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OpiniãO
Ninguém está a 

salvo: Coronavírus 
e cibersegurança

O Coronavírus colocou 
o mundo inteiro 
em estado de alerta 
máximo. Motivos, de 
fato, não faltam: a 
contaminação que se 
espalha pela China e 
que atinge diversos 
países de todo o 
planeta tem mostrado 
que o vírus é mais 
veloz e letal do que 
poderíamos imaginar

O que pouca gente 
sabe, porém, é que 
o Coronavírus tem 

representado cada vez 
mais uma ameaça digital. 
Os cibercriminosos estão 
se aproveitando do estado 
de alerta da população 
mundial, principalmente 
nos países que têm maior 
risco de contaminação, 
para enviarem mensagens 
com conteúdos falsos 
que disseminam diversos 
agentes maliciosos espe-
cialmente criados para 
roubar dados bancários e 
ter acesso irrestrito aos 
arquivos (corporativos e 
pessoais).

Por meio de e-mails com 
links falsos ou de arquivos 
anexos perigosos que, 
aparentemente, trazem 
apenas as instruções de 
proteção e identificação 
do novo vírus, os crimi-
nosos estão atacando ele-
tronicamente a população. 
Ao clicar no conteúdo de 
uma mensagem, os usu-
ários têm seus computa-
dores invadidos e seus 
dispositivos infectados 
com malwares, como o 
Trojan Emotet (eficaz 
em ataques a governos e 
instituições financeiras); 
Cavalo de Troia (capaz de 
espionar e roubar dados 
confidenciais, além de 
obter acesso ao sistema 
do dispositivo); e os Ran-
somwares (cuja função é 
restringir o acesso ao sis-
tema e cobrar seu resgate 
em criptomoedas).

Vale destacar, porém, 
que não estamos diante 
de nenhuma grande novi-
dade, pois hackers sempre 
enviam e-mails e conteú-
dos falsos para ‘fisgar’ os 
dados das pessoas. Porém, 
o que causa surpresa é a 
quantidade de ataques e 
a sofisticação das arma-
dilhas.

Por isso, é importante 
ter em mente que estamos 
em uma era hiperconecta-
da, na qual grande parte 
da população se informa 
e comunica pela Internet. 

Em outras palavras, 
estamos sujeitos a ser 
alvo desses ataques a 
cada clique que damos. A 
questão estratégica é: o 
que podemos fazer para 
mitigar essas ameaças? 
A primeira resposta é 
trabalhar a cautela. As 
empresas podem começar 
suas ações, limitando o 
acesso a links estranhos 
e orientando seus fun-
cionários a não abrirem 
anexos de desconhecidos. 

É importante repensar de 
forma contínua os índices 
e as medidas de segurança 
a partir de planos espe-
cíficos para capacitar e 
qualificar todos os colabo-
radores, como um mantra 
a ser seguido por todos. 

É preciso compartilhar 
melhores prát icas de 
proteção na Web – in-
clusive em aplicativos de 
mensagens instantâneas. 
Os líderes devem acom-
panhar essa jornada de 
perto, buscando caminhos 
para orientar as equipes 
e alertar continuamente 
sobre a importância de 
parar e pensar antes de 
abrir links estranhos ou ar-
quivos anexos suspeitos. 

Além da formação de 
uma cultura orientada à 
cibersegurança, é preciso 
investir no uso de tecnolo-
gias capazes de identificar 
vulnerabilidades e preve-
nir os ataques, com filtros 
de conteúdo e firewalls 
que limitem o acesso de 
informações e mantenham 
todos os dispositivos pro-
tegidos, usando antivírus 
e também, por programas 
certificados de proteção e 
detecção de ataques.

Outra forma de se pro-
teger é ter soluções espe-
cíficas para cada equipa-
mento. Utilizar ferramen-
tas adequadas e sempre 
atualizadas ajuda a evitar 
o roubo de dados, espiona-
gem, exposições indevidas 
ou a danificação de bases 
de dados estratégicas para 
o negócio. Contar com so-
luções de última geração - 
que permitam uma análise 
inteligente, proativa e em 
tempo real – é importante 
para impedir que vírus 
atualizados entrem na 
rede corporativa, causan-
do danos irreparáveis. 

Essa proteção deve estar 
presente em PC, servido-
res e em smartphones, 
pois esses aparelhos es-
tão entre os mais usados 
pelos brasileiros. Além 
da mudança de hábito do 
usuário, que deve descon-
fiar sempre do remetente 
desconhecido e não abrir 
qualquer arquivo recebi-
do, a tecnologia de prote-
ção já está disponível no 
Brasil e pode ser encarada 
como um fator impres-
cindível para aumentar 
a segurança digital das 
empresas. 

O Coronavírus tem nos 
mostrado que combater 
epidemias exige trabalho 
conjunto, coordenação 
e muito controle. Hoje, 
todos nós queremos ter 
informação rápida e glo-
bal, mas vale a pergunta: 
sua organização está re-
almente preparada para 
trabalhar com segurança? 
A resposta começa pela 
tecnologia que utiliza e 
pelas políticas de ciber-
segurança. Manualmente 
é impossível proteger os 
ataques. 

(*) - É CEO da Blockbit 
(www.blockbit.com/pt/).

Anderson França (*)   

Especialista dá dicas de como 
vender sem sair de casa

O Coronavírus não trouxe consigo 
somente sérios problemas de 
saúde pública em escala global, 

mas paralisou o comércio e forçou 
diversas empresas a reduzir ou encer-
rar as atividades, trazendo assim um 
panorama de redução das vendas, crise 
financeira e diversas outras consequên-
cias para trabalhadores e empresários.

No entanto, o especialista em redes 
sociais e influenciador digital Tulio 
Borgias acredita que a internet e a 
tecnologia podem ser a solução para 
momentos de crise e uma excelente 
arma para se manter economicamen-
te ativo e vendendo seus produtos e 
serviços: “a pandemia causou grandes 
transtornos e muitos profissionais 
autônomos e empresários estão pre-
vendo dias muito difíceis devido às 
restrições de circulação de pessoas e 
a quarentena. Contudo, a internet e as 
mídias sociais podem ser a solução para 
se reinventar e manter o seu negócio 
girando, vendendo até mais do que 
antes, transformando a crise em uma 
oportunidade.”

Confira as dicas de Tulio Borgias para 
vender sem sair de casa e não se deixar 
abater pela crise causada pelo surto de 
Coronavírus.

Faça uso das mídias sociais
Neste momento em que todos estão 

reclusos em casa, é preciso usar ferra-
mentas digitais para chegar até o seu 
público. Uma solução rápida e de baixo 
custo é investir na criação de perfis 
do seu negócio nas principais mídias 

sociais (Instagram e Facebook) e usá-
-los de forma inteligente para divulgar 
a sua marca e os produtos e serviços 
que você oferece.

Crie um produto di-
gital

Tem muita gente por aí 
ganhando dinheiro com 
a internet e não faltam 
maneiras para isso. Uma 
delas é criar um produto 
digital para venda. Sabe 
aquele tema sobre o 
qual você é um grande 
especialista? Que tal 
compartilhar seu conhe-
cimento sobre ele com 
outras pessoas por meio 
de vídeo aulas, livros 
ou cursos? É possível 
vender esses materiais usando uma 
rede de sites afiliados para divulgação, 
processo intermediado por ferramentas 
como a Hotmart.

Plataformas de vendas online
Se a sua empresa ainda não conta 

com ferramentas de venda online, esse 
é o momento de tomar essa atitude. 
Avalie qual das diferentes plataformas 
disponíveis no mercado mais se adequa 
às suas necessidades.

Utilize o WhatsApp Business para 
manter as vendas

O Whatsapp é uma excelente ferra-
menta para se aproximar dos clientes. 

No entanto, antes de 
começar a disparar men-
sagens vendendo seus 
produtos ou serviços, 
aproxime-se do cliente, 
envolva-o e explique o 
diferencial do seu con-
tato. Lembre-se de que, 
para ele, o WhatsApp é 
um recurso pessoal que 
ele utiliza para interagir 
com pessoas próximas. 
Qualquer mensagem que 
ultrapasse essa linha pode 
soar como invasiva, inco-
modar e fazer com que 
ele bloqueie o contato da 

sua empresa.

Aproveite os recursos das listas 
de transmissão

As listas de transmissão são como 
grupos de WhatsApp, com a diferença 
de que os clientes recebem as mensa-
gens de forma individual. O conteúdo 
é enviado para todos os contatos sele-
cionados de uma única vez. É possível 
criar listas de transmissão com até 256 
contatos.

Aprenda como driblar a crise e se reinventar na era digital mantendo as vendas com as dicas de Tulio Borgias

News@TI 

Disal concorre ao Prêmio Ebit 2020

@Está aberta ao público a votação para o Prêmio Ebit 2020, 
premiação que elege as lojas online que mais se destacaram no 

mercado durante 2019. Os prêmios têm o objetivo de reconhecer as 
melhores experiências dos usuários. A Disal concorre na categoria 
“Livros”, pois disponibiliza uma série de soluções digitais, como 
omnichanell, aplicativo e a assistente virtual Clara para facilitar o 
contato, a compra e o recebimento de materiais. Vote e acompanhe: 
https://www.ebit.com.br/premio-ebit.

NetMovies oferece filmes gratuitos

@O canal da Netmovies, no YouTube, oferece de graça filmes com-
pletos dublados e com alta qualidade. A cada semana o canal 

inclui dois novos filmes, um às terças-feiras e outro às sextas, sempre 
às 15h, que ficam disponíveis gratuitamente. Criado em julho de 2019, 
o canal já alcançou 130 mil inscritos e acumula 126 vídeos com mais 
de 24 milhões de visualizações totais. Com o objetivo de contar com a 
participação do público, o filme de sexta-feira é escolhido pelos inscritos 
do canal através de uma enquete realizada no próprio Youtube. O filme 
mais recente disponibilizado é "Crônicas da Tribo Fantasma" (https://
www.youtube.com/channel/UCK5RRQ3TdwAbbCWrtnXsN3Q).

Semana Neurobusiness com cursos liberados

@A Infinity Neurobusiness, juntamente com alguns de seus pro-
fessores, Tiago Cavalcanti Tabajara, Maurício Refatti, Sandro 

Eduardo e Luciano Pereira, tiveram a ideia de criar A SEMANA 
DO NEUROBUSINESS que vai acontecer do dia 24 até 27/03. Uma 
semana para que nossos alunos e amigos, estudem neurociência 
aplicada à negócios de forma inteiramente GRATUITA. São mais 
de 6h de aulas ao vivo, com o que existe de mais inovador e eficaz 
para entender como as pessoas decidem e o que motivam seus 
comportamentos. Para se inscrever acesse o link: http://bit.ly/
SEMANA-NEURO.

Para o mercado de pequenas e médias 
empresas

@A Sky.One lança dois novos produtos voltados para o mercado de 
pequenas e médias empresas. As duas plataformas (Sky.Simple e 

Integra.Sky), integradas, irão possibilitar que o fornecedor de soluções 
ERP fidelize seus próprios clientes, oferecendo soluções externas e 
serviços financeiros de forma rápida e simplificada, na nuvem (https://
skyone.solutions/pb/?utm_source=EPR&utm_medium=PR&utm_
campaign=PR_SkyOne_Produtos_Home).

ricardosouza@netjen.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 21 a 23 de março de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“A internet e 
as mídias sociais 
podem ser a solução 
para se reinventar 
e manter o seu 
negócio girando, 
vendendo até mais 
do que antes, 
transformando 
a crise em uma 
oportunidade.

Fotos de: Reprodução / MF Press Global

Com o movimento de desaceleração da 
economia, em virtude do Coronavírus, as 
médias e pequenas empresas começam a 
enfrentar dificuldades nos negócios, sem 
prazo de quando a recuperação acontece-
rá. O sócio da X8 Investimentos, gestora 
que investe em médias empresas, Carlos 
Miranda, explica que o momento pode ser 
propício para identificar novos modelos e 
oportunidades. A X8 foca seus investimen-
tos em empresas que apresentem rápido 
crescimento, gestores excepcionais e que 
gerem alto impacto na sociedade.

“O índice de mortalidade no mundo das 
PMEs é alto e o impacto de uma empresa 
dessa quebrar é grande na sociedade”, alerta 
Miranda. De olho no segmento, a X8 está 
oferecendo mentoria gratuita para empre-
endedores com dúvidas de como se adaptar 
à nova realidade trazida pelo COVID-19. O 
público-alvo são as empresas com fatura-
mento mensal de R$ 50 até 150 milhões.

Na mentoria, o time de especialistas da 
X8 e parceiros vão tratar de temas como 
continuidade de negócios, oportunidades 
diante da crise, gestão financeira e avalia-
ção de eventuais necessidades de aporte 
de capital. As reuniões serão individuais e 
por meio de plataforma totalmente online.

“Estamos disponibilizando de maneira 
gratuita horas de mentoria do nosso time para 
empresas que não tenham com quem discutir 
seus planos de maneira estruturada para 
atravessar esse período”, explica Miranda. 
Os interessados passarão por uma seleção 
e podem se inscrever pelo e-mail mentoria@
x8invest.ventures nos próximos dias.

O sócio da X8 Investimentos cita 10 dicas 
que podem ajudar as PMEs:
1. Foco nos colaboradores: tome precações 

para garantir a segurança de todos e fique 
próximo da equipe.

2.  Foco nos clientes: entenda as necessidades 
e crie soluções para os seus clientes.

3 Foco no caixa: preserve o máximo possível 
para navegar durante um período longo sem 
recursos externos.

4 Revise o plano de negócios. Considere alter-
nativas de receitas e como atingir processos 
mais eficientes.

5 Mantenha a comunicação frequente com o 
seu mercado e com o time.

6 Não paralise. Faça um bom plano de ação 
para o contexto tradicional e verifique formas 
de adaptação.

7 Analise oportunidades de mercado e como 
explorá-las sem perder o foco no negócio 
principal.

8 Compartilhe ideias: converse com outros em-
preendedores, mentores e com especialistas.

9 Dedique tempo para pesquisar ferramen-
tas tecnológicas que facilitam a conexão à 
distância e estão sendo disponibilizadas por 
grandes corporações.

10 Aprenda com a crise. Registre tudo o que 
você fez e qual foram os resultados, isso será 
um bom plano para dificuldades no futuro.

Dicas para PMEs superarem dificuldades nos negócios


