
Veículos autônomos: 
uma nova forma de 

vida e um novo desafi o 
para a cibersegurança 

Os veículos são 

essenciais à nossa 

rotina e fundamentais 

para o transporte de 

milhares de pessoas 

diariamente

Não é surpresa alguma 
que o transporte se-
miautônomo e total-

mente autônomo e o potencial 
dos veículos autônomos se 
tornaram assuntos muito dis-
cutidos. De acordo com a Gar-
tner, os veículos autônomos 
representarão cerca de 25% 
dos veículos de passageiros 
em uso nos mercados desen-
volvidos em 2030.

Para os hackers, o transporte 
autônomo é mais uma opor-
tunidade de ciberataques. A 
proteção dos motoristas contra 
as ciberameaças se tornou um 
dos principais focos e desafi os 
das indústrias automotiva e de 
segurança.

Os veículos autônomos uti-
lizam sensores, radar, mapas 
GPS e inteligência artifi cial 
para permitir o movimento 
autônomo. O problema começa 
quando os hackers acessam re-
motamente um veículo e com-
prometem um dos sistemas 
integrados, resultando em uma 
série de riscos à privacidade e 
roubos de dados comerciais, 
incluindo riscos físicos às 
pessoas e propriedades.

Possíveis ataques:
Escalonamento de privilégio 

e interdependências dos siste-
mas: Os criminosos procuram 
por vulnerabilidades em ser-
viços menos protegidos, como 
sistemas de entretenimento, 
e tentam “pular” as redes in-
ternas do veículo para atingir 
sistemas mais sensíveis. Por 
exemplo, a comunicação entre 
o sistema de controle do motor 
e o sistema de entretenimento 
é necessária para poder exibir 
alertas para o condutor, supon-
do que esse sistema menos 
protegido seja comprometido 
por um hacker, o canal de 
comunicação entre os siste-
mas pode ser potencialmente 
explorado para realizar ata-
ques ao sistema que controla 
o motor.

Estabilidade e previsibili-
dade do sistema: Os veículos 
autônomos provavelmente 
precisam incluir softwares 
de vários fornecedores, como 
software de código aberto. A 
tecnologia da informação (TI), 
ao contrário dos sistemas de 
controles industriais, tende a 
falhar de maneiras imprevisí-
veis. Isso pode ser tolerável se 
for apenas um website que fi ca 
fora do ar, mas é menos aceitá-
vel no caso de um sistema de 
orientação afetado, mesmo que 
um pouco, por um sistema de 
entretenimento adjacente que 
caiu ou fi cou fora do ar.

Ameaças conhecidas adapta-
das aos veículos autônomos:

Ransomware: Os hackers 
podem imobilizar um veí-
culo e pedir ao condutor, 
por meio do display interno 
do veículo, um resgate para 
colocar o veículo novamente 
em operação normal. O pro-
prietário pode estar longe 
de casa (o ransomware pode 
ser programado para iniciar 
somente quando o veículo 
estiver a uma distância es-
pecífi ca da sua base) e uma 
ajuda de especialistas pode 
ser necessária para restaurar 
os componentes afetados. O 
valor de resgate é normal-
mente bem maior do que 
nos casos de ransomware em 
computadores tradicionais, 
mas provavelmente menor 
que o custo de reparo, para 
que o dono do veículo fi que 
tentado a pagar.

Spyware: Os veículos autô-
nomos coletam grandes quan-
tidades de dados e sabem mui-
to sobre você, incluindo seus 
destinos favoritos, trajetos, 
localização da sua residência e 
até mesmo onde moram seus 
amigos. O veículo autônomo 
pode ser usado em uma série 
de transações eletrônicas, 
como pagamento automático 
do seu café matinal. Um hacker 
pode esperar você chegar a um 
local distante e vender essa 
informação a uma gangue de 
criminosos que então podem 
invadir sua casa. Ou então, 
um hacker pode usar as infor-
mações de acesso online para 
esvaziar sua conta bancária.

Como proteger veículos 

autônomos:

1. Comunicação entre 

sistemas internos do veí-

culo. Os veículos inteligentes 
terão vários sistemas distintos 
integrados, como sistemas de 
controles do veículo, sistemas 
de entretenimento e sistemas 
de terceiros, instalados confor-
me a escolha do proprietário. 
De certo modo, esses sistemas 
precisarão estabelecer uma 
“conversa entre si” para forne-
cer novos serviços, que devem 
ser monitorados e gerenciados 
de perto por sistemas como 
fi rewalls e sistemas de pre-
venção de invasão (Intrusion 
Prevention Systems - IPS), que 
podem fazer a distinção entre 
comunicação legítima e normal 
e atividade ilícita na rede da 
área do veículo.

2. Comunicação externa. 

Muitos ou todos os sistemas in-
tegrados terão motivos para se 
comunicar com serviços base-
ados na internet, para realizar 
funções como atualização de 
software e acesso à internet. 
As comunicações devem ser 
iniciadas pelo veículo ou para 
o veículo a partir do fabricante 
ou da internet. Isso também 
signifi ca que o tráfego para/do 
veículo terá que ser verifi cado 
e gerenciado quanto às ame-
aças e comunicações ilícitas, 
defi cientes ou não autorizadas, 
usando fi rewalls e capacidades 
semelhantes ao IPS.

3. A infraestrutura de 

conectividade usada por 

um veículo provavelmente 
será baseada em redes de 
celulares bem estabelecidas, 
como as redes 3G e 4G, mas 
com uma desvantagem. Em-
bora essas redes celulares 
forneçam conectividade a bi-
lhões de smartphones e outros 
dispositivos do mundo todo, 
elas também apresentam segu-
rança inconsistente. Veículos 
inteligentes, com condutores 
ou autônomos aumentarão os 
riscos consideravelmente. Um 
ataque direcionado na rede 
celular, ou por meio desta, 
pode iniciar falhas de seguran-
ça em literalmente milhares 
de veículos em circulação ao 
mesmo tempo. A proteção das 
redes celulares que fornecem 
conectividade dos veículos 
exigirá uma inspeção detalha-
da para evitar essas possíveis 
catástrofes.

4. Sistemas de controle 

de acesso e identidade 

de alta segurança apro-
priados e desenvolvidos para 
máquinas, não pessoas, terão 
que ser incorporados. Eles 
permitirão que os veículos au-
tentiquem as conexões para os 
sistemas críticos e para que os 
serviços baseados na internet 
autentiquem positivamente 
os veículos e as informações 
colocadas na nuvem, além 
das solicitações de transações 
que podem realizar para os 
proprietários.

(*) É engenheiro de sistemas da 
Fortinet Brasil.
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News@
Resource IT amplia parceria com IBM Cloud

@A Resource IT, uma das principais e mais bem-sucedidas em-
presas brasileiras de serviços de TI, anuncia a ampliação de seu 

acordo com a IBM, existente há mais de 10 anos. Após a parceria para 
a oferta de aplicações baseadas na IBM em Bluemix de Plataforma 
como Serviço, a companhia passa a trabalhar também com ofertas 
fundamentadas em Infraestrutura como Serviço, uma das maiores e 
mais importantes soluções de hospedagem em Nuvem do mercado 
(www.resourceit.com).

WhatsApp registra dia de maior fl uxo de 
mensagens de sua história

@Na véspera do Ano Novo, pessoas de todo o mundo enviaram 
um recorde de 63 bilhões de mensagens por meio do WhatsApp 

(incluindo 7,9 bilhões de imagens e 2,4 bilhões de vídeos). Este foi o 
dia de maior fl uxo de compartilhamento de mensagens da história do 
WhatsApp, encerrando um ano bem-sucedido para a empresa, que 
incluiu o lançamento de chamadas de vídeo, suporte a GIF animado, 
criptografi a de ponta a ponta, entre outros.

“Melhor Carro-Conceito” do Salão do 
Automóvel de Detroit 2017

@O Vmotion 2.0, um carro-conceito que mostra a nova direção do 
design da Nissan, é o vencedor do Prêmio EyesOn de Design 2017, 

como “Melhor Carro-Conceito”. O modelo também recebeu o prêmio 
de “Melhor Uso Inovador de Cores, Grafi smos e Materiais”. O anúncio 
foi feito apenas um dia após a revelação mundial do conceito, durante 
a cerimônia de premiação do “EyesOn Design Awards”, na edição 2017 
do Salão do Automóvel de Detroit – onde o carro está em exibição.

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Para acompanhar os dese-
jos dos consumidores, cada 
vez mais empresas buscam 
inovações e melhorias de 
atendimento e, muitas vezes, 
a tecnologia é primordial 
para essas mudanças. Um 
comércio que passou a in-
vestir em e-commerce, por 
exemplo, certamente deverá 
se preocupar com a facilida-
de de acesso e navegação, 
segurança e fl uxo de dados 
on-line. Mas, muitas empre-
sas abriram mão de investir 
em seus planejamentos nos 
últimos meses devido ao pe-
ríodo de crise no País. Agora 
o ano de 2017 já começou e 
aumentou a expectativa de melhores cenários econômicos e 
fi nanceiros no Brasil.

Após o Gartner observar 30% de retração nos investimentos 
das empresas com recursos de TI em 2015, uma pesquisa feita 
pela empresa de consultoria ADVANCE mostra que o merca-
do de Tecnologia da Informação apresentou crescimento de 
9,7% no primeiro trimestre de 2016, comparado com o mesmo 
período de 2015. Já o segundo trimestre apresentou o pior 
resultado fi nanceiro desde 1999, se recuperando aos poucos 
no último trimestre do ano. Outro dado importante coletado 
pela pesquisa é de que empresas de tecnologia que possuem 
serviços de cloud computing em seu portfólio foram as com 

maior taxa de crescimento 
no período.

A boa notícia para o mer-
cado de tecnologia no Brasil 
é uma projeção do Gartner, 
que aponta um crescimento de 
2,9% dos gastos nesse setor, 
acompanhando a tendência 
global. Essa taxa de aumen-
to está um pouco acima da 
projeção feita para a América 
Latina, de 2,5%. A expectativa 
é de que a moeda do país se 
fortaleça e permita a compra 
de atualizações tecnológicas 
pelas empresas. Comparadas 
a 2016, as projeções apontam 
um aumento de 6,3% dos 
gastos com serviços de TI, 

atingindo R$ 55,4 bilhões. Despesas com software também serão 
maiores, atingindo R$ 14,6 bilhões, apresentando aumento de 
7,8%. Sistemas de Data Center foram projetados com uma leve 
queda de 1,4% comparados a 2016, mas ainda assim atingindo 
R$ 6,8 bilhões.

Especifi camente falando de cloud computing, a mesma con-
sultoria projeta um investimento de US$ 4,5 bilhões somente no 
Brasil. A instabilidade econômica do país permitiu que muitas 
empresas migrassem para cloud, com o objetivo de reduzir seus 
custos sem perder a qualidade do serviço.

(Fonte: Renata Bassanetto, executiva da DBACorp - www.dbacorp.com.br)

Mercado de TI volta a crescer em 2017

Debora Machado (*)

De acordo com dados 
do Sebrae, a cada 100 
empresas abertas no 

Brasil, 24% irão fechar as 
portas em até 2 anos. 50% em 
até 5 anos e em 10 anos essa 
taxa pode chegar a 70%. Se 
fi zermos uma análise ampla 
dos motivos de falência, o 
principal desafi o que PME’s 
enfrentam para se manterem 
no mercado é: entregar pro-
dutos e serviços de qualida-
de, buscando o crescimento 
orgânico e fi nanceiro. Tudo 
isso sem dispor das ferramentas e estratégias adequadas 
que ajudem a atingir a sustentabilidade do negócio.

Normalmente, pequenas e médias empresas possuem cul-
tura familiar e rotinas enraizadas. A cultura do paternalismo 
e a avaliação simples do faturamento mensal difi cultam a 
implementação de processos de gestão e, portanto, difi cul-
tam a tarefa das PMEs atingirem a maturidade.

Em algum momento, para crescer ou superar um cenário 
econômico não favorável, a empresa vai precisar adotar 
um modelo de gestão. Quando os custos já foram cortados, 
despesas desnecessárias já foram contidas e muitas vezes a 
folha de pagamento já foi reduzida, o foco deve estar baseado 
em quatro pilares. 1 – Agregar valor ao produto e serviço; 
2 - Gerar diferencial competitivo frente aos concorrentes; 
3 - Otimizar processos e 4 - Ganhar produtividade.

Pode parecer simples, mas colocar em prática o “fazer 
mais com menos” é mais desafi ador do que parece, exige 

Gestão por processos ajuda 
pequenas e médias empresas
a superarem crise econômica

A crise no Brasil tem sido um grande obstáculo enfrentado por todas as empresas. No entanto, as 
PME’s (Pequenas e Médias Empresas) são as que mais sofrem nesse cenário de retração econômica

uma gestão baseada em processos e muitas vezes neces-
sita de ajuda de uma consultoria especializada. A Goakira, 
por exemplo, identifi cou essa demanda em seus clientes e 
criou um produto de fácil aplicação, custo acessível para 
os pequenos empresários, que apresenta resultados men-
suráveis e de maneira rápida, em até oito semanas. Desde 
2016 temos esse produto em nosso portfólio. Entre os 
principais resultados obtidos com o nosso serviço de gestão 
por processos já conseguimos aumentar a produtividade 
dos clientes, reduzir despesas, melhorar a aplicação e 
aceitação de produtos no mercado, reposicionar a marca, 
entre outros.

A adoção da gestão por processos promove a melhoria 
contínua aumentando a efi ciência da empresa. O que o 
empreendedor precisa considerar antes de determinar se o 
serviço pode ser considerado caro, ou não, são os processos 
que serão otimizados. Pois, após a implantação, as melhorias 
fatalmente serão revertidas em ganhos fi nanceiros e a fase 
de projeto irá capacitar a equipe, possibilitando um ganho 
no médio e longo prazo da empresa.

As PME´s precisam aprender a se adaptar aos cenários 
econômicos e a opção mais assertiva é investir em inovação, 
fl exibilidade e integração. E uma vez que as empresas que 
adotam a gestão por processos, elas conseguem promover 
crescimento e adaptação rápida ao cenário por meio de 
ciclos de melhoria contínua. Quando apoiadas pelas ferra-
mentas corretas a empresa se torna sustentável e atinge 
uma maturidade econômica. 

Enquanto, aquelas que não conseguem se adaptar com a 
velocidade e efi cácia necessária, tendem a se tornar parte 
da estatística desse artigo.

(*) É formada em Gestão de Processos pela FATEC – Faculdade de Tecnologia de 
São Paulo e consultora de negócios na Goakira, consultoria empresarial.


