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Acontece que todas as organizações, independente do tama-
nho, devem saber claramente a quais ricos estão expostas 
e proteger os dados que possuem, sejam dela própria, de 

clientes ou de fornecedores. Um dos erros mais comuns entre 
as PMEs é acreditar que, por serem pequenas, não estão na mira 
de hackers. Isso, no entanto, não é verdade. 

Um estudo da Fiesp mostra que cerca de 65% dos crimes ci-
bernéticos acontecem justamente nos negócios de menor porte, 
pois normalmente possuem redes não seguras e dispositivos sem 
recursos básicos de proteção. Pensando nisto, separei quatro 
passos essenciais para que você proteja seus negócios online de 
ataques virtuais e consiga manter sua reputação no mercado: 

1. Crie uma lista de autorizações da 
Autoridade de Certificação (CA)

Um dos primeiros pilares de segurança digital é a adoção do 
certificado SSL/TLS, tecnologia padrão para manter segura 
uma conexão à internet e proteger todos os dados confidenciais 
enviados entre dois sistemas, impedindo que criminosos leiam 
e modifiquem qualquer informação. 

Estas certidões são fornecidas por empresas de Autoridades Certi-
ficadoras (CA) e é neste momento que pode acontecer uma fraude.

É comum que pessoas mal-intencionadas, sejam elas de dentro 
ou de fora da companhia, tentem obter um certificado confiável de 
uma autoridade de certificação externa em nome de um domínio 
legítimo, no caso em nome da sua empresa. 

Como esse "certificado fraudulento" é emitido por uma autoridade 
conhecida pelo nome verdadeiro da sua empresa, os consumidores 
não têm motivos para questionar sua legitimidade, e os invasores 
podem ocultar conteúdo malicioso livremente. Ou seja, os crimi-
nosos emitem um certificado para o seu negócio e o colocam em 
um domínio falso, roubando assim seus dados e de seus clientes. 

Para proteger os proprietários de domínio de tais ataques, em 
2017, foi estabelecido que todas as autoridades competentes 
devem obrigatoriamente verificar o registro da CAA de um do-
mínio antes de emitir um certificado. Os registros CA são uma 
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"lista branca" de autoridades de certificação confiáveis, definidas 
pelo proprietário de um domínio. 

Ao manter esse controle rigoroso e permitir que apenas as CAs 
com padrões rigorosos de autenticação emitam certificados, sua 
empresa pode impedir que os invasores usem certificados falsos 
que comprometam sua identidade.

2. Supervisione os registros do Certificado de 
Transparência (CT)

Um registro CT é uma lista completa de certificados com os 
quais as empresas podem identificar rapidamente aqueles emitidos 
com erro ou falsificados. Juntamente com os recursos de moni-
toramento, ele permite que o proprietário do domínio assuma o 
controle de todos os certificados emitidos para esse do mesmo. 

Ao monitorar pro-ativamente os registros de CT, você pode 
detectar os certificados que foram emitidos sem a aprovação 
expressa do proprietário ou que não respeitam a política de 
domínio da empresa. E tudo isso em questão de minutos, em 
vez de dias, semanas ou meses.
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Se você não usar o monitoramento de log de CT, pode haver 
certificados emitidos por autoridades de certificação fraudulentas, 
não aprovadas ou instalados incorretamente que podem criar 
vulnerabilidades nos domínios 
mais importantes da empresa, 
afetando inclusive seu cliente e 
reputação do seu negócio.

3. Verifique as listas 
negras

Se você tiver um problema 
de segurança em um de seus 
domínios, corre o risco de per-
der a confiança de seus clientes 
e também de seu domínio ser 
incluído na lista negra. Ter 
uma solução de gerenciamento 
de certificados que inclua um 
verificador de lista negra não 
apenas simplifica sua adminis-
tração de certificados, mas tam-
bém garante que seu domínio 
não seja visto com desconfiança 
pelos navegadores sem o seu 
conhecimento.

4. Verifique a identidade de usuários e 
dispositivos

Em uma organização, funcionários, contratados e parceiros 
usam todos os tipos de dispositivos para acessar informações 
confidenciais por meio de redes e aplicativos corporativos. A falha 
na autenticação correta de usuários e dispositivos pode levar a 
um incidente de segurança e, como consequência, à perda de 
dados e reputação. 

Ao implementar a infraestrutura de chave pública (PKI) para 
dispositivos móveis, o acesso via VPN e o login com cartão inte-
ligente, você garantirá que apenas usuários e dispositivos confi-
áveis tenham acesso às informações autorizadas pela empresa.

(*) - É diretor sênior de Desenvolvimento de Negócios da Digicert 
(www.digicert.com).
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O quebra-cabeça de todos nós

Pérsio Alberto Mandel (*)

Escrevo este artigo durante a pandemia da COVID 
-19 e do distanciamento social, que estou fazendo, 
seguindo as determinações dos competentes guar-
diões da saúde deste país, como muitos brasileiros.

Todos estamos tendo que lidar com um grande 
“quebra-cabeça”, ou seja, a tomada de muitas decisões 
as quais nos afetarão pessoal e profissionalmente. 
Uso o significado de quebra-cabeça do dicionário, 
ou seja, “um problema, é uma situação muito 
complicada ou de difícil solução”. (https://www.
dicio.com.br/quebra-cabeca/). 

Uma das ações de cunho terapêutico que tomei 
durante o isolamento social, foi o desafio de montar 
um quebra-cabeça (QC). Pela primeira vez resolvemos 
montar, em duas pessoas, um QC com 5.000 peças. 

O exemplo de como montar este QC pode servir 
de referência para qualquer projeto complexo que 
tenhamos na nossa frente. Quando abri a caixa, para 
matar a minha curiosidade, havia um saco plástico 
com 5000 peças e nenhuma instrução que pudesse 
nos ajudar, nem qualquer referência de por onde 
iniciar a montagem.

E agora, por onde começar?

Definimos que a montagem deste quebra-cabeça 
seria tratada como um projeto complexo e seguiríamos 
algumas etapas. É este processo que quero compar-
tilhar. Demorou três meses para ser concluído, uma 
lição que levarei e replicarei, sempre que tiver um 
desafio complexo a liderar e/ou realizar, seja na minha 
rotina ou em algo novo. O mesmo raciocínio serve 
para qualquer desafio complexo que você venha a ter. 

A primeira etapa do planejamento se deu antes de 
efetuar a compra, com a escolha da imagem e o tamanho 
do QC, afinal precisaria caber sobre a mesa. Com o QC 
em mãos para o enquadramento, depois de pronto, 
seriam necessárias outras providências. É fundamental 
que façamos um bom planejamento, para identificar 
os recursos necessários e assim otimizar o tempo.

Fizemos a separação das peças por cor e, quando 
concluída essa etapa, em vez de um QC tínhamos 8 
sub QC, além das peças que compunham a moldura 
externa.  Cada um pegou um sub QC e começamos 
a jornada mais difícil, dar vida ao QC.

Cada um focado com sua área, não houve “perda 
de tempo” procurando peças nos conjuntos do outro. 
Quantas vezes, em um projeto, perdemos eficiência 
pois não temos o que necessitamos e ficamos no 
aguardo da chegada de recursos? 

Achamos que fazer a moldura externa seria fácil; 
ledo engano. Havia 300 peças com formatos seme-
lhantes e cores muito próximas. Conseguimos montar 

80% e resolvemos avançar, afinal de contas alguma 
hora teríamos a moldura completa.

Uma vez por semana, havia uma avaliação do an-
damento do projeto e, transcorrido um mês do início, 
concluímos que precisaríamos mudar de estratégia, 
pois a simples separação das peças por cor não 
estava permitindo a produtividade esperada. Não é 
fácil admitir que a estratégia tem que ser alterada, 
mas como digo, “Se falhou, não chore, apenas faça 
as correções o mais rápido possível”. 

Descobrimos que existiam 8 tipos diferentes de 
peças. A estratificação permitiu um ganho de agilidade 
no processo. Aconselho sempre a separar as atividades 
por pequenas ações, pois quanto mais desdobrarmos 
as ações, mais rápido chegaremos ao objetivo final.

Ao final do processo, contamos 20 “buracos” e 20 
peças desencontradas, o que nos levou a conclusão 
de que no mínimo vinte peças estavam em locais 
errados. Fazer uma revisão peça a peça encaixadas, 
quando temos 5000 a conferir, exige muita dedicação.

Finalmente conseguimos e, como última atividade, 
reconhecemos a conquista.

Segue um pequeno lembrete de como gerenciar 
um (“quebra-cabeça”) projeto complexo:
•	 Faça	um	bom	planejamento,	observando	recursos,	

equipamentos, pessoal e definindo etapas, ativida-
des e resultados.

•	 Divida	 as	 atividades de acordo com os conheci-
mentos e habilidades das pessoas envolvidas.

•	 Avalie	frequentemente	o	andamento	do	projeto
•	 Caso	precise,	mude	de	estratégia	rapidamente.
•	 Reconheça	o	resultado	alcançado	com	todos	os	

envolvidos.

Todos somos capazes de resolver qualquer 
desafio, por mais complexo que seja. Se tivermos 
as competências requeridas, os “quebra-cabeças” 
serão apenas peças de decoração e lembrança de 
desafios realizados.

(*) Membro da iniciativa Empreendedores Compulsivos, 
Químico (UNICAMP), pós-graduação em Administração 
de Empresas (FGV). Sócio da AKIA Assessoria Empre-

sarial LTDA. com foco em Inovação Estratégica. Coautor 
do livro “Organizações Inovadoras do Setor Financeiro”. 

Organizador do livro “Aqui tem Inovação”. Professor 
convidado no Curso Gestão da Inovação na UFABC. 

Vencedor do “Bronze Winner in the region of Latin 
American”no Reimagine Education 2019.
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