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Riscos à economia digital
Com transmissão ao vivo pela web, a FIESP Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo promoveu no dia 24 de agosto, o
seminário “Riscos à economia digital,
mobilidade urbana e segurança cibernética”.
Realizado pelo Departamento de Segurança
(DESEG) da FIESP, em parceria com o Comitê
Acelera FIESP (CAF), o evento reuniu
especialistas para discutir a livre
concorrência, defesa do consumidor e a
segurança na utilização de serviços digitais
inovadores e práticos.
Um exemplo está nos aplicativos de celulares,
que facilitam ações do dia a dia, como
chamar um táxi, mas que geram polêmica
devido a questões legais. Para o diretor do
DESEG, Rony Vainzof, “é impossível não se
render às facilidades, mas é preciso que,
junto com a inovação venham as seguranças
jurídica e tecnológica necessárias para mitigar
riscos aos usuários”.

João Jaouiche, Consultor da Núcleo e Diretor
do DESEG - Departamento de Segurança da
FIESP, participou do evento como expectador
e comentou: “Assim como é interessante e
surpreendente o que temos hoje em dia
para nos dar mais conforto, é igualmente
surpreendente a exposição das pessoas
diante de tantas informações postadas.
Uma das lições que levei foi a de que se faz
necessária uma revisão dos
comportamentos dos usuários e a
divulgação de cuidados, alguns
elementares, mas importantes, os quais
muitas vezes são negligenciados. Foi muito
produtivo participar e conhecer com mais
profundidade”. Assista ao seminário
completo através do site www.fiesp.com.br
no canal multimídia.

A Núcleo é uma empresa de
consultoria em gestão de
riscos, composta por gestores
em segurança empresarial,
administradores de empresas,
advogados e engenheiros,
preparada para atender seus
clientes nas diversas necessidades de segurança.
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O seminário contou com os painéis
“Economia compartilhada, mobilidade urbana
e meios de transporte”, “Proibições de
aplicações de Internet no Brasil e o Marco
Civil” e “Privacidade e Segurança Cibernética”,
com cases de repercussão nacional, o
aplicativo de transporte pessoal Uber foi o
principal foco das discussões.
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Dica de Filme
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Golpe Duplo
Will Smith interpreta Nicky, um experiente mestre trapaceiro que se envolve
romanticamente com a golpista novata Jess (Margot Robbie). Enquanto ele ensina
a ela os truques do negócio, Jess acaba se aproximando demais e ele termina a
relação abruptamente. Três anos mais tarde, essa antiga paixão, aparece em
Buenos Aires no meio das altas apostas de um circuito de corrida de carros.
Durante o esquema mais recente e perigoso de Nicky, ela promove uma reviravolta
em seus planos, deixando o calejado vigarista fora de seu jogo. “Um filme com uma
história atraente e um toque de humor, o expectador fica entretido o tempo todo e
se surpreende com o final. Uma opção que vale a pena!” Marcela Floriano
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Pensamento
“As pessoas costumam dizer que
a motivação não dura sempre.
Bem, nem o efeito do banho, por
isso recomenda-se diariamente”.
[Zig Ziglar]

