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News@TI
NVIDIA e Microsoft anunciam colaboração 
tecnológica

@A NVIDIA e a Microsoft Corp. anunciam uma colaboração tec-
nológica com foco na computação Edge Inteligente, projetada 

para ajudar os setores a gerenciar e a obter melhores informações 
com o crescente fl uxo de dados gerados por lojas de varejo, depósitos, 
instalações de produção, edifícios conectados, infraestrutura urbana 
e outros ambientes. Para a integração avançada entre Microsoft 
Azure e a plataforma NVIDIA EGX , as empresas estão trabalhando 
juntas para impulsionar recursos de computação de IA de edge em 
nuvem, benefi ciando negócios no mundo todo (https://www.nvidia.
com/en-us/).

Openet e Evergent Fazem Parceria

@A Openet anunciou que foi selecionada para fornecer seus sis-
temas de cobrança e política em tempo real a Evergent. Como 

fornecedora líder de soluções de gerenciamento de receita e ciclo 
de vida do cliente para provedores de serviços digitais, a Evergent 
está estendendo sua plataforma de gerenciamento de receita para 
incluir monetização, controle e gerenciamento em tempo real com 
as soluções da Openet. A disponibilidade do 5G está alterando a 
entrega e o consumo de serviços digitais, permitindo a realização 
de uma variedade de casos de uso (como streaming sob demanda) 
em redes móveis. 

Aplicativo para integrar modais em São Paulo

@CA Quicko, startup de inteligência em Big Data para Mobilidade 
Urbana, anuncia o lançamento de um aplicativo gratuito para 

que os mais de 21 milhões de habitantes da Grande São Paulo ex-
plorem a intermodalidade do sistema de transporte em São Paulo. 
A ferramenta irá combinar diversos modais diferentes, como ônibus, 
metrô, trem, carros por aplicativos, bicicletas, entre outros, para criar 
rotas mais rápidas, econômicas e convenientes. “Nós acreditamos que 
mais alternativas para se locomover, com base em informações em 
tempo real, ajudam os usuários a decidir o melhor caminho de forma 
inteligente, conveniente e, claro, econômica. Isso melhora diretamente 
a qualidade de vida das pessoas. Em outras cidades do mundo, onde 
a mobilidade está mais madura, percebemos que a intermodalidade 
é benéfi ca para a população e queremos ser o agente dessa mudança 
aqui”, explica Pedro Somma, Diretor de Relações Institucionais da 
Quicko (www.quicko.com.br).

COLUNA DO HERÓDOTO

O governo chega à 

conclusão que é preciso 

adicionar etanol na 

gasolina. Esta é um 

produto caro, poluente 

e que constantemente 

está submetida 

às intempéries 

internacionais. 

Ou confl itos do petró-
leo, especialmente no 
Oriente Médio, ou dos 

manipuladores dos preços do 
barril que fl utuam ao sabor 
dos interesses das grandes 
petroleiras internacionais. São 
carinhosamente chamadas de 
As Sete Irmãs. Parece nome 
de fi lme de terror. Adicionar 
etanol alivia o uso da gasolina, 
a poluição, e incentiva os usi-
neiros a produzir combustível  
de melhor qualidade. É ver-
dade que há super produção 
especialmente no Nordeste. 

Desde o início da colonização 
portuguesa no século XVI, a 
vocação dessa região são os 
grandes plantations de cana 
de açúcar, inicialmente volta-
dos para abastecer o mercado 
europeu de  açúcar. Hoje a 
produção do etanol compete 
com o açúcar, mas para tanto 
é preciso assegurar que o 
mercado interno se abra para 
o consumo do produto. E sem 
dúvida, uma das formas é a lei 
que obriga a mistura na gasoli-
na. Nem é preciso mexer nos 
motores dos carros.

Dada a tradição histórica do 
Brasil não há  concorrentes 
para a produção do etanol. 
O mesmo não se dá com o 
açúcar. Mesmo assim o mer-
cado consumidor mundial de 
açúcar não para de crescer, e 
isto põe em risco o consumo 
local. Os usineiros preferem 
receber  o produto em dólar. 
A saída, segundo o governo, é 
impor uma lei que obrigue a 
reter no país dez por cento da 
produção, à título do que con-
vencionou chamar de “estoque 
regulador”. 

Ou seja o Estado tem que in-
tervir para que a população não 
compre açúcar pelo preço que 

é vendido nos super. mercados 
americanos, ou ocorra um es-
tímulo ao mercado negro do 
produto. O que move os moto-
ristas a usar o etanol é o preço. 
Não estão preocupados com os 
produtores, o meio ambiente, 
ou o proprietário do posto que 
está com estoques lotados. 
Afi nal, não é necessário ser 
um técnico para saber que com 
um litro de gasolina é possível 
percorrer uma distância muito 
maior  do que queimando um 
litro de etanol. 

Ainda mais  com os carrões 
com motores guarnecidos de 
uma verdadeira cavalaria. É 
preciso manter o mercado com 
as rédeas curtas, de acordo 
com a tendência atual de in-
tervencionismo estatal onde 
quer que ele seja necessário. 
Como gostam alguns, o setor 
de combustível é estratégico. 
É de interesse nacional e não 
pode ser levado pelos ventos 
do mercado. Para isso nada 
melhor do  que criar uma au-
tarquia, ligada ao presidente 
da república. 

Ela fi ca sob controle direto 
do executivo que tem a caneta 
para mudar o que  e quando 
quiser, principalmente na no-
meação dos fi lhotes e afi lhados 
dos poderosos políticos regio-
nais. É um ativo excelente para 
a política do “é dando que se 
recebe”. Como não pode deixar 
de ser a estrutura foi fi cando 
cada vez mais complexa com 
mais órgão e mais funcionários. 

Ainda assim ninguém tinha 
coragem de dar um basta em 
uma autarquia criada logo de-
pois da chegada dos revolucio-
nários no poder. Era desafi ar 
o poder da força, em um país 
que vive sem uma constituição 
para chamar de sua. O ditador 
suspendeu a constituição da 
república e governa como um 
verdadeiro caudilho latino-
-americano. Getúlio Vargas 
criou o Institui do Açucar e 
do Álcóol.

Naquela época não se dizia 
etanol. O IAA durou até 1990 
depois de 67 anos de vida.

(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).

GGeral
COLUNA DO HERÓDOTO

Heródoto Barbeiro (*)

POSTO IPIRANGA ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Seus dados estão seguros
na nuvem?

As violações de dados estão em alta por conta dos anúncios de massivos vazamentos de informações e a 
nova regulamentação europeia (GDPR) de proteção de privacidade e a versão brasileira, chamada Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD), que entrará em vigor em agosto de 2020. Embora as histórias de grandes 
casos ganhem maior destaque, é importante saber que a apropriação de dados alheios é comum e que erros 
aparentemente simples podem deixar as empresas expostas.

Roberta Cadastro (*)

Especialistas identifi caram as raízes da 
vulnerabilidade de dados como, por 
exemplo, servidores mal confi gura-

dos na nuvem, o que pode parecer estranho, 
mas é bastante comum. No relatório Cloud 
Adoção da Nuvem e Risco 2019, a McAfee 
aponta que “as organizações têm, em média, 
pelo menos 14 instâncias de IaaS (Infraes-
trutura como Serviço) mal confi guradas 
em algum momento”, além de apontar uma 
média de 2.200 incidentes de confi guração 
por mês, colocando toda organização em 
risco. Por isso, a Pegasystems, empresa de 
software que impulsiona a transformação 
digital nas principais companhias do mun-
do, listou três dicas para ajudar a manter 
os dados seguros:

1. Entenda o seu papel de “responsa-

bilidade compartilhada”

A responsabilidade compartilhada é o 
ponto principal dentro do modelo de ne-
gócios “Software as a Service” (SaaS) e a 
função que sua organização desempenha 
na proteção de aplicações baseadas em 
nuvem é altamente dependente dos tipos de 
serviço que você usa para a implementação 
na nuvem. O SaaS tem menor impacto no 
cliente, mas sua equipe é responsável pelo 
acesso ao sistema e pelo nível de permissão.

Já ao migrar para a plataforma como 
serviço (PaaS), você está gerenciando os 
usuários e desenvolvedores. Finalmente, 
com Infraestrutura como Serviço (IaaS), 
sua responsabilidade se estenderá à segu-
rança de rede e à plataforma. Essa é a arena 
em que os servidores mal confi gurados são 
de responsabilidade direta de seus proprie-
tários, e não do seu provedor de serviços. 
Compreender esses modelos permitirá 
confi rmar se os seus provedores de servi-
ços estão provisionando novos servidores 
e adicionando escala, enquanto limitam o 
risco de uma instância mal confi gurada.

Se você estiver gerenciando a infra-
estrutura por conta própria, revise seus 
processos de automação para não cometer 
os erros mais comuns:
 • A criptografi a de dados do serviço de 

armazenamento não está ativada
 • Acesso de saída irrestrito
 • O acesso aos recursos não está provi-

sionado, usando funções de gerencia-
mento de identidade e acesso (IAM)

 • A porta do grupo de segurança de 
computação está confi gurada incor-
retamente

 • O acesso de entrada do grupo de segu-
rança de computação está confi gurado 
incorretamente

 • Instância de máquina não criptogra-
fada

 • Grupos de segurança não utilizados
 • Os logs de fl uxo da nuvem privada 

virtual estão desativados
 • A autenticação multifator não está 

ativada
 • A criptografi a de armazenamento de 

arquivos não está ativada

2. Compreenda como sua arquitetura 

afeta a vulnerabilidade

A arquitetura em nuvem continua avan-
çando para permitir o uso de recursos sob 
demanda por meio de tecnologias como 
contêineres e computação sem servidor. 
Mas essas ainda são tecnologias relati-
vamente novas e ainda existe uma base 
signifi cativa de máquinas virtuais em uso 
no mundo.

Nos próximos anos, continuaremos a 
operar em ambientes que misturam essas 
tecnologias de nuvem. Apressar a migração 
para novas formas de arquitetura em nu-
vem não elimina o risco de vulnerabilidade 
por meio de confi gurações incorretas.

O desenvolvimento de centros de ex-
celência em torno de sua plataforma de 
infraestrutura de escolha ou a parceria 
com provedores de serviços que podem 

IT Forum 365

documentar controles é fundamental para o 
emprego seguro de tecnologias em nuvem.

3. Verifi que se as ferramentas corretas 

estão em vigor nos modelos de nuvem 

que você emprega

As pessoas estão no centro das violações. 
Para detê-las, a confi guração dos controles 
de segurança que permitem acesso é a 
primeira linha de defesa. As ferramentas 
e os procedimentos de gerenciamento de 
identidade e acesso (IAM) são críticos 
para esse esforço. Eles não só confi guram 
controles de acesso ao provisionar novos 
recursos na nuvem, mas também geren-
ciam acessos durante a vida útil do recurso.

A incorporação de recursos como au-
tenticação multifatorial, fortalece os con-
troles de acesso para manter os sistemas 
acessíveis apenas a usuários autorizados. 
Além disso, há várias ferramentas que você 
pode empregar para gerenciar a escala e 
serviços que validam a confi guração das 
características da nuvem e acompanhar o 
desempenho e o acesso.

Verifi que se suas ferramentas de moni-
toramento abrangem as camadas física, de 
rede e lógica de sua plataforma. Muitas fer-
ramentas para monitorar a vulnerabilidade 
na camada física procuram problemas na 
confi guração de servidores e redes.

(*) É executiva de Desenvolvimento de Negócios
da Pegasystems Brasil.

Final do ano chegando e, assim como 
as compras de Natal, muitos brasileiros 
aguardam as tão sonhadas promoções da 
Black Friday (29/11). Mas o consumidor 
precisa fi car atento com os riscos da “Black 
Fraude”. Pensando nisso, o especialista 
em e-commerce e consultor Thiago Sarraf, 
também conhecido como Dr. e-commerce, 
selecionou algumas dicas importantes 
para fazer boas compras com segurança.

Segundo Sarraf, para evitar transtor-
nos, o mais indicado é comprar por sites 
conhecidos, optando, preferencialmente, 
por lojas nacionais. “É bom ter cuidado 
com os sites estrangeiros, já que o Có-
digo de Defesa do Consumidor é válido 
apenas em território nacional. Além de 
não ser possível exigir o cumprimento 
de nenhuma de nossas leis, os usuários 
ainda estão sujeitos a pagar taxas pela 
entrada do produto no Brasil, entre outras 
questões”, explica.

Ainda de acordo com o especialista, é 
importante buscar por outras opiniões 
e experiências com a loja. “Basta fazer 
o famoso ‘jogar no Google’ ou nas redes 
sociais para checar se há algum tipo de 

reclamação do site”. Além disso, sempre 
duvide dos comentários 100% positivos 
e desconfi e de preços muito abaixo do 
mercado. “Não é nada fácil encontrar um 
consumidor totalmente satisfeito com 
todos os aspectos da compra em uma loja 
virtual. Caso não exista nenhuma crítica, 
fi que atento: trata-se, provavelmente, 
de pura invenção, inclusive das ofertas 
milagrosas. Pesquise em outros sites de 
confi ança ou em ferramentas como o 
Buscapé”, completa.

Para ele, o pagamento por cartão de 

crédito é o mais fácil de se recorrer caso 
aconteça algum imprevisto nas compras. 
“É dever do site garantir que os dados 
do consumidor estejam blindados, verifi -
cando se tem o símbolo de cadeado que 
aparece no canto direito superior da janela 
do navegador, garantindo que o ambiente 
é seguro. Desconfi e também quando for 
pedido que se deposite em conta corrente 
de pessoa física ou em caderneta de pou-
pança: são os recursos preferidos para 
golpes”. Aguarde, também, o comprovante 
por e-mail, com o número do pedido, a 
descrição do(s) produto(s) adquirido(s) 
e o prazo de entrega. Se ocorrer algum 
problema, o cliente deverá utilizar este 
documento para que o Procon consiga 
resolver a questão junto a empresa.

Por fi m, o Dr. e-commerce aconselha que 
os consumidores não sejam infl uenciados 
pelas ofertas ou condições de pagamento. 
“Pesquise com calma, avalie a necessi-
dade de adquirir o produto, assim como 
as informações que são disponibilizadas 
sobre ele e se a compra irá pesar em seu 
orçamento. Procure sempre fazer estas 
perguntas a si mesmo antes de escolher 
um item”. 

Black Friday: dicas para fazer as
compras com segurança
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