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News@TI
UNISAL realiza Webinars sobre temas atuais 

@Para ampliar o conhecimento das pessoas sobre temas atuais 
e pertinentes à pandemia da COVID-19, o Centro Universitário 

Salesiano de São Paulo – UNISAL disponibiliza digitalmente uma grade 
com Webinars para os interessados. A realização é da Coordenação 
de Pós-Graduação da instituição de ensino. A iniciativa é gratuita e 
realizada nas terças-feiras e quintas-feiras, entre 19h30 e 20h30. Neste 
primeiro momento, os assuntos estão relacionados à área de Engenha-
ria e Tecnologia da Informação, com cronograma até o dia 21. Outras 
áreas da pós-graduação do UNISAL também disponibilizarão palestras 
digitais. Para participar, o interessado deve acessar o site www.unisal.br/
eventos e se inscrever na opção de “eventos on-line”. Depois, receberá 
o link para ingressar no webinar do dia, correspondente à escolha.

Sua empresa está preparada para os novos 
desafios da “segunda onda” do Home Office?

Henrique Lopes (*)

Passado pouco mais de um mês do 
início do período de isolamento 
social, onde toda a sociedade 

brasileira passou a viver confinada em 
suas residências como forma de conter 
a disseminação da Covid-19, o home 
office consolidou seu espaço como um 
novo formato de trabalho que tende a 
permanecer mesmo após a crise pas-
sar. Há tempos se fala das vantagens 
financeiras do trabalho remoto, que são 
em grande parte proporcionadas pelas 
tecnologias, e que agora, de maneira 
inusitada e repentina, são testadas por 
uma grande parcela de empresas.

Em tempo recorde, gestores tiveram 
que traçar planos para enviar seus 
colaboradores para casa, com uma in-
fraestrutura mínima a fim de garantir 
a continuidade de suas operações. Do 
ponto de vista do ambiente de TI, esse 
movimento leva a riscos críticos de se-
gurança cibernética que precisam ser 
considerados e muito bem planejados a 
fim de evitar possíveis problemas futuros 
quando a situação se normalizar e todos 
voltarem para o escritório.

Os principais desafios vão desde a falta 
de notebooks no mercado devido à alta 
procura, incluindo o mercado de aluguel 
de máquinas, até a implantação de todas 
as camadas de proteção e segurança 
passando pela educação do usuário sobre 
as boas práticas de segurança de dados 
e engenharia do crime virtual.

A realidade é que a maioria das com-
panhias brasileiras está tendo a sua 
primeira experiência com esse modelo 
de trabalho e junto com essa nova prá-
tica, estão vindo uma série de novos 
desafios que independente do nível de 
maturidade digital das companhias, 
todas irão enfrentar, mais cedo ou mais 
tarde, a “segunda onda” dos desafios de 
TI trazidos pelo home office.

Vários profissionais da área já estão 
debatendo como será o suporte das 
equipes de TI quando esses dispositivos 
retornarem para o ambiente corporati-
vo sem colocar em risco as redes das 
empresas. O processo de “sanitização” 
será uma peça-chave no tratamento 
dos dispositivos, para evitar uma série 
de “infecções” que podem colapsar as 
redes corporativas, fazendo uma alusão 
com o mundo real, e voltar a repetir uma 

pandemia como a que estamos vivendo 
atualmente.

É nessa fase da “segunda onda” que 
as novas tecnologias se tornam nossas 
grandes aliadas para suportar essa 
demanda. Algumas ferramentas são 
fundamentais e devem ser colocadas 
como prioridade nesse processo. Uma 
delas é a tecnologia VPN (Virtual Pri-
vate Network, em inglês) 
que, apesar de ser apenas 
o primeiro passo, se apre-
senta como essencial para 
simplificar o tráfego de da-
dos de forma segura. Ainda 
existem algumas soluções 
de VPN mais robustas, que 
fazem a checagem do pro-
cesso de compliance que 
algumas organizações exi-
gem, para liberar perfis de 
acesso ou gerar uma regra 
que conecta a máquina em 
um único servidor, o que já 
minimiza o risco de uma 
possível infecção.

Ainda dentro das ferramentas de 
segurança, têm ganhado cada vez mais 
destaque as tecnologias de criptografia 
de dados de HD para proteção em ca-
sos de furtos ou roubos de máquinas e 
também as tecnologias de duplo fator 
de autenticação de senha, garantindo o 
controle de acesso à rede e a proteção 
de informações sigilosas.

Prevenção
A tecnologia DLP (Data Loss Prevetion 

ou Prevenção de Perda de Dados) não 
é novidade no mercado, mas voltou ao 

centro das discussões por sua carac-
terística, que serve exatamente para 
analisar os arquivos acessados por um 
funcionário, além de conseguir colocar 
um funil para verificar quem acessou. 
Alguns podem dizer que é uma solução 
complexa, por depender da classificação 
da informação, mas o objetivo é gerar um 
registro preciso de todos os processos, 
para que a empresa não só consiga fazer 

o rastreamento no caso 
de um vazamento de 
dados, como também 
analisar a origem do 
problema. Ou seja, o 
sistema consiste em 
um conjunto de polí-
ticas de segurança e 
regras que podem ser 
aplicadas com a ajuda 
de softwares especia-
lizados para reforçar o 
bloqueio contra possí-
veis invasores.

Apesar das formas 
de interação social e 

de trabalho estarem mudando com a 
nossa nova realidade dentro da pan-
demia, a segurança dos negócios virou 
prioridade em um mundo digitalmente 
transformado. A adoção do home office 
trouxe diversos desafios para as empre-
sas e já está deixando algumas reflexões 
para o futuro. Dentre elas, está o uso 
iminente das tecnologias para tornar 
trabalho mais colaborativo, inteligente 
e, claro, mais seguro. Sua empresa está 
preparada?

(*) É especialista em Segurança de Dados na 
NetSecurity, empresa especializada 

em Cibersegurança

São Paulo, terça-feira, 19 de maio de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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O inverno de nossa desesperança

O título acima não é meu. É do 
clássico livro de John Steinbeck, 
publicado em 1961, um ano antes 
de ele receber o Prêmio Nobel de 
Literatura. 

Que, por sua vez, puxou a expressão da 
primeira frase da peça Ricardo III, de 
Shakespeare. Em sua obra, o magistral 

escritor norte-americano descreve e interpreta 
o mundo de um homem atormentado pelos 
dilemas impostos pelo dinheiro e pela moral, o 
protagonista Ethan Hawley, empregado de uma 
mercearia, casado, dois filhos, convivendo em 
uma comunidade de baleeiros, e atormentado 
pela ideia de melhorar sua vida e a da família. 

Até onde vão os escrúpulos e a vida digna e 
honesta quando se trata de conseguir dinheiro? 
Um ser humano pode suportar a pressão de 
seu meio social sem romper com a ética da 
decência? A lógica da pecúnia é pontuada em 
tom de desencanto, a traduzir o dilema entre 
seguir a trilha da ordem moral ou buscar o 
conforto material para si e os seus. O tema cai 
bem nesse momento em que o planeta mergu-
lha em uma catástrofe que já é considerada a 
maior dos últimos cem anos. 

Vive-se um momento em que os valores que 
permeiam modos e costumes da vida contempo-
rânea são todos submetidos ao confessionário de 
nossas consciências. Afinal, têm sentido a compe-
tição desvairada entre as grandes Nações, cada 
qual lutando vorazmente para liderar o ranking 
dos bens materiais, quando nenhuma delas, com 
seus arsenais de guerra, consegue vencer um 
bichinho microscópico, de nome Coronavírus? 

Que adianta angariar grandeza se o poder estra-

tosférico por ela propiciado não consegue sustar 
a corrente de milhões de pessoas infectadas e dar 
um paradeiro aos milhares de mortos que enchem 
os cemitérios? E o que dizer da política e de seus 
conjuntos que disputam assentos nos espaços dos 
Poderes? Questões como essas batem em nossa 
mente nesse tormentoso outono, a prenunciar 
um inverno tomado pela desesperança e prova-
velmente pleno de interrogações. 

A tão aguardada vacina está chegando ou 
demorará um ano, dois e até cinco como se lê 
na mídia? O arsenal científico das Nações não 
consegue ter resposta convincente? Quanta 
fragilidade em um mundo dominado por apa-
ratos de poder. Ante uma paisagem deserta de 
respostas positivas, fenecem as esperanças. 
A angústia enche os corações de amargura 
quando nos deparamos com estatísticas de 
mortos, valas abertas nos cemitérios, pessoas 
portando máscaras nas ruas, flagrantes de um 
jeito esquisito de viver, coisa sui-generis para 
as três gerações. 

Mais uma imagem desenhada em nossas 
cabeças: a de um portentoso transatlântico 
que perdeu o comando no meio da borrasca, 
tentando se equilibrar nas ondas do mar re-
volto. Por nossas águas, a sensação é da falta 
de rumos. Nossa bússola perdeu o norte. Na 
área sanitária, o desastre ocorre todos os dias, 
com falta de equipamentos para atender as filas 
gigantescas de contaminados; as UTIs estão 
esgotadas; os heróis do cotidiano – médicos 
e profissionais de enfermagem – confessam 
não dar conta da multiplicada demanda. Na 
frente da economia, o pandemônio se instala, 
enquanto o paradoxo emerge com força. 

Desde o final dos anos 80, com a debacle do 
comunismo liderado pela URSS, alinhou-se a 

régua econômica do planeta pelo traçado do 
liberalismo, com as lições de Friedrich Hayek 
(economista e filósofo austríaco, depois natu-
ralizado britânico) e de Milton Friedman. Eles 
pregam o Estado mínimo, permitindo maior 
mobilidade econômica, sem centralização 
excessiva de decisões. Estado que zelaria pelo 
bom funcionamento do mercado, na esteira de 
leis de proteção à iniciativa privada. O mone-
tarismo se desenvolve com força a partir da 
Universidade de Chicago, onde nosso atual guru 
da economia, Paulo Guedes, fez seus estudos. 

E quando pensávamos ter um governo pau-
tado nessa régua, com a promessa de privatizar 
cerca de 600 braços do Estado (criou-se até 
uma Secretaria de Desestatização), eis que 
estamos na iminência de alçar ao altar da 
economia John Maynard Keynes, o economista 
britânico (1883-1946), que pontuou sobre a 
necessidade de forte intervenção econômica 
do Estado com o objetivo de garantir pleno 
emprego e controle da inflação. Nessa direção, 
tateia um designado plano Pró-Brasil. 

Qual será o porte do Estado brasileiro, sob 
mando de um ex-capitão do Exército e cer-
cado de generais? Afinal, onde estamos, para 
onde vamos? À nossa frente, o risco de queda 
de 5% do PIB para este ano, com aumento 
desenfreado do desemprego. E há quem diga 
que essa pandemia tão cedo não desaparecerá.

Daí nossa desesperança. Tememos que o 
vento frio do inverno apague a chama bruxu-
leante de nossa lamparina.

 
(*) - Jornalista, é professor titular da USP, consultor 

político e de comunicação Twitter@gaudtorquato. 
Acesse o blog www.observatoriopolitico.org

Gaudêncio Torquato (*)

“Dentro das 
ferramentas de 
segurança, têm 
ganhado cada vez 
mais destaque as 
tecnologias de 
criptografia de 
dados de HD para 
proteção em casos 
de furtos ou roubos 
de máquinas.”
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A segurança dos negócios virou prioridade em um mundo digitalmente transformado


