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ma pesquisa divulgada  pelo IDC,
empresa líder em inteligência de
mercado, apontou que mais da me-

tade dos entrevistados de 18 a 49 anos de
idade na Colômbia, Brasil e México usam o
smartphone para acessar os serviços ban-
cários e financeiros. Entre as pessoas de
30 a 39 anos, o uso do smartphone para
acessar os serviços bancários e financeiros
chega a 61%.

No Brasil, 65% do total dos entrevistados
já usam mais o aplicativo do celular para abrir
uma conta bancária ou acessar um produto
ou serviço do que ir pessoalmente a uma agên-
cia tradicional, que somam 58%.

“Conforme destacado pela pesquisa, a for-
ma como as pessoas interagem e usam servi-
ços financeiros reflete como a digitalização
está mudando os mercados financeiro e ban-
cário. Mais da metade da amostra pesquisa-
da usa smartphones para abrir contas ban-
cárias ou adquirir produtos ou serviços fi-
nanceiros, que servem como base da pirâmi-
de para outros serviços no futuro”, disse Jay
Gumbiner, vice-presidente de Pesquisas do IDC
para a América Latina.

A pesquisa Como as FinTechs e Bancos Po-
dem Democratizar os Serviços Financeiros na
América Latina foi feita com 1.067 usuários de
smartphones das classes A, B e C do Brasil, da
Colômbia e do México, em maio deste ano.

Serviços bancários por celular são
acessados por 65% dos brasileiros

MAIS DA METADE DOS CONSUMIDORES USA SMARTPHONES PARA ABRIR

CONTAS BANCÁRIAS OU ADQUIRIR PRODUTOS OU SERVIÇOS FINANCEIROS.UU

Internet 5G estará disponível
em 60% do mundo até 2025

Uma pesquisa encomendada pela Huawei e realizada
pela consultoria Global Industry Vision aponta que uma
área de 58% do planeta deve estar coberta pelas redes de
internet 5G até 2025 quando 6,2 bilhões de pessoas de-
vem ter acesso à tecnologia.

Ao possibilitar conexões mais rápidas, o novo padrão
de internet móvel é considerado essencial para o avanço
de tecnologias como inteligência artificial, internet das
coisas e realidade aumentada ou virtual. Neste último
grupo, aliás, 336 milhões de usuários devem ser impac-
tados pelos avanços do 5G.

Ainda não está claro quais regiões do mundo terão o
primeiro contato diário com tecnologia. A previsão, con-
tudo, é de que isso aconteça em países que estão traba-
lhando no desenvolvimento da tecnologia, como Estados
Unidos e China.

No Brasil, as redes de internet 5G ainda devem demo-
rar um pouco para estarem disponíveis para o usuário
comum. Recentemente, a empresa finlandesa Nokia e a
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) come-
çaram a discutir o leilão do espectro que poderia fazer o
País ser o primeiro da América Latina a contar com a
rede de comunicação.

ESTUDO ENCOMENDADO PELA CHINESA HUAWEI PREVÊ QUE
6,2 BILHÕES DE PESSOAS TERÃO ACESSO À TECNOLOGIA.
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Exoesqueleto ajuda homem
tetraplégico a andar novamente

O EQUIPAMENTO É CONTROLADO A

PARTIR DE IMPLANTES NO CÉREBRO.

Um homem tetraplégico foi capaz de realizar movimentos
de todos seus membros paralisados com a ajuda de um exo-
esqueleto controlado pela mente. O projeto é resultado de
uma parceria entre o centro de pesquisa Clinatec e a Univer-
sidade de Grenoble, na França.

O homem de 30 anos, Thibault, ficou vestido com o exo-
esqueleto de 65kg que estava pendurado ao teto. Com o equi-
pamento, ele consegue atravessar a sala andando e mover os
braços em qualquer direção.

Todo controle vem da mente de Thibault. Ele possui dois
implantes que monitoram a parte do cérebro responsável
pelo movimento. Os implantes captam os sinais do cérebro e
enviam instr “Foi como [ser] o primeiro homem na Lua”,
disse Thibault à BBC .

 Embora impressionante, a tecnologia ainda tem um lon-
go caminho a percorrer. Nesta fase, é mais uma prova do
conceito, do que uma solução prática para a paralisia.

A empresa japonesa Cyberdyne já possui um exoesquele-
to que ajuda na recuperação de movimento das pernas, con-
tuido ele é usado apenas como um auxilio para terapias.
Recentemente, os Estados Unidos também apostaram na pro-
dução de exoesqueletos.

Fender visa mercado de
streaming em novo aplicativo

FENDER SONGS ANALISA CANÇÕES OUVIDAS PELO APPLE

MUSIC E GERA DIAGRAMAS DE ACORDES PARA ELAS

A fabricante de instrumentos musi-
cais Fender ajudará os músicos a apren-
derem suas canções favoritas com suas
guitarras através de um serviço de assi-
natura que mostrará os acordes de mi-
lhões delas, no esforço mais recente da
estratégia de lucro digital da marca de
guitarras de 73 anos.

Chamado de Fender Songs, o aplicativo
usa uma tecnologia de aprendizado de má-
quina que analisa canções ouvidas pelo ser-

A Porsche revelou seus planos para competir no mercado
de veículos elétricos. Na última semana, a companhia alemã
anunciou o lançamento do esportivo Taycan.

Nas versões Turbo e Turbo S, os automóveis devem ter suas
primeiras unidades entregues ainda neste ano e saem a partir
153,5 mil dólares e 187,6 mil dólares respectivamente.

Nos aspectos técnicos, os modelos são potentes. En-
quanto o Turbo tem motor de 670 cavalos, o Turbo S con-
ta com 750 cavalos de potência debaixo do capô. O motor
parrudo faz o modelo levar apenas 2,6 segundos para ir
de 0 km/h até 100 km/h. A velocidade máxima dos mode-
los é de até 260 km/h.

Para a Porsche, o lançamento dos dois veículos busca
aumentar a competição em um setor hoje dominado pela Tes-
la. A fabricante de veículos comandada por Elon Musk é do-
minante. Em maio, de acordo com dados da consultoria Sta-
tista e da InsideEV, a empresa vendeu mais de 400 mil unida-
des de veículos.

Porsche lança
seus primeiros
carros elétricos

viço de streaming da Apple Music e gera di-
agramas de acordes para elas.

A Fender usa auditores humanos
para conferir o trabalho dos computa-
dores, e fez uma parceria com grandes
gravadoras para garantir a exatidão dos
diagramas e com editoras musicais para
que os artistas sejam remunerados pelo
uso das letras.

O aplicativo custa 4,99 dólares por
mês e 41,99 dólares por ano. No modo

“toque junto”, ele
exibe os acordes e as
letras na tela do ce-
lular à medida que a
música toca.

A Fender, cujas
guitarras já foram to-
cadas por músicos
que vão de Jimi Hen-
drix a Jack White, lan-
çou quatro aplicati-
vos nos últimos dois
anos na tentativa de
conquistar novos
músicos e redesper-
tar o interesse dos
que já tocam.

MONTADORA ALEMÃ APOSTA EM UM ESPORTIVO

DE LUXO PARA COMPETIR COM A TESLA.
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Tentativa de espionagem
cresce 228% no Brasil

s chamados progra-
mas espiões contêm
funcionalidades

para invadir a vida pessoal
das pessoas. Com ele, um es-
tranho consegue acessar men-
sagens, fotos, redes sociais,
localização e gravações de áu-
dio ou da câmera no disposi-
tivo da vítima – e em alguns
casos, isso pode ser feito em
tempo real. Ao contrário dos
aplicativos de controle para
pais legítimos, esses progra-
mas são executados em segun-
do plano para permanecer
ocultos e são instalados sem
o conhecimento ou o consen-
timento do dono do dispositi-
vo. Muitas vezes, são promo-
vidos como software para es-
pionar o(a) parceiro(a).

Nos oito primeiros meses de
2019, 37.532 usuários úni-
cos foram alvo de pelo menos
uma tentativa de instalação de
stalkerware em seu dispositi-
vo – e, em 2018, esse número
foi de 27.798. No Brasil, fo-
ram identidicados tentativas
de instação em 1.232 usuári-
os úinicos em 2018 e detec-
ções/bloqueios em 4.041 usu-
ário únicos neste ano – um
crescimento foi de 228%.

Embora esses números
possam parecer menores com-
parado com outros tipos de
ameaças (como malware fi-
nanceiro que atingiu milhares
de usuários no primeiro se-
mestre de 2019), é importan-
te considerar que, diferente-
mente da maioria das amea-
ças ao consumidor, o
stalkerware é tipicamente usa-
do para monitorar vítimas
específicas e, muitas vezes,
ele precisa ser instalado ma-
nualmente – o que exige que
o invasor tenha acesso físico
ao dispositivo.

Além disso, mais variações
de stalkerware foram disponi-
bilizadas no mercado. Nos
oito primeiros meses de 2018,
as tecnologias de detecção da
Kaspersky identificaram 290
variações potencialmente pe-
rigosas. Em 2019, esse núme-
ro aumentou quase um terço,
chegando a 380. Esse cresci-
mento foi acompanhado do
aumento notável no número
de eventos em 2019 em que
os produtos da Kaspersky de-
tectaram/bloquearam esse

tipo de software nos disposi-
tivos de 518.223 usuários,
um incremento de 373%.

Para evitar ser monitora-
do por um stalkerware, a Kas-
persky recomenda:

� Bloqueie a instalação
de programas de origem des-
conhecida nas configurações
do seu smartphone.

� Nunca revele a senha
ou o PIN de seu dispositivo,
mesmo para pessoas em quem
você confia.

ESTATÍSTICAS SÃO PARTE DO RELATÓRIO ‘A SITUAÇÃO DO
STALKERWARE EM 2019’, DESENVOLVIDO PELA

KASPERSKY PARA APOIAR O COMBATE À ESPIONAGEM.

� Não guarde arquivos
ou aplicativos desconhecidos
em seu dispositivo, pois eles
podem colocar sua privacida-
de em risco.

� Quando sair de um re-
lacionamento, altere todas as
configurações de segurança de
seu dispositivo. Um ex-parcei-
ro pode tentar adquirir suas
informações pessoais para
manipular você.

� Verifique a lista de apps
no dispositivo para desco-

brir se foi instalado algum
programa suspeito sem o
seu consentimento.

� Use uma solução de
segurança confiável, capaz de
avisar sobre a presença de
programas comerciais de es-
pionagem, como o Kaspersky
Internet Security.

� Se você acha que pode
ser vítima de espionagem e
precisa de auxílio, procure
ajuda de uma organização
profissional competente.

OO
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WhatsApp é a maior ferramenta
de comunicação da classe C

 Considerada a maior parcela
da população brasileira, a classe
C acaba de ser ouvida pelo Insti-
tuto Data Popular que apresen-
tou dados exclusivos com relação
ao consumo de mídia e a manei-
ra como essa população se infor-
ma. Lançado em outubro, o le-
vantamento Data Check-up Bra-
sil - Classe C detectou que o What-
sapp é a rede social utilizada por
mais pessoas, com adesão de 84%
do grupo, seguido do Facebook
(72%) e do Instagram (52%).

A pesquisa, que ouviu 1.020
pessoas com renda entre R$
1.646,95 e R$ 4.144,67, ainda
revela que o serviço de mensa-
gens é a principal ferramenta de
70% dos entrevistados, enquan-
to o Facebook atingiu a marca de
10% e o Instagram, 9% dos res-
pondentes.

O estudo ainda demonstra que
a posse de algum aparelho celu-
lar já está disseminada entre a
classe C (93%), sendo o smar-
tphone utilizado por mais da
metade (69%), e o celular comum
com uma baixa adesão (24%). Já
no que diz respeito ao plano de

ESTUDO INÉDITO TRAZ DADOS SOBRE CONSUMO

DE MÍDIA E INDICA QUE USO DE CELULAR JÁ

ESTÁ CONSOLIDADO ENTRE O SEGMENTO.

contratação de serviços, o pré-
pago é predominante (62%).

Sobre o uso da internet pelo
celular, o levantamento detectou
ainda que 71% dos entrevistados
possuem pacote de dados contra-
tado para poder acessar a rede
sem necessidade do Wi-Fi, en-
quanto apenas 26% dependem da
rede sem fio.

A classe C também foi questi-
onada sobre o hábito de assistir
TV, onde 61% do grupo afirma
possuir a prática em sua rotina.
Quando questionados sobre seus
programas preferidos, a Rede Glo-
bo segue em destaque, sendo o
Jornal Nacional (8%) e as nove-
las (7%) os maiores detentores
de audiência.  O Jornal da Re-
cord figura no ranking em tercei-
ro lugar na preferência entre os
programas de televisão (3%).

A pesquisa foi realizada entre
os dias 4 e 18 de setembro, em
33 cidades brasileiras (escolhi-
das a partir de critérios popu-
lacionais), sendo 19 delas ca-
pitais. A margem de erro é de 3
pontos percentuais, para mais
ou para menos.

O que fazer diante das 10
megatendências para 2025?
Recentemente me deparei com o

estudo Global Industry Vision (GIV),
lançado pela Huawei. O objetivo é
dar continuidade às previsões de de-
senvolvimento tecnológico e industri-
al até o ano de 2025, chamadas de
megatendências. Elas descrevem um
mundo talvez antes pensado apenas
em filmes de ficção. Logo, minha re-
comendação é: todos os profissionais
devem se atentar aos dados!

Os apontamentos do relatório têm
como base os documentos quantita-
tivos da própria empresa, bem como
casos de uso do mundo real. Veja
como são interessantes:

1. Viver com bots: a robótica es-
tará presente em variados cenários.

2. Super visão: a convergên-
cia de técnicas permitirá ver além
das distâncias.

3. Zero busca: as informações nos
encontrarão.

4. Ruas adaptadas: o transporte
smart conectará pessoas, veículos e
infraestrutura.

5. Trabalhando com androi-
des: a automação assumirá tare-
fas mais perigosas, repetitivas e
de alta precisão

6. Criatividade Aumentada: o high
tech em nuvem reduzirá o custo e a
barreira de entrada para a experi-
mentação científica, inovação e arte.

7. Comunicação sem atrito: os
muros da linguagem serão quebrados.

8. Economia Simbiótica: tecnolo-
gia digital e aplicativos inteligentes
em plataformas de acesso unificadas.

9. Lançamento veloz do 5G:
será realidade muito mais rapida-
mente em relação a qualquer ge-
ração sem fio anterior.

10. Governança Global Digital:
os avanços devem ser equilibrados
por padrões e princípios de dados
compartilhados.

Os cargos também estão mu-
dando! Segundo levantamento
da consultoria IDados, mais da
metade dos empregos formais e
informais no Brasil pode ser
substituída por máquinas nos
próximos dez a 20 anos. É o
equivalente a 52,1 milhões de
postos de trabalho.

Essa previsão é feita porque, com
os sistemas, os colaboradores en-
tram em jogo para fazer operações
complexas, enquanto os softwares
resolvem o resto. Assim, os androi-

* Carlos Henrique Mencaci é
presidente da Total IP - Soluções e

Robôs para Contact Centers.

des não são inimigos do labor huma-
no, mas podem ser aliados de um me-
lhor aprimoramento da competência
das pessoas, tornando a corporação
mais inovadora.

Nos call centers, isso já pode ser
vivenciado por meio de ferramen-
tas automatizadas. O Agente Vir-
tual Negociador, por exemplo, rea-
liza o processo completo de negoci-
ação de dívidas. Em relação a um
discador convencional, ele apresen-
ta muito mais redução de custos,

padroniza a qualidade do atendi-
mento e evita o absenteísmo.

Não adianta fugir: a tecnolo-
gia veio para ficar e faz a dife-
rença na rentabilidade e no en-
gajamento das organizações. Fi-
car atento a isso garante suces-
so na revolução tecnológica.


