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Liderança: 
o eterno desafio

A definição mais 
divulgada de 
liderança diz que 
liderar é a capacidade 
de influenciar e 
convencer pessoas

Eu gosto da seguinte 
definição: “Lideran-
ça é a capacidade 

de influenciar e convencer 
pessoas, levá-las a acreditar 
na causa e despertar nelas 
a vontade de agir em favor 
de objetivos comuns, sobre-
tudo quando elas são livres 
para seguir outro caminho.” 
Em resumo, liderança é 
o jeito de dirigir pessoas. 
Independentemente da 
definição, o líder é alguém 
que tem certos atributos 
úteis para atingir fins por 
meio de pessoas.

O líder é reconhecido 
segundo sua capacidade 
real de ter estratégia, dei-
xar claro qual é o propó-
sito, escolher as pessoas 
certas, comunicar-se com 
eficiência, dar orientações 
claras, apoiar o trabalho de 
seus liderados, valorizar os 
colaboradores, dividir resul-
tados etc. Um dos atributos 
fundamentais do líder é o 
princípio da justiça, o que 
implica saber ouvir, anali-
sar com isenção e, apenas 
depois, julgar e decidir.

O que resta claro é que os 
atributos do líder são úteis 
em todos os campos da vida: 
na família, no trabalho, nas 
atividades sociais e na inte-
ração com seres humanos 
em geral. Na política e na 
direção das nações, a capa-
cidade de liderar é decisiva 
para o destino dos povos. 
Aprender e incorporar os 
princípios e atributos da 
liderança é útil não só para 
o trabalho, para a carreira ou 
para ganhar dinheiro. É útil, 
também, para o autodesen-
volvimento, o autoconheci-
mento e a conquista de uma 
vida bem-sucedida.

O mundo nos oferece 
exemplos de bons líderes e 
de maus líderes. O bom líder 
detém os atributos relativos 
à liderança e, ademais, tem 
uma boa causa, uma causa 
nobre. O mau líder até pode 
demonstrar os atributos 
instrumentais da liderança, 
mas os usa para uma causa 
ruim, negativa. É grande 
o número de líderes que 
usaram sua capacidade de 
convencer, influenciar e li-
derar multidões direcionada 
para uma causa destrutiva.

Alguns exemplos inte-
ressantes são Hitler, Stalin, 
Mussolini, na política, Al 
Capone, Lucky Luciano, 

Pablo Escobar, no mundo 
crime, que demonstraram 
enorme capacidade de 
conduzir pessoas e levá-
-las a realizar coisas. Mas 
suas causas eram ruins, 
produtoras do mal. Mesmo 
assim, ainda hoje eles têm 
defensores e admiradores, 
a despeito do rastro de des-
truição que deixaram atrás 
de suas ações.

Sempre surge a clássica 
pergunta: liderança pode 
ser aprendida? 

Há atributos da liderança 
que são inatos, ou seja, já 
vêm com a pessoa em sua 
estrutura genética e de per-
sonalidade. Mas há atributos 
que podem ser aprendidos, 
treinados e melhorados. O 
filósofo Ortega y Gasset di-
zia que “a vida nos é dada, 
mas não nos é dada pronta”, 
ou seja, o ser humano se faz 
e se constrói em sua própria 
existência.

Hoje, há escassez de líde-
res. A cada eleição vemos 
chegarem ao poder pessoas 
sem brilho intelectual, de 
poucos conhecimentos e até 
mesmo sem os atributos da 
liderança. E isso só ocorre 
porque, muitas vezes, os 
homens e mulheres do bem 
não vão para a vida pública. 
Infelizmente, a política tem 
afugentado os melhores 
cérebros, em parte pelo que 
ela se tornou: uma espécie 
de valhacouto (abrigo) para 
incompetentes e corruptos.

Vale dizer que seria injusto 
não reconhecer que há pes-
soas brilhantes e honestas 
atuando na política. Mas, 
sejamos francos, o número 
de pessoas desonestas e de 
parcos conhecimentos em 
cargos relevantes é bastante 
grande. É bem verdade que 
parte dessa realidade se 
deve ao fato de que a polí-
tica, sobretudo em cargos 
eletivos, não é o regime 
dos melhores, mas o regime 
dos mais numerosos. Ganha 
quem tem mais votos, não 
quem é mais honesto e 
mais capaz. A técnica de 
conquistar votos tem sua 
lógica própria.

Os atributos da liderança 
são úteis não apenas para 
uso na atividade profis-
sional, na política ou para 
ganhar dinheiro; são úteis 
também como um meio 
para melhorar a si mesmo 
e fazer o bem aos outros 
e à sociedade. É algo que 
vale desenvolver, estudar 
e aprender. 

O Brasil e o mundo preci-
sam de mais líderes, sem os 
quais o progresso fica difícil.

 
(*) - Economista, é reitor da 

Universidade Positivo.
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Ransomware na vertical 
educação: escolas 

sob domínio do crime digital
Brook Chelmo (*)*

Estou falando de ataques em que 
serviços acadêmicos e adminis-
trativos foram bloqueados – para 

resolver esse impasse, os criminosos 
digitais exigem ransomware na casa dos 
milhares de dólares. Uma instituição 
educacional em Rockville Center, na 
grande New York City, por exemplo, 
pagou US$ 88.000,00 em resgate para 
poder voltar às suas operações. Ao todo, 
mais de 500 ataques contra escolas nos 
EUA foram relatados em 2019.

Além disso, muitas universidades e 
faculdades sofreram ataques de ran-
somware, vazamentos de informações 
e tiveram e-mails hackeados. As univer-
sidades e institutos acadêmicos estão 
sendo alvo de sofisticados invasores, 
interessados em roubar a propriedade 
intelectual (PI) e os dados de pesquisa 
que eles produzem.

Esse quadro vai ao encontro do que 
informa o Relatório de Ameaças Ciber-
néticas de 2019 da SonicWall: apesar 
da diminuição no volume de malware, 
o ransomware continua gerando lucros 
aos cibercriminosos. No total, o volume 
mundial de ransomware no primeiro 
semestre de 2019 atingiu US$ 110,9 
milhões, um aumento de 15% em re-
lação ao ano anterior.

Além dos danos financeiros causados 
diretamente pelos ataques de ran-
somware, a incapacidade de acessar 
os sistemas paralisa a instituição aca-
dêmica. O prejuízo aumenta de forma 
exponencial quando a universidade 
passa a ser impedida de enviar e-mails, 
registrar o horário de trabalho de seus 
profissionais ou alocar salas de aula e 
recursos de estudo.

Escolas que não pagarem resgate 
podem ficar incapacitadas por lon-
gos períodos

É o que aconteceu com uma escola 
localizada em Walcott, Connecticut, 
que sofreu um ataque de ransomware 
e ficou com os dispositivos bloqueados 
por semanas, até que o pagamento do 
resgate fosse finalmente aprovado pelo 
conselho do condado.

“Os cibercriminosos identificam a 
instituição educacional como um alvo 
fácil: um contexto em que, apesar de 
trabalhar com dados sensíveis e pri-
vados, os controles de segurança e os 
recursos tecnológicos nem sempre são 
robustos”, disse Bill Conner, Presiden-
te e CEO da SonicWall. "Diante deste 
quadro, as discussões sobre ataques 
de ransomware estão migrando da sala 
de diretoria para as reuniões de pais e 
mestres. É fundamental, porém, que as 
discussões se transformem em ação”.

A situação em outras partes do mundo 
também é preocupante. Na Austrália, o 
chefe da agência de inteligência local 
foi recrutado para informar as univer-
sidades sobre ameaças cibernéticas 
e formas de prevenção. Essa foi uma 
das iniciativas implementadas após 

ameaças extremamente sofisticadas 
comprometerem a ANU (Australian 
National University), permanecendo 
ativas nos sistemas da universidade 
por meses.

No Reino Unido, em 2019, os testes 
de penetração realizados pela JISC, a 
agência governamental que fornece 
serviços informatizados aos órgãos 
acadêmicos do Reino Unido, testaram 
as defesas de mais de 50 universidades 
britânicas. Os resultados foram assus-
tadores: os testadores obtiveram 100% 
de sucesso, obtendo acesso a todos os 
sistemas testados. Os sistemas de defe-
sa foram superados em menos de uma 
hora em alguns casos, com os hackers 
éticos acessando dados de pesquisas, 
sistemas financeiros e informações 
pessoais de funcionários e alunos.

Aluno pode contribuir para aumen-
tar a vulnerabilidade do ambiente 

Não é por acaso que as universi-
dades estão entre as mais atacadas. 
As instituições de ensino superior 
gerenciam pesquisas que envolvem 
verbas governamentais e privadas, 
armazenam informações pessoais de 
alunos e professores e se conectam com 
muitos órgãos e provedores externos 
e, é claro, com os pais. Isso significa 
que a escola tem uma superfície de 
ataque muito grande.

"É muito fácil exigir e receber pa-
gamento de resgate sem os riscos 
associados à exfiltração de dados 
tradicional", explica Conner. “Até que 
as organizações educacionais levem a 
sério a proteção contra ransomware, 
esses tipos de ataques de amplo alcance 
continuarão ocorrendo. As redes edu-
cacionais podem ser comprometidas 
em minutos. O custo de resgate das 
operações diárias são muito elevados”.

O quadro ganha complexidade diante 
do fato de que os alunos são vítimas 
fáceis de golpes de phishing. A falta de 
experiência dos alunos combinada com 
a tendência de usar senhas simples em 
vários serviços torna-os propensos a 
ataques de coleta de credenciais e de 
pulverização de senhas. Exacerbando 
ainda mais a situação da segurança, os 
estabelecimentos de ensino geralmen-
te têm uma equipe limitada dedicada à 
segurança. Ao contrário dos bancos, as 
escolas normalmente não têm pessoal 

dedicado à segurança da informação, 
envolvido em proteção 24/7.

Proteção contra ransomware: me-
lhores práticas

A Agência de Segurança Cibernética 
e Infraestrutura de Segurança Interna 
do Departamento dos EUA (CISA) re-
comenda as seguintes precauções para 
proteger os usuários contra a ameaça 
de ransomware:

	 •	Atualize	o	software	e	os	sistemas	
operacionais com os patches mais 
recentes.

	 •	Nunca	 clique	 em	 links	 ou	 abra	
anexos em e-mails não solicitados.

	 •	Faça	backup	dos	dados	regularmen-
te. Mantenha-o em um dispositivo 
separado e armazene-o offline.

	 •	Use	a	lista	de	permissões	de	apli-
cações para permitir que apenas 
programas aprovados sejam exe-
cutados na rede.

	 •	Habilite	filtros	fortes	de	spam	para	
impedir que e-mails de phishing 
cheguem aos usuários finais e au-
tentique e-mails de entrada para 
impedir a falsificação de e-mails.

	 •	Examine	todos	os	e-mails	de	entra-
da e saída para detectar ameaças 
e filtrar arquivos executáveis para 
alcançar os usuários finais.

	 •	Configure	firewalls	para	bloquear	
o acesso a endereços IP maliciosos 
conhecidos.

	 •	Evite	pagar	resgate;	isso	só	aumen-
ta o problema, incentivando mais 
ataques.

O aumento de ataques de ransomwa-
re contra instituições educacionais 
mostra que os cibercriminosos des-
cobriram que a educação é um alvo 
lucrativo para ataques de ransomware. 
Ao se analisar esse quadro, fica claro 
que há vulnerabilidades em comum nas 
instituições vítimas de ransomware. 
Vencerá essa ameaça quem estiver 
preparado, implementando as práti-
cas recomendadas e as mais recentes 
contramedidas de ransomware.

(*) É gerente sênior de marketing de 
produtos da SonicWall.

Houve um claro aumento nos ataques de ransomware sobre instituições educacionais, sejam escolas 
de ensino fundamental e médio ou faculdades e universidades
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Serviço para facilitar a declaração do IR 

@A declaração do imposto de renda pode agora ser feita de maneira 
simples e ágil, por meio de um programa online que dispensa 

a contratação de um contador. Esta é a proposta da IRBot, startup 
criada, em outubro do ano passado em São Paulo, com o objetivo de 
trazer ao mercado uma solução descomplicada e amigável, pronta 
para ser utilizada por qualquer contribuinte. A ferramenta tradu-
ziu os jargões de contabilidade presentes no programa da Receita 
Federal - capazes de assustar brasileiros de diferentes formações e 
níveis sociais - para tornar o preenchimento da declaração acessível 
a todos os perfis. O custo para utilizar o programa varia de R$ 29,90 
a R$ 49,90 - a depender do quão próximo da data limite de entrega 
da declaração o contribuinte está.

Niolog

@A Bomesp (Bolsa de Moedas Virtuais Empresariais de São Paulo) 
lança o Niolog, para atender às demandas logísticas das empresas, 

trazendo soluções para as principais dificuldades da área. Inédito no 
mercado nacional, é o primeiro sistema de rastreabilidade a funcio-
nar em uma Sidechain - uma blockchain que valida dados de outras 
blockchains, o que garante mais rapidez e segurança nos negócios. O 
sistema apresenta vantagens consideráveis quando comparado aos 
tradicionais processos logísticos: redução no índice de reentregas, 
maior controle da jornada de trabalho, ausência de papeis e a garantia 
de entrega para o endereço e destinatário corretos. "Na plataforma 
temos a rastreabilidade de todo o fluxo produtivo, incluindo laudos, 
temperatura, data, hora e localização de cada etapa”, explica Vinicius 
Hernandes, diretor executivo do Niolog (www.niolog.com.br). 

ricardosouza@netjen.com.br

Qual o papel do desenvolvedor na 
estratégia de negócio do cliente?
Além da expectativa das 

funcionalidades, correção de 
possíveis bugs e prazos a serem 
cumpridos, o novo perfil exigido 
pelo mercado vai muito além da 
criação de código de qualidade 
e passa pelo envolvimento dos 
programadores nas estratégias 
de negócios dos clientes. E este 
é o tema do sexto episódio da 
série "A Chat About - O papel do 
desenvolvedor na estratégia de 
negócio do cliente", organizada 
pela DB1 Global Software, uma 
empresa do DB1 Group , espe-
cializada no desenvolvimento 
de software sob demanda .

De acordo com André Ce-
lestino, desenvolvedor Delphi 
sênior da DB1 Global Software, 
e o entrevistado neste episó-
dio, "houve um tempo em que 
o programador era mesmo 
um digitador de códigos. Ele 
apenas recebia o requisito de 
um cliente e o transformava 
em funcionalidade no sistema. 
Hoje, o mindset destes profis-
sionais precisa acompanhar as 
necessidades do mercado, que 
exigem um perfil muito mais es-
tratégico e alinhado ao foco no 
foco do cliente", explica (http://
bit.ly/achatabouttechEP06).


