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Com 1.115 votos favoráveis, 174 contrários e um voto nulo, foi acei-
ta a proposta da BrasilCenter para os Acordos Coletivos de Trabalho 
(ACT) de 2016/2018. A votação secreta aconteceu durante a tarde 
desta segunda-feira, 15/05, ao lado da Portaria 
do maior call center do ES, em Vila Velha.

A aceitação da proposta pela categoria, além 
de promover reajuste e abonos,  liquida com o 
processo de Dissídio Coletivo que, apesar de ter 
sido vitorioso no tribunal capixaba, aguardava 
decisão de um recurso feito pela empresa no 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília.

Teleoperadores/as estavam há dois anos 
sem reajuste salarial. Em 2016, empresa, que 
pertence ao Grupo Claro, se recusou a reajustar 
os salários dos Reps (teleoperadores). Oferecia 
um abono de R$ 330. Já para os demais cargos e 
salários a empresa dava reajuste de 9,91% mais 
abono de R$ 280.

Diante dessa discriminação, o Sinttel ajuizou o pro-
cesso de dissídio coletivo, pois certamente garantiria 
a reposição do índice de inflação nos salários e nos 
benefícios, como o tíquete alimentação. No dia 26 
de novembro/2016 o dissídio foi julgado e a senten-
ça fazia jus ao pedido dos trabalhadores.

Os desembargadores (juízes) praticamente manti-
veram todas as cláusulas do Acordo Coletivo firma-
do em 2015, concedendo o percentual de reajuste 
pedido pelo Sinttel: 9,91% para todos os pisos e 
demais salários. Mas a BrasilCenter não pagou e 
recorreu ao TST em Brasília.

Nesta negociação deste ano, cuja data base é 
abril, a BrasilCenter fez uma proposta “casada”. 
Impôs à aceitação da proposta de Acordo Coletivo 
2017/2018 a inclusão daquela mesma proposta 
discriminatória que havia feito no ano passado para 
o Acordo Coletivo 2016/2017, aproveitando-se, 
evidentemente, da baixa renda salarial da maioria 
esmagadora dos seus empregados e da lentidão do TST em julgar 
esses recursos, assim como o próprio dissídio. E, sem poder prever 
quando sairia uma decisão final, a categoria, já prejudicada, teria que 
esperar.

Com a liquidação do processo de dissídio, a empresa conseguiu ou-
tro feito: reduzir para um salário mínimo o piso salarial dos Reps, que 
aqui no ES sempre foi maior que em outros estados do Brasil.

O Sinttel sempre lutou para que os trabalhadores da BrasilCenter 
tivessem reajustes decentes e não queria levar essa proposta para 
avaliação dos empregados, porque abonos são um engodo. Os salá-
rios engordam num mês apenas. Nos outros 11 meses permanecem 
minguados. E o pior, não incide no salário de férias, ou 13º. Muito 
menos entra nos cálculos do salário na aposentadoria. Por outro lado, 
não poderia prever quando o dissídio seria julgado, o que continuaria 
prejudicando os trabalhadores. O Sinttel não pode fechar os olhos 
para a situação econômica dos trabalhadores. 

Veja proposta aceita na BrasilCenter

 

Trabalhadores/as aceitam proposta da BrasilCenter 
15/05/2017 - 19h41 - Sinttel-ES - Tania Trento

http://www.sinttel-es.org.br/novo/noticia/trabalhadoresas-
aceitam-proposta-da-brasilcenter-act-20162018

Leia mais:

Os demitidos vão receber 
daqui a 60 dias. A BrasilCenter 
legou que precisa de tempo 

para fazer as rescisões 
complementares.
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LUCRO DAS OPERADORAS DE TELECOM CAI 18%  
NO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO

As cinco operadoras de telecom com ações na bolsa brasileira (excluída a Oi) tiveram lucros de R$ 1,064 bilhão no primeiro 
trimestre deste ano, contra R$ 1,253 bi de igual período de 2016

A lucratividade das empresas de capital 
aberto no Brasil caiu 4% no primeiro trimestre 
de 2017 em relação ao mesmo período do 
ano passado, registrando R$ 30, 3 bilhões, 
contra R$ 31,5 bilhões em 2016, informa a 
consultoria Economatica. Na pesquisa desse 
período a empresa decidiu excluir os resulta-
dos da Oi, Petrobras, Vale e Eletrobas, já que 
a variação de lucro delas foi muito grande, 
podendo distorcer o resultado final. Assim, 

esse resultado considerou 228 empresas, e 
não as 232 usualmente pesquisadas.

O setor de telecomunicações, então, sem a 
Oi, registrou grande perda de lucro em rela-
ção ao ano passado. As cinco empresas com 
ações na bolsa apuraram lucros de R$ 1,064 
bilhão, contra R$ 1,253 bilhões de 2016, 
queda de 18%. A Oi, isoladamente, apurou 
prejuízos de R$ 1,839 bilhão no primeiro 

trimestre de 2016 e de R$ 200,1 milhões no 
primeiro tri deste ano.

Conforme o levantamento da consultoria, 
o segmento financeiro continua a ser o de 
maior lucratividade. Os bancos apresenta-
ram crescimento em seus lucros de 8,1%, 
chegando a R$ 15, 4 bilhões, aumento de 
R$ 1,15 bilhão em relação ao primeiro tri do 
ano passado.

TeleSíntese   - 15/05/2017 http://www.telesintese.com.br/lucro-das-operadoras-de-telecom-cai-188-no-primeiro-trimestre-do-ano/

DUAS OPERADORAS VIRTUAIS INICIAM VENDAS EM JUNHO
Veek Telecom terá modelo de negócio baseado em marketing multinível, e rodará sobre a infraestrutura da EuTV, que por sua vez 
usa a rede da TIM. Já a Movttel lançará operadora com marca de time de futebol e marketing nos estádios, usando rede da Vivo.

A operadora móvel virtual Veek anunciou 
quando vai estrear comercialmente no mer-
cado: junho. Mas antes, ainda nesta semana, 
começa a funcionar em fase beta, para pou-
cos usuários. Alberto Blanco, sócio-fundador 
da empresa, conta que o modelo de negócio 
se baseia em uma estrutura enxuta, com 
planos digitais, construídos a partir de con-
sultas realizadas com os usuários. As vendas 
de chips acontecerão por meio de marketing 
multinível, com foco principalmente no nicho 
jovem.

“Achamos que telecom é a próxima indús-
tria a ser hackeada, uma indústria em que há 
muito espaço para se fazer algo diferente”, 
falou em painel durante o evento Tela Viva 
Móvel, que acontece hoje, 15, em São Paulo. 
Por ainda ser pré-operacional, as ofertas não 
estão definidas. O que já está fechado é que 
a operadora não vai oferecer SVAs, ou sequer 
SMS. O cliente vai escolher entre um plano de 
voz, ou um de dados, ou uma mescla de voz 
e dados. Tudo gerenciado por aplicativo, a 
exemplo do que já acontece com planos de Oi 
e Nextel.

A expectativa de Blanco é alta, a ponto de o 
executivo sugerir crescer a número próximo do 
1 milhão de usuários em um ano. “Já temos 

pré-cadastrados, sem falar pra ninguém da 
empresa, 30 mil interessados”, disse.

Mercado de MVNOs
A Veek vai operar sobre a infraestrutura da 

Surf Telecom, nome fantasia da EuTV, opera-
dora que se apresenta como uma agregadora 
de operadoras virtuais. Sobre sua plataforma 
já opera a MVNO dos Correios, a Correios 
Celular. Estão para ser ativadas ainda este 
ano as operadoras iFé e Connect.

Por sua vez, a Surf usa a rede da TIM em 
todo o Brasil, enquanto constrói rede pró-
pria em São Paulo – a empresa foi uma das 
compradoras de frequência do último leilão 
da Anatel. “Usamos a rede da TIM, mas temos 
core de rede próprio. Como uma MVNA, não 
queremos ter clientes finais, tentamos fomen-
tar o surgimento de operadoras para redes de 
varejo, clubes de futebol, provedores de inter-
net, bancos, igrejas. Conseguimos lançar uma 
operadora num período de três a seis meses”, 
contou Davi Fraga, CMO da Surf.

Outra operadora que tenta criar uma car-
teira de operadoras é a Movttel, responsável 
atualmente por três MVNOs no nicho reli-
gioso (Mais AD, Mais ADSA e Mais Parceiros 
de Deus). Confrontada com a realidade do 
mercado nacional, que desconecta chips há 

dois anos, a empresa precisou readequar a 
expectativa à realidade. Quanto lançou, em 
2015, a Mais AD, em parceria com a Assem-
bleia de Deus, acreditava ser possível angariar 
alguns milhões de clientes em poucos anos. O 
que não aconteceu.

“Nosso crescimento não está gigantesco 
como a gente imaginava. Este mês tivemos 
36% de crescimento, mas no mês anterior 
registramos queda. É um crescimento lento, 
mas chegaremos daqui a pouco no milhão”, 
disse Aline Storchi, CEO da Movttel. A opera-
dora pretende lançar novos negócios este ano, 
e tem memorandos de entendimento com sete 
clubes de futebol. O primeiro projeto esportivo 
sai do papel também em junho. Mas Aline 
não revela com qual agremiação esportiva. 
Afirma, porém, que vê chance de acelerar a 
captação de clientes.

“Aprendemos muito com erros no passado. 
Agora vai ter gente dentro do estádio ven-
dendo. Mídia na camiseta, mídia no estádio. 
O projeto está nascendo bem redondinho. 
Fizemos também uma pré-venda, com núme-
ro surpreendente de cadastros”, afirmou. A 
Movttel funciona como MVNO credenciada da 
Vivo, ou seja, não tem nenhuma infraestrutura 
própria.

Leia mais: 
http://www.telesintese.com.br/novas-operadoras-virtuais-iniciam-vendas-em-junho/
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RELATOR NO TSE LIBERA VOTO 
PELA CASSAÇÃO DE TEMER

Já está nas mãos de Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, 
o pedido de cassação de Michel Temer; voto do relator Herman Benjamin já foi 

liberado para julgamento nesta segunda-feira 15 e deve seguir a recomendação 
do Ministério Público Eleitoral, que pede a cassação de Temer e a inelegibilidade 
de Dilma; Benjamin liberou na última sexta-feira 12 aos demais colegas sua nova 
versão do parecer sobre o caso, considerando os depoimentos de Mônica Moura 
e João Santana; Temer é rejeitado por 92% dos brasileiros e 85% exigem diretas-já 

como saída para a maior crise da história do Brasil 

Leia mais:  
http://www.brasil247.com

Brasil 247  15/05/2017

Rede Brasil Atual  15/05/2017

STF DECIDIRÁ 
SE INVESTIGA 
TEMER PELA 

MEGAPROPINA DE 
US$ 40 MILHÕES

Michel Temer sofreu mais um revés nesta se-
gunda-feira 15; além da liberação do voto que 
pede sua cassação no Tribunal Superior Eleitoral, 
o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Fede-
ral, enviou ao plenário ação do PDT que pede 
sua investigação pela propina de US$ 40 mi-
lhões denunciada pela Odebrecht, equivalente 
a 5% de um contrato da Petrobras; em entrevista 
a rádios, nesta manhã, Temer reconheceu que a 
acusação contra ele pegou e defendeu a investi-
gação, mas fez uma ressalva: “no tempo certo”.
Leia Mais  
http://www.brasil247.com

OCUPAÇÃO

Centrais se preparam para 'invadir' 
Brasília contra reformas de Temer

São Paulo – Com a proximidade das vota-
ções de reformas do governo Temer, as cen-
trais sindicais e movimentos sociais começam 
a partir desta semana uma série de ações 
tendo Brasília como alvo principal. Uma mo-
bilização já está confirmada para quarta-feira 
(17), com visitas a gabinetes no Congresso, e 
uma semana depois as entidades farão mar-
cha e ocupação na capital federal. 

Segundo as centrais, haverá "atividades nas 
bases sindicais e nas ruas para continuar e 
aprofundar o debate com os trabalhadores e 
a população sobre os efeitos negativos (das 
reformas) para toda a sociedade e para o de-
senvolvimento econômico e social brasileiro. 
Uma nova greve geral é uma possibilidade. 
"Sempre está no horizonte", diz o secretário-
-geral da CUT, Sérgio Nobre. 

O primeiro passo, observa, é fazer um 
"trabalho de convencimento" com deputados e 

senadores. A Câmara ainda votará a Propos-
ta de Emenda à Constituição (PEC) 287, de 
"reforma" da Previdência. A comissão especial 
que analisava a PEC aprovou o relatório por 
23 votos a 14. Para aprovação em plenário, 
o governo precisa de 308 votos, e a base go-
vernista não tem convicção, neste momento, 
de que conseguirá atingir esse número, dada 
a rejeição ao tema, e pode protelar a votação 
até junho.

"A Previdência é muito mais sensível à popu-
lação", observa o presidente da UGT, Ricardo 
Patah, para quem depois da greve geral de 
28 de abril o ambiente político mudou. Ele 
também destaca a reunificação das centrais 
depois de "algum distanciamento" ocorrido 
durante o processo de impeachment. "Toda a 
vez que a gente se dividiu, perdeu", diz Sérgio 
Nobre.

Greve geral

“A forte paralisação teve adesão nas 
fábricas, escolas, órgãos públicos, bancos, 
transportes urbanos, portos e outros setores 
da economia e teve o apoio de entidades 
da sociedade civil como a CNBB, a OAB, o 
Ministério Público do Trabalho, associações de 
magistrados e advogados trabalhistas, além 
do enorme apoio e simpatia da população, 
desde as grandes capitais até pequenas cida-
des do interior”, afirmam as centrais (CGTB, 
CSB, CSP-Conlutas, CTB, CUT, Força Sindical, 
Intersindical, Nova Central e UGT) em nota 
divulgada logo depois de reunião realizada 
na última segunda-feira (8), em São Paulo.

Leia mais: 
http://www.cut.org.br

Ao lado de movimentos sociais, entidades de trabalhadores prometem não sair da 
capital durante tramitação dos projetos
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Câmara pretende votar MP de Temer que  
fragiliza a reforma agrária

Além de proposta de regularização fundiária que vem sendo criticada, deputados  
pretendem votar outras nove medidas provisórias que trancam a pauta

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL
MP da regularização fundiária compromete o Estatuto da Cidade e 

torna nula lei do Minha Casa Minha Vida
São Paulo – A Câmara dos Deputados pretende votar a partir desta 

segunda-feira (15) grande parte das dez medidas provisórias (MPs) 
que estão trancando a pauta, com destaque para a MP 759/16, que 
dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, a liquidação de 
créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e a regulari-
zação fundiária no âmbito da Amazônia Legal de áreas de até 2,5 mil 
hectares.

O governo Temer defende que a proposta deve trazer eficiência aos 
procedimentos de alienação de imóveis da União, mas deputados da 
oposição e entidades apontam riscos na medida e questionam a falta 
de discussão. 

O projeto torna letra nula leis como a 11.977/2009, que instituiu o 
Minha Casa, Minha Vida. Também fica comprometido o Estatuto da 
Cidade (Lei 10.257/2001), que prevê a função social da propriedade 
urbana para uso de pessoas de baixa renda. Para a Associação Nacio-
nal dos Defensores Públicos (Anadep), a população pobre será a mais 
prejudicada com a flexibilização do acesso à terra. 

Além das dez MPs, que estão trancando a pauta de votações, o pre-
sidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou que 

pretende colocar na pauta de votações de terça-feira (16) o projeto 
de lei complementar do Senado, que estabelece transição para as 
isenções fiscais concedidas pelos estados no âmbito da chamada guer-
ra fiscal, com prazos que variam de 1 a 15 anos de vigência para as 
atuais isenções e incentivos.

Na pauta das sessões extraordinárias da Câmara consta também 
a discussão e votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
70/11, que muda as regras de tramitação das medidas provisórias 
no Congresso Nacional. A PEC propõe o fim das comissões mistas 
formadas por deputados e senadores para a análise inicial da MPs e 
estabelece prazos mais rígidos para a tramitação das propostas.

Dentre outras medidas provisórias estão as MPs 756 e 758, que 
mudam limites de unidades de conservação de terras no Pará, como 
o Parque Nacional do Rio Novo, a Floresta Nacional do Jamanxim e o 
Parque Nacional do Jamanxim, além de procurar equacionar proble-
mas de ocupação irregular na região. No caso do parecer apresenta-
do à MP 756, a Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo 
é dividida em duas unidades com finalidades diversas: um parque 
nacional e uma área de proteção ambiental.

Leia mais:
http://www.redebrasilatual.com.br

CUT - 15/05/2017

Stedile e Boulos apontam cenários, riscos 
da crise e desafios para a esquerda

“O objetivo do golpe é recuperar a taxa de lucro”, diz coordenador do MST.

A natureza das crises econômica e políti-
ca, a confluência das mesmas e a agenda 
do governo de Michel Temer e seus aliados 
colocaram o Brasil em uma encruzilhada que 
aponta basicamente para dois caminhos. O 
primeiro: as forças de esquerda e do campo 
democrático conseguem construir uma sólida 
unidade e manter mobilizações massivas de 
rua, como ocorreu na greve geral do dia 28 
de abril e na jornada de Curitiba, dias 9 e 10 
de maio, para derrotar o governo golpista e 
a agenda de destruição de direitos que este 
vem implementando no país, via eleições 
diretas este ano ou em 2018. O segundo: o 
governo Temer consegue aprovar seu pacote 
de reformas que provocarão um retrocesso de 
décadas em termos de direitos, aumentando 
a repressão contra as forças de esquerda e do 
campo democrático e promovendo um fecha-

mento político ainda maior que aumentará a 
radicalização social no país.

Esse foi o cenário apresentado, sexta-feira 
à noite, em Porto Alegre, pelos dirigentes 
de dois dos principais movimentos sociais 
do Brasil. João Pedro Stédile, do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e 
Guilherme Boulos, do Movimento dos Tra-
balhadores Sem Teto (MTST) participaram de 
um debate promovido pela Associação Juízes 
para a Democracia (AJD), em parceria com o 
coletivo A Cidade que Queremos, no audi-
tório do Sindicato dos Municipários de Porto 
Alegre (Simpa). Além do debate com Stédile e 
Boulos, o encontro teve uma mesa que tratou 
da criminalização de ativistas e movimentos 
sociais, que contou com a presença do jorna-
lista Matheus Chaparini (Jornal Já), de Isaías 
Vedovato (MST) e da arquiteta Claudia Favaro 

(MTST).
Em suas falas, João Pedro Stédile e Guilher-

me Boulos fizeram uma caracterização sobre 
a natureza das crises econômicas e política, 
identificando os seus protagonistas e setores 
sociais envolvidos. Além disso, desenharam 
cenários possíveis e hipóteses acerca do 
desdobramento dessas crises e apontaram os 
desafios que o campo de esquerda e demo-
crático têm hoje para evitar um gigantesco 
retrocesso social que pode mergulhar o Brasil 
em um ambiente de convulsão social e de 
maior fechamento político que poderá levar 
décadas para ser revertido. 
Leia mais: 
http://www.cut.org.br
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A 3ª Vara Federal de Volta Redonda, no Rio 
de Janeiro, condenou a Oi a adotar medi-
das para impedir a venda casada do serviço 
de banda larga Velox, em especial com o 
telefone fixo. A ação, movida pelo Ministério 
Público Federal no estado, se sustenta em 
relatórios sobre tentativas de contratação de 
serviços separadamente. 

 “Em cada um dos três relatórios apresenta-
dos percebe-se que a primeira conduta é a de 
tentar dissuadir o consumidor da aquisição do 
Velox sem o fixo, sob a afirmação de que não 
há a possibilidade; a segunda é a de informar 

que até seria possível, mas por meio de um 
sistema via satélite, a aquisição do Velox sem 
fixo; a terceira conduta é a de afirmar que 
tal serviço seria pior e mais caro, e a quarta 
conduta é a de negar a possibilidade de Velox 
cabeado sem telefone fixo”, relata a juíza 
Alessandra Fernandes de Castro. 

 Segundo o MPF, o processo sucedeu um in-
quérito civil público aberto a partir de denún-
cia e que contou com a análise de processos 
da Anatel e reuniões com a empresa, quando 
a prática de venda casada teria sido consta-
tada. “Foram também realizadas diligências 

no município de Volta Redonda, nas quais 
três servidores foram à loja da Oi questionar 
sobre o serviço”, diz o MPF.

 Além da obrigação de coibir a venda casa-
da, a Oi foi condenada a pagar indenização 
por danos morais coletivos no valor de R$ 50 
mil, e a fornecer opção aos que contrataram 
os serviços de banda larga e telefonia fixa nos 
últimos cinco anos de cancelamento do telefo-
ne fixo sem prejuízo no serviço do Velox. 

* Com informações do MPF

Convergência Digital  15/05/2017

Nova decisão proíbe Oi de venda 
casada de internet e telefone

Após o ataque do ransomware Wannacry na 
última sexta-feira, dia 12 de Maio, muitos sis-
temas foram atualizados mas o risco continua 
grande segundo as últimas estatísticas obtidas 
pela Avast. Na lista de paises é possível ver a 
porcentagem dos computadores que ainda 
não atualizaram os sistemas operacionais com 
a atualização MS17-010 da Microsoft.

 Sem isso e sem uma solução de segurança 
com antivírus, os usuários continuarão vulne-
ráveis aos ataques. Em termos globais, 15% 
dos usuários da Avast ainda não aplicaram 
a atualização. Os dados foram obtidos nesta 
segunda-feira, 15 de Maio de 2017, às 07h38 
(hora de Brasília).

 De acordo com a Avast, o Brasil possui 
17,56% dos dispositivos vulneráveis ao ran-
somware WannaCry, com 2114 detecções 
constatadas do ransomware, apesar de a 
empresa de segurança não revelar em quais 
verticais. A Rússia foi o país mais atingido com 
20,84% de dispositivos vulneráveis e a detec-
ção de 113,692 worms. O segundo país mais 

vulnerável é a Indonésia, com 20,49%, mas 
com apenas 394 detecções comprovadas.

 O Brasil é o quinto país com worms detec-
tados ficando à frente dos Estados Unidos, 
com 716 detecções e da Argentina, com 742 
detecções. O Brasil só fica atrás de países 
como Ucrânia - 26,658, Taiwan, 22,736 e 
Índia, 4108 de detecções do ransomware que, 
de acordo com dados globais, teria atingido 
cerca de 200 mil usuários, em 150 países. 
O worm "Wannacry", bloqueia arquivos dos 
usuários e exige o pagamento de uma quantia 
em bitcoins, a moeda virtual, difícil de rastrear, 
caso desejem recuperar o acesso.

 Pagamentos
 De acordo com a ESET, o pedido de resgate 

é de US$ 300 em Bitcoins e apesar de infec-
tarem mais de 200.000 sistemas, é estimado 
que os criminosos tenham conseguido receber 
um pouco mais de US$ 50.000. No entanto, 
as vítimas devem adicionar o custo da perda 
de produtividade causada pela infecção.

 "O Wannacryptor é um malware perigoso 

que age silenciosamente dedicado a roubar 
informações ou destrui-las em uma data pro-
gramada pelos criminosos. ", afirma Camilo Di 
Jorge, Presidente da ESET Brasil. A maioria das 
detecções aconteceu na sexta-feira, 12 e no 
sábado, 13. Os dados indicam que a situação 
está sendo controlada melhor em algumas re-
giões e, se não surgir uma nova variante com 
mudanças significativas, as infecções tendem a 
diminuir.

 "Este incidente deve servir como um alerta 
para melhorar muitos aspectos relacionados 
com a segurança cibernética das empresas. É 
importante seguir as boas práticas de segu-
rança sem cair em desespero, e como sem-
pre recomendamos: se for vítima de algum 
golpe, não faça o pagamento solicitado pelos 
criminosos, já que a devolução de seus dados 
e arquivos não é garantida. Além disso, pagar 
o resgate incentiva ainda mais a prática desses 
ataques pelos criminosos.", conclui Di Jorge.

Brasil fica no top 10 dos países mais atingidos pelo 
ransomware WannaCry

Ataques cibernéticos causaram prejuízo de  
US$ 280 bilhões às corporações

Os prejuízos causados por conta de ataques ci-
bernéticos giraram em torno de US$ 280 bilhões, 
nos últimos 12 meses, revela pesquisa global da 
Grant Thornton, empresa de auditoria, consulto-
ria e outsourcing. O levantamento destaca ainda 
que aumentou de 15% para 21% o número de 
empresas impactadas em relação ao levanta-
mento realizado no ano passado. Apesar do 

maior número de atingidos, o prejuízo causado 
pelos ataques diminuiu frente a 2015, quando 
foram estimadas perdas de US$ 315 bilhões de 
dólares.

 A perda de reputação das companhias (29%); 
o tempo de gestão (26%) e a perda e rotativida-
de de clientes (16,4%) são os principais impactos 
dos ciberataques nos negócios. Custos com 

remoção (12%); perda direta ou rotati-
vidade (7,4%), competitividade (3,6%) e 
mudança de comportamento do cliente 
(3,1%), completam a lista. A pesquisa 
aponta ainda que apesar das empresas 
estarem cientes do risco desse tipo de 
ataque, 52% não investem em preven-
ção. 

Leia mais:
http://www.convergenciadigital.com.br


