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Todas as empresas, 

independente do porte, 

estão passíveis de sofrer 

com desperdícios

Sem processos bem dese-
nhados e controlados, o 
desperdício acontece e, 

consequentemente, os custos 
operacionais são elevados. De 
maneira geral, a melhor forma 
de evitar as perdas e ter um bom 
controle dos processos é investir 
em tecnologia a fi m de se facilitar 
a medição e comparação de da-
dos, e, com isso, obter melhoria 
contínua de processos, práticas 
e da efi ciência. 

Neste aspecto, o cenário 
da automação industrial no 
Brasil ainda é incipiente, com 
boa parte das empresas ainda 
realizando suas operações 
de maneira manual. Estudos 
apontam que apenas cerca de 
30% das indústrias brasileiras 
adotam a tecnologia em nível 
moderado ou alto. Com exce-
ção das grandes corporações, 
a maior parte das companhias 
considera alto o custo para au-
tomatizar suas operações, sem 
conseguir visualizar o valor que 
a tecnologia embarcada agrega 
ao negócio. 

Com a economia brasileira ain-
da em crise, as indústrias tendem 
a barrar investimentos elevados, 
sem a visão de que muitas vezes, 
tal investimento na otimização de 
processos possibilita ganhos em 
qualidade e redução de custos. 
Como por exemplo, a utilização 
de softwares. 

Atualmente, os principais 
hardwares de automação in-
dustrial contam com softwares, 
seja para sua configuração, 
manuseio ou manutenção. O 
mercado oferece uma grande 
quantidade deles para cada tipo 
de equipamento, uma vez que 
cada fabricante possui softwa-
res específi cos, o que muitas 
vezes acaba tornando complexo 
o processo de integração, o que 
pode elevar o custo de mão de 
obra para a indústria.   

Como então seria possível ter 
um ganho em produtividade 
com o uso de softwares? O ideal 
é que a empresa busque traba-
lhar com um número reduzido 
de fornecedores. Ou mesmo 
procurar por um que consiga 
atender todas as pontas, visan-
do uma total integração dos 
equipamentos. Esta solução 
permite a centralização das 
informações de programação 
em uma única plataforma, tra-
zendo visualização amigável de 
dados e, consequentemente, 
eliminando custos desnecessá-
rios com análise de problemas 
e reparação de erros de pro-
gramação dos componentes. 

É importante destacar que a 
utilização de componentes de 
diferentes fabricantes exige 
ainda uma grande versatilidade 
dos profi ssionais envolvidos, 
uma vez que a comunicação 
poderá envolver de rede e 

linguagem distintos. Se a ope-
ração contempla o máximo de 
equipamentos de um mesmo 
fabricante, que ofereça um 
software capaz de gerenciá-los 
no mesmo programa, o ganho 
em produtividade dos cola-
boradores também aumenta, 
concretizando assim o cenário 
ideal da automação industrial, 
onde a profi ssionalização da 
mão de obra acontece em 
conjunto com equipamentos e 
soluções, possibilitando assim 
bons resultados em quantidade, 
qualidade e redução de custos. 

Como exemplo, podemos 
citar uma integração entre 
um CLP (Controlador Lógico 
Programável), que faz todo o 
controle dos equipamentos 
de automação industrial da 
operação, com um Inversor 
de Frequência. O primeiro 
necessita de um software 
que realize a programação, 
enquanto que o segundo pode 
ser programado diretamente 
no hardware. Neste caso, o 
software é capaz de realizar a 
integração, fazendo com que 
o CLP controle o Inversor 
de Frequência, atendendo a 
necessidade de operação da 
indústria e fornecendo da-
dos de ambos os hardwares, 
permitindo a realização de 
diagnósticos para um melhor 
funcionamento.

Uma vez que os equipamen-
tos estejam integrados por 
meio do software, os benefícios 
que começam a surgir vão além 
da redução na relação homem/
hora dentro do custo da opera-
ção. Com a comunicação entre 
todos os componentes que 
integram uma solução facilita-
da, o gerenciamento de dados 
e a construção do sistema de 
automação se tornam mais 
rápidos e assertivos.

Mas esta integração pode ser 
ainda mais simples e efi caz. 
Existem no mercado diversas 
soluções que realizam a progra-
mação e confi guração integrada 
de diferentes componentes 
como IHMs, CLPs, servo-
-amplifi cadores, inversores de 
frequência, motion controllers 
e robôs. E aqui reforçamos 
novamente que quanto menor o 
número de fornecedores destes 
equipamentos, mais simples 
será sua integração.

Observados todos estes pon-
tos, é possível concluir que a 
escolha dos fornecedores de 
automação industrial é vital e 
deve considerar a integração 
dos equipamentos aos softwa-
res oferecidos para sua gestão. 
Tal cuidado poderá trazer eco-
nomia na relação homem/hora 
assim como ganhos futuros 
relacionados à produtividade 
e qualidade.

(*) É Bacharel e Mestre em 
Engenharia Elétrica pelo Centro 

Universitário da FEI e atua na área 
de automação industrial desde 1997. 
Atualmente é supervisor de suporte 

técnico da divisão de Automação 
Industrial da Mitsubishi Electric do 

Brasil.

Reduzindo custos de 
engenharia através da 
utilização de softwares

Thiago Turcato (*)

News@TI
Plataforma de programação para alunos do 
ensino fundamental chega ao Brasil 

@A Positivo Tecnologia, por meio de sua área de inovação educa-
cional, acaba de anunciar um acordo de cooperação tecnológica 

e pedagógica com a Micro:bit Foundation, entidade sem fi ns lucra-
tivos com sede na Inglaterra, para introduzir o micro:bit nas escolas 
públicas e privadas, inicialmente do Brasil e, sucessivamente, em 
outros países da América Latina.  A aliança estratégica prevê também 
a participação da Positivo no desenvolvimento, aperfeiçoamento  e 
adaptação do micro:bit,  plataforma baseada em um pequeno com-
putador programável criada pela BBC para despertar o interesse por 
tecnologia, invenção e empreendedorismo, inspirar a cultura maker 
e ajudar a formar uma nova geração de inovadores em ciência, tec-
nologia, engenharia e matemática (www.positivotecnologia.com.br).

Atos é parceira SAP para projetos de 
atualização de Nota Fiscal Eletrônica 

@A Nota Fiscal Eletrônica passou por atualizações e, a partir do 
dia 6 de novembro, a utilização do novo modelo 4.0 se torna 

obrigatória para as empresas brasileiras. O prazo de migração para o 
novo modelo vai até o dia 2 de abril de 2018, quando a antiga versão 
3.1 será completamente desativada. A Atos, líder mundial em trans-
formação digital, é parceira Global Platinum SAP e possui cases de 
projetos de atualização de nota fi scal eletrônica com sucesso. Muitas 
destas atualizações demandam ações de alta especialização técnica, 
por isso, é necessário ter uma equipe de TI focada no sistema ou o 
apoio de um parceiro com expertise e experiência neste processo.

Marcel Mathias (*)

Se criarmos uma linha do tempo não exaustiva, só em 2017, 
tivemos três ataques de grande repercussão global (consi-
derando o mais atual, Bad Rabbit), além de outros episódios 

de menor impacto que não ocupou tanto espaço nos noticiários.

Não vamos diminuir o impacto que esse tipo de malware pode 
causar em uma empresa ou até mesmo para um usuário domés-
tico. Porém, os ransomware existem há algum tempo, e muito 
já foi discutido sobre as formas de sua disseminação e técnicas 
de criptografi a. Então, o que há de realmente novo sobre esta 
modalidade de ameaça? Quais são as perspectivas de futuro na 
aplicação dessa técnica?

Oferta e demanda: Com a facilidade para fornecer serviços 
na nuvem, hoje você pode encomendar/comprar uma ameaça na 
Deep Web. Ou seja, existe um mercado direto de ransomware, em 
que o cibercriminoso desenvolve o código capaz de indisponibilizar 
acesso aos seus dados ou sistemas. Porém, o retorno fi nanceiro 
depende da expansão do ataque e número de usuários dispostos 
a pagar resgate. Por outro lado, há um mercado indireto, em que 
um cibercriminoso pode desenvolver ransomware como produto 
de prateleira ou até modelos customizados. Seu retorno não 
depende exclusivamente das infecções, senão da sua "política 
comercial" – custo por produto, comissões por resgate etc.

Cripta-economia: Foi-se o tempo em que o valor do resgate 
deveria ser depositado em conta. Com a ascensão das cripto-
moedas e das ameaças, o Bitcoin se transformou em recurso do 

Precisamos falar sobre 
ransomware

Há anos ransomware é listado como uma das principais ameaças digitais de todos os tempos. Se 
buscarmos pelos números, poderíamos dizer que o cenário é desesperador. E parece que estamos 
falando de algo realmente novo, salvo que o histórico do malware que exige resgate para liberação 
de dados roubados já tem quase 30 anos. O primeiro ransomware é até mais antigo que o primeiro 
serviço de e-mail gratuito – que é hoje o principal ponto de partida para a distribuição de códigos 
maliciosos

ransomware. Justiça seja feita, embora seu objetivo seja facilitar 
as transações de valores pela internet, sem intermediação da 
instituição fi nanceira, o fato de que o Blockchain (a base des-
centralizada de registros das transações fi nanceiras) difi culta o 
rastreamento das transações, se transforma em uma vantagem 
no contexto da extorsão habilitada por malware.

Mutações lucrativas: Os aplicativos ransomware infectam 
dispositivos, criptografam arquivos e sistemas, mas seu objetivo 
primordial não é explorar as informações dos usuários, certo? 
Em partes. Especialistas vêm discutindo os próximos passos da 
evolução do malware e o fato de que, atualmente, os cibercrimi-
nosos não usam a técnica de extorsão para também explorar os 
dados é um dos questionamentos mais frequentes. Ao fi nal, os 
usuários infectados podem se recusar a pagar o resgate e seus 
dados não serão explorados, certo? Errado. Uma modalidade 
mutante chamada doxware combina os objetivos do ransomware 
com os do doxing (a exposição dos dados privados). Ou seja, o 
usuário pode ser chantageado para evitar que seus dados sejam 
vazados, certo? Correto. 

Tratar do crescente desafi o que é a onda de ransomware no 
mundo requer mais diligência por parte das empresas e usuários. 
Assim como as ameaças digitais evoluem, o desafi o da indústria 
de segurança é desenvolver tecnologia capaz de enfrentá-las. Na 
prática, essas tecnologias existem e estão sendo atualizadas a cada 
dia. Pelo lado dos usuários, é fundamental seguir as recomen-
dações da indústria, aplicar produtos adequados para previsão, 
prevenção e detecção de ameaças, a despeito da tendência que 
temos de ignorar as políticas de segurança. Nos momentos em 
que um ataque de ransomware explode, vemos o quanto o barato 
tende a sair caro. 

(*) É Network Software Manager da BLOCKBIT.

Qual a importância que a sua 
empresa dá ao planejamento 
de segurança digital e o que 
fazer ao descobrir que o site da 
sua empresa está comprome-
tido após um ataque hacker?

Um ataque hacker pode 
trazer diversos tipos de pre-
juízos fi nanceiros e de imagem 
para uma empresa, deixando 
rastros ou não. Independente 
do sintoma ou do propósito 
do ataque, é preciso uma sé-
rie de ações para reparar os 
danos. Para que sua empresa 
evite esse tipo de problema, a gerente comercial de Soluções 
em Segurança Digital da empresa brasileira Nap IT, Sandra 
Woodward, compilou algumas dicas para orientar os usuários 
sobre invasão de sites.

Segundo ela, mesmo sabendo dos impactos quando não há 
a devida segurança, muitas vezes os profi ssionais acabam dei-
xando o planejamento com a segurança digital para segundo 
plano por conta da rotina de trabalho. “Até mesmo os alertas 
enviados automaticamente pelos sistemas de segurança do 
site acabam ignorados. Por isso, é prática comum no mercado 
tratar as questões de segurança somente quando os problemas 
acontecem e isso abre muitas brechas e vulnerabilidades que 
causam danos às empresas”, afi rma.

Após o hacker invadir um site, em geral, ele altera alguns 
arquivos de confi guração e faz com que a aplicação passe a 
benefi ciá-lo. Isso porque, diversos arquivos são alterados pelas 
linhas de comando inseridas na aplicação e o hacker passa a 
ter benefícios no Google, por exemplo, onde outras páginas – 
as quais ele tira proveito – passam a fi car bem ranqueadas no 
sistema de buscas. Com essa prática, o hacker, provavelmente, 
alavanca vendas de produtos piratas, médicos e eletrônicos. 
Outra forma dele obter vantagem é pelo redirecionamento 
não autorizado, no qual ao clicar no resultado de uma busca 
no Google, o usuário é redirecionado para uma URL diferente 
do que havia buscado.

Leia agora as dicas para não ter um site vulnerável:

1 - Conheça (o inimigo e) as técnicas mais utilizadas 

pelos hackers: 

Existem muitas técnicas utilizadas pelos hackers para explorar 
vulnerabilidades em um site, mas se você estiver atento, suas 
chances de ser um alvo vão diminuir.  Algumas delas são:

• O uso de robôs que, devidamente automatizados, varrem a 
rede em busca de brechas; 

• A publicação de sites em servidores que não são atualizados 
com frequência e de forma ágil; 

• Erros de programação, onde os dados fi cam expostos sempre 
que o código malicioso é injetado na aplicação; 

• O uso de senhas fracas, que permitem acesso por tentativa 
e erro. Portanto, utilize senhas longas e complexas de adminis-
trativo que difi cultem que programas de computador possam 
simular combinações de senhas.

Esse tipo de ataque pode 
não prejudicar o seu negócio 
diretamente; no entanto, o 
site passará a ser um zumbi 
à disposição do hacker para 
qualquer fi m.

2 – Dê atenção aos 

sintomas mais comuns de 

um site invadido:

Entre os sintomas mais co-
muns de um site hackeado e 
usado para melhorar o ranque-
amento de outros domínios é 
exibir caracteres em chinês, 

inglês, russo ou outras línguas nativas do hacker, sempre que 
houver uma busca desse site no Google.

Uma dica de correção consiste em identifi car os arquivos que 
foram alterados e substituí-los por versões anteriores não com-
prometidas. Esse reparo não fará com que a busca do Google 
retire o uso de caracteres chineses das pesquisas, se esse for 
o caso, porém o buscador oferece recursos mais rápidos para 
reindexar as páginas e caracteres do site pelo menos.

3 – Antes da correção, previna-se:

 • Passe a usar HTTPS no site, que substitua os serviços que 
apresentem vulnerabilidade. Por exemplo, desativar o 
recurso de disparo de e-mails que não se usa e que esteja 
rodando no servidor; 

 • Mantenha procedimentos consistentes de backup de ima-
gens, dados e arquivos para poder restaurar uma versão 
não contaminada;

 • Dê preferência para a criação do website corporativo baseada 
na conexão segura HTTPS, ao invés do HTTP; da mesma 
forma, ao acessar sites externos;

 • Ao notar alguma ameaça, coloque seu site em quarentena;
 • Identifi que o serviço vulnerável (por onde o hacker entrou) 

por meio da leitura dos registros nos Logs, que armazenam 
eventos e tudo que foi alterado;

 • Acione os recursos técnicos que possam remover URLs 
criadas pelos hackers e limpar os servidores;

 • Notifi que o Google e as organizações como Anti-Pishing 
Working Group através do emails reportphishing@anti-
phishing.org;

 • Crie um plano de manutenção em longo prazo, incluindo 
um plano para ler os alertas disparados pelas ferramentas, 
analisar o conteúdo e criticidade, e uma ação para cada 
evento.

 
Após recuperar o serviço afetado e normalizar a visualização 

do site, é importante avaliar os danos para determinar os próxi-
mos passos. A invasão de um site pode causar prejuízos muitos 
sérios e requer - além de ações técnicas – medidas comerciais 
e jurídicas também.

(Fonte: Sandra Woodward, gerente comercial de Soluções em Segurança 
Digital da Nap IT - empresa brasileira especializada em consultoria de redes 

corporativas e integração de soluções em TI).

Invadiram meu site, e agora? Conheça dicas 
para sua empresa lidar com essa situação


