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Férias de julho: como aproveitar muito e gastar pouco na sua 
viagem 

 

 
 
Confira uma série de dicas para evitar que você tenha problemas inesperados 
em sua viagem, principalmente quando se está longe de casa.  
 
1 – Ainda não decidiu seu destino? É importante pensar para onde será sua 
viagem e planejar, já que isso pode reduzir os gastos que são consequência 
da alta temporada. Cidades de inverno como Campos do 
Jordão e Gramado estão em alta, assim como as principais cidades do 
Nordeste. Por um lado, essas cidades ganham atrativos adicionais, como o 
Festival de Inverno de Campos do Jordão. No entanto, restaurantes e pontos 
turísticos lotam, o trânsito fica congestionado, sem contar no preço dos produtos 
e serviços que aumenta significativamente. Vale a pena calcular tudo 
antecipadamente e colocar na ponta do lápis. 
 
2 – Naturalmente, a alta temporada é o período em que o comércio mais 
consegue faturar com o turismo. O problema é que em julho todo mundo quer 
passear e, consequentemente, os preços vão parar lá em cima. E isso vale para 
tudo, viu? Desde passagens aéreas, diárias em hotéis, alimentação, entre 
outros. Escolher destinos menos disputados pode ser uma alternativa de 
economia. 
 
3 – Lembre-se que a alta temporada não é apenas no Brasil. Destinos da Europa 
e EUA estão em alta agora, especialmente porque lá é o auge do verão e das 
férias escolares. O mesmo vale para destinos de neve, onde o inverno é o 
principal atrativo, como o Chile. Verifique bem o período mais disputado da 
cidade para onde você gostaria de ir e evite surpresas e falências. 
 
4 – Uma comparação de preços pode ser uma ótima opção para quem pretende 
viajar nas férias de julho. A dica é criar uma planilha e ir anotando valores, datas 
e outras informações importantes de cada destino. Depois disso, cabe a você 
analisar o custo X benefício. Mas não seja tão radical. Não compensa viajar para 



um lugar que não te agrade ou que não vá te proporcionar o descanso ideal 
apenas para ter um baixo custo. Lembre-se de aproveitar 100% do seu passeio. 
5 – Caso escolha um destino em alta, procure comprar passeios e entradas para 
as atrações com antecedência. Hoje em dia quase todos vendem ingressos pela 
internet. Essa pode ser uma ótima maneira de economizar, especialmente 
em tempo e paciência que seriam gastos em filas quilométricas! 
 
Passagens aéreas 
6 – Apesar de ser mais fácil encontrar passagens com antecedência, para quem 
tem disponibilidade nas datas é possível encontrar mais promoções 
imperdíveis!  
  
7 – Encontrou um preço bacana? Compre! Não pense que os preços das 
passagens para o período de férias vão estar mais baixos amanhã. Aquelas 
mega promos com tarifas baixíssimas são apenas para a baixa temporada, sem 
contar que para compras efetuadas com um bom tempo de antecedência. Como 
já estamos em julho, garanta logo seu bilhete. Conforme os voos vão enchendo, 
os preços sobem também. Fique atento. 
 
8 – Nem sempre a opção mais barata é a melhor para a sua situação. É fácil 
encontrar passagens aéreas com preços atrativos, porém muitas vezes os voos 
são para horários que podem te fazer perder parte do seu passeio com extensas 
e cansativas escalas. Será que vale a pena perder horas da sua viagem dentro 
dos terminais por uma diferença na tarifa? É algo a se colocar na balança e 
pensar. 
 
Hotéis 
9 – Garanta suas passagens aéreas primeiro, para depois planejar o hotel que 
vai ficar. É sempre mais fácil encontrar bons preços de hotéis do que passagens, 
já que as opções são muito maiores. Além disso, sem reservar o hotel você tem 
mais disponibilidade de datas e flexibilidade para reservar os voos. Você pode 
reservar o hotel antes da passagem caso tenha a possibilidade de cancelamento 
grátis de sites como o Booking, por exemplo. 
 
10 – A localização da hospedagem é um ponto importante a ser estudado, já que 
na alta temporada há mais carros circulando pelas ruas, o que aumenta o 
trânsito. Um hotel centralizado facilita o deslocamento, pois possibilita chegar a 
alguns destinos caminhando, sem que você dependa de transporte público ou 
um táxi, economizando dinheiro e ganhando belas paisagens na lembrança. 
 
11 – Ao invés de se hospedar em um hotel tradicional, você já pensou em 
reservar diárias em hostel ou alugar um apartamento? A prática está cada vez 
mais comum para os viajantes que priorizam economizar. Uma das vantagens é 
a cozinha que fica à disposição, reduzindo gastos com refeições. As opções 
podem surpreender positivamente, já que também favorece a criação de novas 
amizades. Fazer isso no exterior é ainda melhor, já que possibilita experimentar 
a sensação de ser um morador local. 
 
12 – Seu chefe te deu poucos dias de férias? Isso não pode se tornar um 
problema. Um resort ou hotel fazenda pode ser uma ótima alternativa de 



descanso. Busque lugares com pensão completa e bebidas inclusas nos 
pacotes, especialmente em cidades fora do fluxo turístico. Surpresas muito 
agradáveis podem surgir! 
 
Vou viajar de carro, o que fazer? 
13 – Prioritariamente: Faça a revisão no seu veículo. Compensa levar seu carro 
à oficina e, assim, evitar surpresas desagradáveis quando estiver com o pé na 
estrada. É importante verificar freios e alinhar/balancear pneus, por exemplo. 
Lembre-se de estar em dia com o IPVA e a documentação. Em alguns estados 
há radares nas estradas que identificam débitos e você pode ter o carro 
apreendido. 
 
14 – Será que vale a pena? Coloque na ponta do lápis gastos com gasolina, 
pedágios, o cansaço de horas na frente do volante, engarrafamentos, 
estacionamentos, sem contar os imprevistos que podem surgir. Se mesmo assim 
você achar que compensa, a viagem de carro pode ser uma opção positiva. 
 
15 – Procure por destinos próximos. Nem sempre o mais longe é melhor. Muitas 
vezes a felicidade mora ao lado. Explore a sua vizinhança. 
 
E mais… 
16 – Se você vai viajar para a região Nordeste, é importante ter alguns cuidados 
específicos. O surto da zika vírus tem assustado muitos turistas, mas não é 
motivo para pânico. A dica principal é não se esquecer de usar repelente. 
Roupas compridas, mosquiteiro em berços e até tela nas janelas também são 
úteis. 
 
17 – Em período de férias, é bom se precaver e chegar cedo ao aeroporto. Os 
terminais costumam estar lotados nesta época do ano, por isso vale aumentar a 
antecedência para duas horas em voos nacionais e três nos internacionais. Não 
se esqueça de checar se houve alguma alteração de horário junto à companhia. 
 
18 – Economize nos pequenos detalhes, eles podem fazer muita diferença no 
final do orçamento. Comer na rua, por exemplo, está bastante caro! Então que 
tal passar no supermercado, comprar algumas comidinhas e bebidas do seu 
gosto e levar tudo geladinho pra praia ou para o passeio em uma bolsa térmica? 
Certeza que você gastará menos e poderá investir em um belo jantar ao final do 
dia. 
 
19 – Evite gastos desnecessários! Faça as malas com calma para não esquecer 
nada e ter de comprar em lugares bem mais caros. Nada de deixar o biquíni e o 
calção de banho para trás ou aquele protetor solar que você investiu tanto pra 
levar nas férias. Eles poderão custar o olho da cara, um braço e até um rim em 
destinos muito turísticos. 
 
20 – Caso você esteja pensando em alugar um carro, não deixe para ver 
isso quando chegar ao aeroporto. É bem melhor fazer a reserva antecipada e 
garantir seu veículo, muitas vezes com desconto. O mesmo vale para passeios 
com operadoras locais, principalmente na alta temporada. Pesquisando por 
receptivos no Google você encontra muitas opções e consegue negociar com 



antecedência. Vai usar transporte público? Muitas cidades oferecem o horário e 
itinerário de ônibus e metrô e é fácil pesquisar com antecedência. 
21 – Tome cuidado com seus pertences. Com tudo muito cheio é importante 
cuidar bem de documentos e malas, sobretudo em cidades grandes. Vai viajar 
com crianças? Atenção redobrada pois um descuido é suficiente para que elas 
se percam na multidão de uma praia cheia! 
 
22 – Leve uma sacolinha de lixo com você. Ela será importante no momento em 
que você comprar algo na rua, como um refrigerante, e não encontrar um cesto 
de lixo para se desfazer dele depois. Guarde e leve com você até a cesta mais 
próxima. É sempre bom manter a educação e os bons costumes, principalmente 
quando se é turista e está na cidade dos outros. O meio ambiente agradece. 
 
E a última – talvez a mais importante de todas: 
 
23 – Descanse! Lembre-se que você está de férias e que elas são curtas! Não 
vale a pena perder tempo ou se irritar com filas, multidões, lugares cheios ou as 
inevitáveis mudanças de roteiro. Coloque um sorriso no rosto e lembre-se que 
os piores perrengues se tornam as melhores histórias de viagem da sua vida! 
 
 

Compensa comprar um carro no final do seu ciclo de vida? 
 

 
 
Quando o assunto é design automotivo e funcionalidades, as marcas estão 
sempre inovando. A cada nova geração, os modelos surgem com uma “nova 
cara”, trazendo novidades para o mercado, seja em tecnologia ou 
funcionalidades, mantendo as vendas aquecidas. Nessas transições, muitas 
ofertas, condições diferenciadas de pagamento, versões especiais ou limitadas 
são anunciadas como uma estratégia de liberar os estoques e abrir espaço para 
as novas versões. Com esse cenário, a KBB Brasil, site referência em 
precificação de carros novos e usados, ajuda a definir o que compensa mais 
para o consumidor: aproveitar essas oportunidades ou aguardar as atualizações 
da versão desejada. 
 
Vale ressaltar que, para o mercado, uma mudança de geração de um carro 
significa, na maioria das vezes, o encerramento de um ciclo de vida do modelo, 



que dura, em média, entre 5 e 8 anos desde o seu lançamento. Durante este 
período, o modelo pode passar pelo o que chamamos de facelifts ou 
atualizações de meia-vida, que são alterações pontuais, geralmente nas partes 
plásticas da carroceria ou a adição de equipamentos de pouco valor agregado, 
com o intuito de manter o modelo aquecido no mercado. 
 
Por exemplo, o Hyundai HB20, que foi lançado em 2013, recebeu, após três anos 
de vida, seu primeiro facelift. As novidades se restringiram a um sutil retoque 
visual no para-choque, grade frontal e troca das rodas, nada que exigisse 
grandes adaptações na cadeia produtiva do modelo ou um volume muito alto de 
investimento. 
Quando o ciclo de uma geração se encerra, por outro lado, há um marco mais 
representativo para o mercado. Isto porque, de maneira geral, toda a arquitetura 
do carro é alterada, possivelmente utilizando materiais mais nobres (e caros) na 
construção do carro, com um redesenho muito mais abrangente. O volume de 
investimento, portanto, é muito maior, bem como as mudanças no processo 
produtivo. 
 
Foi este o caso, por exemplo, do Honda Civic de 10ª geração, que chegou ao 
mercado com um visual radicalmente renovado, plataforma, motor e câmbio 
inéditos (1.5 turbo e câmbio CVT), evoluindo no tamanho, dinâmica, tecnologia 
e design. 
 
Entretanto, o mercado também pode interpretar como mudança de geração 
alterações que não seguem, exatamente, esta receita. São casos em que há um 
significativo incremento do valor agregado do veículo, como quando há alguma 
troca de motor (por um mais moderno, potente e eficiente) e/ou a adição de 
equipamentos de segurança extremamente relevantes. 
 
Como a mudança de geração impacta nos preços? 
A principal pergunta que os consumidores têm interesse em saber é o quanto as 
novas gerações podem impactar no valor de compra e venda de modelos das 
gerações anteriores. Para isso, analisamos o real impacto do lançamento de 
novas gerações no preço dos veículos. 
 
Vamos utilizar como exemplo o Toyota Corolla, em sua versão XEi 
(historicamente, a mais popular do sedã) para explicar como cada mudança de 
geração do sedã afetou os preços dos modelos que passaram a estar 
desatualizados no mercado. O veículo, que começou a ser fabricado no Brasil 
em 1999, passou por quatro gerações nacionais, sendo a primeira delas no ano 
de seu lançamento, seguida por atualização em 2003, 2008 e 2015. 
 
Contudo, o Corolla é um dos modelos que passaram por mudanças de geração 
“mercadológicas”, isto é, que não envolveram a troca de plataforma. Isto ocorreu 
em 2011, quando a versão XEi passou a contar com motor 2.0 em vez do 1.8, e 
em 2018, quando todas as versões dele passaram a ter controle de estabilidade 
e sete airbags de série. Em ambos os casos o impacto dos preços foi similar ao 
das mudanças de geração. 
 



No gráfico abaixo, é possível notar que, nos anos pelos quais o Corolla na versão 
XEi passou por mudanças significativas, houve, em geral, uma diferença 
no gap de desvalorização, acima da taxa de desvalorização média anual dos 
modelos de uma mesma geração. 
 
Os gaps destacados em azul representam as gerações que envolveram a 
mudança de plataforma do Corolla (2003, 2008 e 2015). Já os destaques em 
verde apontam as atualizações significativas de motor (2011) e equipamentos 
(2018) que resultaram num efeito similar ao de uma mudança de geração no 
histórico de preços do sedã. 
A tabela abaixo pode nos ajudar a esclarecer os efeitos da diferença da taxa de 
desvalorização intrageracional e entre gerações. 
 

Geração 

Taxa de 
desvalorização 
média anual 
intrageracional 

Gerações 
Gap de desvalorização 
entre gerações 

G1 (1999 – 2002) -9,60% G1 / G2 11% 

G2 (2003 – 2007) -7,51% G2 / G3 23% 

G3 (2008 – 2010) -4,76% G3 / G4 8% 

G4 (2011 – 2014) -8,57% G4 / G5 17% 

G5 (2015 – 2017) -7,88% G5 / G6 13% 

G6 (atual) -6,82% - 

  
Como podemos observar, com exceção do gap entre as gerações G3 e G4, as 
diferenças de preços entre os anos/modelos que sofreram atualização de 
geração são significativamente maiores do que a taxa de desvalorização média 
anual intrageracional. 
 
Afinal, as gerações antigas desvalorizam mais do que as novas? 
O que podemos inferir a partir deste estudo de caso do Corolla é que o impacto 
da renovação de um modelo causa um efeito imediato nos preços da geração 
que está deixando o mercado de carros 0 km, porém não existem consequências 
sobre a sua taxa de desvalorização média anual. 
 
Isso significa que, independentemente do surgimento de uma geração mais nova 
no mercado, a desvalorização das anteriores não muda, seguindo o mesmo 
padrão antes da nova ser lançada. O que influencia a taxa de desvalorização de 
uma geração é o seu próprio desempenho no mercado (volume de vendas, 
aceitação dos consumidores, credibilidade, liquidez etc.). Por isso, nem sempre 
a geração atual é a que menos desvaloriza, como a tabela do Corolla XEi mostra. 
 
A partir dos levantamentos apresentados, é possível notar que, quando uma 
nova geração é lançada por uma fabricante, a anterior é impactada com uma 
queda em seus preços absolutos. Logo, este momento de transição pode, sim, 
ser uma boa oportunidade para os consumidores adquirirem o veículo com boa 
dose de barganha, caso não se importem em não em comprar um veículo 
prestes a estar desatualizado. 



Assinatura de carros apresenta crescimento no número de 
contratações 

 
Já pensou em ter um carro sem se preocupar com financiamento, impostos, 
documentação e manutenção? Para muitos motoristas, isso já se tornou 
realidade por meio do Carro Fácil, serviço de assinatura de carros da Porto 
Seguro, que no primeiro trimestre deste ano apresentou um crescimento de 
319% no número de contratações em comparação ao mesmo período de 2018. 
Dependendo do veículo escolhido, o carro por assinatura chega a ser até 6% 
mais barato do que adquirir um automóvel 0km à vista, e até 24% se a compra 
for financiada em 12 meses, levando-se em consideração impostos, taxas, 
depreciação e custo do veículo. 
 
“Com o Porto Seguro Carro Fácil, oferecemos ao motorista mais comodidade, a 
possibilidade da troca de veículo a cada um ou dois anos, de acordo com o seu 
contrato, e também a economia em relação a despesas com documentação, 
manutenção e impostos”, destaca Marcos Silva, diretor comercial da Sucursal 
Rio de Janeiro da Porto Seguro. 
 
O Porto Seguro Carro Fácil está disponível no estado de São Paulo e na região 
metropolitana do Rio de Janeiro e possui planos de acordo com as necessidades 
do motorista. A assinatura pode ser feita por um ou dois anos e inclui gastos com 
seguro, IPVA, documentação e manutenção preventiva, o que reduz as 
despesas do motorista.  
 
Ao assinar o serviço, o cliente conta também com o seguro de automóvel e 
diversos benefícios, como assistência 24h, guincho e carro reserva para sinistro 
e manutenção acima de um dia, além de serviços residenciais. Entre os 32 tipos 
de veículos disponíveis, fabricados por sete montadoras (Ford, BMW, Chevrolet, 
Mercedes-Benz, Renault, Volkswagen, Hyundai, Nissan, Toyota, Audi e 
Peugeot), há desde modelos básicos, como o Ford Ka, até veículos de luxo, 
como o BMW X1, com pagamento mensal fixo.  
 
Para mais informações sobre o serviço, entre em contato com a nossa corretora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ranking inteligência canina 
 

 
 
Por que “Ranking de inteligência canina”? 
O ranking surgiu a partir de um estudo feito por Stanley Coren, neuropsicólogo, 
PhD e professor de psicologia na Universidade de British Columbia. Stanley 
Coren desenvolveu um formulário bem detalhado e entregou para especialistas 
em provas de obediência para cães. O objetivo da pesquisa era avaliar 133 raças 
e seu comportamento em provas de obediência. O neuropsicólogo diz que o 
intuito da pesquisa não é classificar a inteligência instintiva, mas sim o 
comportamento entre as raças, relacionando a inteligência com a aptidão para a 
obediência e ações de trabalho. 
 
Tipos de inteligência canina 
Em seu livro “A inteligência dos cães”, Stanley Coren nos mostra que os 
cachorros possuem três tipos de inteligência: inteligência de adaptação, 
inteligência instintiva e inteligência de trabalho e obediência. 
 
Inteligência de adaptação: este tipo de inteligência, que é medido por testes de 
QI canino, tem um resultado variável e particular para cada indivíduo. Esse teste 
mede a capacidade de aprendizagem e de resolução de problemas e situações 
variadas. 
Inteligência instintiva: também é medida por testes de QI canino. Este tipo de 
inteligência pode ser bem diferente para cada pet, variando bastante de cachorro 
para cachorro. 
Inteligência de trabalho e obediência: nesta categoria, é medida a capacidade 
dos cães em obedecer comandos e ações de trabalho, como atividades de cães 
guias e cães pastores. Não são apenas cachorros de raça que possuem essa 
capacidade de trabalho e obediência, até porque alguns traços de certos 
exemplares podem ser notados em cães SRD. Porém, este tipo de inteligência 
canina está diretamente relacionadas com cada raça estudada. 
 
 
 



Raças mais inteligentes 
Stanley Coren dividiu as raças em seis grupos em que foram consideradas as 
mais inteligentes por terem compreendido comandos novos com menos de cinco 
repetições. Os considerados mais “espertos” apresentaram resultados positivos 
quase que imediatamente em 95% das vezes. A pesquisa entre os grupos levou 
em consideração a capacidade de inteligência e a obediência em relação aos 
comandos apresentados e para o trabalho de cada um dos cães. 
 
No ranking de 1 a 10, mostraremos as raças que mais se destacaram por 
assimilarem os comandos em cinco ou menos repetições. As raças 
apresentadas demonstraram maior entendimento e assimilação com os 
comandos solicitados. 
 

 
 

1º lugar – Border Collie: Sendo considerado o cachorro mais inteligente do 
mundo, o Border Collie é uma raça prestativa, que consegue dar conta de 
trabalhos que exigem muito de sua inteligência, além de ser dotado de muita 
energia. É um ótimo cão para pastoreio. Por isso lidera o ranking em primeiro 
lugar e é a capa deste post! 
 

 
  
2º lugar – Poodle gigante: Considerados por muitos um cão de elite, devido a 
sua presença imponente, o Poodle gigante é um cachorro extremamente 
inteligente. Possui facilidade de aprendizagem, tornando o processo de 
adestramento rápido. Eles ocupam o segundo lugar no ranking canino. 



 

 
 

3º lugar – Pastor Alemão:  Não é à toa que o Pastor Alemão é a raça mais 
escolhida para trabalhar juntamente à polícia. Conhecidos por serem ótimos 
farejadores e serem dotados de coragem e muita agilidade, eles ocupam o 
terceiro lugar do ranking. 
 

 
 
4º lugar – Golden Retriever: Felizes e sorridentes, esses cães conquistam 
todos por onde passam. O Golden Retriever é uma raça conhecida por ser ótima 
companheira para crianças e fazer bons trabalhos como cães guia. A raça 
classificou-se em quarto lugar. 
 



 
 
5º lugar – Doberman: Ágeis e fortes, os Dobermans são conhecidos por se 
destacarem na função de guardas, podendo também se dar bem em provas de 
agilidade.  
 

 
 

6º lugar – Pastor de Shetland: Algumas pessoas comparam a inteligência 
dos Pastor de Shetland com a dos humanos por conta de sua atenção, interesse 
em aprender e concentração ao realizar as tarefas. 
 

 
  



7º lugar – Labrador Retriever: O Labrador Retriever é uma raça considerada 
dócil e muito amorosa. Além disso, são excelentes para trabalhos como cães 
guias e estão sempre dispostos a ajudar todos. 
 

 
 
8º lugar – Papillon: Um dos poucos cachorros de porte pequeno a estar entre 
os dez mais inteligentes do mundo. O Papillon é conhecido por ser dócil e por 
usar toda a sua inteligência para proteger as pessoas queridas ao seu redor. 
 

 
 
9º lugar – Rottweiler: O Rottweiler é conhecido por sua capacidade de atenção 
e observação no ambiente, por isso, ocupa o oitavo lugar. São ótimos cães de 
guarda. 
 



 
 

10º lugar – Australian Cattle Dog: Assim como o Border Collie, o Australian 
Cattle Dog é um cachorro com aptidão para o pastoreio, devido à sua agilidade 
e inteligência. Para desenvolver essas habilidades, é necessário estímulo diário. 
 
 

5 dicas para proteger a sua empresa de ataques hackers 
  

 
  
De acordo com o estudo Allianz Risk Barometer 2019, Incidentes 
Cibernéticos (37% das respostas) estão lado a lado com Interrupção nos 
Negócios (BI) (37% das respostas) como os principais riscos globais apontados 
por especialistas de 86 países, incluindo o Brasil. A pesquisa foi respondida por 
CEOs, gestores de risco, corretores e especialistas em seguros.  
  

https://www.agcs.allianz.com/insights/white-papers-and-case-studies/allianz-risk-barometer-2019


Independentemente do porte, como uma empresa pode proteger suas 
informações e os dados de seus clientes? A Allianz Global Corporate Specialty, 
AGCS, listou 5 grandes frentes às quais as empresas devem prestar atenção, 
diminuindo assim sua vulnerabilidade digital. Confira abaixo: 
  
1 -LICENÇAS E ATUALIZAÇOES DE SISTEMAS: é fundamental que todo 
sistema operacional, softwares e aplicativos utilizados dentro de uma empresa 
sejam originais e licenciados. Softwares piratas normalmente possuem 
procedência duvidosa e podem trazer consigo “backdoors ou brechas no sistema 
para acesso remoto” criados para roubar os mais diversos tipos de dados, 
incluindo informações bancárias, senhas, dados estratégicos das empresas e 
dados pessoais dos funcionários.  
  
As atualizações desses sistemas também são fundamentais, já que os 
desenvolvedores estão constantemente aprimorando e desenvolvendo 
proteções extras para os programas, minimizando as chances de acontecer um 
vazamento de dados, principal causa de incidentes cibernéticos no país.  
  
2 -ANTIVÍRUS: 73% dos riscos cibernéticos envolvem vírus e malwares, 
portanto ter um antivírus de qualidade e atualizado significa detectar 
rapidamente qualquer nova ameaça que seja baixada nas máquinas e evita que 
o malware seja sequer instalado no computador. Versões corporativas devem 
ainda oferecer suporte técnico, o que é muito importante em pequenas empresas 
onde não existe uma equipe grande de TI, além de serviços de proteção que são 
mais completas que a proteção básica que utiliza um banco de dados de 
assinaturas de vírus, estas ferramentas podem se utilizar de análise de 
comportamento, inteligêcia artificial, firewall, proteções contra Zero Days e até 
criam ambientes “isca” para que os invasores sejam atraídos e seus métodos 
revelados como parte de um grande esforço para mitigar as mais variadas 
ferramentas e técnicas que os invasores utilizam atualmente. 
  
3-ARMAZENAMENTO EM NUVEM: o armazenamento em nuvem, ou seja, em 
serviços cloud disponibilizados através da internet, é uma solução eficiente para 
hospedagem e sincronização de arquivos, evitando a necessidade de 
investimento em servidores. Porém, não se pode negligenciar o fato de que os 
arquivos que estão na nuvem são tão vulneráveis quanto os que se encontram 
em outros ambientes e precisam de proteções que vão desde as mesmas 
aplicadas ao ambiente data center até outras específicas para o ambiente cloud 
computing. Alguns não se atentam que embora o ambiente cloud pode trazer 
segurança de infra estrutura apurada, alguém não autorizado pode obter acesso 
aos seus dados e comprometer suas informações assim como em qualquer outro 
ambiente. Existem maneiras de diminuir os riscos contra algum tipo de ataque, 
como verificar a reputação do provedor de armazenamento, ativar a autenticação 
de 2 fatores, adotar uma política inteligente de senhas, utilizar ferramentas para 
segurança do transporte de dados para a cloud, seguir as melhores práticas de 
segurança recomendadas para qualquer software/sistema operacional, dentre 
outros.  
  
4- CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TI:  companhias que possuem 
uma equipe interna de TI ou que contratam fornecedores externos, precisam 



atentar-se à qualidade do conhecimento destes profissionais. Cerca de 33% dos 
ataques cibernéticos têm origem em falhas técnicas e é aí que podemos 
perceber a importância de uma equipe de TI treinada em segurança da 
informação, fazendo com que possam utilizar-se das melhores práticas da 
cybersegurança e manter os dados da empresa seguros. Existem diversos 
materiais disponibilizados através de entidades, empresas e outros meios que 
devem ser seguidos para mitigar grande parte dos riscos que são causados por 
negligência na execução das boas práticas na segurança da informação. Estes 
materiais são encontrados de maneira específica para cada solução como 
programação, gestão de servidores, redes, banco de dados etc.  
  
5-TREINAMENTO DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS:  as medidas apontadas 
acimas só serão mais efetivas se os funcionários estiverem devidamente 
treinados quanto a uma administração segura dos sistemas informatizados, já 
que uma das formas mais efetivas de os atacantes conseguirem transpassar as 
medidas de segurança é o uso de engenharia social para enganar pessoas que 
possuem acessos desejados. De acordo com a pesquisa da AGCS, 43% dos 
ataques cibernéticos têm origem em erros de funcionários; por isso é 
fundamental a educação de toda a empresa quanto à segurança da informação 
evitando principalmente ataques relacionados a engenharia social.  Informar as 
equipes para adotarem posicionamento seguro frente aos riscos de cyber 
ataques como por exemplo não abrirem um e-mail suspeito, não executar uma 
aplicação não autorizada, não utilizar dispositivos USB como pen drives, HDDs, 
celulares que não são confiáveis, são ações simples mas que são muito 
exploradas pelos atacantes.  
  
6 
Saúde 
 

9 dicas dos médicos para permanecer bem e saudável 
 

 
 
Atentar para a higiene 
Pode parecer óbvio, mas é verdade que os hábitos de higiene fazem toda a 
diferença para a manutenção da saúde. "O hábito de lavar as mãos assim que 
se chega no destino, antes de manipular alimentos, antes de se alimentar, depois 
de ir ao banheiro etc. é muito importante para a prevenção de doenças, 
principalmente as virais. Assim como cobrir o nariz e a boca quando se tosse 



para não propagar o vírus e lavar as mãos após isso. Tomar banho todos os 
dias, trocar de roupa, deixar o ambiente arejado, usar vestimentas, roupas de 
cama e de banho limpas. Na praia é bom tomar cuidado com as cadeiras, colocar 
uma toalha limpa sobre ela quando for sentar para evitar a transmissão de sarna. 
Lavar alimentos crus, tomar cuidado com o que comemos e bebemos também 
são cuidados essenciais", diz Ligia Pierrotti, infectologista do Delboni Medicina 
Diagnóstica. 
 
Beber bastante água 
Cerca de 70% do corpo humano é composto por água, logo, ela é fundamental 
do ponto de vista fisiológico. "Todas as células do nosso organismo precisam de 
água. Ela não tem energia, não produz calorias, mas é essencial para o 
funcionamento do corpo. E quando digo que é importante beber água quero dizer 
exatamente isso, e não líquidos no geral. Suco é fruta no estado líquido, isso não 
é água", diz Andrea Bottoni, especialista em nutrologia e medicina do esporte do 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz. 
 
Se alimentar adequadamente 
"Para a população saudável em geral, não existe o alimento mágico nem o ruim. 
Nós podemos comer de tudo e não existe algo que em termos absolutos faça 
mal ao nosso organismo. O que pode fazer mal ao longo do tempo é a 
manutenção de hábitos não saudáveis, como comer todos os dias como se fosse 
uma data comemorativa", diz o nutrólogo Bottoni. A dica do especialista é deixar 
o prato colorido, não exagerar nos alimentos de origem animal, adicionar 
bastante fibras e vegetais, ingerir de tudo um pouco, mas comer devagar. 
 
E o zinco e os suplementos? 
"Suplementos só são indicados quando a pessoa tem uma necessidade superior 
ao que é normal, como quando há alguma doença, deficiência de algum nutriente 
ou está gastando muito, como no caso dos atletas. Para um adulto saudável não 
há esta necessidade", diz o nutrólogo. Quando se come de maneira equilibrada 
e cuida da saúde, no geral, eles não são necessários e devem sempre ser 
recomendados por um profissional de saúde. "Já o zinco é um micronutriente, o 
que significa que o nosso organismo precisa em pequenas quantidades, mas é 
absolutamente importante para, entre muitas outras funções, fortalecer o sistema 
imune, melhorar a percepção de olfato, diminuir a queda de cabelo e otimizar a 
cicatrização", diz o especialista. São vários os alimentos ricos em zinco, muitos 
de origem animal, como as ostras, camarão, boi, frango, mas também as 
oleaginosas como amêndoa e amendoim. 
 
Dormir bem e tirar alguns cochilos 
Dormir profundamente, descansar mesmo, é muito importante tanto para a parte 
física, o corpo em si, quanto para a mente. "Quando temos uma noite de sono 
ruim, não atingimos a fase do sono REM, que é o período do sono restaurador, 
acordamos cansados, fadigados, indispostos e de mau humor", diz Giulliano 
Accetta, clínico geral do Dr. Consulta. Cochilos também podem ajudar a melhorar 
a disposição, mas atenção, "assim como a quantidade de sono que alguém 
precisa para ficar bem é variável, a soneca pode deixar algumas pessoas mais 
atentas, dispostas, rendendo mais em suas atividades e outras acabam ficando 
mais sonolentas, rendendo menos, depende da pessoa", completa. 



 
Cuide das dores de cabeça 
Existem diversos tipos e causas de dor de cabeça, muitas delas podem indicar 
problemas graves de saúde. Então, no caso de dores de cabeça que estejam se 
tornando frequentes ou fortes demais, é importante procurar um médico. Uma 
automassagem na lateral da cabeça (têmpora), feita de forma suave, "pode 
ajudar algumas pessoas com dores de cabeça não relacionadas a nenhuma 
doença, assim como tirar um cochilo em um ambiente tranquilo e calmo e, se 
está em jejum, se alimentar. Medicamentos sintomáticos podem ajudar quando 
essas tentativas já foram feitas e não tiveram sucesso, mas lembrando que 
apenas quando se tem certeza que o sintoma não está relacionado a nenhuma 
doença", diz o clínico Accetta. 
 
Ter tempo para você mesmo 
'Eu não tenho tempo' está se tornando uma frase cada vez mais normal, o que 
não é nada bom para a sua saúde. O nutrólogo Bottoni ressalta que neste tempo 
se inclui aquilo que precisa para poder cuidar da própria saúde. Fazer exercícios 
físicos, ir às consultas médicas de rotina, realizar os exames que o médico pedir, 
escolher o que e quando comer, tomar vacinas, meditar e muitas outras 
atividades fazem diferença para o seu bem-estar físico e mental. "Ter tempo para 
nós mesmos, para cuidarmos de nós mesmos em tudo, é muito importante. A 
gente encontra tempo para trabalhar, então tem que encontrar tempo para se 
cuidar também", orienta.  
 
Não se automedicar 
Mesmo os médicos consultam especialistas para verificar os seus problemas de 
saúde, o que é extremamente importante para manter a saúde como um todo. 
Eles são os responsáveis por analisar o quadro do paciente, seu histórico clínico, 
outras medicações que faz uso e mais informações que são muito valiosas na 
escolha de um medicamento. "A automedicação é prejudicial à saúde pois os 
medicamentos podem apresentar efeitos colaterais e reações adversas, além de 
poder desencadear outros sintomas", diz Accetta. Além disso, a automedicação 
pode mascarar sintomas importantes para a detecção de doenças, fazendo com 
que elas só sejam diagnosticadas quando o problema está mais avançado. 
 
Ter momentos de lazer 
Todos os especialistas concordam que tão importante quando as demais dicas 
é que a pessoa tenha momentos de lazer para permanecer bem e saudável. 
Trabalhar com o que gosta é muito bom, fazer exercícios também, dormir é 
maravilhoso, mas ter uma atividade que gosta, que seja feita exclusivamente por 
prazer, lazer, é fundamental. Pode ser aproveitar de momentos agradáveis com 
a família, amigos, relaxar, ler, dançar, correr, conversar, pintar... a atividade você 
escolhe, mas como o nosso corpo trabalha por recompensas, vale investir nos 
seus momentos de lazer. 
 


