
www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, Senado, 
Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Joel Jorge de Melo, 468, cj. 71 

– Vila Mariana – São Paulo – SP – CEP.: 04128-080 – Telefone: (11) 3106-4171 – 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) – Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

São Paulo, quarta-feira, 04 de novembro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 

&

Virtudes para 
um novo tempo

Tempos de 
turbulência, tempos 
nervosos, ciclo do 
medo, paisagens 
mortuárias e 
locupletadas de 
doentes, aqui, ali 
e nas lonjuras do 
planeta. 

Hora da grande refle-
xão: o que tenho, 
o que sou e o que 

serei nesse novo mundo 
que ainda não mostrou de 
todo a cara? A reflexão de 
hoje é uma estreita vereda 
por onde podemos passar, 
sob a crença de que todo 
esforço se fará necessário 
para lapidarmos valores e 
virtudes ou mesmo ten-
tarmos adquiri-las. E não 
podemos perder tempo. 

Sêneca, o sábio, ao es-
crever sobre a brevidade 
da vida, ensina: "Não é 
curto o tempo que temos, 
mas dele muito perdemos. 
A vida é suficientemente 
longa e com generosidade 
nos foi dada, para a reali-
zação das maiores coisas, 
se a empregamos bem. Mas 
quando ela se esvai no luxo 
e na indiferença, quando 
não a empregamos em nada 
de bom, então, finalmente, 
constrangidos pela fatali-
dade, sentimos que ela já 
passou por nós sem que 
tivéssemos percebido".

Saber administrar o tem-
po é, hoje, um dos desafios 
instigantes do nosso co-
tidiano. O tempo não se 
mata. "Quem mata tempo 
é suicida", satirizava Millôr 
Fernandes. A reprimenda 
parte também do drama-
turgo inglês H.D. Thoreau: 
"Como se fosse possível 
matar o tempo sem ferir a 
eternidade".

Mãos à obra. Tempos de 
prudência, que os estóicos 
consideravam “a ciência 
das coisas a fazer e a não 
fazer”, e que supõe o ris-
co, a incerteza, o acaso, 
o desconhecido. André-
-Comte Sponville lembra 
bem, quando diz que a 
prudência sugere a ética da 
convicção ou, ainda, a ética 
da responsabilidade, nos 
termos de Max Weber. So-
mos impelidos a responder 
por nossos atos e por suas 
consequências. Ao lado 
da prudência, impõe-se a 
virtude da moderação, tão 
importante nesses tempos 
agressivos que estamos 
presenciando. 

Não exagerar, não rom-
per os limites de nossas 
identidades, desfrutar 
livremente da própria 
liberdade, contentar-se 
com pouco ou com o es-
tritamente necessário, sem 
arroubos e extravagâncias 
que acabam roubando 
nosso estoque de bom 
senso. Já a intemperança, 
dizia Montaigne, é “a peste 
da volúpia”. Tempos de 
pavonice, tempos de alta 
visibilidade, de desfiles 
canhestros na mídia para 
chamar a atenção de es-
pectadores e ouvintes. 

Tempos de Luís XIV, que 
desfilava em Versailles em 
seu cavalo branco adorna-
do de diamantes. Tempos 
do Estado-Espetáculo, 
onde atores e atrizes da 
política desfilam vaidades. 
Daí desponta o valor da 
humildade, que Sponville 
designa como “a virtude 
do homem que sabe não 
ser Deus”. Humildade, 
de “húmus” (terra), quer 
significar que somos filhos 
da terra. Os mais genero-
sos costumam ser os mais 
humildes pela misericórdia 
e compaixão de seu cará-
ter. Tempos de dureza, de 
notícias tristes, pesadelos, 
ódio, com os opostos se 
matando nas arenas de 
vingança. 

Não é hora de criarmos 
um contraponto a esses 
tempos de desdita e maldi-
ção? Leiamos Ítalo Calvino 
em Seis Propostas para o 
Próximo Milênio, ao citar 
Leopardo ante o insusten-
tável peso de viver: “ima-
gens de extrema leveza, 
como os pássaros, a voz 
de uma mulher que canta 
na janela, a transparência 
do ar e, sobretudo, a lua”. 
Tentemos viver de modo 
mais leve, suave, evitando 
rompantes e atitudes tres-
loucadas.

Tempos de injustiça, de 
acusações malévolas, de 
fake news construídas para 
sujar a imagem de adver-
sários. Então, busquemos 
a deusa Têmis, com sua 
balança e os dois pratos 
em equilíbrio, apontam 
para o estado da ordem e 
da igualdade. Dizia Kant: 
“é justa toda ação, cuja 
máxima permite que a livre 
vontade de qualquer um 
coexista com a liberdade 
de qualquer outro, segun-
do uma lei universal”. Sim, 
a justiça é a vontade de se 
atribuir a cada um o que 
lhe cabe.

Uma virtude leva à outra. 
A justiça se liga aos atos 
de boa fé, à sinceridade, 
à verdade. A boa fé sus-
cita reconhecimento das 
qualidades humanas, sem 
exageros, na versão das Es-
crituras: nenhum homem 
é capaz de acrescentar 
um palmo à sua altura. 
É o que é, nos moldes 
da construção divina. Tal 
verdade sugere afastar a 
gabolice, o estilo fanfarrão, 
a dissimulação, a arte de 
enganar. Todos devemos 
aspirar fidelidade ao que 
é verdadeiro.

Por fim, cultivar o amor. 
Amar o próximo deve 
significar praticar todos 
os deveres para com ele. 
Amar os entes queridos, 
praticar boas ações, eli-
minar eventuais doses de 
ódio que chegam nas ondas 
de intensa polarização 
política. Nietzsche anun-
ciava: “o que fazemos por 
amor se consuma além do 
bem e do mal”.

 
(*) - Jornalista, é professor 

titular da USP, consultor político 
e de comunicação Twitter@

gaudtorquato. Acesse o blog (www.
observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Dicas importantes para não 
ser vítima de phishing

Com a Covid-19 há mais de sete 
meses obrigando os brasileiros 
a ficarem isolados em suas ca-

sas, muitos criminosos se beneficiam 
disso para elaborar ciberataques, seja 
usando nome de grandes marcas ou 
explorando falhas de segurança em 
sistemas operacionais e aplicativos, 
além do comportamento inseguro na 
internet. Com isto, a cibersegurança 
acaba se tornando um assunto em pauta 
não apenas no mundo corporativo, mas 
também na vida pessoal das pessoas.  

Com o home office ativo e sem 
previsão de término, um estudo feito 
pela PSafe revela que quase 30% dos 
entrevistados não utilizam quaisquer 
medidas de segurança contra ataques 
de phishing, que são golpes executados 
primariamente por e-mail onde o ciber-
criminoso tenta obter informações se 
passando por uma entidade confiável. 
Ainda, em 2020 foram detectados mais 
de 47 milhões de golpes de phishing, 
com uma a cada seis pessoas se tor-
nando vítimas. As consequências são 
severas, como o furto de nomes de 
usuário, senhas de acesso e detalhes 
de cartão de crédito.

Neste momento, todos se perguntam 
como fazer para se proteger, não é mes-
mo? A resposta é bem simples e para 
colaborar com a prevenção, a Daryus 
Consultoria preparou oito dicas que 
ajudarão todos a ficarem atentos quan-
do uma tentativa de invasão acontecer. 

Quem é o remetente?
Ao receber comunicações eletrônicas 

como, por exemplo, um e-mail, SMS 
ou mensagem no WhatsApp/Telegram, 
certifique-se que o remetente é confiá-
vel. Se você tiver qualquer dúvida, não 
clique em links ou abra anexos sem 
primeiro tentar uma forma alternativa 
de contato, para validar o remetente. É 
claro, você pode usar de ferramentas de 
pesquisa, como o Google, para identificar 
exemplos de tentativas de golpes online.

Analise bem o conteúdo recebido
Antes de mais nada, é muito impor-

tante pensar antes de fornecer qualquer 
tipo de dado, especialmente se forem 
informações pessoais ou detalhes 
como senhas ou o número e código de 
segurança do seu cartão de crédito. 
Lembre-se que instituições sérias não 
pedem esse tipo de informação por 
e-mail, WhatsApp ou canais similares. 
Na dúvida, busque o site oficial e tente 
entrar em contato. Tenha sempre muito 
cuidado com links, valide antecipada-
mente o redirecionamento colocando o 
cursor do mouse em cima e certifique-
-se que o site é o oficial da empresa em 
questão. Fique especialmente atento se 
o diálogo começar com um tratamento 
genérico, como “Sr.”, “Sra.”, “Prezado” 
ou com o número do celular no lugar 
do nome. Novamente, se você ficou 
em dúvida se o remetente é uma fonte 
confiável, busque o canal oficial da ins-
tituição, que normalmente encontra-se 
disponível no próprio site da empresa.

Atenção com os assuntos do mo-
mento ou de bem comum

A internet é uma rede de pesca 
para os cibercriminosos. Anúncios ou 

HTTPS Everywhere: Ajuda a forçar 
os sites a utilizarem protocolo seguro 
(de HTTP para HTTPS) e impede o 
acesso às páginas em caso de protocolo 
inseguro;

Privacy Badger: Evita que rastrea-
dores detectem o modo de navegação 
e ofereça propagandas baseada em 
seu uso;

Disconnect: Bloqueador de rastrea-
dores (também bloqueia rastreadores 
de rede social). Pode ser utilizado como 
alternativa ou em conjunto ao “Privacy 
Badger”;

AdGuard: Ferramenta indispensável 
e poderosa para bloquear anúncios e 
páginas de phishing;

Malwarebytes Browser Guard: Fer-
ramenta contra páginas de phishing, 
malware e bloqueador de anúncios. 
Recomenda-se o seu uso com “Ad-
Guard”;

Netcraft: Identifica páginas de 
phishing baseado na reputação. A fer-
ramenta possibilita enviar informações 
colaborativas e ajuda a comunidade a 
se proteger contra páginas maliciosas;

LastPass: Gerenciador de senhas. 
Ótimo para acessar as contas pelo cofre, 
evitando salvar senhas no navegador e 
digitar em campos de senha.

Mas atenção: Tenha certeza de que 
está baixando o complemento na pá-
gina oficial do seu navegador.

Serviços temporários
Ao criar um e-mail temporário utilize 

as ferramentas Mohmal e Temp Mail. 
Atenção: evite o recebimento de dados 
sensíveis nos e-mails temporários.

“As dicas dificultam ou anulam 
ações maliciosas de cibercrimino-
sos, mas vulnerabilidades sempre 
irão existir no meio digital. A chave 
para essa defesa é que as empresas 
forneçam para os seus funcionários 
uma arquitetura de segurança de 
ponta a ponta, abrangendo todas as 
redes, terminais, dispositivos móveis 
e nuvem. Empresas que possuem uma 
gestão de risco de segurança ciber-
nética efetiva estão bem protegidas”, 
explica Claudio Dodt, Evangelista de 
Cibersegurança e Proteção de Dados 
na Daryus Consultoria.

Cuidado com as armadilhas: os cibercriminosos buscam brechas por meio de links maliciosos, aplicativos 
falsos, dentre outros. O Objetivo é único: roubar você!

manchetes de matérias tendenciosas 
em redes sociais e sites podem ter 
sido criadas para induzir a vítima com 
maior facilidade ao ataque. Desconfie 
dos anúncios fora da realidade e não 
dê os seus dados quando solicitados. 
Procure em ferramentas de buscas 
sobre o site e os comentários de quem 
buscou pelo serviço.

Prefira desconfiar
Desconfiar é a palavra-chave nessas 

horas, mesmo que a mensagem venha 
de pessoas conhecidas ou familiares, 
pois eles podem ter sido vítimas de 
phishing. Não deixe a emoção tomar 
conta, use o senso crítico. Busque meios 
alternativos de contactar essas pessoas 
e ter a certeza de que eram elas mesmas 
nas mensagens de conteúdo duvidoso. 
Vale pecar pelo excesso.

Autenticação
Nos dias de hoje, é preciso ter uma 

noção básica de segurança na internet 
e de como os aplicativos fazem essa 
gestão. Verifique se o aplicativo fornece 
duplo fator de autenticação, a maioria 
das ferramentas como WhatsApp, Fa-
cebook e Instagram já permitem adotar 
essa medida, e é um ponto essencial 
para evitar que sua conta seja invadida 
ou clonada. Periodicamente, troque as 
senhas e faça disso uma rotina. Por fim, 
remova o seu cadastro de serviços não 
utilizados e use o “Just Delete Me” como 
auxílio de exclusão de contas.

Procedimentos
Sempre tenha uma ferramenta Anti-

vírus Firewall e invista se necessário, 
mas saiba que existem várias soluções 
gratuitas que podem te dar um bom 
nível de proteção básica. A AV-Test e 
AV Comparatives apresentam dados de 
testes realizados pelas companhias de 
segurança e isso pode ajudar a escolher 
a melhor solução. Lembre-se de manter 
os navegadores e aplicativos sempre 
atualizados e, é claro, não deixe de 
aplicar atualizações e correções no 
seu sistema operacional. Para acesso 
mobile, prefira os navegadores que 
contam com bloqueador de anúncios 
e, novamente, não esqueça de aplicar 
as atualizações e correções no seu 
dispositivo e aplicativos.

Complementos para navegadores
Complementos para navegadores são 

uma das formas de melhorar a seguran-
ça! Veja algumas opções para navegar 
mais seguro:

News@TI 

LG lugar de gente abre inscrições para o seu 
Programa de Estágio

@A LG lugar de gente, líder em produção de tecnologia para 
gestão de RH, está com inscrições abertas para o seu Programa 

de Estágio 2021. As vagas são para estudantes matriculados em 
cursos de graduação na área de tecnologia, que já estejam a partir 
do 3ª período. As oportunidades são para a grande Goiânia (GO) e 
Belo Horizonte (MG), e os interessados podem se inscrever até 9 de 
novembro. Os candidatos serão submetidos a avaliações técnica e 
comportamental, além de entrevista com gestores da LG e feedback 
de participação. Entre as habilidades necessárias, é importante ter 
conhecimento em informática e desenvolvimento de software, bom 

relacionamento interpessoal, ser colaborativo e gostar de inovação 
(lg.com.br/estagio).

VMware e Samsung se unem

@A VMware, Inc. anuncia uma parceria com a Samsung Electro-
nics Co., Ltd. para ampliar ainda mais sua liderança em 5G. Por 

meio dessa colaboração, as empresas buscam ajudar os Provedores 
de Serviços de Comunicação (CSPs) a atender aos requisitos das 
redes 5G e acelerar a implantação dela, otimizando o portfólio da 
Samsung de ofertas de telecomunicações do Core a Edge e RAN para 
ambas as conteinerização de funções de rede (CNFs) e virtualização 
das funções de rede (VNFs) com a VMware Telco Cloud Platform.
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