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Coluna do Heródoto

Não é fácil fazer 
uma campanha 
para presidência da 
república.  Ainda 
mais quando o 
adversário é um 
militar, ainda que 
aposentado. 

Certamente ele tem 
o apoio dos colegas 
de farda e a visão 

que só os militares podem 
governar o Brasil. Afinal a 
república viveu um período 
militar que culminou com 
forte repressão contra os 
que faziam oposição ao 
presidente-marechal. Muita 
gente morreu em confronto 
com o exército. Os tempos 
são outros agora, a corrida 
para o palácio presidencial 
se dá através de eleições e os 
apoiadores podem escolher 
em quem votar. 

É verdade que a disputa 
está marcada com uma to-
nalidade diferente uma vez 
que um candidato é civil e 
seu opositor é um militar 
da reserva  do exército. 
Não passa pela cabeça de 
ninguém que o processo 
eleitoral possa ser violento, 
ou que um golpe de estado 
esteja sendo urdido para 
fraudar de alguma forma a 
eleição. Ninguém esquece o 
período da ditadura militar 
e a forma rude com que o 
poder foi passado para um 
civil.

O candidato civil inova. Sai 
pelo Brasil à fora em busca 
de um diálogo direto com 
a população. Quebra uma 
tradição de fazer campanha 
apenas em banquetes com 
as oligarquias estaduais e 
entrevistas para órgãos de 
comunicação de cartas mar-
cadas. Caravanas são orga-
nizadas espontaneamente.  
A estratégia é percorrer 
todas as região brasileiras e 
mobilizar o eleitorado com 
comícios, encontros, cami-
nhadas cívicas, palestras e 
outras iniciativas. 

Tudo isso é uma novidade 
e deixa o candidato opositor 
restrito à campanha tradi-
cional. Nunca se estabele-

ceu uma força política tão 
poderosa na república em 
torno do nome de um  can-
didato civil. As críticas ao 
candidato militar remontam 
à época que as forças arma-
das estiveram no controle 
da nação e não resolveram 
os angustiantes problemas 
pelos quais o pais passa. 

Educação precária, au-
sência de saneamento, 
falta de uma organização do 
trabalho, ordenamento para 
a exploração dos recursos 
naturais, só para listar os 
problemas mais urgentes. 
Obviamente a lista não para 
aí. O candidato civil tem 
base política principalmen-
te em São Paulo, a unidade 
da federação mais rica. Com 
suas andanças conquista 
o apoio de outras regiões, 
entre elas do nordeste, uma 
vez que é nascido lá e se 
orgulha disso em todos os 
atos de campanha. 

Não esconde, sequer, o 
seu sotaque nordestino. 
Os controladores de sua 
campanha eleitoral focam 
nos centros urbanos e no 
apoio da região nordeste, 
completamente alijada do 
controle dos destinos da 
república. Com isso se isola 
principalmente os oligarcas 
proprietários de terras que, 
sem outra opção, apoiam 
a candidatura do militar 
aposentado. De um lado um 
civil, de outro um militar. 
Este é o  principal embate  
da eleição presidencial. 

Por isso os apoiadores do 
baiano carimbam sua ação 
como Campanha Civilista. 
Fica claro que há uma divi-
são no país, mais do que isso, 
uma tentativa de indispor 
civis contra militares, da 
ativa ou não. Mas o baixinho, 
bigodudo, grande orador, 
aclamado pela juventude 
universitária, com obras 
publicadas no exterior não 
se intimida. Rui Barbosa 
peita o Marechal Hermes. 

Este, com o apoio das 
oligarquias rurais vence a 
eleição  e se torna presiden-
te do Brasil em 1910.

 
(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 

da Record News.

Heródoto Barbeiro (*)

Candidato 
nordestino

Dicas para proteger sua conta 
no WhatsApp contra golpes 

A Avast, líder global em produtos 
de segurança digital, compar-
tilha dicas sobre como os usu-

ários podem proteger as suas contas 
do WhatsApp contra uma clonagem 
indesejada. Os golpistas estão usando 
a engenharia social para induzir as pes-
soas a fornecer o código de verificação 
de seis dígitos e, assim, dar a eles o 
controle das contas do WhatsApp.

Verificação falsa
O WhatsApp verifica o número 

do telefone, para garantir que esse 
número pertence à pessoa que está 
configurando a conta. Para isso, envia 
um código de verificação de seis dígitos 
ao número via SMS. Então, os golpis-
tas estão aproveitando esse processo 
de verificação para ter o controle das 
contas do WhatsApp das pessoas, 
inserindo o número do telefone que 
desejam atacar no aplicativo e fazendo 
o uso da engenharia social para induzir 
a vítima a compartilhar a verificação 
de seis dígitos recebida via SMS.

“Vimos vários relatos de táticas que 
os golpistas estão usando para enganar 
a pessoa a compartilhar o seu código 
de verificação, inclusive se passando 
por celebridades que a vítima segue 
no Instagram, chamando-a e convi-
dando-a para uma festa. Neste caso, 
o golpista solicita que a vítima envie 
o seu código de verificação do What-
sApp, para confirmar a sua presença 
na festa. Também ouvimos falar de 
vigaristas que usam a mesma tática, 
mas se apresentam como parceiros de 
negócios, deixando escapar nomes de 
colegas com os quais a vítima trabalha 
para parecerem confiáveis”, explica 
Vojtech Bocek, engenheiro sênior de 
segurança para dispositivos móveis 
da Avast. “Os golpistas também es-
tão usando as contas invadidas para 
acessar os contatos da vítima inicial, 
tentando obter o controle de outras 
contas, o que pode ser muito eficaz já 
que a maioria das pessoas confia em 
seus amigos e familiares e, portanto, 
pode não pensar duas vezes em com-
partilhar o código de verificação com 
outras pessoas".

Informações do grupo
Depois que alguém controla a conta 

do WhatsApp de uma outra pessoa, ela 
tem acesso a todos os grupos de bate-
-papo do WhatsApp aos quais a vítima 

pertence. As mensagens registradas 
anteriormente no bate-papo em grupo 
não aparecem, mas os números dos 
telefones dos outros membros desse 
grupo são visíveis, assim como as 
novas mensagens enviadas ao número 
que está sendo controlado.

“Há várias coisas que os impostores 
podem fazer depois que assumem 
uma conta do WhatsApp, incluindo a 
coleta de novas mensagens recebidas 
pelo número controlado, a coleta de 
informações sigilosas da vítima, de 
seus amigos e de familiares ou até 
mesmo da empresa onde a vítima 
trabalha. Os golpistas podem enviar 
mensagens para os contatos da víti-
ma pedindo dinheiro, credenciais de 
login para as contas compartilhadas 
e outras informações confidenciais. 
Informações como essas podem ser 
usadas para chantagear ou invadir ou-
tras contas”, completa Vojtech Bocek.

Como os usuários podem se 
proteger?

Vojtech Bocek compartilha as se-
guintes dicas para que os usuários 
possam seguir e, assim, ajudar a evitar 
golpes de clonagem do WhatsApp:

Ativar a verificação de dois 
fatores.

Os usuários devem ativar a auten-
ticação de dois fatores nas configu-
rações do WhatsApp. Dessa forma, 
o invasor também precisará inserir o 
PIN de autenticação de dois fatores 
do usuário, além do código SMS, di-
ficultando muito o sequestro de uma 
conta.

Compartilhar nem sempre é uma 
forma de cuidado.

Os usuários nunca devem compar-
tilhar os códigos de autenticação com 

ninguém, nem mesmo com os amigos 
e familiares. Ninguém deve solicitar 
um código de verificação de qualquer 
tipo via WhatsApp. Se alguém diz que 
precisa verificar uma conta, é provável 
que seja um golpe. Os códigos de au-
tenticação e verificação de dois fatores 
devem ser tratados como senhas, o 
que significa que nunca devem ser 
publicados ou compartilhados com 
ninguém.

Atenção com a privacidade.
Os usuários devem evitar compar-

tilhar o seu número de telefone em 
plataformas públicas, a qualquer custo 
possível. Caso uma pessoa precise ser 
contatada, ela deverá fornecer o seu 
endereço de e-mail. Os números de 
telefone que o WhatsApp usa, para 
identificar as pessoas, são fáceis de 
obter. A maioria das pessoas não con-
sidera um número de telefone como 
informação secreta. Por isso, o número 
do telefone pode estar disponível no 
perfil de mídia social, ser enviado para 
diferentes serviços e depois vendido 
para ações de marketing ou fazer parte 
de vazamentos de bancos de dados 
que são vendidos na darknet.

Retome o controle.
O usuário que suspeitar que a sua 

conta do WhatsApp foi invadida, deve 
entrar no aplicativo do WhatsApp com 
o seu número de telefone e verificá-
-lo, inserindo o código que recebe 
via SMS. Isso desconectará os outros 
usuários, devolvendo ao proprietário 
o controle real da sua conta. O usuário 
que teve a sua conta invadida também 
deve falar com os seus contatos por 
outros canais, informando-os sobre as 
suas suspeitas e pedindo que ignorem 
as mensagens provenientes da sua 
conta do WhatsApp invadida até que 
o problema seja resolvido.

Empresa compartilha dicas de segurança para que os usuários possam se proteger contra golpes de 
engenharia social, criados para controlar as contas do WhatsApp.
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News@TI
Sanofi abre inscrições para Programa de 
Estágios

@A Sanofi está com inscrições abertas para 50 vagas 
de estágio para suas unidades em São Paulo, Suzano 

e Campinas. Durante o estágio, os estudantes passam por 
um processo de formação e desenvolvimento, atuando 
em projetos de desafiadores na organização. São aceitos 
estudantes dos cursos de: tecnologia como ciência da 
computação, análise de sistemas, sistemas de informação; 
administração; marketing; contabilidade; economia; enge-
nharia; matemática; estatística; comunicação; jornalismo; 
publicidade; e psicologia. Inscrições devem ser feitas pelo 
site: www.ciadeestagios.com.br/sanofi

Mídia e Pesquisa vai debater divulgação 
científica e mídias digitais

@O 5º Encontro Mídia e Pesquisa terá como tema a 
Divulgação Científica e Mídias Digitais. O evento vai 

reunir cientistas, professores, jornalistas e estudantes no 
dia 7 de abril de 2020, das 8h30 às 12h30, para discutir e 
debater como as mídias digitais podem ajudar a promover 
a divulgação da ciência. O evento é organizado pela Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e 
a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e será 
realizado no Centro de Convenções da Unicamp, em Cam-
pinas, SP (https://www.embrapa.br/busca-de-eventos/-/
evento/409445/5-encontro-midia--pesquisa#sec-progra-
macao).

São Paulo, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 Negócios2 Negócios
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A tecnologia que monitora a produção do campo à mesa
A velocidade no avanço da tecnologia, 

o impacto e as mudanças que provoca no 
cotidiano da população, já que também 
trilha um caminho mais acessível a todos, 
permite ao produtor rural assumir para si 
as responsabilidades sobre a qualidade da 
produção e, com isso, realizar o monitora-
mento de tudo que acontece na fazenda, 
o que é imprescindível no campo atual.

O agronegócio nunca esteve tão em foco 
entre as soluções lançadas no mercado 
tecnológico, até mesmo por influência do 
comportamento da sociedade, que é cada 
vez mais exigente sobre a procedência e 
as metodologias dos processos produtivos 
daquilo que consome. E hoje, por meio 
do apoio das agtechs, principalmente, é 
possível atender a essa demanda, inclusive 
por meio do rastreamento do alimento que 
sai das propriedades agrícolas.

A partir do princípio de food safety, que 
implica em produtos mais saudáveis, de 
acordo com as orientações da ANVISA, é 
possível comprovar com tranquilidade a 
origem dos alimentos e os procedimentos 
aplicados nas lavouras e pastos, desde 
que seja feito o monitoramento e rastre-
amento de tudo o que acontece durante 
o processo produtivo – do campo à mesa 
do consumidor.

Na atualidade, as fazendas podem ser 
completamente monitoradas, graças às 
tecnologias disponíveis. Nada passa sem 

registro, inclusive, e principalmente, a ma-
neira como é feito o manejo dos defensivos 
e fertilizantes, vistos muitas vezes pela 
população como vilões.  Esses produtos, 
no entanto, são essenciais para um cultivo 
em larga escala e de qualidade.

Com aplicativos que oferecem as infor-
mações necessárias para preparar o solo 
corretamente, por exemplo, o agricultor 
consegue tornar a plantação mais bem-
-sucedida, e aplicar os insumos de maneira 
controlada, com o menor risco possível à 
natureza. As novas tecnologias definem 
não só os locais específicos onde devem 
ser aplicados os produtos, como também 
a quantidade para cada caso com precisão. 
Nesse sentido, as startups e as principais 
empresas do país estão sendo funda-

mentais, pois disponibilizam ferramentas 
que ajudam, ainda, no planejamento e na 
mensuração de resultados.

Assim, é possível comprovar todos os 
processos e adotar a agricultura de preci-
são, gerando valor aos produtos por meio 
da certificação de qualidade e atendendo 
um consumidor cada vez mais consciente. 
Além de ser um fator importante para 
o mercado interno, todos esses passos 
impactam positivamente a exportação. 
O agricultor brasileiro quer, e precisa, se 
diferenciar cada vez mais para se tornar 
mais competitivo.

Daí a importância na transparência 
dentro do agronegócio. A realidade do que 
acontece no campo deve ser exposta e é 
de interesse público. A conscientização do 
varejo e do consumidor sobre o assunto 
é também essencial, uma vez são eles 
que estão na ponta da cadeia, exigindo 
do produtor mais qualidade, segurança e 
informação. Unidos, podem cobrar por um 
“selo de garantia” das propriedades, prio-
rizarem os produtos que são rastreados, 
certificar o manejo e acompanhar todo 
o trajeto ao alimento, do plantio à mesa. 
Tudo isso pode e deve ser feito. Esse é o 
tipo de produção que mais chama atenção 
no mundo.

(Fonte: Kriss Corso é diretor do grupo JCN, que 
produz soja, milho, algodão e café, e sócio-fundador 

da startup Perfect Flight, que promove a gestão 
e monitoramento da pulverização 

de defensivos agrícolas).
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