na televisão
acontece e ele desvia a atenção e a
cabeça, não tomando a sopinha. Ficam então algumas perguntas para
nos atormentar ainda por um bom
tempo: como prender a atenção do
bebê? Como fazer com que o bebê
tome mais um pouco da sopinha?
Eu diria que nem precisa ser tudo,
nem precisa ser muito não; bastam apenas algumas colheres:
Incidentes, Problemas, Mudanças,
Configuração, SLA.
Como desligar a televisão?
Sugestões são bem vindas.
Um abraço a todos e até a
próxima! (•)

Mas de que modismo
estamos falando, minha
gente? Não existe modismo
algum; estamos falando
de redução de custos e de
perdas, estamos falando
de agilidade, produtividade,
estamos falando de
aumento de satisfação dos
usuários e clientes, de
aumentos significativos nos
ganhos, de assertividade
nas tomadas de decisão

// BYTES DO MÊS
[ PT ] Eva Mendes
Editora da revista Meio Byte. Mestre em relações públicas.

Steve Jobs, o visionário
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A vida e obra de Steve Jobs
fundem-se em grande parte com
a empresa que criou, a Apple.
Nasceu a 24 de Fevereiro de 1955
e com apenas 20 anos de idade,
em parceria com Steve Wozniak,
montam o seu primeiro computador que deu origem à Apple,
o Apple I. No ano seguinte é
fundada a empresa Apple Computer onde Mike Markkula investe
e depois do enorme sucesso do
Apple I, o Apple II torna-se o primeiro computador pessoal a ser
vendido massivamente. O Apple
III revelou-se um fiasco sendo
posteriormente criado, em 1984,
um dos computadores com maior
sucesso da Apple, o Macintosh.
No ano seguinte, Steve Jobs é
despedido da empresa que fundou, voltando 13 anos depois ao
comando da mesma. Entre este
período de tempo, abraçou novos
projetos e paixões como a Pixar
e a NeXT. Não demorou mais que
um ano para que a Apple voltasse a registar lucros e apresentar
um novo produto que se tornou
revolucionário, o iMac. Decorria o
ano de 2000 e Steve Jobs tornou-se oficialmente o CEO (Chief
Executive Officer) da Apple e no
ano seguinte apresentaram o iPod
e o sistema operativo Mac OS X
10.0. Em 2003 apresenta a loja
de música iTunes e foi neste ano
que lhe foi diagnosticado o cancro
no pâncreas. Passado 3 anos, são

apresentados os primeiros computadores com processador Intel ,
o iMac e o MacBook Pro. 2007 foi
o ano mais importante da Apple
com a apresentação do iPhone e
da Apple TV e em 2008 apresentam o notebook mais fino do mundo, o MacBook Air. Em 2009 é-lhe
efetuado um transplante de fígado
voltando em força em 2010 onde
lança mais um produto revolucionário, o iPad. Já no presente ano,
a Apple torna-se a empresa mais
valiosa do mundo, apresentando a
segunda versão do iPad.
Steve Jobs, um visionário, teve
um impacto profundo, não só, no
mundo tecnológico que vivemos e
que irá sentir-se por várias gerações, mas também no marketing.
Ele usou-o da forma mais inteligente, criando uma marca valiosa,
amada por milhares de pessoas
em todo o mundo. Nenhuma loja
no mundo vende mais por metro
quadrado que a Apple Store e nenhum evento na área tecnológica
chama mais a atenção do que os
lançamentos dos produtos Apple.
Ele conseguiu fazer com que as
pessoas desejassem, o que não
é fácil de se conseguir, produtos
jamais utilizados, produtos que
brilham pela sua simplicidade mas
práticos, eficientes, rápidos e capazes de tornarem a vida mais ágil
e dinâmica. Uma característica importante para se vender produtos

é que estes sejam visualmente
bonitos e nisto, Steve Jobs, sempre se preocupou bastante com o
design dos seus produtos.
“Não penso muito em legado

para as próximas gerações.
Penso apenas em acordar
de manhã e trabalhar com
pessoas brilhantes para criar
coisas que, espero, sejam tão
apreciadas por outras pessoas
como são apreciadas por nós.”
Steve Jobs (1955-2011)
Obrigada pelo mundo que hoje
temos. (•)

// BYTES DO MÊS
Marcus Andrade [ PT ]
Sócio fundador do Guidu.

Cinco dicas para
aproveitar o mundo
real pelo mundo virtual
A internet nos permite possibilidades quase que ilimitadas. Em apenas poucos cliques conseguimos
andar digitalmente pelas ruas de
Paris, subir a Torre Eiffel e, entre
mil outras coisas, descobrir os
principais restaurantes e bares da
cidade. E, assim que definido esse
passeio virtual, ela também nos
permite em poucos passos comprar passagens, reservar o hotel e
gerar todo o roteiro do passeio.
O uso da internet vem se intensificado cada vez mais no Brasil e
no mundo. As pessoas ficam mais
conectadas e até algumas delas
já ganharam a alcunha de "heavy
users", ou seja, aquele usuário
que praticamente vira dependente
da internet e passa a fazer tudo
dentro dela.
Mas o grande mote é que a internet pode, e deve, ser um grande
impulsionador para aproveitar
muito bem o mundo real. Isso, por
se valer do fato de que na internet
podemos obter informações de
acordo com nosso perfil. Quando
utilizada como um bom instrumento de pesquisa, valendo-se do seu
gosto pessoal, aumenta e muito
sua chance de achar bons lugares
e meios de curtir a vida real.
Então, para auxiliar nessa busca
por informações essenciais para
aumentar o bem-estar e a diver-

9

são, relaciono abaixo cinco dicas
para aproveitar o mundo real a
partir do mundo virtual:
1 Fique atento às redes sociais
Hoje as redes sociais são uns dos
meios mais rápidos e eficientes para
se comunicar com os amigos. É
dentro delas que seus amigos estão
dizendo onde estão e o que vão fazer.
Em poucos cliques é possível criar
eventos e convidar a todos, ou reencontrar aquele amigo antigo. As redes
sociais podem lhe proporcionar uma
série de programas incríveis.
2 Acompanhe blogs e guias virtuais
Não deixe de conferir blogs especializados e guias segmentados, eles trazem
as maiores novidades e as principais
tendências do que está acontecendo
no Brasil e no mundo. Ainda existem
guias virtuais em formato colaborativo,
onde os próprios usuários são responsáveis pelo abastecimento do conteúdo e passam impressões pessoais.
3 Utilize os mecanismos de buscas
Quando bem efetuada, as buscas podem revelar muito sobre os ambientes
em que se deseja ir. A partir de blogs,

Essas são apenas algumas das
formas de conseguir obter experiências únicas dentro da internet
e repassar para o mundo real. O
conteúdo e a informação está ao
alcance de um clique, basta saber
como procurar. (•)

redes sociais, ou até matérias jornalísticas, é possível ver a opinião de pessoas
que já frequentaram o ambiente, utilizam serviços e adquiriram produtos.
4 A facilidade dos aplicativos
móveis Com a fusão de diversas tecnologias em apenas um dispositivo.
Ferramentas e aplicativos utilizando
o conceito de geolocalização, como
por exemplo, o Foursquare, são ideais
para encontrar estabelecimentos novos, que estão próximos ao lugar em
que o usuário se encontra, e propiciar
conhecimentos diferenciados, agregando entretenimento e experiência.
5 Aproveite oportunidades únicas
A internet traz oportunidades únicas
para que as pessoas consigam curtir a
vida real com um diferencial e até de
forma espontânea. Clube de compras
e compras coletivas são duas fórmulas
que vieram para levar isso ao máximo.
Restaurantes luxuosos por preços
acessíveis, sessões de relaxamento,
e até mesmo produtos.

// BYTES DO MÊS
[ PT ] Anderson Marcelino
ITIL Manager Certified.

Gerenciamento de Serviços
de T.I. em empresa de
pequeno porte é possível?
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Em Dezembro de 2010 fui convidado para ser Gerente de TI na
TYG - empresa especializada em
Projetos de Iluminação, sediada
em São Paulo - para estruturar a
área de TI, TELECOM e Segurança da Informação. Em parceria
com a Comissão Especial dos
Crimes de Alta Tecnologia da OAB
Secção São Paulo, realizei uma
campanha interna de conscientização da utilização dos recursos
de TI, bem como recomendações
e orientações para a utilização de
forma mais segura.
Campanhas como esta, normalmente são feitas em empresas
de médio e grande porte. No meu
caso, busquei uma parceria com
a OAB/SP e sem custo algum
a realizei em uma empresa de
pequeno porte.
Com um investimento baixo contratamos uma empresa para fazer
um Diagnóstico da TI da empresa,
tendo como resultado um Book
com todas as informações sobre a
situação atual, quanto aos siste-

mas de informação, sugerindo
mudanças e implementações
necessárias ao desenvolvimento
planejado da área de TI, através
de um Plano Diretor de TI, para
assim tomar decisões e estimativas de orçamento para a área.
Com este Diagnóstico e Plano
Diretor de TI em mãos o objetivo era saber:
Qual a Visão?
Onde estamos agora?
Onde queremos chegar?
Como chegaremos lá?
Como saber se chegamos lá?
Com uma visão mais clara da TI da
empresa conseguimos iniciar um
atendimento diferenciado por conhecermos os clientes de TI e os
serviços que podíamos oferecer.
Começamos a entender os requisitos do cliente e sua estrutura,
mapeamos a infraestrutura da TI
e demos início a uma Base de
conhecimento.

Os pontos avaliados no Diagnóstico foram:
Dimensão da rede;
Instalação física;
Dimensionamento de equipamentos;
Sistemas de Rede;
Rotinas e Procedimentos Administrativos;
Políticas de uso dos recursos de TI;
Legalidade de softwares;
Documentação existente;
Equipe Interna de TI;
Sistemas existentes;
Prestadores de Serviços;
Plano de Ações;
Previsão Orçamentária.

Com estas medidas simples e de
investimentos baixos tivemos um
ROI (Retorno sobre Investimento) dentro das expectativas da
Diretoria da empresa. Reduzimos
gastos na TI e TELECOM em seis
meses e, otimista com os resultados, pretendemos continuar no
próximos meses com as ações de
Gerenciamento e Governança de
TI adotada em grandes empresas.

Gerenciamento de Serviços de T.I. //
em empresa de pequeno porte é possível?
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Espero até ao 2º semestre de
2012 conseguirmos mapear todos
os processos de negócios de TI
usando BPMN (Business Process
Management Notation) e começar
a usar práticas de Gerenciamento
de Projetos. (•)
O leitor da Meio Byte poderá ter
mais detalhes da campanha no link
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/crimes-alta-tecnologia/artigos/1a-ata-da-reuniao-do-dia-04-02-2011-da-comissao-de-direito-securitario%22%20http://
www.oabsp.org.br/comissoes2010/crimes-alta-tecnologia/artigos/1a-ata-da-reuniao-do-dia-04-02-2011-da-comissao-de-direito-securitario

// BYTES DO MÊS
[ BR ] Offli Guimarães
Formado em Direito pela FMU, é co-fundador da SI Partners
(Solo Investimentos), empresa proprietária do Meliuz.com.br.

Novo conceito cashback
A nova tendência de consumo
12

Os primeiros programas de fidelidade foram criados por companhias aéreas nos Estados Unidos
na década de 80. No início da
década de 90 a TAM trouxe esse
conceito para o Brasil, seguida
pelo Smiles.
Rapidamente empresas de
diferentes setores começaram a
perceber a importância de premiar
seus clientes para fidelizá-los. Segundo estatísticas internacionais,
dois terços dos consumidores
abandonam determinadas marcas
por causa da má qualidade do produto, serviço ou atendimento. A
fidelização existe para tentar coibir
essa migração de clientes para os
concorrentes.
Ao adotarem um programa de
fidelidade para seus clientes, algumas empresas perceberam que
essa fidelização crescia somente
até os limites da empresa e elas
poderiam trazer outras empresas
para seus clientes, fidelizando-os
ainda mais. Assim começaram a

surgir os Programas de Coalizão,
que reúnem diversas empresas
de diferentes setores.
Um programa de fidelidade só
alcança seu objetivo se fizer o
cliente se sentir em uma situação
vantajosa. Para isso, o cliente
precisa ser recompensado e, o
mais importante, se sentir recompensado. Assim os programas de
fidelidade criaram diversas formas
de recompensar os usuários:
descontos cumulativos, pontos,
produtos, serviços e o mais recente, dinheiro (cashback).
Os descontos não causam um
impacto tão grande, pois o cliente
muitas vezes considera apenas
o valor que pagou como sendo o
custo do produto.
A recompensa em pontos é
mais interessante, pois o cliente
percebe que está ganhando com
as compras e acaba consumindo
mais pra acumular mais pontos.

Porém, o programa de pontos
apresenta algumas desvantagens
para o cliente:
• não sabe qual o valor dos pontos que recebe;
• precisa acumular muitos pontos para conseguir trocar por um
produto ou serviço e finalmente
se sentir recompensado, essa
demora pela recompensa pode
fazer com que ele desista de
acumular mais pontos;
• a troca dos pontos fica restrita
a uma cesta de produtos e serviços limitada, uma vez que, em
alguns casos, o que o usuário
gostaria de receber não está
disponível;
• em alguns casos a troca dos
pontos por produtos ou serviços
é muito burocrática, transformando a recompensa em um
transtorno para o cliente.
A recompensa em produtos e serviços (brindes) também é interessante, mas o cliente muitas vezes
não dá valor ao brinde que recebe,

Novo conceito cashback //
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pois pode não ser algo que ele
queira ou que seja útil pra ele.
A recompensa em dinheiro (cashback) busca eliminar todas as desvantagens que existem nas outras
formas de recompensa. Receber
de volta em dinheiro uma parte
do que foi gasto é melhor que o
desconto porque, como a recompensa não é imediata, o cliente
considera o valor que pagou como
sendo o custo do produto e no
futuro, quando recebe a recompensa, sente que está ganhando.
Também é melhor que um programa de pontos, pois o cliente sabe
claramente o valor da recompensa
que está recebendo, normalmente não precisa acumular um valor
muito alto para resgatar, pode
utilizar essa recompensa para
comprar o produto ou serviço que
quiser, onde quiser e o resgate
deve ser mais simples que uma
troca de pontos por produtos.
Também é melhor que brindes,
pois com certeza o dinheiro é
mais útil para o cliente.

O cashback aposta nessa linha,
onde o mais importante sempre é
o que se pode fazer com o que se
ganha e não exatamente o que se
ganha. (•)

// BYTE TECH
[ BR ] Gilberto Sudré
Professor, Consultor e Pesquisador da área de Segurança da Informação. Comentarista de Tecnologia da Rádio CBN. Membro do comité técnico da ABNT sobre Segurança da Informação.
Diretor Técnico da APECOMFES — Associação de Peritos em Computação Forense do ES

Pirataria Um só crime
em vários formatos
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Quem está envolvido na área de
tecnologia ou usa um computador,
provavelmente já deve ter ouvido
o termo “pirataria”. Seu significado mais comum é a ação de
copiar e/ou distribuir ilegalmente
software ou conteúdo (como
música, texto ou fotos) protegido
por direitos autorais.
Falando especificamente em
relação ao software, o que pouca
gente sabe é que há diferentes
modalidades de pirataria. Conhecer as várias formas deste furto
de propriedade intelectual pode
proteger você e sua empresa
de estarem envolvidos com tal
prática, mesmo que de forma não
intencional.
Só para lembrar, este crime é
passível de punição com multa de
até 2000 vezes o valor da cópia
pirata encontrada na empresa e
seus representantes legais são
responsabilizados criminalmente
pelo ato.

A forma mais comum de pirataria
acontece quando o usuário copia
o software sem ter a licença para
seu uso. Isto pode acontecer no
ambiente pessoal ou em empresas
que não controlam corretamente
o número de licenças adquiridas e
instaladas em seus computadores.
Outra situação que devemos ficar
atentos é quando adquirimos um
computador que já vem com o
sistema operacional e aplicativos instalados. Neste caso o usuário deve
conferir a nota fiscal para verificar
se ela relaciona todos os aplicativos
fornecidos. Esta é a garantia de que
os programas são legais.
Se você faz download de programas através da Internet também
deve verificar se o proprietário
do aplicativo autorizou sua
distribuição. Nesta situação a
recomendação é evitar sites de
downloads “genéricos” e sempre
baixar os programas a partir da
página oficial do fornecedor.

Quem acha não corre riscos
quando adquire os aplicativos em
lojas pode ter surpresas. Existem
muitos vendedores que oferecem programas falsos, mas em
embalagens muito parecidas com
as originais. Estes pacotes de
software normalmente incluem
cartões de registro falsificados
ou com números de série não
autorizados. Para ficar livre deste
problema só adquira programas
em estabelecimentos conhecidos
e exija a nota fiscal.
Fique atento ao preço do software.
Se estiver barato demais há grande
chance deste produto ser pirata.
Se você não quer pagar o preço do
aplicativo proprietário lembre-se de
que sempre existe a opção do software livre, uma alternativa gratuita
e equivalente. Muitas pessoas já
migraram para este tipo de programa e estão muito satisfeitas. (•)

// BYTE SEGURO
Juan Antonio Duran [ BR ]
Especialista em Segurança da Site Blindado S.A..

Invasões de hackers
Estamos preparados
para a era da Segurança
da Informação?

O mundo está passando uma
evolução da era de informação para
a era da segurança da informação.
Uma nova pergunta se encontra
em muitos meios de comunicação.
As companhias e governos ao
redor do mundo estão preparados
para estes novos desafios?
A maioria das pessoas que utilizam a internet frequentemente já
tiveram algum tipo de experiência
relacionada à segurança da informação. As pessoas estão cada
vez mais cientes sobre os riscos
que a internet pode trazer no dia
a dia e os impactos na privacidade
das pessoas. Nos últimos 15
anos, as companhias estiveram
focadas em criar e popularizar
este sistema de informação de
uso massivo, sem pensar sobre
os riscos que poderiam ser apresentados no futuro.
O crescimento do uso da internet
fez que a informação se encontrasse disponível a um clique na
comodidade dos lares. Junto com
este crescimento, também nas-

ceram usuários diferenciados com
conhecimentos avançados sobre
informática: os chamados "hackers".
Um "novo" participante entra na
equação, depois das notícias de
vários casos, comprometendo a
segurança de empresas como
Sony, Amazon, Mastercard, Visa,
Paypal, além de órgãos governamentais ao redor do mundo. São
grupos dentro do underground da
internet com fins políticos/ativistas que dizem ser a "voz do povo".
Grupos descentralizados de pessoas que compartem interesses
comuns com uma posição contra
a censura. Estes grupos passaram
a ter um papel muito importante
apontando falhas de vulnerabilidades nos sites considerados mais
seguros do mundo e que têm como
missão lutar por causas que eles
consideram justas para o povo, baseadas em liberdade de expressão.
Entre os grupos mais conhecidos,
temos o Anonymous e o LulSec.
É importante que as empresas
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e governos estejam cientes da
capacidade e potencial destes
grupos de pessoas, já que também existem grupos cibernéticos
com fins que não necessariamente são para ajudar a uma boa
causa e que podem se aproveitar
de alguma falha. Mecanismos
de segurança básicos precisam
ser otimizados e controles de
segurança têm que ser aplicados
em todas as camadas dentro do
fluxo da informação digital. O caso
dos EUA deu um exemplo de
como deve ser priorizado o tema
Segurança, criando um exército
cibernético com mais de 30 mil
soldados disponíveis para atuar
frente a qualquer eventualidade. É
importante, além de se implementar mecanismos de segurança
automatizados, fundamental para
melhorar controles, também contar com pessoas devidamente capacitadas monitorando o tráfego
da informação em tempo real com
a experiência suficiente para atuar
rapidamente frente a qualquer

// Invasões de hackers
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tentativa de ataque. A lógica
humana é algo que as máquinas
ainda não conseguem simular e,
sem embargo, é uma ferramenta
comum para burlar mecanismos
de segurança.
Certamente, a Internet abriu uma
porta para se criar melhores ferramentas, sites e sistemas mais
seguros, ajudando a melhorar a
transparência dos governos e mitigar problemas de corrupção. Mas
não podemos esquecer tampouco
que as pessoas têm direito a ter
privacidade dos seus dados. Estes
grupos de ativistas e as grandes
companhias/governos certamente
acabam de dar início a uma guerra,
onde esperamos que os beneficiados dos resultados sejam sempre
os usuários finais. (•)

// TECNOLOGIAS
Bruno Rocha [ PT ]
Engenheiro informático.

Alternativas grátis
a software pago
Porque “roubamos” material
intelectual de outros quando temos
alternativas que são grátis? Quantos
de nós já pirateou, no mínimo, um
software pago? Não verificar por
alternativas grátis a software que
desejamos não pagar está, muitas
vezes, conotado com a célebre
desculpa de: “dá muito trabalho!”.
Mas então, pesquisar por métodos
que desbloqueiem determinados
software pagos também não dá o
mesmo, ou mais, trabalho?
São raras as vezes que o software
pago não ostenta o título de melhor
na sua categoria, no entanto, pode
haver (há) uma alternativa grátis
e assim já não necessitamos de estar receosos que uma vaga policial
nos entre em casa e peça para ver
o(s) nosso(s) computadores.
Para quem não tem paciência para
procurar, irei mostrar-vos uma lista
de software grátis que uso no
meu sistema operativo Windows,
aliás, todo o software que instalei
neste sistema operativo é grátis
e consigo ter o mesmo, ou mais,
desempenho ao usar estas alternativas grátis do que ao utilizar
o software pago pois não tenho
que me preocupar quando o serial
ou o crack vai expirar e não perco
tempo em procurar por novos
métodos para piratear.
Ao invés de ter o Microsoft Office
(cuja interface gráfica é bonita)
tenho o LibreOffice que, para
quem necessita de fazer umas
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apresentações, escrever uns
textos e elaborar umas folhas de
cálculo funciona perfeitamente,
sendo totalmente compatível com
o Microsoft Office.
O Outlook tem um concorrente
à altura: o Thunderbird. Ótimo
cliente de email.
Para visualizar e criar ficheiros PDF
uso uma combinação de 2 software: o Foxit Reader e o PDFCreator, que são mais leves para o sistema operativo e fazem o mesmo
trabalho que o Adobe Acrobat Pro.
Outro software fundamental
em qualquer sistema operativo
Windows é o antivírus. O Avira
Free Antivirus e, claro, o senso
comum das pessoas pois nenhum
antivírus é mágico, é uma das
melhores alternativas grátis.
Se é um fanático por edição de fotos e não dispensa o Adobe Photoshop, experimente o The Gimp.
É mais fácil de usar que o seu
homólogo e só por ser gratuito faz
com que as pessoas pensem nele
como uma alternativa.

Se gosta de editar faixas áudio,
instale o Audacity e terá características únicas para edições
profissionais.
Na categoria dos compactadores
aconselho o 7-Zip pois apresenta
uma ótima interface gráfica e uma
taxa de erro quase nula.
Dentro do software dos gravadores de CD/DVD temos o
Ashampoo Burning Studio 2010
que outrora foi pago, sendo agora
totalmente grátis. Conta com uma
interface gráfica intuitiva e de fácil
manuseamento.
A aplicação VLC é um leitor multimédia que consegue reproduzir
tudo o que lhe possa atirar.
Existem outras categorias,
outro software livre de ser usado,
bastando apenas perder o seu
tempo a procurar por essas alternativas grátis em vez de piratear
software pago. (•)

// TECNOLOGIAS
[ BR ] Alexandre Mendes
Tecnólogo em processamento de dados (SESAT), bacharel em Administração de
Espresas (Universidade Estácio de Sá) e MBA em Gestão Estratégica de Sistemas e
TI (UniCarioca). Atua com processamento de dados e é Consultor de TI.
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O Twitter é um grande parceiro

O Twitter é um grande parceiro
Caros leitores,
Vamos comentar desta vez a participação das novas tecnologias no
suporte a grandes manifestações
populares. Como você pode passar de simples usuário a colaborador de uma bela causa e ajudar a
mudar o curso da História? Com
vocês, o Twitter.
Os microblogs
Passa o tempo e continuamos
a ver os mais variados usos dos
chamados microblogs (1) onde o
Twitter (2) reina absoluto.
Uma utilização que constantemente me surpreende são as
chamadas “manifestações populares”, que estão surgindo em
vários lugares do mundo e que
contam com a excepcional ajuda
do Twitter. Através dele são promovidas campanhas e encontros,
assim como divulgadas noticias
sobre “eventos” que estarão acontecendo nos mais distantes países,
faz ecoar as vozes das pessoas
pedindo de um mundo melhor a

lutar contra governos corruptos.
Mas como começa isso?
Através de comunidades ou
mesmo por uma única pessoa,
onde um pedido, simples na
sua confecção, mas profundo no
conteúdo acaba mexendo com
um incontável número de pessoas
mundo afora, ganhando adeptos
a cada minuto, como uma ”bola
de neve”. Essas pessoas então
se manifestam, mostrando ao
mundo que apóiam uma causa,
mostrando a sua cara, de forma
corajosa e sincera. Isto tem ajudado a mudar um pouco a história
e transformar o mundo.
Com a ajuda da mídia ao divulgar
as suas manifestações, os “twitteiros“ disponibilizam importantes
informações e fazem convocações
pedindo a adesão de todos, que
mostrem que estão indignados
com aquele estado de coisas, que
querem ser ouvidos e é preciso
mudar. Estes pedidos podem ser
de boicote a um produto, de liberdade de expressão, assim como

de erradicação da pobreza de uma
região ou de reformas políticas,
sociais e econômicas.
Lembram-se das manifestações
que ocorreram em países com
conhecido governo repressor?
Muitas vezes os manifestantes
não aceitaram a censura imposta
e foram às ruas, enviaram fotos
e vídeos, atualizaram páginas no
Facebook, atualizaram o Twitter
com o máximo de informações
possíveis. Foi com o apoio destas
novas tecnologias, que aconteceram fortes manifestações na
Tunísia e Egito, logo em seguida
outras manifestações sacodem
a Líbia, Irã, Marrocos, Jordânia,
Argélia, Iêmen, Bahrein e Síria.
Hoje é assim, as pessoas
evoluíram, estão mais conscientes, mudaram seu relacionamento principalmente pela
participação nas redes sociais
e no uso de novas tecnologias,
compartilham informações e opiniões, reclamam, lutam pelos seus
direitos, tendo a Internet dado o
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suporte necessário. E tudo ali, à
disposição de todos.
O Twitter é inegavelmente um
fenômeno
O Twitter é inegavelmente um
fenômeno, uma arma poderosa.
Do inicio da Internet, com o
surgimento dos primeiros sites de
notícias até aos dias de hoje com
os Blogs, microblogs e redes sociais, a publicação de informações
em tempo real e disponíveis para
todos está mudando a nossa
forma de se relacionar (3). Vivemos um momento de mudanças
históricas. Isto tudo somado a
mobilidade fornecida pelos celulares e smartphones, já viu no que
deu, colaborar hoje passou a ser
uma atividade do nosso dia-a-dia.
Percebemos que a forma de
engajamento das pessoas em
manifestações populares está
sofrendo profundas mudanças,
tendo forte apoio de ferramentas
tecnológicas, via Internet. Estas
manifestações ocorrem mais rapi-

damente, incorporando aos movimentos cada vez mais pessoas e
o alcance é cada vez maior.  
Será que estas mobilizações, via
Twitter, será uma nova tendência?
E num futuro próximo, supondo
o crescente sucesso do Twitter e
das redes sociais, a política tradicional será afetada (4)?
Agora, tempo e espaço não são
mais problemas, com a Internet o
mundo ficou pequeno, a comunicação pode ser feita entre pessoas nos mais diferentes horários
e locais geográficos. Desta união
muito pode acontecer, pessoas
focadas nos mesmos interesses,
pensamentos e filosofias podem
se juntar e mudar a história. É o
poder da internet e pode acreditar,
muito mais vem por aí...
E você usa muito o Twitter?
Como ele interferiu no seu dia-adia? Faça um comentário ou me
mande um e-mail ( HYPERLINK
"mailto:alexmpb@globo.com"
alexmpb@globo.com).
Até a próxima... (•)

Observações
(1) Micro-blogging é uma forma de publicação de blog que permite aos usuários
que façam atualizações breves de texto
(geralmente com menos de 200 caracteres) e publicá-las para que sejam vistas
publicamente ou apenas por um grupo
restrito escolhido pelo usuário.
(2) Twitter – é uma rede social e servidor
para microblogging, que permite aos
usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos (em textos de até
140 caracteres), por meio do website do
serviço, por SMS e por softwares específicos de gerenciamento.
(3) http://imasters.com.br/artigo/18811/
redes-sociais/as-midias-sociais-e-as-empresas-uma-relacao-em-pleno-crescimento
(4) “O presidente Obama e o apoio das
redes sociais e Twitter nas eleições” – um
bom tema para pesquisa e leitura.

// MEIO E GESTÃO
[ BR ] Rúbia Piovesan
Gerente de Contas da ZipCode

13º salário
Boas maneiras para os
aposentados se valerem
da antecipação
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O governo brasileiro decidiu antecipar o recebimento da primeira
parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
Com o adiantamento de 50% do
valor a ser recebido, o que esses
beneficiários podem fazer para o
dinheiro render mais? Pensando
nisso, Rúbia Piovesan, Gerente
de Contas da ZipCode, preparou
cinco dicas de boas maneiras para
utilizar a primeira parcela do 13º
salário.
• Evite a inflação de Natal:
Com a chegada do Natal, começa
a disputada corrida por presentes.
E, com o mercado aquecido,
grande parte dos produtos ganha
significativos aumentos. Com o
adiantamento, essa é uma boa
oportunidade para os aposentados
anteciparem as compras de Natal
para amigos e família, encontrando um preço muito mais atrativo.
• Antecipe as férias: Ao re-

ceber logo a primeira parcela, o
aposentado pode antecipar férias
e viajar em outubro ou novembro,
para os mesmos destinos que viajaria em janeiro e fevereiro, com
preços muito mais atrativos e os
destinos não tão lotados, quanto
os períodos de férias escolares.
• Faça exames, vá ao médico:
Para quem não tem convênio
médico ou mesmo para quem
possui, porém precisa fazer uma
consulta com médico particular,
o período é uma boa opção para
antecipar essa consulta, já que a
agenda dos médicos estará mais
tranquila do que no início de 2012,
período em que há uma grande
demanda e muitos médicos também tiram férias.
• Quite as dívidas: Com a
antecipação, também é uma boa
oportunidade para a quitação de
dívidas, antecipando o pagamento
de parcelas de um empréstimo
consignado, o pagamento de

cartões de crédito e até cobrir
cheque especial. Claro, se houver
a necessidade.
• Faça uma poupança: Caso o
aposentado não esteja endividado,
esta pode ser uma bela chance
de fazer uma reserva financeira,
já que em dezembro ele recebe
a segunda parcela (50%) e pode
assim honrar com os seus compromissos de início de ano, como
gastos com as festas de fim de
ano, IPVA, IPTU etc.
Claro, é importante ressaltar que
este valor é pontual, e que no
final do ano esses beneficiários
receberão somente 50% do tão
esperado 13º salário. Por isso a
prudência é a melhor forma de
não ter surpresas, evitando assim
chegar ao final do ano com mais
dívidas do que se tem agora. (•)

// MEIO E GESTÃO
Romel & Ferreira [ BR ]
Luis Romel é gerente de Marketing do Clube Educação. MBA em Gestão
pela Fundação Dom Cabral e Mestre em MArketing pela UFBA.
Marcelo Ferreira é gerente de Expansão do Clube Educação. Graduado
pela Harvard School of Business

A democratização da educação
superior através da Internet

A receptividade e o entusiasmo da
população brasileira com a Internet são amplamente conhecidos,
o que é atestado por pesquisas
que apontam os brasileiros como
campeões mundiais em horas de
acesso semanais à web e recordistas em participação em redes
sociais internacionais. De fato, o
amplo acesso à Internet avança
rapidamente entre as diferentes
classes sociais no Brasil, sendo
agora auxiliado também por políticas públicas de inclusão digital
que buscam baratear o acesso a
conexões de Internet banda larga
em todo o país. Também é fato
que nos últimos anos, a Internet
tem mudado a estrutura e funcionamento de vários segmentos da economia, da locação de
filmes à compra de ingressos para
atrações culturais, da reserva de
passagens aéreas às compras
coletivas em restaurantes e uma
variedade de outros serviços. As
tecnologias web passam agora a
possibilitar a ampliação do acesso

de estudantes ao ensino superior.
Diversas pesquisas indicam que
a maior parte dos estudantes
utiliza a Internet para pesquisar e
escolher as instituições de ensino
superior que desejam cursar. Este
fato não tem passado despercebido por parte das faculdades,
que desenvolveram ferramentas
de diálogo com o seu público
potencial por meio de ferramentas
web como sites institucionais, hot
sites de vestibular e páginas nas
redes sociais como Facebook e
Twitter. Contudo, essas iniciativas
estão voltadas para ampliação
dos canais de comunicação, não
contribuindo efetivamente para
um aumento da acessibilidade ao
ensino superior. O cenário atual
da educação superior no Brasil se
depara com o desafio de suprir a
necessidade crescente de mão
de obra qualificada por parte das
empresas e resolver a ociosidade
que já ultrapassa 50% das vagas
disponíveis nas instituições de
ensino. Atento a essa questão foi
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possível desenvolver uma nova
ferramenta web visando oferecer
aos estudantes de forma desburocratizada cursos superiores
e de formação continuada, com
mensalidades que apresentam
descontos exclusivos ao longo
de todo o curso. O e-commerce
de nicho, mais especificamente,
as compras coletivas que nasceram com foco em necessidades
específicas vêm contribuindo
para uma mudança no cenário do
mercado brasileiro. Criar alternativas para que o mercado e a
população possam contar com
soluções viáveis no acesso ao que
não apenas desejam, mas precisam, já são realidades presentes
em nosso cotidiano. A internet e a
tecnologia unem-se cada vez mais
em prol da democratização, desde
o universo da saúde até o campo
educacional. Atualmente, o acesso
à educação já é potencializado por
mecanismos de descontos importantes para a base fundamental
rumo à mão de obra especializada

e formação de pessoas. As iniciativas estão aí e devem ser notadas
para um bem maior. A tecnologia,
aliada ao poder da viralização da internet e a estratégias formatadas
por especialistas nessas áreas são
um prato cheio para um país mais
bem instruído. Ainda há muito que
se fazer, claro, mas já existe um
movimento maior que deve ser
notado para a construção de um
país melhor. O melhor a se fazer é
aproveitar. Enfim o potencial criativo da internet vai ajudar milhares
de estudantes a finalmente ter
acesso ao ensino superior e, consequentemente, contribuir para
uma nova geração de profissionais
qualificados no Brasil. (•)

// MEIO E GESTÃO
Isabel Patricia Jesus [ PT ]
Especialista em Comunicação Institucional e Marketing

Consegue ser mais social?
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Há vida para além do nome da
marca, todos sabemos.
E agora com o boom dos Social
Media não há como escapar: ou
estamos bem vivos, atentos, criativos e ligados ao nosso público
ou a concorrência pode-nos passar no sprint que é a fidelização
dos clientes.
Os Social Media não são mais o
website da marca ou a resposta
aos comentários dos visitantes.
Olhe bem: tem Facebook, Twitter,
Fóruns, Blogs… na Era da Liberdade de Expressão Virtual, todo e
qualquer meio pode elevar a marca
aos céus ou destruir no espaço um
trabalho de anos em horas.
Tome o caso da EDP no passado
mês de Outubro. Depois de uma
cliente ter analisado a sua factura
da luz e ter pedido explicações
sobre um débito feito, a equipa de
Comunicação não soube responder convenientemente e, em 2 horas, a página do Facebook estava
lotada de pessoas se queixando
da mesma situação, pedindo res-

posta e vendo os seus posts apagados. Foi o verdadeiro Marketing
viral, mas no caso “pesadelo”.
Resultado: dois dias depois uma
das maiores empresas portuguesas fechou a sua página no
Facebook e é agora tida como
“exemplo a não seguir”.
Poderia também falar de um caso
de uma cliente Ensitel que quis
trocar o seu telemóvel dentro
da garantia e, ao não conseguir
resposta por parte da empresa,
expôs o seu caso no blogue
pessoal. Aí a cliente foi acusada
de declarações difamatórias por
parte da empresa e só conseguiu
resolver o caso, a seu favor, em
tribunal, quase dois anos depois,
quando também já o seu caso era
viral e tinha resultado em fortes
quebras de vendas para a empresa de telecomunicações.
Como trabalhar e manter uma boa
imagem nos Social Media? Entre
gradualmente nos meios virtuais,
prepare uma equipa, analise o seu
público. Não queira estar em todo

o lado ao mesmo tempo, perceba
onde deve estar. Contrate uma
empresa de monitorização virtual
de marcas e planeie melhor o seu
orçamento para Comunicação de
Marca.
Aceite as críticas, aposte no relacionamento e atendimento directo
e rápido ao público, ao prospecto
e ao cliente. Enalteça os elogios e
faça todos os visitantes sentiremse parte da marca. Trate por tu,
brinque com passatempos, faça
ofertas únicas nos Social Media…
Se for preciso, faça um update à
sua imagem para estar actualizado
e on time.
Lembre-se, não precisa de estar
em todo o lado ao mesmo tempo,
mas onde estiver, esteja o melhor
possível. (•)

// MEIO E GESTÃO
[ PT ] Sónia Ribeiro
Life & Executive Coach/ Coach trainer na Scoaching

Qual o seu maior sonho
para 2012?
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“Sonhar? Em tempos destes? Eu
preciso é de trabalhar.” Disse-me
um cliente há poucas semanas. É
claro que todos nós sentimos na
“pele” a crise, uns mais, outros
menos, mas todos sentimos o
peso da mudança, da instabilidade, da competitividade e da
escassez, de recursos financeiros
e de clientes e, essencialmente,
da mudança de valores e paradigmas. O mundo está em constante
mudança e em consequência, as
nossas vidas, relações, empresas,
equipas e clientes. Esta constante
mudança abana as nossas crenças, valores, hábitos e segurança.
A maioria de nós foi educada na
ilusão da estabilidade. Foi esse
o ensinamento que os nossos
bisavôs deram aos nossos avós,
os nossos avós deram aos nossos
pais e os nossos pais nos deram
a nós. No entanto, tanto para os
nossos pais como para nós, esta
ilusão afeta a nossa habilidade
para nos adaptarmos à mudança e
a encararmos como algo natural,
habilidade esta que no futuro os
nossos filhos encararão desde
cedo como algo natural.
Mas será que podemos avançar
e triunfar sem sonhar? Se voltarmos atrás ao dia em que decidimos arriscar e apostar no nosso
próprio projeto. Seria isso apostar
num sonho? Se o que o trouxe
até aqui foi a coragem de apostar
num sonho, então a solução é

sonhar, sonhar mais, desafiar a
criatividade, ativar o seu sistema
reticular – o foco, definir um
caminho novo e entrar em ação:
fazer, fazer, fazer! Mas fazer com
propósito. É aqui que reside toda
a diferença. Porque quando vivemos com um propósito somos
grandiosos e conseguimos feitos
inimagináveis para nós, vemos
este exemplo muitas vezes, entre
pais e filhos. Um pai e uma mãe
são capazes de tudo (mesmo
tudo) para que os seus filhos estejam felizes e em segurança.
O coaching é uma ferramenta
preciosa neste despertar de consciência, de responsabilidade, um
fantástico catalisador de mudança
e do potencial natural de cada um.
Mas o que é o coaching?
Gosto muito de dizer: Coaching
é tudo sobre sonhos! Porque é!
Esta metodologia permite-nos ir
ao cerne da motivação e do comportamento, portanto ao sonho, e
ao sentido próprio, à essência.
O Coaching partilha a sua base
filosófica com Sócrates (filósofo
da antiga Grécia), que em vez
de facultar respostas, formulava
perguntas, dando às pessoas
espaço para que encontrassem
as respostas por elas mesmas.
Dois mil anos depois, Tim Gallwey
lança o livro “O jogo interior do
ténis”, em que reivindicava que o
coach podia ajudar um jogador a
remover obstáculos internos à sua

performance, facilitando a fluência
da habilidade natural da pessoa,
sem que o coach desse muitos
ensinamentos técnicos. É aqui
que Gallwey toca a essência do
coaching: “Liberar o potencial de
uma pessoa para maximizar a sua
performance, ajudá-la a aprender
em vez de ensiná-la”. O sucesso
deste método expandiu-o ao
mundo empresarial. Sendo usado
para ajudar líderes a identificar
problemas e superá-los por conta
própria, melhorando assim a sua
performance.
No coaching partimos sempre do
pressuposto que o cliente tem
as suas próprias respostas, que é
perito da sua própria vida, constitui um todo e possui recursos.
Acreditamos solenemente nisto,
até porque também vivemos o
efeito do coaching nas nossas
vidas. Sabemos que todo o comportamento, mesmo negativo,
tem uma intenção positiva na sua
base, que cada pessoa dá o melhor que sabe no momento, que
os resultados são reflexo do alinhamento entre valores, crenças,
emoções e comportamentos. E
por isso mesmo tudo é possível,
só precisamos de ajudar o cliente
a ultrapassar obstáculos interiores, conhecer-se profundamente,
quebrar com ciclos de medo/negativos, desenvolver as suas aptidões e talentos naturais, apoiá-lo
na sua autorreflexão e no seu
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foco, inspirá-lo, treinar e desafiar
a sua criatividade, capacitando-o
com ferramentas que facilitem o
seu percurso e aprendizagem. O
coach é o facilitador, tal como o
grego Sócrates, a nossa missão
é sermos “parteiros de almas”,
apenas facilitadores do potencial
intrínseco do cliente mas que o
cliente não consegue ver sozinho.
Como o caso deste cliente, que
referi no início, a sua intenção
é positiva, ele quer realmente
melhorar o presente e futuro da
sua empresa. O que está errado é
a sua perspectiva, e o seu foco no
problema, que não lhe permite parar para mudar crenças, emoções,
comportamentos erróneos e resultados completamente ao lado
do que ele desejava.
O poder está todo nas pessoas.
O coaching apenas lhes dá ferramentas para que elas consigam
obter os resultados que desejam
com sucesso.
Existem quatro níveis de especialização na área do coaching:
coaching de vida – life coaching,
processo de sessões individuais,
em que o cliente é livre para escolher qualquer tema da sua vida
que queira melhorar; coaching
executivo – aplicado aos quadros
de gestão de empresas, membros
do conselho de administração,
políticos, etc., neste âmbito os
temas baseiam-se em equilíbrio
entre a vida profissional e vida

pessoal, melhorar a performance
da sua gestão e liderança, produtividade, adaptação à mudança,
entre muitos outros temas ligados
à carreira/empresa; coaching
de empresas – business coaching, direcionado para equipas de
trabalho, nesta vertente a direção
da empresa dá ao coach um briefing, sobre temas chave dentro da
equipa e define o objectivo global
da equipa, neste nível os assuntos mais tratados são aumento
da performance, produtividade,
criatividade, relações interpessoais, comunicação, motivação,
etc., aqui o objectivo das sessões
de coaching já está predefinido,
o conteúdo das sessões não é
completamente confidencial.
No entanto, vamos trabalhar as
motivações de cada elemento da
equipa individualmente, permitindo assim que a pessoa reflita
livremente sobre qualquer assunto que interfira na sua motivação
e desempenho, seja este de cariz
profissional ou pessoal. Este é um
dos pontos-chave do coaching,
tratar as pessoas como um todo,
reconhecer que a vida pessoal
pode afectar o seu desempenho
profissional, e dar-lhes ferramentas para manterem o equilíbrio e
serem mais felizes. Pessoas felizes geram resultados extraordinários; Por fim, no quarto nível,
auto-coaching. Esta capacidade de
sabermos aplicar em nós próprios

a metodologia do coaching, desenvolvendo capacidades que nos
permitam ter maior consciência
do que se passa connosco e com
tudo à nossa volta, assumirmos
a responsabilidade dos acontecimentos, tendo a humildade de
nos pormos em causa, em vez
de nos concentrarmos apenas
nos efeitos (nos acontecimentos),
aprendermos a escutar (mais do
que ouvir, é escutar com abertura
e sem filtros pessoais) a nossa
voz interior e os outros, sabermos
estar, cem por cento, presentes
no momento com qualidade de
presença, conseguirmos ver as
pessoas que nos rodeiam, com
todo o valor que elas têm, compreendendo melhor o porquê das
suas atitudes, e ter a capacidade
de ajudá-las a desenvolverem-se
e deixá-las brilhar. Todas estas
capacidades desenvolvem-se em
formação de coaching, que tem
como objectivo desenvolver e
capacitar pessoas para aplicarem
nas suas vidas pessoais e profissionais esta arte.
Contudo, há eventos nas nossas
vidas que não podem ser mudados, mas como disse Henry David
Thoreau, “As coisas não mudam,
nós é que mudamos”. O nosso
nível de maturidade e consciência
é que nos permite ver a realidade
de outra perspectiva. Esta visão,
por sua vez, permite encararmos
os mesmos eventos de forma
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diferente. É neste nível que se
diferencia uma pessoa positiva de
um pessimista. Onde o pessimista vê um problema, uma pessoa
positiva vê uma oportunidade. E
como diz a sabedoria popular, em
tempos de crise, há quem chore,
e há quem venda lenços.
Pronto para se pôr em causa?
Para aumentar a sua consciência
sobre a realidade, os seus problemas, oportunidades e potencialidades? Disponível para mudar?
É importante para si atingir os
resultados que deseja? De 0 a 10,
quanto é que esse resultado é
importante para a sua felicidade?
Bom, se o número que atribuiu foi
menor que 10, parabéns pela sinceridade! No entanto, é melhor refletir se esse objectivo é mesmo
motivador para si. Se atribuiu um
10, parabéns, quer dizer que tem
consciência e está pronto para
trabalhar as causas e melhorar os
resultados que deseja. Sugiro que
tire uma tarde, para se dedicar a
refletir sobre no que realmente
quer obter melhores resultados.
Faça uma lista com objectivos
importantes para si. Escolha um
que seja grandioso, desafiador,
como um sonho! Um sonho que
o inspire. Pegue numa folha e
comece a escrever tudo sobre
a realidade atual. Reflita sobre o
que ganharia se conseguisse concretizar esse sonho. Pronto, aqui
está o seu foco. Acabou de ativar

o seu sistema reticular. Sabe
o que quer, tem um propósito
motivador. Agora escreva pequenos objectivos/passos que tem
de conquistar para chegar a esse
sonho. Escolha um objectivo, o
que lhe pareça que é o primeiro
passo desse percurso. Certifiquese que o objectivo é mensurável,
temporizado, específico, acreditado e positivo. O próximo passo
será o mais desafiador, aquele
que o vai fazer bloquear mais
vezes, porque vai desafiar o seu
cérebro a sair do ciclo habitual, a
sair “da caixa”, chegar a ideias
que nunca chegou antes. Quando
esgotar todas as ideias racionais e
que até já tinha pensado anteriormente, vai com certeza bloquear,
todos bloqueamos. Aliás, se não
bloqueássemos, esta metodologia
não traria assim tantos resultados
inacreditáveis. Então, escreva
mais abaixo, na sua folha, trinta
e nove soluções que o fariam
alcançar esse objectivo. Sim, vai
demorar o seu tempo, por isso
mesmo a sugestão de tirar uma
tarde. Certifique-se que escreveu
trinta e nove. Para ter a certeza
que ousou, desafiou o seu cérebro e a sua criatividade. Escolha
cinco soluções. Algumas que
considere mais fáceis e outras
que ache mais desafiadoras. Pode
numerá-las por ordem crescente.
O último passo é definir um plano
de ação e o respectivo timing

para cada uma delas, inclua neste
plano de ação muitos pormenores, quando vai começar, como
se vai comprometer, quem o
pode ajudar, qual o seu grau de
motivação, que obstáculos podem
surgir, se surgirem, como os vai
contornar, que recursos vai utilizar.
Aqui está o seu sonho para 2012!
Neste momento tem mais do que
um sonho. Tem um plano de ação
para o concretizar. E por isso,
está mais perto de o concretizar.
Lembre-se que “Homens fracos
acreditam na sorte. Homens
fortes acreditam em causa e
efeito” – Ralph Emerson.
Um excelente 2012 repleto de
sucessos. (•)

// ESPECIAL MEIO BYTE
Marco Antonio Chiquie [ BR ]
Vice-Presidente da ABRADISTI.

As fusões e aquisições de fabricantes:

Quais as influêcias no
distribuidor?

"Depois de um primeiro
trimestre de queda em relação
a 2010, o número de fusões
e aquisições no Brasil começou a se recuperar em abril.
Foram 66 operações de
compra e venda, das quais
cinco no setor financeiro. É
um recorde desde que o índice começou a
ser medido"

É certo dizer que o Brasil vem
ganhando cada vez mais destaque
mundial em relação a fusões e
aquisições. Porém, antes de tudo,
é importante conceituar fusão e
aquisição. Fusão é quando duas
empresas se juntam para formar
um grupo, como foi o caso do
Itaú e Unibanco. E, nesse caso, a
presidência do grupo é dividida.
Aquisição é quando uma empresa
compra outra, onde a compradora
é quem presidirá as decisões.
Outro ponto importante é a razão
do aumento dessas operações.
As empresas precisam aumentar
as receitas, se tornarem mais
competitivas, ganharem mais poder de negociação, além de conseguirem maior visibilidade e valor
para suas respectivas marcas.
No entanto, em um mercado tão
acirrado quanto o da distribuição,
quais são os impactos quando
ocorre algum negócio como este
com os fabricantes?
Notoriamente, este processo de
fusão/aquisição afeta muito mais
os participantes do que a própria
cadeia de distribuição. Entretanto,
as consequências para os distribuidores ainda são fortes, entre
as quais podemos destacar:
• Instabilidade na política de

comercialização: Com a fusão ou
aquisição, a política de vendas via
canais pode mudar drasticamente,
podendo até tirar o distribuidor da
operação;
• Relacionamento: Com a operação, pessoas podem mudar. E,
em um mercado onde o relacionamento é um fator chave, essa
troca pode acarretar na diminuição
da operação ou até no fim dela.
Além disso, devemos lembrar
que são organizações distintas,
cada qual com rotinas e culturas
diferentes.
• Financeiro: Políticas de
crédito, faturas, notas de débito,
dentre outros aspectos financeiros e burocráticos fazem parte do
processo.
Com uma fusão ou aquisição,
muitos parâmetros podem ser
modificados, gerando atrasos,
contratempos e até conflitos. Sem
dúvida, um dos maiores entraves
para uma boa operação.
É claro que nem tudo é feito de
aspectos negativos. Na onda das
fusões e aquisições, existem
inúmeros pontos vantajosos, que
nem sempre são enxergados pelo
mercado, como:
• Maior poder de mercado: resultado do tamanho da companhia
e de seus recursos e capacidades

para competir no mercado;
• Superação de barreiras à entrada: com as aquisições, espera-se entrar mais facilmente em um
mercado;
• Custos no desenvolvimento
de um novo produto: introduzir
um produto totalmente novo
requer muito mais investimentos do que lançar um produto de
marca já existente, permitindo
um retorno e entrada no mercado
com maior rapidez;
• Maior diversificação: por meio
de aquisições, é a maneira mais fácil de obter variedade de produtos;
O fato é que o mercado de distribuição é muito sensível a mudanças, pois é afetado por vários elos
da cadeia (fabricantes, revendedores e consumidores). E, se os
fabricantes quiserem continuar
apostando no mercado de distribuição, terão que avaliar bem as
estratégias, incluindo as possibilidades de aquisição e/ou fusão. (•)
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Primeiro teste de carregamento sem fios para veículos eléctricos
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Madrid, novembro 2011
A Qualcomm anunciou o primeiro teste de recarga sem o uso de cabos aos veículos elétricos, começando em
Londres no próximo ano com 50 desses veículos (EV). Nesta tecnologia não se usa qualquer tipo de cabos ou
fios para transferência, que é ralizada por indução de energia, permitindo alta eficácia da transferência através
de grandes espaços vazios. É muito fácil de usar: basta que o condutor estacione o veículo, como faria normalmente e o sistema se alinha automaticamente para a transferência de energia. Desta forma, é fácil estacionar
e a recarga é feita sem complicações. Este projeto é de grande importância para a indústria automotiva, uma
vez que ajuda a tornar os carros elétricos uma verdadeira opção para os motoristas. Além disso, iniciativas
como esta podem ajudar a se tornar realidade cidades sem contaminação. O Primeiro-Ministro, David Cameron, disse: “Esta tecnologia de recarga sem o uso de cabos é um avanço para elétrica automotiva, estou muito
satisfeito que as empresas de Londres estejam entre os primeiros a se beneficiar deste teste”.

Envolvidos no projeto:
David Cameron, o
primeiro-ministro do
Reino Unido, e Andrew Gilbert,
vice-presidente executivo de desenvolvimento de novas tecnologias da
Qualcomm na Europa.

// BYTE NOTÍCIAS
Notícias Breves

A face oculta da lotaria online
As falsas notificações de lotaria são responsáveis por 3% do spam,
percentagem que se traduz em milhares de mensagens de correio
electrónico por mês
São muitas as mensagens que os utilizadores recebem no seu correio
electrónico a anunciar que ganharam uma lotaria. Estas boas notícias
costumam chegar sempre da mesma forma: o “vencedor” é avisado
que ganhou uma generosa soma de dinheiro numa determinada lotaria
e convidado a contactar um representante do sorteio para poder receber o seu prémio. Até pode soar tentador, mas infelizmente não passa
de mais uma ciber-fraude através de spam.
Maria Rubinstein, analista da Kaspersky Lab, adverte para o perigo
destes e-mails: “Para poder receber o prémio, pedem ao vencedor que
envie dinheiro por questões processuais, montante que pode ir das
centenas aos vários milhares de dólares, para uma determinada conta.
Aparentemente este dinheiro é para cobrir despesas de transferência,
comissões, impostos, despesas para abrir uma conta bancária, etc. Ao
‘afortunado vencedor’ esta soma pode parecer insignificante em comparação com a que acaba de ganhar”.
O problema surge quando os burlões recebem os seus honorários,
desaparecendo logo em seguida, sem que a vítima do esquema possa
fazer seja o que for para os encontrar.
Existe uma série de sinais reveladores da existência de fraude nestes
esquemas por email:
•
Lembre-se que não é possível ganhar um prémio em numerário numa lotaria em que nunca participou.
•
Não confie em mensagens com tradução automática nem nas
que apresentam erros gramaticais óbvios.
•
Verifique sempre o endereço do remetente. As organizações
legítimas de lotaria não enviam mensagens a partir de serviços gratuitos de email.
•
Se acha que a mensagem recebida não é uma fraude, comprove a informação nela contida.
Use os motores de busca para localizar o nome da lotaria, dos remetentes e seus números de telefone. Entre os resultados encontrará
comentários detalhados.
"Segundo as estatísticas da Kaspersky Lab, as notificações de lotarias
falsas são responsáveis por até 3% de todo o spam, percentagem que
se traduz em milhares de mensagens de correio electrónico por mês.
Para evitar ser vítima dos ciber-burlões, deve estar sempre alerta e
proteger os seus dispositivos e computadores com soluções de segurança", conclui Rubinstein.
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IBM anuncia novo software. IBM Endpoint Manager
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IBM anuncia novo software para gerir e proteger o
crescente número de dispositivos móveis utilizados
no local de trabalho. IBM Endpoint Manager pode
ser peça chave na salvaguarda do negócio.
Lisboa, 02 de fevereiro de 2012
A IBM acabou de apresentar um novo software
para ajudar as empresas a gerir e proteger a utilização massiva de smartphones e tablets no local
de trabalho, além da gestão e controlo de laptops,
desktops e servidores.
Uma vez que se adivinha que a faturação de negócio através de dispositivos móveis atinja valores superiores a 1.190 milhões de dólares no próximo ano, há
cada vez mais e novas pressões para ligar os smartphones e os tablets pessoais às redes corporativas
e fornecer aos colaboradores da empresa o acesso a
dados de negócios a partir destes aparelhos.
No final de 2011, quase metade dos dispositivos
móveis utilizados no trabalho eram propriedade dos
colaboradores, de acordo com a International Data
Corporation (IDC). A abordagem "traga o seu próprio dispositivo" (Bring Your Own Device, BYOD, em
inglês) levanta preocupações adicionais na área da
segurança. O número de tentativas de intrusão da
rede a partir de dispositivos móveis duplicou em
2011, em relação a 2010, de acordo com o relatório
anual X-Force 2011 Mid-Year Trend and Risk.
O software IBM Endpoint Manager, disponível
para dispositivos móveis, ajuda as empresas a proteger o negócio, mesmo que sejam usados smart

phones e tablets. Através deste software, as empresas podem beneficiar de uma única solução
para proteger e gerir estes dispositivos, bem como
laptops, desktops e servidores. É compatível com a
Apple iOS, o Google Android, Nokia Symbian e Microsoft Windows Mobile e dispositivos Windows Phone.
As empresas conseguem instalar o software IBM
em poucas horas, remotamente, identificar potenciais
questões comprometedoras e apagar todos os dados
e informação dos dispositivos se forem perdidos ou
roubados. O software ajuda a configurar e promove
políticas de utilização de passwords, de criptografia e
configurações de Virtual Private Network.
"Com a explosão do movimento BYOD, apresentam-se novas oportunidades e desafios para as
empresas. No sentido de que possam tirar proveito
dessa tendência, é importante que as empresas promovam e tenham em funcionamento a segurança na
plataforma móvel e políticas de gestão", sublinhou
Bob Sutor, vice-presidente, IBM Mobile Platform. "A
nova oferta da IBM ajudará as empresas a gerir tanto
os smartphones e tablets pessoais como os da empresa, ligados à rede, de modo a minimizar riscos,
aumentar a produtividade e melhorar a inovação."

Notícias Breves

Kaspersky Mobile Security Lite — Actualização da versão
A Kaspersky Lab apresenta uma actualização da versão do Kaspersky
Mobile Security Lite, uma solução de segurança para smartphones
gratuita para Android. A nova versão, já disponível no Android Market,
apresenta uma nova funcionalidade – o Anti-Virus Lite - que oferece
uma melhor protecção contra os programas maliciosos concebidos
para atacar a plataforma Android. Em conjunto com outras ferramentas
de segurança, como a funcionalidade anti-roubo e o filtro de SMS e telefonemas, a actualização torna o Kaspersky Mobile Security Lite num
dos produtos de segurança gratuitos mais avançados do mercado.
O Anti-Virus Lite é uma ferramenta muito fácil de utilizar que actua
sobre os novos downloads de programas para Android. Esta nova
funcionalidade, com tecnologia Kaspersky Lab Cloud Security Scanner,
utiliza a Kaspersky Security Network baseada em cloud que permite
reagir de forma imediata às ameaças assim que aparecem. É aconselhável que os utilizadores do Kaspersky Mobile Security Lite analisem
todos os novos programas utilizando o Anti-Vírus Lite para garantir a
segurança dos seus dados pessoais.
A versão de paga – aconselhável para os que querem uma protecção
integral do seu smartphones - oferece ferramentas avançadas para
combater o malware, bloquear telefonemas não desejados, controlar o
dispositivo remotamente em caso de perda ou roubo e proteger dados
confidenciais. A versão completa do antivírus analisa de forma automática todas as novas apps e bloqueia as catalogadas como maliciosas.
Ao utilizar a versão paga, o utilizador conta ainda com um módulo especial anti-roubo com características como, por exemplo, SIM Watch,
que permite bloquear remotamente o telefone no momento que o SIM
é substituído.
A função de privacidade, também disponível, limita o acesso a terceiros, tanto a registos de telefonemas como a conteúdos de SMS.
Ambas as versões actualizadas, o Kaspersky Mobile Security Lite e a
versão paga, estão disponíveis em 13 idiomas.
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Panda detecta novo worm para Facebook que usa Kate Perry como isco
• Um suposto vídeo íntimo de Katy Perry está a ser utilizado para
propagar malware destinado a utilizadores do Facebok.
• O worm instala-se como plug-in para os browsers Firefox e Chrome
de modo a propagar a infecção.
O PandaLabs, o laboratório anti-malware da Panda Security, detectou
um novo esquema destinado ao Facebook que menciona um suposto
vídeo íntimo da cantora Katy Perry para atrair as potenciais vítimas.
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Se o utilizador clicar no link, é encaminhado para uma falsa página
do Facebook que solicita o download e instalação de um plug-in
necessário para visualizar o vídeo. A página indica que mais de 4.000
pessoas já clicaram no botão “Like”, utilizado pelos hackers para convencer que o vídeo é legítimo.

> Se o utilizador tentar visualizar o vídeo, o
worm actuará de diversas formas, dependendo
do browser utilizado. No Internet Explorer, o
worm demonstra uma página de verificação de
idade para aceder a uma aplicação chamada “XRay Scanner”.

> Antes que o utilizador possa tomar qualquer
outra acção, o browser encaminha-o para um
website com características típicas de um
esquema fraudulento, em que é solicitado o
número de telefone. Contudo, se o introduzirem
passarão a ser cobradas mensagens de texto de
valor acrescentado.

Notícias Breves

A infecção é ainda mais grave no Firefox e Chrome, já que o worm
instala um plug-in nos browsers que lhe permite publicar o esquema
em páginas de amigos das vítimas.
Segundo Luis Corrons, director técnico do PandaLabs, “Uma vez mais,
a curiosidade dos utilizadores torna-se o melhor aliado dos ciber-criminosos. Estes exploram o interesse das pessoas sobre artistas e celebridades para aumentar o sucesso das infecções, pois os utilizadores
clicam no link malicioso e transferem o worm sem tomarem quaisquer
precauções. Isto tem dois efeitos negativos: por um lado, os utilizadores infectam os seus PCs; por outro, é automaticamente enviada
uma mensagem aos seus amigos no Facebook.”
As técnicas de engenharia social são a arma de eleição dos ciber-criminosos para pdistribuírem as suas criações através das redes sociais. O
facto dos utilizadores enviarem sem conhecimento os links maliciosos
para os seus amigos, facilita a distribuição do malware porque os destinatários facilmente confiarão num link proveniente de uma fonte fiável.
Já ocorreram casos semelhantes no passado. O ano passado, por
exemplo, mais de 80.000 utilizadores foram vítimas de um esquema
em torno da morte de Steve Jobs.
O PandaLabs fornece alguns conselhos sobre como evitar tornar-se
vítima deste tipo de esquemas
• Fique alerta para websites e e-mails que ofereçam vídeos ou histórias
sensacionalistas ou fora do comum.
• Antes de clicar num link enviado por um dos seus contactos, certifique-se de que foi intencionalmente enviado e que não se trata de um
envio massivo feito por malware.
• Não aceite pedidos de amizade de desconhecidos. Isto ajudará a
manter a sua privacidade.
• Mantenha sempre o seu sistema operativo e browsers Web actualizados, e certifique-se de que tem uma solução antivírus avançada
instalada e actualizada.
Se suspeitar ter-se tornado vítima de uma armadilha:
• Verifique os plug-ins dos seus browsers e remova os que lhe parecerem suspeitos.
• Verifique que aplicações têm permissões para aceder à sua conta do
Facebook, e elimine os que não conhecer.
• Altere a password da sua conta no Facebook. Se utilizar as mesmas
credenciais para aceder a outros serviços, altere-os também. É sempre
recomendável tomar as precauções necessárias.
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[ PT ] Vitor Archela
Estudante do curso de Ciências da Computação
na Universidade de São Paulo.
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Pelo quarto ano consecutivo, a Ubisoft vai lançar um
jogo novo da série AC (Assassins Creed). Conseguindo, portanto, manter sua reputação de trazer jogos
de qualidade a cada ano. O novo jogo se chama Assassins Creed – Revelations. O jogo foi lançado para
os consoles Xbox 360 e PS3 no dia 15 de Novembro; quanto à plataforma Microsoft Windows, um
pequeno atraso de duas semanas fará com que seja
lançado no dia 29 de Novembro.
Para começar, a narrativa se passa em sua maioria
com o personagem Ezio, no ano de 1511 D.C., na
cidade de Constantinopla (agora conhecida como
Istanbul). No começo do jogo, Ezio viaja para um
distrito dessa cidade, chamado: Masyaf. Nessa área
encontra um forte que outrora fora controlado por
assassinos. Lá, ele descobre que Altair escondeu
um artefato que supostamente era tão poderoso que
iria acabar com a guerra entre os assassinos e templários de uma vez por todas. Para certificar-se de que
o artefato estaria protegido, Altair selou o artefato e
escondeu cinco chaves pela cidade. Ezio, então, usa
relíquias deixadas para traz por Altair para poder reviver lembranças do próprio e assim poder encontrar
os esconderijos dessas chaves. Logo, além de poder
jogar com os dois personagens disponíveis em AC2
e AC Brotherhood (Desmond Miles e Ezio Auditore
da Firenze), o jogador também vai poder matar a
saudade de controlar Altaïr ibn La-Ahad, que foi o
personagem principal do primeiro jogo da série.
Em meio a essa estória, também temos a continuação da estória de Desmond (que se passa na atualidade). No último jogo, Brotherhood, ele entra num
coma profundo após esfaquear sua companheira
Lucy e é colocado de volta na máquina animus para
prevenir que sua mente entre em colapso de personalidades (já que era ele quem revivia as vidas de Ezio
e Altair). Ele vai ter muitas dificuldades pela frente e
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antes de conseguir acordar, terá de resolver muitos
mistérios deixados em aberto nos outros jogos.
Outra coisa que os desenvolvedores de AC sempre têm tentado melhorar é o sistema de combate.
Dessa vez, além de todas as melhorias feitas durante
a criação dos outros jogos, como: a pistola, dardos
venenosos, facas, espadas, adagas, entre outras
coisas; o jogador vai dispor de 300 tipos diferentes de
bombas para fabricar e usar. Ainda por cima, uma das
lâminas que Ezio tinha no pulso foi substituída por um
gancho, que não só vai poder ser usado no combate,
de forma inovadora, mas também vai proporcionar
maior velocidade ao se locomover, visto que, nos prédios da cidade, o jogador pode encontrar cabos onde
ele pode se “enganchar” e descer rapidamente.
Por fim, o jogo, assim como seu antecessor, possui
um sistema multiplayer, onde o jogador vai poder
customizar armas e personagens, além de criar sua
própria guilda e brasão. Teremos também, novos
modos como “Death Match” e “Capture the Flag”.
Outra coisa legal é que ao cumprir essas missões,
o jogador vai ganhar experiência, podendo escalar
seu ranking na “Abstergo Templar” (onde abstergo
no latim significa: livrar-se de ou limpar), e assim vai
desbloquear informações especiais no caminho.
Com uma narrativa misteriosa, em que os desenvolvedores prometem atar todos os nós da estória
que foram desatados durante os três primeiros
jogos; gráficos, como sempre, de cair o queixo, com
direito até a suporte 3D (em televisores compatíveis)
e um sistema de combate e navegação novo e melhorado. Não é difícil prever que esse jogo será um
enorme sucesso.
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ZBox
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A Zotac anunciou no mês passado o lançamento de um novo
sistema ZBox, baseado na plataforma Brazos da AMD. Apelidado
de ZBox nano, o novo sistema da
Zotac vem equipado com um APU
E-350, munido com dois núcleos
Bobcat @ 1.6 GHz, e um processador gráfico integrado Radeon
HD6310. O kit do mini-PC inclui
ainda um comando a distância
e um receptor de infravermelho
USB, muito útil para quem pretende utilizar o ZBox como um
HTPC (Home Theather Personal
Computer), ou seja, um computador pessoal conectado a uma TV.
Com dimensões super compactas de 127 x 127 x 45 mm,
o pequeno PC está equipado
com Bluetooth 3.0, um leitor de
cartões de memória, duas portas
USB 3.0,WiFi b/g/n e as ligações
de imagem HDMI e DisplayPort.
O ZBox nano será vendido sem
memória RAM ou disco rígido,
por um preço aproximado de 360
dólares, ou na configuração com
2GB de memória RAM e um disco
rígido de 320GB, com um preço
em torno de 450 dólares.

Software do Mês // BYTE NOTÍCIAS

IObit Unlocker: Solução para "Não pode excluir — Acesso Negado
Muitas vezes, quando tentamos excluir um arquivo ou pasta no Windows, vemos mensagens irritantes, entre outras, tais como:
• "Não é possível excluir o ficheiro/arquivo: Acesso negado"
• "Não é possível excluir pasta: ele está sendo usado por outra pessoa
ou programa/aplicação"
• "Houve uma violação na partilha "
• " A fonte ou ficheiro/arquivo de destino pode estar em uso "
• "O ficheiro/arquivo está em uso por outro programa ou usuário"
Isso geralmente ocorre quando o ficheiro/arquivo, ou pasta, está em
uso por outra/o aplicação/programa ou utilizador/usuário. IObit Unlocker
é uma ferramenta ideal para tais situações. Ela libera o ficheiro/arquivo,
ou pasta, que está em uso por outros programas e, assim, permite que
você rapidamente possa remover, renomear ou modificar.
Sistemas operacionais suportados:
• Microsoft® Windows® 7 (32-bit and 64-bit) Starter/ Home Basic/
Home Premium/Professional/Ultimate
• Microsoft® Windows® Vista (32-bit and 64-bit) Starter/Home Basic/
Home Premium/Business /Ultimate
• Microsoft® Windows® XP (32-bit and 64-bit) with SP2/SP3 or Home/
Professional/Media Center
• Microsoft® Windows® 2000
Requisito mínimo de Hardware:
• 300 MHz processor or faster processor
• 256 MB of RAM
• 30 MB of free hard disk space
Disponível nas seguintes línguas:
Inglês, Árabe, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Checo, Dinamarquês, Finlandês, Alemão, Húngaro, Italiano, Japonês, Polonês, Russo,
Espanhol, Sueco e Turco.
Para fazer o download da aplicação:
www.iobit.com/downloadcenter.php?product=iobit-unlocker
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YouGo

Greedy Spiders Free

A aplicação portuguesa YouGo é
composta um conjunto de guias
turísticos que dão acesso imediato a informações relevantes sobre
todos os activos turísticos de diversas zonas (animação turística,
animação nocturna, monumentos,
museus e pontos de interesse),
além de informações sobre hotéis
e restaurantes. E, ainda, acesso a
uma agenda cultural com informações sobre dança, exposições,
música e teatro, actualizada
diariamente.

Você tem medo de aranha? Quer
salvar algumas moscas indefesas
e fazer com que não sejam o
almoço da aranha?
Então não perca tempo, pois a
teia está montada e as moscas
imóveis, aguardam o destino
fatídico.
Tome muito cuidado, pois a ágil
aranha serpenteia-se com movimentos cirúrgicos e, sua missão,
é evitar que as moscas sejam
devoradas, eliminando os filamentos da teia, de forma a limitar os
movimentos da aranha.
Mas não pense que será fácil,
apesar de não ter muita dificuldade nos primeiros níveis.

Para Android:
https://market.android.com/
details?id=com.minsight.yougo.
centro&feature=search_result
Para iPhone:
http://itunes.apple.com/en/app/
yougo-centro/id463810330?mt=8

Veja o vídeo em: www.youtube.com/watch?v=qv0Xm1pbCw&feature=player_embedded
E faça o download em:
https://market.android.com/
details?id=com.blyts.greedyspiders.free

MEIO BYTE em parceria com o leitor:

Você sugere,
nós publicamos!
• O que você quer saber sobre Tecnologia
e Gestão?
• Gostaria de se aprofundar algum assunto
que já abordamos?
• Quer sugerir um novo tema para
discutirmos em uma próxima edição?

MAILBOX | CORREIO

A revista Meio Byte criará uma chamada mensal, para que possamos ter alguns
textos vocacionados para um determinado tema. Os assuntos abordados serão
disponibilizados e sugeridos pelos leitores que, certamente, devem ter vários
tópicos que gostariam de ler em nossa publicação.
Para isso, basta enviarem suas sugestões para comunica@meiobyte.net à atenção
de Eva MEndes, Coordenadora de Comunicação MEIO BYTE.

AGUARDAMOS SUA COLABORAÇÃO!
Equipe MEIO BYTE
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A um byte de distância

Na próxima edição da Meio Byte
Quanta coisa mudou
Como manter o seu ambiente de produção livre de contaminação
Android: Vítima do seu sucesso
Comunicação 2.0 — Essa Juventude e seus Dialetos Maravilhosos
Como identificar, criar e empreender
Entregabilidade, a palavra de ordem no e-mail marketing em 2012
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