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Uns fogem do contato, 
outros vendem álcool gel!

Marcus Trugilho (*)

Tenho refletido muito sobre os impactos do 
Coronavírus no cenário econômico mundial 

e discutido com muita gente sobre o quanto 
a divulgação exacerbada e indiscriminada de 
notícias relacionadas tem sido mais prejudicial 
do que a própria doença.

Não minimizo os riscos que uma pandemia 
traz, nem tampouco sinto que os sistemas de 
saúde estão bem preparados para dar conta de 
milhares de pacientes críticos simultaneamente. 
Mas quero dar um outro enfoque agora.

OK. O problema está aí e muitos prejuízos já 
foram computados ao redor do mundo a mesmo 
aqui no Brasil, onde as empresas em bolsa, apenas, 
já perderam mais de 1 trilhão em valor de mercado 
pelas quedas sucessivas e pânico generalizado.

Mas onde estão as oportunidades e como as 
empresas devem se preparar para quando essa 
crise passar (mais uma na nossa história cheia 
delas)? Um fato é irrefutável: o brasileiro sabe 
lidar com crises como poucos povos. E já vemos 
isso começando a se manifestar, com empresas 
de tecnologia liberando suas plataformas de 
videoconferência gratuitamente e ampliando 

significativamente suas bases de leads, ou em-
presas de delivery alavancando suas operações 
com o aumento grande de tempo em casa que 
as pessoas terão nos próximos dias (sem contar 
com a restrição de circulação de funcionários, 
cozinheiros etc). Sem falar nas empresas que 
vendem álcool gel e máscaras.

E as oportunidades não acontecem apenas 
com essas situações mais imediatas. Pensando 
em um médio prazo, em coisa de 3 a 6 meses, 
vejam a situação das companhias aéreas e do 
varejo. As viagens estão cessadas, quer seja 
para lazer ou trabalho. Quando o pico da crise 
passar e as empresas começarem a retomar suas 
rotinas, as viagens de negócios devem retornar 
paulatinamente, o que deve recuperar parte das 
perdas. Mas no setor de lazer, o que será um 
grande problema para as empresas de turismo, 
agentes de viagens e segmentos relacionados, 
pode se transformar em boas notícias para em-
presas de bens de consumo durável.

Normalmente, viagens envolvem valores relati-
vamente altos. Com as mudanças de planos, muitas 
delas deixarão de acontecer efetivamente, porque 
as janelas de folga das pessoas não serão igualmente 
flexibilizadas (férias, folgas remuneradas etc) e 
esses recursos serão redirecionados para trocar 
a TV de casa, o carro, eletrodomésticos, aquela 
reforma que está nos planos faz tempo, enfim, 

muitos outros aspectos das vidas das pessoas terão 
uma atenção maior que o turismo.

Outro aspecto que tenho ouvido muito pouco 
é um efeito de médio prazo que as farmacêuticas 
e empresas de produtos cosméticos e de higiene 
já devem estar de olho. Com os confinamentos 
forçados ao redor do mundo, daqui a 9 meses 
teremos muitos “filhos do Corona vírus”, ou 
crianças concebidas nesse períodos em que as 
pessoas ficam mais em casa e próximas. Isso 
significa que poderemos ter picos de demanda 
desses produtos lá na frente.

O próprio mercado de games e entretenimento 
já mostrou ganhos relacionados à doença, com 
aumentos nas vendas de jogos com o tema e 
pay per view de filmes sobre epidemias e temas 
apocalípticos. “Que horror!”, muita gente vai 
dizer. Pra quem vive da comercialização desses 
conteúdos, tenho certeza que a expressão é 
“que fantástico!”

Enfim, agora que já sabemos do que o vírus é 
capaz e o que podemos fazer para tentar minimi-
zar sua disseminação e efeitos, precisamos focar 
em como recuperar a economia e retomar nossas 
vidas hoje e quando a crise passar, porque ela vai 
passar, os estragos do vírus serão grandes, mas 
não tão grandes quanto o medo que ele causou 
e todos teremos que seguir com nossas vidas. 
Mais preparados, em teoria, para as próximas.

Lavem as mãos, usem álcool gel, evitem aglome-
rações, mas prestem atenção às oportunidades. 
Elas estão por toda parte, mesmo na crise!
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Vivemos uma era em que a exigência por respostas rápidas é inquestionável. Não por acaso, pesquisas apontam que o 
WhatsApp é a terceira rede social mais usada no mundo, com mais de 1,5 bilhão de usuários – se considerarmos outros 

comunicadores instantâneos, veremos que nenhum outro tipo de aplicativo de mídia social é tão popular no planeta. 
Nesses tempos, portanto, os mensageiros on-line são um ativo de comunicação acima de qualquer disputa. 

“Com a entrada 
da LGPD em 

vigor a partir de 
agosto, é vital que 

as companhias 
busquem mitigar 

ao máximo 
os riscos, 

identificando e 
corrigindo as 

vulnerabilidades 
existentes na 

operação.
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O problema, porém, é que estes Apps não estão imunes às 
ameaças e aos riscos do ambiente digital. Na verdade, 
podemos dizer que o WhatsApp – quando mal geren-

ciado – pode ser uma grande porta para ataques maliciosos 
voltados ao roubo ou sequestro de dados pessoais e das ope-
rações. De acordo com pesquisas do mercado, os aplicativos 
de conversas têm sido um dos principais alvos de tentativas 
de golpes e fraudes, com envios de links falsos e malwares.

Por isso mesmo, é essencial que as empresas tenham atenção 
ao uso dessas soluções, buscando práticas e recursos que, de 
fato, agreguem mais segurança à rotina de utilização de smar-
tphones, computadores e redes. O objetivo deve ser sempre 
otimizar a experiência dos usuários, sem abrir mão do controle 
das atividades e da integridade das informações.

É importante que os líderes de negócios estejam atentos a 
este ponto, pois, hoje, a adoção de ferramentas de comunicação 
instantânea é uma ação muitas vezes negligenciada, vista como 
um sistema à parte da operação das empresas. Com a expansão 
das ações de BYOD (Traga seu próprio dispositivo, da tradução 
de Bring Your Own Device, em inglês) e a flexibilização dos am-
bientes de trabalho, é natural que os colaboradores usem seus 
smartphones, tablets e notebooks conectados à rede corporativa 
para acessar o WhatsApp e outros aplicativos pessoais.

Nesse cenário, vale destacar que estudos globais indicam que mais 
de dois terços dos dispositivos móveis em atividade não contam 
com soluções de segurança instaladas. Ou seja: eles podem ser 
muito mais facilmente invadidos ou clonados, gerando uma enor-
me chance de roubo de dados. Outro ponto de atenção é que as 
redes de conversa também se transformaram em grandes fontes de 
informação. De acordo com relatórios especializados, mais de 80% 
dos brasileiros utilizam a plataforma de mensagens instantâneas do 
Facebook como uma forma de receber ou compartilhar notícias.

Isso abre espaço, entre outras coisas, para o avanço de fake news 
e, além disso, para fraudes e golpes de phishing. Assim como em 
nossas caixas de e-mail, somos cada vez mais bombardeados por 
promoções e links imperdíveis também nos mensageiros instantâ-
neos. A diferença, nesse caso, é que esses links acabam chegando 
por meio de grupos e contatos conhecidos – o que implica dizer 
que é necessário que os usuários estejam sempre com a atenção 
redobrada para evitar acessos a sites falsos e maliciosos.

Ativo de comunicação

COMO As eMPresAs PODeM AuMenTAr 
A seGurAnçA nO usO DO WhATsAPP 

Evidentemente, esse não é o único risco associado ao uso do 
WhatsApp nas empresas. Existem dezenas de golpes circulando 
na Internet e no mundo real, com estratégias mais sofisticadas 
do que nunca. A questão, portanto, é: o que podemos fazer para 
mitigar essas ameaças? A primeira resposta é trabalhar a cautela 
e o conhecimento dos usuários. 

As empresas podem melhorar os índices de segurança de dados, 
por exemplo, ao capacitar e qualificar seus colaboradores sobre as 
melhores práticas de proteção na Web – inclusive nos aplicativos 
de conversa. Não acessar links desconhecidos e checar bem a 
procedência das informações e contatos novos, por exemplo, 
são duas boas iniciativas.

Além da formação de uma cultura orientada à cibersegurança, 
no entanto, é necessário também investir no uso de tecnologia 
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de conteúdo e firewalls que limitem o acesso de informações 
por meio de dispositivos não registrados ou por níveis de perfil 
dos colaboradores. Criar padrões de segurança específicos para 
a rede é vital.

Do mesmo modo, é muito válido indicar aos usuários o que 
eles podem fazer para aumentar a segurança do ambiente. 
Por exemplo: é aconselhável 
ativar as verificações por 
duplo fator nas contas, inclu-
sive para registro de novos 
dispositivos. Isso evita que 
uma conta seja clonada e que 
os dados pessoais de clientes 
e dos próprios funcionários 
sejam expostos de maneira 
indevida.

Com a entrada da Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) em vigor a partir de 
agosto, é vital que as compa-
nhias busquem mitigar ao má-
ximo os riscos, identificando e 
corrigindo as vulnerabilidades 
existentes na operação. Isso 
exige, entre outras coisas, a 
análise dos procedimentos em 
relação aos pontos mais triviais 
do dia a dia, como a adoção do 
WhatsApp dentro da rotina dos 
negócios.

A transformação digital e a ascensão da Internet Móvel estão 
trazendo muitas vantagens às empresas. A comunicação instan-
tânea, sem dúvida, é uma delas. Entretanto, é fundamental criar 
condições para que essas inovações sejam usadas para agregar 
valor para as operações, sem causar prejuízos desnecessários. 
O melhor da tecnologia deve ser usado de todas as formas, mas 
sempre com a segurança em primeiro plano. Resta saber quais 
empresas estarão preparadas para extrair o máximo da mobi-
lidade e ao mesmo tempo criar um ambiente seguro e de alta 
performance.

(*) - É Diretor de Serviços da Blockbit (www.blockbit.com).


