
Conveniência x 
Segurança: pandemia 

deixa lições a 
desenvolvedores

Como as empresas estão 
fazendo para corrigir 
vulnerabilidades 
exploradas pelos hackers

Desde que as empresas 
começaram a enviar seus 
funcionários para traba-

lhar remotamente, os profissio-
nais de segurança tiveram que 
se familiarizar com uma série 
de ataques cibernéticos que 
passaram a ser mais frequentes e 
a vulnerabilidades que se sobres-
saíram durante a crise, como as 
reveladas em aplicativos como 
Zoom e Microsoft Teams. 

No caso do Zoom, que só no 
mês de maio cresceu 30 vezes, 
boa parte das falhas detectadas 
se tornou conhecida devido a 
configurações padrão do aplicati-
vo, que tinham o objetivo de levar 
conveniência ao usuário - deixan-
do a segurança e a privacidade de 
lado. Isso permitiu, por exemplo, 
que hackers pudessem adivinhar 
URLs do Zoom e ganhar acesso a 
conferências com pouquíssimas 
barreiras.

No caso do Microsoft Teams, 
foi divulgada recentemente uma 
vulnerabilidade que permitia aos 
hackers usarem GIFs maliciosos 
para obter dados de usuários e, 
finalmente, assumir a lista inteira 
de contas das equipes de uma 
organização. Com o súbito au-
mento no uso desses aplicativos, 
as empresas responsáveis pelo 
seu desenvolvimento têm anun-
ciado uma série de atualizações 
para corrigir vulnerabilidades 
exploradas pelos hackers. 

Ao contar com a segurança 
inserida em todos os estágios do 
desenvolvimento de aplicativos, 
no entanto, é possível solucionar 
vulnerabilidades com mais rapi-
dez, evitando falhas que possam 
ser exploradas. Essa é uma das 
principais lições deixadas pela 
pandemia do Coronavírus aos 
desenvolvedores. Existem várias 
maneiras de incorporar a segu-
rança, mas uma das etapas mais 
críticas para eliminar vulnerabili-
dades é remover a codificação de 
credenciais, secrets e chaves de 
acesso do código do aplicativo. 

Essas credenciais são impor-
tantes para que os aplicativos 

possam acessar bancos de dados, 
plataformas na nuvem e outros 
recursos confidenciais. Em vez 
de codificar essas credenciais 
privilegiadas no aplicativo, é 
preciso protegê-las, gerenciá
-las e monitorá-las usando uma 
plataforma de gerenciamento 
de secrets. Os repositórios de 
código são muito usados, mas 
com o gerenciamento de se-
crets, mesmo quando o código 
é inadvertidamente exposto, não 
há credenciais comprometidas. 

Um dos desafios disso é que 
os desenvolvedores precisam 
codificar seus aplicativos para 
buscar as senhas e credenciais 
necessárias para acessar os 
recursos. Embora seja relativa-
mente fácil substituir credenciais 
codificadas por uma API no início 
do processo de desenvolvimen-
to, isso pode gerar retrabalho 
se a equipe esperar até que as 
credenciais sejam codificadas. 
Isso, porém, pode ser facilmente 
resolvido no início do ciclo de vida 
do desenvolvimento. 

Especialmente quando in-
serem a segurança mais tarde 
no processo, é comum que 
os desenvolvedores vejam a 
segurança como um obstáculo. 
Neste contexto, a melhor forma 
de fazer os times de segurança 
e DevOps trabalharem juntos 
é transformar os profissionais 
de segurança em parceiros dos 
desenvolvedores por meio do 
desenvolvimento de habilidades 
básicas para entender o processo 
de desenvolvimento para que 
ambos possam se comunicar na 
mesma linguagem. 

Ao mesmo tempo, a equipe 
de segurança precisa ajudar os 
desenvolvedores a entenderem 
as vulnerabilidades de seguran-
ça e os desafios de corrigi-las, 
comunicando os problemas em 
termos que os desenvolvedores 
possam facilmente relacionar ao 
restante do trabalho. 

Com isso, ambos os times po-
dem trabalhar juntos com suces-
so na construção de aplicações 
mais seguras, reconhecendo 
a importância de incorporar a 
segurança o quanto antes na 
jornada do DevOps. 

(*) - É executivo de vendas 
da CyberArk. 

Geraldo Bravo (*)
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hackers

Desde que as empre-
sas começaram a 
enviar seus funcio-

nários para trabalhar remo-
tamente, os profissionais de 
segurança tiveram que se 
familiarizar com uma série 
de ataques cibernéticos que 
passaram a ser mais fre-
quentes e a vulnerabilidades 
que se sobressaíram duran-
te a crise, como as reveladas 
em aplicativos como Zoom 
e Microsoft Teams. 

No caso do Zoom, que só 
no mês de maio cresceu 30 
vezes, boa parte das falhas 
detectadas se tornou conhe-
cida devido a configurações 
padrão do aplicativo, que 
tinham o objetivo de levar 
conveniência ao usuário - 
deixando a segurança e a 
privacidade de lado. Isso 
permitiu, por exemplo, 
que hackers pudessem 
adivinhar URLs do Zoom 
e ganhar acesso a confe-
rências com pouquíssimas 
barreiras.

No caso do Microsoft Te-
ams, foi divulgada recente-
mente uma vulnerabilidade 
que permitia aos hackers 
usarem GIFs maliciosos 
para obter dados de usuá-
rios e, finalmente, assumir 
a lista inteira de contas das 
equipes de uma organiza-
ção. Com o súbito aumento 
no uso desses aplicativos, 
as empresas responsáveis 
pelo seu desenvolvimento 
têm anunciado uma série 
de atualizações para corrigir 
vulnerabilidades explora-
das pelos hackers. 

Ao contar com a seguran-
ça inserida em todos os es-
tágios do desenvolvimento 
de aplicativos, no entanto, é 
possível solucionar vulnera-
bilidades com mais rapidez, 
evitando falhas que possam 
ser exploradas. Essa é 
uma das principais lições 
deixadas pela pandemia 
do Coronavírus aos desen-
volvedores. Existem várias 
maneiras de incorporar a 
segurança, mas uma das 
etapas mais críticas para 
eliminar vulnerabilidades 
é remover a codificação de 
credenciais, secrets e cha-
ves de acesso do código do 
aplicativo. 

Essas credenciais são im-

portantes para que os apli-
cativos possam acessar ban-
cos de dados, plataformas 
na nuvem e outros recursos 
confidenciais. Em vez de 
codificar essas credenciais 
privilegiadas no aplicativo, 
é preciso protegê-las, ge-
renciá-las e monitorá-las 
usando uma plataforma de 
gerenciamento de secrets. 
Os repositórios de código 
são muito usados, mas com 
o gerenciamento de secrets, 
mesmo quando o código é 
inadvertidamente exposto, 
não há credenciais compro-
metidas. 

Um dos desafios disso é 
que os desenvolvedores 
precisam codificar seus 
aplicativos para buscar as 
senhas e credenciais ne-
cessárias para acessar os 
recursos. Embora seja re-
lativamente fácil substituir 
credenciais codificadas por 
uma API no início do pro-
cesso de desenvolvimento, 
isso pode gerar retrabalho 
se a equipe esperar até que 
as credenciais sejam codi-
ficadas. Isso, porém, pode 
ser facilmente resolvido no 
início do ciclo de vida do 
desenvolvimento. 

Especialmente quando 
inserem a segurança mais 
tarde no processo, é comum 
que os desenvolvedores 
vejam a segurança como um 
obstáculo. Neste contexto, 
a melhor forma de fazer os 
times de segurança e De-
vOps trabalharem juntos é 
transformar os profissionais 
de segurança em parceiros 
dos desenvolvedores por 
meio do desenvolvimento 
de habilidades básicas para 
entender o processo de 
desenvolvimento para que 
ambos possam se comunicar 
na mesma linguagem. 

Ao mesmo tempo, a equi-
pe de segurança precisa 
ajudar os desenvolvedores 
a entenderem as vulnera-
bilidades de segurança e 
os desafios de corrigi-las, 
comunicando os problemas 
em termos que os desenvol-
vedores possam facilmente 
relacionar ao restante do 
trabalho. 

Com isso, ambos os times 
podem trabalhar juntos com 
sucesso na construção de 
aplicações mais seguras, re-
conhecendo a importância 
de incorporar a segurança 
o quanto antes na jornada 
do DevOps. 

(*) - É executivo de vendas 
da CyberArk. 
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O foodservice foi um dos mais afetados pela pandemia. 
O setor sofreu variações, chegando até a ter até 80% de 
queda em alguns setores de bebidas, segundo o estudo 
Foodcheck MacroTrends. No entanto, segundo especialista 
Alex Corcioli - CPO da plataforma de serviços financeiros 
Donus - o pior ficou pra trás e o setor é uma das tendências 
de investimento para os próximos anos.

Foodservice é o mercado que compreende alimentação 
fora do ambiente de casa, ou seja, lanches e bebidas que 
são entregues por delivery. Os serviços que oferecem 
conveniência ao consumidor tendem a crescer acelerada-
mente nos próximos anos. De um lado temos as pessoas 
que estão mais abertas à conveniência e praticidade, do 
outro as pessoas que começaram a valorizar momentos 
de lazer em família e amigos e usufruem de serviços de 
entrega de alimentos. 

Ambos comportamentos mostram que o foodservice vai 
crescer muito nos próximos meses. Pensando em alterna-
tivas para o setor, o especialista elencou três tendências 
para o empreendedor que quer investir em foodservice 
ainda em 2020.
 1) Conveniência é a palavra chave - Com a flexibi-

lização da quarentena e retorno dos trabalhadores 
às ruas, o consumo imediato de refeições se mantém 
em potencial. Dessa forma, a oportunidade torna-se 
ampla ao abranger refeições rápidas e estritamente 
funcionais, como marmitas e lanches ao longo do 
dia.

 2) Delivery e serviço para viagem cresceram - Al-
guns setores dentro do foodservice têm performances 

O setor é uma das tendências de investimento 
para os próximos anos.
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Experimentar é testar, capturar 
feedbacks e melhorar constantemente.
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No cenário em que vivemos, ser 
flexível não basta, é importante 
desenvolver a resiliência evolutiva, 
que não só nos permite lidar com 
problemas, superar obstáculos 
ou resistir à pressão de situações 
adversas “voltando ao estado ori-
ginal” mas voltar melhor do que se 
era, atendendo assim ao propósito 
essencial de todo ser humano: ser 
hoje, melhor que ontem, e amanhã 
melhor que hoje. 

E para desenvolver esta compe-
tência temos que dar a cara a tapa. 
Isso mesmo: experimentar e falhar! 
Experimentar é a chave para gerir 
o tão falado cenário incerto e am-
bíguo que vivemos, afinal por meio 
dela podemos entender melhor no 
que somos bons, e onde não somos, 
e com isso compreender melhor os 
dias atuais. Experimentar é testar, 
capturar feedbacks e melhorar 
constantemente. E como vamos 
fazer isso?
 1) Teste - Questione, provoque, 

investigue e implemente a 
sua ideia. Seja ela qual for, se 

A tecnologia tem pa-
vimentado de forma 
consistente o cami-

nho para que os funcionários 
realizem seus trabalhos 
com eficácia - facilitando o 
acesso às ferramentas do 
local de trabalho, ajudando 
a melhorar a produtividade, 
aumentando a velocidade 
dos negócios e mudando fun-
damentalmente a maneira 
como as organizações e sua 
força de trabalho interagem 
e realizam transações. 

“Um maior  envolvimento 
dos funcionários aumenta 
a satisfação do cliente e 
os resultados gerais dos 
negócios”, afirma Anand 
Venkatraman, VP de Parce-
rias Globais da Freshworks, 
empresa de software de 
engajamento do cliente. 
De fato, em uma recente 
pesquisa  da Harvard Busi-
ness Review sobre o papel 
decisivo da tecnologia no 
engajamento dos funcio-
nários, patrocinada pela 
Freshworks - 92% dos en-
trevistados afirmaram que 
o engajamento dos funcio-
nários é fundamental para o 
sucesso de sua organização.  
Mais que a metade  (54%) 
dos entrevistados indicou 
que um melhor envolvimen-

A qualidade dos produtos ou serviços é melhor quando os 
funcionários estão mais felizes.
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A tecnologia no engajamento 
dos funcionários e no 

sucesso das organizações
“A tecnologia no local de trabalho desempenha um papel fundamental em ajudar o engajamento dos 
funcionários e a escolha de ferramentas e tecnologia deve ser democratizada

funcionários procurarão um 
novo empregador se seu em-
prego atual não fornecer as 
ferramentas, tecnologia ou 
informações de que precisam 
para fazer bem seu trabalho. 
Ainda assim, obter as fer-
ramentas certas é apenas 
parte da solução. Capacitar 
os funcionários a opinar na 
seleção das ferramentas 
é igualmente importante.  
Em uma pesquisa “Voice in 
the Choice” encomendada 
pela Freshworks, 96% dos 
funcionários entrevistados 
disseram que tiveram pouco 
ou nenhum envolvimento 
na decisão de compra de 
software e mais da metade 
disse que ter as ferramentas 
certas resultaria em clientes 
mais felizes e em melhor 
produtividade.

“A tecnologia no local 
de trabalho desempenha 
um papel fundamental em 
ajudar o engajamento dos 
funcionários e a escolha de 
ferramentas e tecnologia 
deve ser democratizada. Em 
última análise, precisamos 
nos concentrar nos resul-
tados para o funcionário 
e para o cliente”, conclui  
Anand Venkatraman. Fonte 
e mais informações: (www.
freshworks.com).

to dos funcionários resulta 
em clientes satisfeitos. 

Cerca de 53% dos entrevis-
tados também concordaram 
que há benefícios adicionais: 
a qualidade dos produtos ou 
serviços é melhor quando 
os funcionários estão mais 
felizes. De acordo com o 
instituto Gallup, funcioná-
rios desligados custam às 
empresas dos EUA US $ 450 
bilhões a US $ 550 bilhões 
por ano em produtividade 
perdida. Manter os funcioná-
rios engajados é um desafio 
eterno - que é duplicado  
quando eles estão espalha-
dos por locais de trabalho 
remotos devido à pandemia 
global. O desafio de manter 
uma força de trabalho cada 
vez mais digital engajada é 
maior à medida que mais 

empresas migram para o 
trabalho remoto. 

Vivemos na era digital - 
82% dos entrevistados dis-
seram que a felicidade dos 
funcionários no trabalho é 
significativamente afetada 
pelo desempenho da tecno-
logia no local de trabalho. 
De acordo com a pesquisa, 
um software poderoso e 
fácil de usar contribui para 
a satisfação do funcionário, 
permitindo uma experiência 
mais produtiva. É claro que 
um software difícil de usar 
e inflexível terá o efeito 
oposto, deixando os funcio-
nários desanimados - pode 
até mesmo levá-los a buscar 
melhores condições de tra-
balho em outro lugar. 

Na verdade, 77% dos entre-
vistados disseram que bons 

Três tendências no setor de foodservice ainda em 2020

positivas quando comparados à 2019. O delivery e o 
serviço para viagem triplicaram em relação ao ano 
anterior. Este movimento se tornou uma tendência 
quando a indústria alimentícia passou a entrar nos 
apps de delivery e entregar não apenas refeições 
e sim compras de alimentos industrializados para 
consumo a longo prazo.

 3) Pagamentos via maquininhas e apps - Com a 
pandemia, o brasileiro passou a valorizar ainda mais 
a facilidade no pagamento. O uso do dinheiro físico 
vem caindo no Brasil e o país já é o 4º do mundo 
em pagamentos pelo celular, segundo a consultoria 
Statista.  Além de oferecer uma conta digital sem 
taxas, o aplicativo disponibiliza o dinheiro da tran-
sação feita pela maquininha Donus em até um dia. 
Fonte e mais informações: (www.soudonus.com.br). 

Entenda como é possível ampliar a sua resiliência evolutiva
sibilidade de aprendizado. E 
aqui está o pulo do gato. Fa-
lhar treina nossa resiliência, a 
nossa capacidade de cair e se 
levantar novamente, quantas 
vezes forem necessárias e 
entender o que deu errado 
e o que deu certo. 

Existiu um experimento, com 
duas companhias de soldados 
das Forças de Defesa de Israel, 
em exercícios de navegação. E 
o resultado comprovou que os 
soldados que discutiram sucessos 
e fracassos aprenderam de forma 
mais rápida porque desenvolve-
ram modelos mentais mais ricos 
do que os soldados que só haviam 
discutido suas falhas. 

Aplique as três dicas e verá o 
quanto conseguirá ampliar a sua 
resiliência evolutiva, a competên-
cia que fará com que você, após 
cair, levante melhor do que antes.

(*) - Graduada em Psicologia pela USP, pós 
em Administração pela FGV-SP, MBA em 

Conselho pela Saint Paul e European School 
of Management and Technology, é coach, 

mentora e palestrante 
(www.bianobrega.com.br).

servirá para atender alguma 
necessidade, não atendida de 
alguém, coloque em prática.

 2) Falhe - Falhar significará que 
a sua ideia neste momento e 
neste contexto não atende à 
necessidade. Em outro mo-
mento ou em outro contexto 
poderá ser válida.

 3) Aprenda com a falha - En-
care a falha não como algo 
negativo, mas como uma pos-

Resultados inéditos do Unisys 
Security Index™ (USI) 2020, 
estudo anual conduzido global-
mente realizado desde 2007 sobre 
as preocupações com segurança 
do consumidor, apontam que 
cerca de metade dos brasileiros 
confiam que a Lei Geral de Pro-
teção de Dados (LGPD) venha 
garantir um melhor sigilo de 
informações privadas. Segundo 
a pesquisa, 55% dos brasileiros 
disseram estar extremamente 
ou muito confiantes de que a lei 
trará avanços requeridos para 
proteger seus dados mantidos por 
organizações públicas e privadas. 

O regulamento sobre proteção 
de dados no Brasil obriga em-
presas e instituições a cumprir 
normas de segurança para evitar 
roubo, vazamento e venda não au-
torizada de informações pessoais. 
Com a LGPD em vigor, o Brasil 
se juntará a mais de 120 países 

ao redor do mundo que possuem 
uma lei de proteção de dados 
parecida com o modelo europeu 
(GDPR). A receptividade à nova 
lei revela que a regulamentação 
governamental atual da compu-
tação em nuvem é considerada 
uma questão no Brasil. 

Apenas 29% dos entrevistados 
disseram estar extremamente 
ou muito confiantes de que or-
ganizações públicas e privadas 
que possuem dados de usuários 
na nuvem tomem as medidas 
necessárias de proteção contra 
ameaças cibernéticas. O USI 
2020 aponta ainda, que 49% 
está confiante de que uma iden-
tidade cidadã unificada, que use 
autenticação de diferentes tipos 
de biometria - como impressão 
digital, reconhecimento fácil e 
de íris - protegerá melhor seus 
dados. Fonte e mais informações 
(www.unisys.com).

Brasileiros confiam 
que a LGPD ajudará a proteger 

informações privadas

Tecnopar Administradora S.A.
CNPJ/MF nº 53.854.894/0001-01 - NIRE nº 35.300.104.692 - Companhia Fechada

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da Tecnopar Administradora S.A. para se reunir em Assembleia Geral Ordinária, exclusivamente digital, no dia
14.09.2020, às 15h30, com uso do sistema eletrônico indicado no item 3 das Instruções abaixo. A assembleia (a) permitirá a participação 
e a votação a distância, mediante atuação remota, nos termos da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro
Empresarial e Integração (“IN DREI nº 81/2020”) e será gravada, (b) será considerada como realizada na sede da Companhia, em São
Bernardo do Campo, SP, na Rua José Versolato, nº 101, Sala 01, Centro, CEP: 09750-730, e (c) terá a seguinte ordem do dia: (i) aprovação
das contas dos administradores e demonstrações fi nanceiras do exercício encerrado em 31.12.2019; (ii) destinação do resultado do
exercício encerrado em 31.12.2019; (iii) fi xação da remuneração da diretoria. Instruções: 1. Os documentos referidos no art. 133 da
Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”) foram colocados à disposição dos acionistas em 14.08.2020, na sede da Companhia, e digitalmente aos
acionistas que o solicitassem. 2. Nos termos do art. 126 da Lei das S.A. e da IN DREI nº 81/2020, para participar da Assembleia, o acionista 
deverá apresentar à Companhia documento de identifi cação e/ou o documento societário que comprove os poderes do representante
presente. A outorga de poderes de representação deverá cumprir o art. 126 da Lei das S.A.. 3. A Assembleia será exclusivamente digital,
por meio do sistema eletrônico Zoom. 4. Credenciamento: os acionistas que desejarem participar da assembleia deverão solicitar o link
de acesso ao sistema eletrônico, preferencialmente, até 12h30min do dia 11.09.2020 e, obrigatoriamente, até 30 (trinta) minutos antes
da abertura dos trabalhos da Assembleia, mediante envio de e-mail ao endereço assembleia.tecnopar@mangels.com.br, para o qual
também deverão ser encaminhados os documentos de identifi cação e representação mencionados no item 2 destas Instruções. O e-mail
enviado com a solicitação e respectivos documentos será considerado e-mail de credenciamento, sendo permitido um credenciamento por
acionista. Os acionistas que não enviarem tempestivamente e-mail com a solicitação do link de acesso, acompanhado dos documentos
de representação aplicáveis, no prazo máximo aqui estipulado, não estarão credenciados a participar da Assembleia. Os acionistas que se
credenciarem e participarem via Zoom serão considerados presentes à Assembleia; a presença será atestada em ata e livro de presença,
que poderão ser fi rmados exclusivamente por Presidente e Secretário da mesa. 5. Acesso: Após o envio do e-mail pelo acionista, com os 
documentos de representação aplicáveis, a Companhia enviará convite individual com o link de acesso ao sistema eletrônico. Os convites 
individuais para acesso virtual serão enviados aos endereços de e-mail que foram validados no credenciamento. 6. Participação e voto a
Distância: qualquer acionista poderá se manifestar de forma remota durante a Assembleia, bem como proferir os seus respectivos votos 
de forma remota. As manifestações de voto e/ou outras manifestações, por escrito, dos acionistas, se aplicável, serão entregues pelos
acionistas na respectiva ordem, durante a realização da Assembleia. Manifestações e votos escritos poderão ser enviados pelos acionistas
presentes, durante a Assembleia, para o e-mail assembleia.tecnopar@mangels.com.br. São Bernardo do Campo, 04 de setembro de 2020. 
Robert Max Mangels - Diretor Presidente. (4, 5 e 9/9)
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