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Estamos frente a um cenário que não estava dentro de nenhuma 
previsão. Além do risco da Covid-19 como epidemia, as pessoas e as 
empresas têm outro motivo para se preocupar: o considerável aumento 
dos ataques cibernéticos. Milhões de pessoas estão fazendo uso de 
computadores, notebooks, laptops e smartphones pessoais, para 
continuar a exercer suas atividades de trabalho em suas conexões 
domésticas, normalmente desprovidas de segurança.   

1,6 bilhão de ataques cibernéticos 

Com a crise do Coronavírus, questões relacionadas às finanças mere-
cem ainda mais atenção, pois a instabilidade da economia e mudança 
de comportamento levaram a uma série de demissões, inclusive no 
Brasil. Em tempos tão instáveis, o equilíbrio e a organização ajudam 
a evitar problemas que atrapalham o dia-a-dia e o convívio familiar. 
Com isso, Rebeca Toyama, especialista em bem-estar financeiro traz 
pontos a serem aprimorados na vida de pessoas e famílias que passam 
essas dificuldades. Segundo a pesquisa realizada pela Confederação 
Nacional do Comércio  (CNC), o número de brasileiros endividados 
recuou em maio, passando de 66,6% em abril, para 66,5%.   

Distúrbios financeiros
Sua primeira experiência no varejo provavelmente foi muito diferente 

da mais recente. Antes da internet, você levava moedas para comprar 
doces. Hoje, você clica em "comprar" e espera um pacote chegar à sua 
porta. O varejo certamente mudou muito nas últimas décadas, e continua 
a evoluir de forma extremamente rápida. À medida que as lojas fecham 
e os consumidores exploram opções digitais por conta das imposições 
de isolamento social, muitas marcas estão mudando rapidamente as 
estratégias on-line para alcançar e interagir com os clientes.   

Conectar o varejo físico ao digital

Pixabay

Negócios em Pauta

Exposição digital 
A Panamericana Escola de Arte e Design acaba de abrir a 

Mostra Digital Formandos Panamericana 2019, com objetivo 
de apresentar os principais trabalhos desenvolvidos por todos 
os alunos dos cursos de formação. No site (https://sites.google.
com/panamericanaead.page/panamericana), é possível visitar 
as obras criadas pelos formandos. A mostra fica disponível 
para visitação enquanto durar a recomendação para o isola-
mento social, trazendo uma seleção com aproximadamente 
170 obras.    Leia a coluna completa na página 3
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FecomercioSP promove webinário sobre 
como ingressar no comércio eletrônico

@Os empresários têm visto o comércio eletrônico como 
uma alternativa para lidar com as adversidades do 

momento, principalmente os Microempreendedores Indivi-
duais (MEIs). A fim de orientá-los sobre as possibilidades de 
ingresso no mercado digital e a otimização de vendas nesse 
ambiente, hoje (30), às 14h, a FecomercioSP, em parceria 
com o Mercado Livre, realiza o webinário E-Commerce ou 
Marketplace: Dicas Práticas para o MEI. O objetivo é apoiar 
esses profissionais com estratégias de marketing digital e 
orientar aqueles que queiram ingressar no e-commerce ou 
em uma plataforma de marketplace, mas não têm experiên-
cia. O webinário será transmitido pelo canal da Federação 
no YouTube: fecomerciosp.   Leia a coluna  completa na 
página 2

AI/FecomercioSP

Semanas atrás, muitos 
consumidores foram surpreendidos 
com a prisão dos proprietários da 
loja online 123 Importados, que 
oferecia produtos por um preço 
bem abaixo do mercado. Segundo a 
Polícia Civil, o esquema afetou cerca 
de 10 mil pessoas em todo o País 
e causou um prejuízo estimado de 
pelo menos R$ 10 milhões. 

Como parte de seu monitoramento do ce-
nário local de ameaças na web, a Kasper-

sky verifica regularmente sites enganosos que 
parecem oficiais, mas não são. Desde março, 
quando o 123 Importados foi identificado 
como fraudulento, a Kaspersky bloqueou o 
acesso de seus usuários à página da loja. De 
acordo com site Vírus Total, os produtos da 
Kaspersky foram os únicos a reconhecer o 
site como uma ameaça. 

Fabio Assolini, analista sênior de segurança 
da Kaspersky no Brasil, explica os motivos 
que levaram a empresa a tomar esta decisão: 

"Ser proativo em cibersegurança inclui 
proteger os nossos clientes contra fraudes 
online, mesmo antes que a ameaça se torne 
notícia. A atividade suspeita relacionada a esse 
site levantou o sinal vermelho sobre as suas 
práticas de negócio, uma vez que vários indi-
cativos observados apontavam para a fraude".

 
"Depois de identificar o site como uma farsa 

e ativar o seu bloqueio em todos os nossos 
produtos, os proprietários da loja começaram 
a nos ameaçar com processo jurídico, caso 
não recuássemos. Isso não é novidade, pois 
os fraudadores costumam recorrer a essas 
táticas para intimidar as empresas de segu-
rança e afastá-las do caminho. No entanto, 
não recuamos, pois a nossa experiência e a 
análise investigativa provaram que estávamos 
certos ao tomar essas medidas para proteger 
os nossos clientes", completa. 

De acordo com Assolini, estes foram os indícios 
que levaram a Kaspersky a categorizar o site 123 

123 Importados: como reconhecer 
ofertas enganosas no e-commerce

Importados como uma ameaça aos usuários. 
Consumidores devem ficar atentos a estes sinais 
para evitar ser vítimas de golpes similares: 

Observe as opções de pagamento: as 
compras do site 123 Importados só poderiam 
ser pagas via boletos bancários. Ainda que 
alguns usuários acreditem que este seja um 
recurso mais seguro, Assolini explica que é 
justamente oposto. Ao contrário dos cartões 
de crédito, os boletos não permitem o rastre-
amento do dinheiro e, consequentemente, o 
estorno aos clientes em caso de fraude. Por 
isso, uma dica de Assolini é que, sempre que 
possível, os clientes optem pelo pagamento 
via cartão de crédito. 

Consulte o CNPJ: nos sites das Juntas Co-
merciais dos estados, é possível que qualquer 
pessoa consulte informações relevantes sobre 
as lojas virtuais. No caso da 123 Importados, os 

especialistas da Kaspersky identificaram uma in-
consistência no capital social declarado no CNPJ. 
A empresa declarava um capital social de R$ 1 
mil. O valor era totalmente incompatível com 
os produtos comercializados. Isso tornava ainda 
mais evidente a má intenção dos vendedores. 

Fique de olho na reputação da loja: 
plataformas online para reclamação de consu-
midores, como Reclame Aqui ou Consumidor.
gov, são uma boa referência para verificar a 
reputação de um e-commerce. Além deles, 
o Procon mantém uma lista de sites a se-
rem evitados, os quais o consumidor pode 
consultar via web. Os produtos Kaspersky 
bloqueiam os sites desta lista desde 2015. 

Assolini acrescenta que, para disfarçar o 
golpe, os criminosos veiculavam publicidades 
massivas na televisão. Eles também enviavam 
produtos de forma aleatória para alguns 
clientes e faziam uma grande propaganda 
das entregas realizadas. Os criminosos ad-
quiriam esses produtos em lojas verdadeiras 
e repassavam aos clientes como se fossem 
seus. O problema é que o valor da nota fiscal 
não era o mesmo que o divulgado nas lojas, 
o que aumentou ainda mais o sinal de alerta. 

Assolini destaca que, desde o início das 
apurações, a Kaspersky vinha compartilhando 
todas essas informações com as autoridades, de 
forma a contribuir com as investigações. Fonte 
e mais informações: (www.kaspersky.com.br).

Para disfarçar o golpe, os 
criminosos veiculavam 
publicidades massivas na 
televisão. Eles também 
enviavam produtos de forma 
aleatória para alguns clientes e 
faziam uma grande propaganda 
das entregas realizadas

DIAgNóSTICO E PROjEçõES

A verdadeira 
competência 
para trabalhar 
em equipe

Por Renato Martinelli

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

PANORAMA 
E PROjEçõES 
bILIONáRIAS 
PARA O SETOR DE 
CONTAbILIDADE 
NO bRASIL     Leia na página 6
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Redução de impostos
O ministro da Economia, Paulo 

Guedes, disse ontem (29) que, 
com uma base ampla de tributação 
– mais pessoas e empresas pagan-
do tributos –, é possível reduzir 
impostos. A reforma criará uma 
redistribuição da carga tributária, 
ampliando a base, e assim será 
possível eliminar e até reduzir 
tributos, como o IPI, extinguindo 
impostos como os cobrados sobre 
eletrodomésticos como fogões, ge-
ladeiras e máquinas de lavar roupa.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/panorama-e-projecoes-bilionarias-para-o-setor-de-contabilidade-no-brasil/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-30-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-30-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/a-verdadeira-competencia-para-trabalhar-em-equipe/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/brasil-teve-mais-de-16-bilhao-de-ataques-ciberneticos-em-tres-meses/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/saiba-como-identificar-e-tratar-os-disturbios-financeiros/
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