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DESTAQUES 

 

ANPD lança guia orientativo “Cookies e Proteção de Dados Pessoais” 

Poder Executivo | 18/10/2022 – 09h29min 

 

Na terça-feira (18/10), a Autoridade lança o guia orientativo “Cookies e Proteção de 

Dados Pessoais”. O material foi elaborado com o objetivo de orientar os agentes de 

tratamento sobre as boas práticas na área, além de traçar um panorama geral sobre o 

assunto, abordando desde questões mais conceituais como a classificação desta tecnologia 

de acordo com diversos parâmetros, até pontos mais técnicos como as boas práticas a 

serem observadas na sua utilização em sites eletrônicos. Acesse o guia aqui. Com viés 

educativo, o guia elenca direitos e deveres dos agentes envolvidos no tratamento de 

cookies. Traz também, explicações sobre o que são cookies, estabelece quais os princípios 

da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) que são aplicáveis a tais informações e dá 

recomendações aos controladores de dados pessoais sobre instrumentos para garantir o 

cumprimento da Lei, como as políticas e os banners de cookies. Fonte: ASCOM ANPD 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Conselho Gestor do Fust aprova plano de aplicação de recursos do BNDES 

Poder Executivo | 17/10/2022 – 17h48min 



 
 
 

 

O Conselho Gestor do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações 

(Fust) aprovou, na segunda-feira (17), uma série de ações que envolvem a aplicação de 

recursos em projetos e iniciativas do setor. Durante a terceira reunião ordinária, foi aprovado 

o Plano de Aplicação de Recursos (PAR) do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), além da liberação dos recursos reembolsáveis para o agente 

financeiro, disponíveis na data de assinatura do contrato. A reunião foi presidida pela 

Secretária-Executiva do Ministério das Comunicações (MCom), Estella Dantas. Na atividade, 

também foi aprovado o calendário de reuniões ordinárias do Fust para o ano de 2023, bem 

como a realização de uma força-tarefa para definir a forma de operacionalização dos 

recursos do Fundo advindos de renúncia fiscal, conforme previsto no art. 6-A da Lei 

9.998/2000. Por fim, representantes do Ministério da Economia fizeram uma apresentação 

sobre uma metodologia de avaliação de projetos (5 case model), que pode ser utilizada para 

análise de investimentos em infraestrutura, inclusive em telecomunicações. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CONSUMIDOR 

 

Marketplace ou canal de venda próprio? Pesquisa revela hábitos de consumo do 

brasileiro 

Mercado | 18/10/2022 – 07h32min 

 

Qual canal de venda o consumidor prioriza ao fazer compra online? Qual é o impacto 

de anúncios? Essas são algumas das perguntas respondidas na pesquisa “Retail Media”, 

criada com o objetivo de entender os hábitos de consumo do brasileiro em relação às 

compras online. Desenvolvido pelo Americanas Advertising, o hub de publicidade 

omnichannel da Americanas S.A., em parceria com a OpinionBox, empresa especializada 

em pesquisas de mercado, o levantamento contou com a participação de 2.123 pessoas com 

idade a partir de 16 anos. Os questionários foram aplicados no período entre 17 e 24 de 

agosto. Fonte: Exame 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

IGP-10 de outubro cai 1,04%, terceira deflação seguida, diz FGV 

Mercado | 18/10/2022 – 08h03min 

 

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) caiu 1,04% em outubro ante setembro, 

informou a Fundação Getúlio Vargas. No mês anterior, o índice também havia registrado 

variação negativa (-0,90%), assim como em agosto (-0,69%). Com esse resultado, o índice 

acumula alta de 6,33% no ano e de 7,44% em 12 meses. A queda veio um pouco menos 

intensa da esperada pelo mercado: o consenso Refinitiv apontava para uma deflação de 

1,08%. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) caiu 1,44% em outubro, ante deflação 

de -1,18% em setembro. Na análise por estágios de processamento, os preços dos Bens 

Finais variaram de -0,52% em setembro para -0,30% em outubro. Fonte: Infomoney  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Balança comercial tem superávit de US$ 638,3 milhões na 2ª semana de outubro 

Poder Executivo | 17/10/2022 – 16h 

 

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 638,3 milhões na segunda 



 
 
 
semana de outubro (entre os dias 10 a 16). Os dados foram divulgados na segunda-feira 

(17) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia. O saldo 

semanal foi resultado de exportações de US$ 5,579 bilhões e importações de US$ 4,941 

bilhões. Com isso a balança comercial acumula superávit de US$ 2,126 bilhões no mês, com 

exportações de US$ 13,035 bilhões e importações de US$ 10,908 bilhões. O saldo 

acumulado no mês reflete um crescimento de 28,2% nas exportações em relação a outubro 

de 2021, pela média diária, enquanto as importações subiram 18% na mesma base de 

comparação. Fonte: Infomoney  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Sebrae cria fintech de crédito com capital de R$ 600 milhões 

Poder Executivo | 17/10/2022 – 14h06min 

 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) recebeu 

autorização do Banco Central para constituir uma sociedade de crédito direto (SCD). A 

fintech terá capital inicial de R$ 600 milhões. O Sebrae presta consultoria a pequenas 

empresas e também atua como facilitador, mostrando as linhas que elas podem acessar nos 

bancos. Além disso, é o operador do Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas 

(Fampe). O fundo oferece aval complementar para facilitar o acesso das PMEs ao crédito. 

No seu site, o Fampe diz que já avalizou mais de 479 mil operações, viabilizando R$ 25,3 

bilhões em crédito. Ainda assim o Sebrae nunca tinha atuado diretamente na concessão de 

crédito. O capital da fintech é muito grande e difere da média das SCDs, que geralmente 

começam com o mínimo regulatório de R$ 1 milhão e depois vão crescendo aos poucos. 

Procurado para falar sobre essa nova estratégia, o Sebrae ainda não se manifestou. Fonte: G1 

Notícias  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

Em vídeo ao lado de Michelle, Bolsonaro pede desculpas por declarações sobre 

venezuelanas 

Poder Executivo | 18/10/2022 – 14h47min 

 

Ainda sob o impacto da repercussão negativa de suas declarações a respeito de um 

encontro com crianças e adolescentes venezuelanas em uma comunidade do Distrito 

Federal, o presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou um vídeo na terça-feira (18) no qual pede 

desculpas e tenta mais uma vez esclarecer o episódio. Ao lado da primeira-dama Michelle 

Bolsonaro, o candidato à reeleição afirma que se preocupou com a situação das meninas 

venezuelanas e alegou que seu comentário foi tirado de contexto. “As palavras que eu disse 

refletiram uma preocupação da minha parte no sentido de evitar qualquer tipo de exploração 

de mulheres que estavam vulneráveis”, disse Bolsonaro no vídeo divulgado na terça. Fonte: 

Infomoney  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Moraes dá 48 horas para Ministério da Defesa entregar suposta auditoria das urnas 

Poder Judiciário | 18/10/2022 – 13h39min 

 

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, 

determinou que o Ministério da Defesa apresente, em até 48 horas, cópias dos documentos 

referentes à suposta auditoria nas urnas eletrônicas realizada pelos militares no primeiro 

turno das eleições. O prazo começa a contar a partir de quarta-feira (19). O ministro atendeu 

à solicitação da Rede Sustentabilidade, que acionou a corte eleitoral argumentando que o 



 
 
 
presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, defendeu que os militares fizessem 

um trabalho de checagem das urnas, fora do âmbito da Justiça Eleitoral. Fonte: Infomoney  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Salário mínimo pode ter em torno de 2% de ganho real em 2023, diz Wellington Dias 

Poder Executivo | 18/10/2022 – 04h 

 

Um dos coordenadores da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 

e cotado para comandar o Ministério da Fazenda em um eventual governo do petista, o 

senador eleito Wellington Dias (PT-PI) afirma à Folha que a equipe trabalha em um plano de 

governo com medidas emergenciais voltadas aos mais vulneráveis em caso de vitória em 30 

de outubro. Entre as iniciativas mais imediatas está o reajuste do salário mínimo acima da 

inflação, o que seria implementado já em 2023. Além disso, a atualização da faixa de 

isenção do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) seria apresentada também no 

primeiro ano de mandato —podendo entrar em vigor posteriormente, após as mudanças 

legais. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ipec: Lula tem 54% dos votos válidos no segundo turno, e Bolsonaro, 46% 

Poder Executivo | 17/10/2022 – 18h39min 

 

A menos de duas semanas do segundo turno, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT) segue na dianteira da disputa pelo Palácio do Planalto, segundo pesquisa 

realizada pelo Ipec, divulgada na segunda-feira (17). De acordo com o levantamento, Lula 

tem 50% das intenções de voto totais, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato 

à reeleição, tem 43%. Na pesquisa anterior, divulgada uma semana atrás, o placar era de 

51% a 42% a favor do ex-presidente. Eleitores que indicam votar em branco ou anular o voto 

somam 5% dos entrevistados, ao passo que 2% não souberam ou optaram por não 

responder ao questionamento. Os patamares são os mesmos da última pesquisa. Fonte: 

Infomoney  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ENERGIA E PETRÓLEO 

 

Setor elétrico reforça medidas de segurança cibernética 

Poder Executivo | 17/10/2022 

 

Ambientes mais regulados tendem a oferecer maior segurança para todo o 

ecossistema. A medida pode evitar que um cibercriminoso consiga acesso privilegiado, não 

só roubando dados, mas chantageando uma empresa ou interrompendo a transmissão de 

uma torre de energia ou o abastecimento de um oleoduto de combustível. Atenta ao 

crescimento de ciberataques no setor elétrico Brasil e no mundo, a Aneel (Agência Nacional 

de Energia Elétrica) publicou em julho deste ano a Resolução Normativa nº 964, que dispõe 

sobre regras de segurança cibernética a serem adotadas pelos agentes do setor de energia 

elétrica. A resolução é extremamente importante, pois define as diretrizes a serem adotadas 

pelos agentes regulados do setor de energia visando a mitigação de riscos de segurança 

cibernética. "Ela atende a uma necessidade já vista pelo mundo diante dos inúmeros casos 

de ataques cibernéticos que comprometeram operação de empresas de serviço essencial. 

Nós vimos ataque à operadora de oleodutos Colonial Pipeline, nos Estados Unidos, que 



 
 
 
provocou uma onda seca no país com falta de combustível em vários estados americanos. 

Isso é só um exemplo no meio de tantos outros em que empresas que proveem serviços 

essenciais, especialmente aqueles na área de energia, vêm sofrendo", explica Marcos 

Sêmola, sócio de cybersecurity da EY. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MEIO AMBIENTE 

 

Dois terços das empresas mais inovadoras citam clima e sustentabilidade entre 

prioridades, aponta BCG 

Mercado | 17/10/2022 

 

A edição de 2022 do relatório Most Innovative Companies, do Boston Consulting 

Group, coloca a Apple, Microsoft e Amazon nas três primeiras posições do ranking das 

empresas mais inovadoras do mundo. Alphabet e Tesla, figuram na quarta e quinta posição, 

respectivamente. Divulgado anualmente, o ranking do BCG é baseado em uma pesquisa 

realizada globalmente com mais de 1.500 executivos da área de inovação. O desempenho 

das empresas foi avaliado de acordo com o número de votos, que tinham pesos diferentes 

de acordo com setor. Além de destacar o segmento de tecnologia, o Most Innovative 

Companies do BCG mostrou, ainda, que dois terços das empresas entrevistadas 

classificaram Clima e Sustentabilidade (C&S) como as principais prioridades corporativas, 

além de inovação. Apesar disso, o relatório aponta que cerca de uma em cada cinco 

companhias está pronta, ou seja, já incorporou estas prioridades em seus mecanismos de 

inovação, adquiriu as competências necessárias e está pronta para desenvolver produtos, 

processos e as inovações do modelo de negócio neste sentido. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Lira quer votar projeto que criminaliza erros de institutos de pesquisa 

Poder Legislativo | 18/10/2022 – 10h01min 

 

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pretende analisar na terça-feira (18) a 

urgência para acelerar a votação do projeto para pressionar os institutos de pesquisa. Há 

várias propostas nesse sentido, inclusive para criminalizar eventuais divergências entre os 

levantamentos e o resultado eleitoral. Também estão em pauta duas medidas provisórias 

que correm o risco de perder a validade. A primeira é a MP 1126/22, que libera a compra de 

vacinas contra a covid-19 pela iniciativa privada. Essa MP precisa ser votada até o dia 25 ou 

perderá a validade. A segunda MP pautada é a 1127/22, que limita o reajuste das taxas de 

foro e de ocupação dos terrenos da União a 10,06% (correspondente à inflação de 2021), no 

exercício de 2022. O texto precisa ser votado até o dia 3 de novembro ou perderá a validade. 
Fonte: Congresso em Foco  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Grupo de trabalho do semipresidencialismo pode votar parecer final nesta tarde 

Poder Legislativo | 18/10/2022 – 08h16min 

 

O grupo de trabalho (GT) da Câmara dos Deputados que analisa temas relacionados 

ao sistema de governo semipresidencialista reúne-se às 14 horas no plenário 9 para discutir 

e votar o parecer do coordenador, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). O texto foi 



 
 
 
apresentado em julho e sugere a realização de um plebiscito sobre o assunto. O grupo de 

trabalho foi criado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para debater o 

semipresidencialismo – sistema de governo no qual o presidente da República compartilha o 

poder com um primeiro-ministro, eleito pelo Congresso Nacional. Fonte: Agência Câmara  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Rodrigo Maia atribui criação do orçamento secreto a Bolsonaro 

Poder Executivo | 17/10/2022 – 17h07min 

 

Contrariando o que foi dito pelo presidente da república no debate eleitoral do último 

domingo (16), o deputado Rodrigo Maia (PSDB-SP), ex-presidente da Câmara dos 

Deputados, publicou um vídeo nas redes sociais onde atribui a Jair Bolsonaro (PL) e seu 

governo a criação das emendas parlamentares de relator, conhecidas como orçamento 

secreto. Maia foi chamado por Bolsonaro de “pai do orçamento secreto” durante o debate 

eleitoral, quando Lula (PT) o questionou sobre o uso dessas emendas para compra de votos 

de parlamentares. O presidente afirmou também que, ao longo de seu governo, procurou 

impedir que o mecanismo fosse criado, mas seus esforços foram detidos pela Câmara, até 

então presidida por Rodrigo Maia. Fonte: Congresso em Foco  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Brasil tem a 4ª menor inflação do G20 em 2022 

Mercado | 18/10/2022 – 04h 

 

O Brasil tem a 4ª menor inflação dos integrantes do G20 em 2022. No acumulado de 

janeiro a setembro, registrou uma taxa de 4,1%. O percentual é maior que somente o do 

Japão (2,8%), da Arábia Saudita (2,7%) e da China (1,9%). O levantamento foi feito pela 

Austin Rating. O Brasil registrou deflação –queda de preços– por 3 meses seguidos, o que 

ajudou a segurar a alta do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que 

mede a inflação oficial do país. Em julho, a taxa no acumulado do ano era de 5,49%. Recuou 

para 4,1% depois da sequência de resultados negativos. A maior taxa do G20 é da 

Argentina, que chegou a 66,1% no acumulado de janeiro a setembro. O país poderá terminar 

o ano com inflação acima de 100%. Em 2º lugar aparece a Turquia, com 52,4%. Fonte: Poder 360  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

MCom participa da Futurecom 2022 e debate os impactos do 5G no país 

Poder Executivo | 18/10/2022 – 14h19min 

 

Tem início na terça-feira (18) a Futurecom 2022, evento que reúne os setores de 

tecnologia e telecomunicações do país. A programação desta 22ª edição acontece até 20 de 

outubro, quando mais de 150 expositores apresentarão as inovações e discutirão tendências 

no Brasil e no mundo. A cerimônia de abertura ocorreu ontem (17), no São Paulo Expo, e 

contou com presença da secretária-Executiva do Ministério das Comunicações (MCom), 

Estella Dantas, e do secretário de Radiodifusão da pasta, Maximiliano Martinhão. Na 

ocasião, Estella Dantas cortou a fita inaugural, simbolizando a abertura oficial. Ela ressaltou 

as conquistas das políticas públicas do Ministério para o Brasil desde a sua criação, em 

junho de 2020, entre elas, a realização do leilão do 5G. Segundo a secretária, o leilão não 

arrecadatório permitiu o reinvestimento em conectividade no Brasil, o que beneficiará toda a 



 
 
 
população brasileira. "Nossa missão de promover a inclusão digital já resultou em grandes 

avanços, especialmente na área de educação, com a conexão de escolas públicas, rurais e 

em áreas isoladas. É com prazer que eu digo que hoje todas as capitais brasileiras já estão 

com o 5G", afirmou. Fonte: ASCOM MCom  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

5G: Nova tecnologia impulsiona investimento em fábricas e novos produtos 

Mercado | 18/10/2022 – 06h01min 

 

A chegada do 5G ao Brasil tem impulsionado o desenvolvimento de novas linhas de 

produção e até de fábricas no país. De lâmpadas a óculos de realidade virtual, empresas dos 

mais variados segmentos aceleram seus investimentos para abrir frentes inéditas de atuação 

com produtos conectados à rede de alta velocidade móvel. E os projetos começam a ganhar 

força. A consultoria IDC estima investimentos de cerca de R$ 30 bilhões por ano até 2025 

envolvendo hardware, software e serviços. A Qualcomm, uma das maiores fabricantes de 

chips do mundo, conversa hoje com cerca de 20 indústrias interessadas em iniciar a 

fabricação de produtos de consumo e de rede no país. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Instagram vai usar IA para verificar idade de adolescentes no Brasil 

Mercado | 18/10/2022 – 05h 

 

Em mais uma medida para proteger menores de idade, o Instagram está expandindo 

os testes de verificação de idade dos usuários da plataforma no Brasil e na Índia. Dessa vez, 

o app vai usar inteligência artificial para checar informações. Para menores de idade que 

alterarem a idade para 18 anos ou mais no Instagram, o aplicativo da Meta (empresa 

também dona do Facebook e WhatsApp) vai exigir duas etapas adicionais para justificar a 

mudança etária: carregamento de um documento comprobatório de idade e a gravação de 

um vídeo tirado da câmera frontal do celular. Nesse último caso, o Instagram vai utilizar a 

inteligência artificial da Yoti, empresa que estima a idade do jovem a partir de feições faciais. 

A Meta garante que a ferramenta não reconhece identidade (apenas a faixa etária) e que 

todo conteúdo é excluído após a análise. Fonte: O Estado de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Semana de Infraestrutura da Internet discute redes neutras, IA, segurança e PTTs 

Mercado | 18/10/2022 

 

Assuntos atuais, com foco em segurança, operações de redes e infraestrutura, como 

redes neutras, inteligência artificial, além da relevância dos Pontos de Troca de Tráfego para 

a conectividade, serão debatidos de 24 a 28 de outubro durante a 12ª Semana de 

Infraestrutura da Internet no Brasil. A programação é formada pelo IX Fórum e encontros do 

GTER (Grupo de Trabalho de Engenharia e Operação de Redes) e do GTS (Grupo de 

Trabalho em Segurança de Redes). O evento, promovida pelo Núcleo de Informação e 

Coordenação do Ponto BR (NIC.br) e pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), é 

voltado aos provedores de conteúdo e de acesso à rede, engenheiros e técnicos, analistas 

de segurança, empresários do setor, gestores de TI, representantes de Sistemas 

Autônomos, fabricantes de equipamentos e demais interessados. Fonte: ABRANET  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Setor de Telecomunicações investiu R$ 17,4 bilhões no 1º semestre 



 
 
 

Mercado | 18/10/2022 

 

O setor de telecomunicações investiu R$ 9 bilhões no segundo trimestre, somando 

ao final dos seis primeiros meses do ano, o valor de R$ 17,4 bilhões em valores reais, de 

acordo com o relatório trimestral da Conexis Brasil Digital, entidade que representa as 

empresas de telecomunicações. Ao final do ano, a expectativa é superar a marca dos R$ 35 

bilhões. O montante mostra que, em valores nominais, houve um crescimento de 6,7%. 

"Houve uma queda em real de 4,7%, mas ao final, tivemos um crescimento real de 1,1%, o 

que denota um cenário muito positivo", afirmou em entrevista ao Convergência Digital, o 

presidente executivo da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari. Os investimentos, adiciona o 

executivo, ficaram acima da média dos últimos cinco anos, o que mostra que as operadoras 

não estão investindo apenas no 5G, mas também ampliando a infraestrutura na banda larga 

móvel com o 4G e na banda larga fixa com o FTTH e a fibra óptica. Segundo os dados 

setoriais, a receita bruta do setor alcançou R$ 68,1 bilhões no segundo trimestre, com um 

crescimento de 6,5% em valores nominais. Em valores reais, a queda foi de 4,8% em 

relação ao mesmo período de 2021. No primeiro semestre do ano, a receita bruta do setor 

alcançou R$ 135,4 bilhões, com um crescimento de 7,2% em valores reais. Fonte: Convergência 

Digital  
Leia mais 
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Anatel apresenta dia 4 proposta de coordenação do governo digital 

Poder Executivo | 18/10/2022 

 

A Anatel pretende apresentar, no dia 4 de novembro, quando completará 25 anos, 

uma proposta de coordenação para o governo digital. Segundo seu presidente, Carlos 

Baigorri, é “preciso fazer uma ressignificação do papel do Estado na transformação Digital”. 

Baigorri voltou a negar que a sua proposta significa que ele quer regular a internet, ou que 

quer ampliar o poder da agência que dirige. Ele entende, no entanto, que é preciso 

coordenar as ações governo, para que a sociedade tenha mais ganhos. E deu como 

exemplo os prejuízos pela ausência dessa coordenação a concessão do Auxílio Brasil, pela 

Caixa Econômica Federal. “Para ter acesso ao Auxílio Brasil, a pessoa precisa consumir os 

seus dados do celular. Mas pesquisas indicam que a maioria das pessoas das classes D e E 

consome os seus créditos do pré-pago em duas semanas. Por que não podíamos fazer com 

que o Estado pagasse essa ligação?”, indagou ele, durante a abertura do Futurecom 2022, 

que começou na terça-feira, 18, em São Paulo. Fonte: Telesíntese 
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Gol já estuda levar reconhecimento facial a voos internacionais 

Mercado | 17/10/2022 – 19h09min 

 

A Gol está investindo cada vez mais em tecnologia e o objetivo da aérea é facilitar a 

jornada do viajante. De acordo com o gerente de TI da Gol, Thales Chieco, a companhia 

estuda levar o embarque com reconhecimento facial, já presente em voos nacionais (nos 

aeroportos de São Paulo/Congonhas e Rio de Janeiro/Santos Dumont), para as rotas 

internacionais. “O objetivo da Gol é reduzir cada vez mais o atendimento via balcão para que 

o próprio viajante faça seu autoatendimento. Temos metas pesadas em cima disso”, afirma 

Chieco durante o Travel Connect, evento realizado na segunda-feira (17) em São Paulo pela 

Alagev e pela Voll em parceria com a Gol. Fonte: Panrotas  
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Pagamentos por biometria devem somar US$ 1,2 trilhão nos próximos 5 anos 



 
 
 

Mercado | 17/10/2022 

 

As inovações tecnológicas nos meios de pagamentos vem transformando a rotina do 

consumidor, entre elas a biometria facial. Segundo estudos da Juniper Research, em um 

futuro próximo será possível realizar compras sem ter o cartão ou celular em mãos. A 

expectativa é de que até 2027 o valor dos pagamentos remotos autenticados 

biometricamente atinja a cifra global de US$1,2 trilhão. Para o especialista Samuel Ferreira, 

CEO da Meep, empresa de soluções tecnológicas para meios de pagamento, a biometria 

facial é um mecanismo genial para a capacitação de dados na análise de projetos. "A 

segurança e agilidade desse meio de pagamento explica o motivo pelo qual a tecnologia é a 

grande aposta de empresas e varejistas", avalia. Fonte: TI Inside  
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Brasil é o segundo país mais atacado por novo malware no WhatsApp, aponta estudo 

Mercado | 17/10/2022 

 

Os pesquisadores da Kaspersky descobriram uma nova versão maliciosa do 

YoWhatsApp – uma modificação do WhatsApp. Conhecido por ter recursos que o aplicativo 

oficial não oferece, o mod é baixado como uma alteração que espalha o trojan Tríada para 

dispositivos móveis, além de ser capaz de baixar outros trojans, emitir assinaturas pagas e 

até roubar contas do WhatsApp. Com mais de 3.6 mil vítimas nos últimos dois meses ao 

redor do mundo, o Brasil é segundo país mais atacado do mundo ultrapassando 400 vítimas. 
Fonte: TI Inside 
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Velocidade da Banda Larga móvel dispara no 3º tri com o 5G “puro” 

Mercado | 17/10/2022 

 

A velocidade da banda larga móvel aumentou no terceiro trimestre do ano, conforme 

análise do Ookla Speetest, site dedicado a medições de desempenho de redes. Conforme o 

relatório, a Claro tem mediana de velocidade de 37,17 Mbps. Depois vêm Vivo, TIM e Oi 

Móvel (que deixará de existir em 2023). Fonte: Telesíntese 
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