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Uso maior de ‘nuvem’ e regulação são
impulsos para ciberataques em 2018
Coluna do Broadcast
20 Dezembro 2017 | 05h00

O crescente uso da “nuvem”, por parte das empresas, para guardar informações relevantes e a entrada em vigor da lei de
regulamentação de dados da União Europeia (GDPR) devem estimular os ataques cibernéticos globalmente em 2018. A
FireEye, fornecedora de segurança, identificou que o foco dos cibercriminosos deve ser a indústria de energia e os sistemas
de controle industrial. Os setores de varejo e hospitalidade serão alvo de ameaças financeiras. Contas pessoais de
funcionários das empresas devem ser mais usadas para atingir empresas, releva ainda o estudo.
Espionagem
A FireEye espera aumento das operações cibernéticas ofensivas da Coreia do Norte, assim como das atividades de China,
Rússia e Irã. Já o GDPR exige das empresas novos padrões de gestão de dados pessoais dos cidadãos europeus e afetará
multinacionais.
Siga a @colunadobroad no Twitter
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Suzano recebe prêmio de minoritários por
unificação de ações
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A Suzano receberá nesta quarta-feira, 20, o “Prêmio de Eventos Corporativos 2017”, concedido pela Amec, associação que
reúne 59 investidores institucionais, locais e estrangeiros, com mandatos de investimento de aproximadamente R$ 400
bilhões no mercado brasileiro de ações. A companhia do setor de papel e celulose foi escolhida por conta da unificação de
classes de ações na esteira da migração para o Novo Mercado, segmento de mais elevada exigência de governança corporativa
da B3. A operação não diluiu os minoritários nem gerou pagamento de prêmio ao acionista controlador. No ano passado, o
troféu ficou com a BM&FBovespa (atual B3) por conta da fusão com a Cetip.
Como é
Para a escolha do vencedor, cada associado da entidade dá seu voto, indicando o evento corporativo do ano que mais teve
impacto positivo no mercado de capitais.
Siga a @colunadobroad no Twitter
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BB anuncia mudanças em quadro, mas não
reestruturação
Coluna do Broadcast
20 Dezembro 2017 | 05h00

Apesar da expectativa quanto ao anúncio de uma nova reestruturação no Banco do Brasil, a reunião do Conselho de
Administração realizada nesta segunda-feira, dia 18, terminou apenas com algumas mudanças de cadeiras. Até então gerente
executiva da instituição, Carla Nesi foi promovida à diretora de clientes. Simão Kovalski, que comandava esta área, migrou
para a diretoria de reestruturação de ativos no lugar de Adriano Meira Ricci, que assumiu a diretoria de micro e pequenas
empresas. Isso porque o responsável pela área, Edmar Casalatina, se aposentou.
Agora não
Ao que parece, nenhuma mudança mais profunda no BB deve ser anunciada em 2017. Rumores que circulam,
principalmente, nos corredores do banco davam conta de possíveis enxugamentos no quadro de talentos e até mesmo um
programa de demissão voluntária (PDV).
Conﬂito
A expectativa quanto a algum anúncio aumentou após o BB vetar a participação do conselheiro Fabiano Félix, eleito pelos
trabalhadores para o colegiado, da reunião do Conselho. No entanto, há previsão legal para que o representante dos
funcionários do banco não participe de discussão sobre temas de gestão de pessoas por conflito de interesse. Procurado, o BB
não comentou.
Siga a @colunadobroad no Twitter
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