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News@TI
Startup cria conta digital para ajudar donos de 
bares e restaurantes

@Quando se fala em conta digital para pequenos empreendedores, 
a pergunta básica é: como ajudar a digitalizar um público que, 

em sua maioria, utiliza o celular para fazer ligações e se comunicar 
por aplicativos de texto? Sem dúvida, é um desafio, no entanto a 
Donus (www.soudonus.com.br) tem a ambição de levar serviços 
financeiros aos milhares de pequenos e médios negócios presentes 
no país. É comum o pequeno empresário, dono de bar, ter descrenças 
sobre os serviços de grandes empresas bancárias, já que o serviço, 
na maioria das vezes, não é pensado para esse público. Segundo a 
AB InBev - multinacional belga dona da Ambev - mais de 30% dos 
pequenos varejistas brasileiros não têm conta em banco e outros 40% 
não possuem cartão de crédito ou débito.

CISS e Tagsell firmam parceria para inovação 
tecnológica no varejo
@A CISS, empresa especializada no desenvolvimento de software 

para supermercados, lojas de materiais de construção e redes 
de negócio, e o Tagsell, pioneiro no desenvolvimento do software 
para criação de cartazes de oferta, firmam parceria com o propósito 
de levar inovação tecnológica aos pontos de vendas. Pelo acordo, o 
cartazista eletrônico do Tagsell passa a integrar o sistema de gestão 
(ERP - Enterprise Resource Planning) da CISS. Na prática, dentro 
do ERP da CISS os clientes de todo o Brasil, contarão com a opção de 
acesso ao cartazista eletrônico, do Tagsell. Aqueles que adquirirem 
a licença do produto pelo período de 12 meses serão contemplados 
com mais um mês de gratuidade do serviço. “Nosso objetivo é me-
lhorar a experiência do cliente com um ERP mais completo e, ainda, 
permitir que ele usufrua de padronização, produtividade, economia 
e customização na produção dos cartazes”, explica Renan Bisato, 
gerente de marketing da CISS (http://www.tagsell.com.br/).

Home Office: 6 ferramentas críticas de 
proteção de dados que todo negócio precisa

Sandro Sabag (*)

Levantamento da consultoria 
Cushman & Wakefield, feito em 
abril, com centenas de lideranças 

de diferentes setores, revelou que o 
índice de organizações que pretendem 
adotar o modelo como algo definitivo 
chega a 73,8% entre as empresas pes-
quisadas. Mas o quanto elas estão pre-
paradas para tocar seus negócios sem 
colocar as informações corporativas e 
os dados dos clientes em risco?

Embora o home office passe a ser o 
“novo normal” para muitas empresas 
de agora em diante, é importante con-
siderar que esse privilégio venha junto 
com alguns desafios. Afinal de contas, de 
nada adianta manter uma organização 
operando se mais para frente você tiver 
problemas por ter dados de clientes 
vazados após um ataque cibernético. 
Sabemos que as consequências disso 
vão muito além do prejuízo financeiro, 
mas também incluem a perda de clientes, 
dano à reputação da marca, indenizações 
e multas milionárias (principalmente 
após a vigência da LGPD).

No entanto, contar com o parceiro 
de segurança correto irá impulsionar 
a empresa dentro nesse novo cenário, 
provendo as estratégias mais adequa-
das para permitir a produtividade, a per-
formance, a continuidade e a proteção 
do negócio. Entre tantas ferramentas 
disponíveis no mercado hoje em dia, 
que visam auxiliar as companhias nessa 
nova realidade, seis delas são conside-
radas de extrema importância:

Firewall Virtual: imagine uma 
empresa que tinha apenas cinco pes-
soas trabalhando remotamente e, de 
repente, o time todo. Dez túneis de 
VPN na ocasião anterior eram suficien-
tes, mas agora não mais. O que fazer? 
Além da necessidade dos túneis de 
VPN proporcionados pelos firewalls, 
desde o início da quarentena, muitas 
empresas estão optando por comprar 
ou trocar o firewall físico pelo virtual 
por ser uma iniciativa prática, flexível 
e extremamente segura para oferecer 
uma conexão segura para todos os 
colaboradores da empresa.

E-mail Security: mais de 90% dos 
ataques cibernéticos começam via e-
-mail. Por mais preparados e orientados 
que seus funcionários estejam para 
não clicar em qualquer link, em algum 
momento isso acontecerá, já que as 
campanhas de phishing e as técnicas de 
engenharia social estão cada vez mais 
avançadas. Atualmente existem tecno-
logias de proteção de e-mail capazes de 
barrar essas ameaças diversas por meio 
de Inteligência Artificial, analisando, 
identificando e eliminando as ações 
maliciosas das mais diferentes formas.

Multifator de Autenticação: esse 
tipo de solução é um nível de seguran-

e qualquer atividade suspeita, a ferra-
menta age protegendo a informação 
de uma atitude maliciosa.

WAF: quem vende pela internet 
precisa de uma solução dessa, ainda 
mais com o aumento expressivo de 
compras pelos canais digitais nos úl-
timos meses. Esse tipo de tecnologia 
é crucial para proteger todo tipo de 
aplicação na web, como por exem-
plo o e-commerce das pequenas às 
grandes empresas. É uma solução 
que evita de maneira bem-sucedida 
os tipos de ataques cibernéticos mais 
praticados, inclusive contra fraudes 
internas. O WAF – Web Application 
Firewall - é fundamental, porque pro-
tege suas aplicações e impede que a 
sua plataforma fique indisponível ou 
sobrecarregada. Um outro aspecto 
muito importante dessa solução é que 
ela também está disponível na nuvem, 
o que torna a implementação mais 
rápida e prática.

Security Remote Access: já que 
estamos falando de trabalho em um 
ambiente remoto, nada mais apropria-
do que uma solução capaz de proteger, 
gerenciar e auditar o acesso interno 
sem a necessidade de uma VPN. Essa 
solução elimina a base que os atacantes 
podem ganhar no ambiente, monitora 
e audita sessões em tempo real, dimi-
nuindo o tempo de resposta em caso de 
um incidente de segurança. Podendo 
ser integrada ao SIEM, gera relatórios 
de logs que podem ser acessados de 
qualquer dispositivo móvel ou nave-
gador web.

É importante que a revenda tenha 
uma parceria sólida com seu distribui-
dor, de modo que ele consiga oferecer 
o melhor apoio de pré-venda, treina-
mentos, suporte para o deployment e 
capacitação de uso aos clientes finais. 
Em resumo, ter tecnologias adequadas 
é tão importante quanto ter seus cola-
boradores preparados para esses novos 
dias e dinâmicas de trabalho.

(*) É CEO do Grupo ApliDigital

São Paulo, sábado a segunda-feira, 27 a 29 de junho de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“De nada adianta 
manter uma 

organização operando 
se mais para frente 

você tiver problemas 
por ter dados de 
clientes vazados 
após um ataque 

cibernético.”

Inúmeras pesquisas de mercado apontam que, mesmo após o fim da pandemia, muitas empresas 
tornarão o modelo de trabalho mais flexível, com muitas aderindo ao home office em caráter definitivo

OpiniãO
Proibição de pagamentos 

por WhatsApp: cautela 
ou conservadorismo?

Uma semana foi suficiente 
para derrubar o WhatsApp 
como meio de pagamento

A novidade havia sido anun-
ciada no Brasil, primeiro 
país a receber o recurso, 

no último dia 15. Mas em ques-
tão de dias, o Banco Central e o 
CADE, órgão ligado ao Ministé-
rio da Justiça, responsável pela 
coibição da formação de cartéis, 
ordenaram a suspensão do servi-
ço. Isso em um momento crítico 
de pandemia, em que muitos em-
preendedores, especialmente os 
de micro e pequenas empresas, 
lutam para fazer seus negócios 
sobreviverem. 

Então, o que explica tal deci-
são das entidades: cautela pelo 
bem dos usuários e da justa con-
corrência de mercado – já que 
a união entre Cielo e WhatsApp 
abocanharia uma fatia sem con-
dições de ser superada por seus 
concorrentes – ou apenas um 
conservadorismo tecnológico?

O ponto inicial e mais impor-
tante de todos é a forma como 
a parceria entre as empresas 
foi criada. Todo novo serviço 
de pagamentos que é criado no 
Brasil depende da autorização 
do Banco Central, que analisa 
a relação entre os responsáveis 
pelas transações: a bandeira do 
cartão que será utilizada, a ins-
tituição que irá emitir o cartão, 
entre outros. 

Nessa história toda, não fi-
cou claro qual seria o papel do 
WhatsApp, nem seus direitos e 
deveres. 

Além disso, não há evidência 
de que o WhatsApp tenha uma 
maneira de garantir o mínimo de 
segurança, no que tange a ope-
rações financeiras, para os usu-
ários. Já abordei em um outro 
artigo sobre cybersegurança, 
a importância da autenticação 
de dois fatores e os cuidados 
ao usar o aplicativo pela web. 
Tudo isso é importante, mas é 
o mínimo para garantir trocas 
de mensagens, não movimen-
tações bancárias.

Nesse contexto, assevere-se 
que existem vários níveis de 
criptografia, sendo os mais altos 
de nível militar e a utilizada pelos 
bancos. As instituições financei-
ras estão sempre investindo em 
protocolos de segurança e ainda 
assim os golpes acontecem. 
Existe, por exemplo, um teste 
de vulnerabilidade chamado 
Pentest, que simula ataques 
hackers em sistemas para validar 
a eficácia de seus mecanismos 
de defesa, permitindo aos de-

senvolvedores corrigir eventuais 
falhas. 

Porém, há de se pensar que os 
cybercriminosos estão sempre 
um passo à frente, mesmo com 
todas as barreiras. Não há como 
antever o elemento surpresa – 
afinal, ninguém sabe quando ou 
como será atacado.

Certamente, o Banco Central 
e o CADE agiram corretamente 
ao proibir a operação. Durante 
a pandemia, com mais pessoas 
usando a internet, o índice de 
cybercrimes tem crescido ver-
tiginosamente.

Lançar uma ferramenta sem o 
mínimo de cautela poderia po-
tencializar ainda mais essa onda, 
expondo bancos e usuários a 
riscos desnecessariamente, haja 
vista que todas as instituições 
financeiras disponibilizam a 
seus clientes acesso serviços 
bancários via computadores e 
celulares com altíssimo grau de 
segurança.

O WhatsApp é um aplicativo 
que nós chamamos de OTT 
(Over The Top). Isso significa 
que ele é uma ferramenta des-
tinada a prestar certos tipos 
de serviço ao usuário. Como 
um OTT, ele não está apto a 
oferecer serviços mais críticos, 
que exigem uma complexidade 
maior. 

Hoje, todos os bancos pos-
suem aplicativos que permitem 
aos clientes realizar transações 
dentro de um ambiente seguro. 
Mas por trás de uma interface 
intuitiva e agradável aos olhos 
existe uma tecnologia pesada 
para garantir a operação. Na 
China, o aplicativo WeChat já 
realiza essas operações.

É fato que precisamos discu-
tir alternativas para o dinheiro 
papel – e, agora, para o dinheiro 
plástico também, me referindo 
aos cartões. Se o futuro já era 
digital, com a pandemia, essa 
mudança veio a galope. A China, 
por exemplo, já começou a testar 
um yuan (moeda local) digital 
em algumas regiões do país e há 
um projeto nacional de ampliar 
o uso da criptomoeda. 

É uma tendência imparável. 
Mas toda essa rapidez do mundo 
moderno não deve impedir que 
uma ferramenta será avaliada 
corretamente antes de ser lan-
çada, seguindo protocolos de 
segurança criados para proteger 
os usuários. 

Assim, poderemos ter um 
mundo mais ágil, fácil e prudente .

(*) - É advogado, empresário de 
telecomunicações e diretor do Grupo 

Avanzi (https://grupoavanzi.com/).

Dane Avanzi (*)

ça a mais, recomendado sempre que 
um colaborador precisar acessar um 
sistema crítico. De maneira simplifica-
da, nada mais é que um token digital 
que você mantém no smartphone ou 
tablet, para dar acesso a bases de 
dados, ambientes, equipamentos, 
VPNs, aplicações sensíveis etc. São 
senhas vivas, com prazos de duração, 
que precisam ser ativadas dentro de 
um tempo pré-determinado. Possui 
disponibilidade para sistemas iOS e 
Android e é facilmente integrado a 
qualquer tipo de aplicação corporativa.

DLP: como o próprio nome diz, o Data 
Loss Prevention é uma ferramenta fun-
damental para prevenir contra a perda 
de dados. Se mesmo antes da pandemia, 
trabalhando num ambiente controlado 
e protegido, tínhamos riscos, imagine 
agora num espaço domiciliar pouco 
preparado onde o equipamento de 
trabalho, muitas vezes, é compartilhado 
com outros integrantes da família. O 
DLP é uma solução que está constante-
mente analisando o comportamento do 
usuário na rede e, percebendo qualquer 
ação minimamente suspeita, interrom-
pe a operação e reporta aos gestores. É 
uma ferramenta muito relacionada às 
permissões que cada colaborador tem 
para agir em determinado ambiente. 
Diversos são os critérios para definir o 
acesso e o tráfego do dado, geralmente 
definidos pelas políticas corporativas, 

Pixabay

Mulheres de TI se reúnem virtualmente para ajudar 
empreendedoras à digitalizarem seus negócios

Aproximar a tecnologia das mulheres, apresentar 
possibilidades de carreiras, além de dar dicas de como 
transformar o negócio das autônomas em um comércio 
digital são os objetivos da live "Mulheres e Tecnologia", que 
acontecerá  no dia 27 de Junho (sábado), das 9 às 18 horas 
e transmitido pelo site www.mulheresetecnologia.com.br.

Dentre os temas, também estará sendo discutida a 
diversidade de gêneros, uma vez que a área integra 40% 
de mulheres, sendo que apenas 6% ocupam cargos de 
liderança. Quem apresentará o assunto é a Tech Re-
cruiter e Diversity Advocate, Tienne Czizeweski, que 
alcançou posição de destaque no mundo de TI e é um 
exemplo de sucesso tanto por ser mulher quanto por 
ser da raça negra.

"Ainda somos uma minoria na área de tecnologia, que 
mesmo durante a pandemia continua com demanda de 
contratação, mas com muitas dificuldades por não encon-
trar profissionais com perfil adequado. Esta é uma grande 

oportunidade para mulheres que estão desempregadas 
ou com dificuldade de recolocação em suas áreas. Ainda 
há a crença de que mulheres não são boas em TI, o que 
é um mito. Cursos rápidos na área, poderão ser a porta 
de entrada para este universo que cresce e evolui cada 
vez mais", explica. 

O encontro virtul é organizada por 15 mulheres de 
Curitiba que pertencem a diferentes grupos, todos eles 
com abordagens destinadas ao protagonismo feminino na 
tecnologia. Entre estes grupos está o Tech Girls, criado 
há três anos e que ensina gratuitamente tecnologia para 
donas de casa de áreas de vulnerabilidade social e autô-
nomas, dando início à alfabetização digital.

As inscrições para o evento são gratuitas e poderão ser 
realizadas pelo site do evento  [http://www.mulheresetec-
nologia.com.br,]www.mulheresetecnologia.com.br, onde 
também encontram-se detalhes de como participar da 
Campanha de doação de laptops.


