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Coluna do Heródoto

O presidente 
democrata se interessa 
pelo Brasil. Não se 
trata de uma paixão 
pelas belas praias 
brasileiras. 

É uma reafirmação da 
política externa ame-
ricana que nasceu 

com a Doutrina Monroe, 
resumida no jargão “a amé-
rica para os americanos”. 
Do norte. Acrescentam o 
que enxergam nessa afirma-
ção a consolidação do que 
chamam de imperialismo 
yankee na América Latina.  

Afinal tanto democratas 
como republicanos reali-
zaram intervenções mili-
tares no continente que se 
intensificaram na primeira 
metade do Século 20. Os ma-
rines desembarcaram para 
proteger as empresas ame-
ricanas ameaçadas pelos 
governos locais. Do seu lado 
o presidente brasileiro tem 
que se acomodar diante da 
potência econômica, militar 
e política do Tio Sam, goste 
ou não do democrata e do 
seu programa do governo. 

Os americanos estão de 
olho na Amazônia, que con-
sideram estratégica para os 
seus interesses mundiais. 
De uma forma ou de outra 
a continuação dos negócios 
entre os dois países depen-
de de uma acomodação da 
política externa brasileira. 
Ninguém desconhece que 
o relacionamento entre 
os dois países não é tão 
intenso. 

O mundo caminha para 
uma nova concertação lide-
rado pelos Estados Unidos 
da América. Os analistas 
internacionais veem no ho-
rizonte uma disputa maior 
com o gigante comunista 
que condiciona a geo polí-
tica contemporânea. 

O Departamento de Es-
tado está atento para o 
crescimento do rival e a 
ameaça que pode represen-
tar a médio e longo prazo, 
afinal, a hegemonia não se 
constrói  de uma hora para 
outra e depende de um jogo 
diplomático e de pressões 
que atravessam as décadas,  
ora mais próximo, ora mais 
distante dos aliados depen-

dendo dos interesses dos 
grandes grupos econômicos 
e políticos. 

O Brasil é considerado 
um país estratégico não só 
pela sua dimensão territo-
rial, mas principalmente 
pela produção de matérias 
primas importantes para a 
máquina militar americana. 
Uma política de Boa Vizi-
nhança é uma estratégia 
que favorece os dois países. 

O ministério de relações 
exteriores, e o próprio 
governo, tem que engolir, 
gostem ou não, a presença 
do presidente democrata 
americano em território 
brasileiro. A agenda esta-
belece que ele vem visitar 
a região norte, onde está 
a Amazônia e áreas que a 
estratégia americana con-
sidera importantes para a 
presença militar. 

A questão central é a 
aliança entre os dois países 
para a instalação de bases 
militares no litoral uma vez 
que o conflito se estende 
para a África e o Brasil está 
na rota de abastecimento 
das forças aliadas que lutam 
contra os exércitos alemão 
e italiano, que ameaçam o 
domínio secular de ingleses 
e franceses naquela região 
o mundo. De volta de uma 
conferência em Casablanca, 
no Marrocos, o presidente 
democrata Franklin Roose-
velt faz uma escala em Natal, 
no Rio Grande do Norte. 

É recepcionado pelo dita-
dor brasileiro Getúlio Vargas 
no auge do seu poder auto-
ritário e que recentemente 
deu uma guinada na política 
internacional com uma 
aproximação com os Esta-
dos Unidos. Abandonou o 
namoro com as potencias do 
Eixo, com que simpatizava 
ideologicamente, e aderiu 
à real politik, ou seja não 
é possível dizer não aos 
interesses americanos na 
região.  

Brasil e Estados Unidos 
se aliaram  na guerra contra 
Alemanha, Japão e Itália e 
os afundamentos de navios 
nacionais são o mote que 
anunciaram a declaração de 
guerra contra o Eixo.  

 
(*) - É âncora do Jornal da Record 

News em multiplataforma.

Heródoto Barbeiro (*)

O democrata 
vem aí

São Paulo, sexta-feira, 13 de novembro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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LGPD: antecipar e provocar ataques 
controlados evita multas milionárias

Caio Telles (*)

De acordo com Agência Senado, a LGDP 
se aplica a dados que sejam tratados no 
Brasil e também a qualquer informação 

pessoal que tenha sido coletada no país, indepen-
dentemente de onde será tratada, assim como 
da nacionalidade ou localização da empresa. 
Diante desse cenário, as organizações públicas 
e privadas que coletam, guardam, processam e 
comercializam os dados pessoais de milhões de 
brasileiros vão passar por mudanças.

Além disso, a lei também proíbe o uso dos 
dados pessoais para a prática de discriminação 
ilícita ou abusiva, que engloba o cruzamento de 
informações de uma pessoa ou de um grupo para 
financiar decisões comerciais, como perfil de 
consumo para divulgação de ofertas, políticas 
públicas ou atuação de órgão público. Agora, ao 
coletar dados, as empresas devem informar a 
finalidade, indicar um responsável pelo uso das 
informações e adotar medidas para garantir a 
segurança do material.

As empresas que não seguirem as diretrizes 
da LGPD, portanto, estarão mais suscetíveis a 
incidentes de segurança relacionados a dados 
pessoais, e isso poderá acarretar punição para 
infrações, de advertência a multa diária de até 
R$ 50 milhões, além de proibição parcial ou 
total do exercício de atividades relacionadas 
ao tratamento de informações. Com isso, uma 
empresa que não implementa os controles ne-
cessários para garantir a segurança do ambiente 
tecnológico, e também os domínios relacionados 
aos dados pessoais processados, fica atrás na 
corrida pela privacidade e segurança. 

Privacidade e segurança
Agora, com a vigência da lei, as organiza-

ções voltaram sua atenção para privacidade 
e segurança e se viram forçadas a acelerar a 
adaptação dos negócios. Há aquelas que já estão 
ajustadas ou bem próximas disso, algumas com 
o diagnóstico pronto, mas sem um programa im-
plementado, e outras que ainda estão tentando 
compreender a lei e seu impacto.  

Um fator preocupante é que o Brasil, terceiro 
país que mais sofre tentativas de ataques virtuais 
no mundo, foi alvo, de janeiro a junho, de mais de 
2,6 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos 
- de um total de 15 bilhões em toda a América 
Latina e Caribe. A informação é de um relatório 
divulgado pela Fortinet. No último trimestre, 
foi registrado um aumento de ataques de ‘força 
bruta’ na região, que representam tentativas de 
adivinhar uma credencial por meio do envio 
de diferentes nomes de usuário e senhas para 
acessar um sistema. 

Durante a quarentena, de acordo com dados 
do setor, as vulnerabilidades mais encontradas 
em organizações têm sido aquelas falhas que 
expõem dados sensíveis de usuários, como PII 
(Personally Identifiable Information). Esse tipo 
de vulnerabilidade, muitas vezes, não é explo-
rada por meio de uma falha técnica, mas sim 
de uma falha de processo, e isso é alarmante.

Esses ataques a sistemas corporativos são 
responsáveis pela maioria das crises de ima-
gem e confiança em negócios que armazenam 

como Google e Facebook. Neles, as empresas in-
teressadas podem abrir programas em diversas 
modalidades, que levam em consideração o tipo 
de serviço, o escopo do trabalho, a recompensa 
a ser oferecida, a escolha de especialistas, a 
avaliação e triagem de relatórios e a verificação 
e correção de falhas nos serviços. 

Os especialistas, então, realizam testes e 
buscam falhas em produtos e serviços, como 
sistemas, aplicativos, websites e até dispositi-
vos físicos, como totens e máquinas de cartão. 
Em média, as companhias levam 196 dias para 
perceber que foram atacadas. Com programas 
de recompensa, os pesquisadores identificam 
falhas e enviam relatórios às instituições em 
poucos minutos.

O foco da atividade é identificar falhas que 
possam representar riscos às empresas, como 
vazamento de dados, que impacta na LGPD; 
invasão; ataques por ransomware; ou outro 
risco que traga prejuízo financeiro, operacional 
ou de imagem. 

Com a vigência da LGPD e de uma legislação 
específica que obriga as empresas a seguirem 
procedimentos e implementarem controles 
para garantir a privacidade das informações 
pessoais - sejam de colaboradores ou clientes 
-, a privacidade recebe a atenção que merece. 
Os programas de recompensa, neste momento, 
estão com alta demanda no mercado, e têm 
se tornado cada vez mais necessários para as 
organizações.

Participar de plataformas desse tipo é algo 
que gera valor para as instituições e para o 
setor de segurança da informação. Não po-
demos impedir violações de dados, reduzir 
crimes cibernéticos e proteger a privacidade 
sem unir as organizações aos especialistas. É 
preciso promover o acesso à segurança e fo-
mentar o bom relacionamento entre empresas 
e pesquisadores a fim de evitar milhões em 
prejuízos e multas.

(*) É CEO da BugHunt, primeira plataforma brasileira 
de Bug Bounty, programa de recompensa por 

identificação de falhas.

Depois de inúmeras discussões e algumas modificações, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
entrou em vigor no dia 18 de setembro, colocando o Brasil ao lado de mais de 100 países que possuem 
diretrizes específicas para o tratamento de informações pessoais. As penalidades serão aplicadas em 
2021, entretanto, as empresas precisam estar preparadas para as adaptações em seus negócios.

e utilizam dados de clientes. Uma falha de 
segurança pode gerar prejuízos gigantescos a 
empresas por meio do roubo de informações e 
dinheiro, paralisação de seus serviços e diversos 
outros danos. 

Toda a transformação que vem ocorrendo nas 
empresas, portanto, com novas tecnologias e 
regime home office, tem aumentado o número 
de vulnerabilidades, bem como de ataques. 
Outro fator preocupante é a prática de extorsão 
que os cibercriminosos podem cometer, caso 
identifiquem alguma fragilidade que possibilita 
o acesso a informações pessoais que estão sob 
a custódia de uma empresa. A organização 
poderá sofrer tentativas de usurpação, já que 
o hacker sabe que um incidente pode custar 
multas milionárias, transformando-a em refém.

Independentemente da situação, há um cami-
nho a ser percorrido, que poderá ser mais longo 
ou complexo de acordo com as características 
de um negócio e do tratamento dos dados pes-
soais. As empresas devem tratar a adequação à 
LGPD como um projeto corporativo - deve ser 
aplicado de forma completa em todas as áreas. 
Por ser um assunto multidisciplinar, é preciso 
criar um Comitê ou Grupo de Trabalho, com 
representantes de todos os setores. Este grupo 
deve coordenar as ações a serem implementa-
das, sendo liderado pelas áreas de Segurança 
da Informação, Jurídico e Compliance. Também 
deve-se atribuir o papel de encarregado de pro-
teção de dados a um colaborador - funcionário 
ou terceiro, pessoa física ou jurídica -, que deve 
acompanhar o projeto e centralizar todas as 
necessidades da atualização.

Mais do que nunca, é preciso garantir a com-
pleta visibilidade dos dados e a conformidade 
das soluções de segurança de uma empresa 
com as diretrizes da LGDP. Proativamente, as 
organizações devem reavaliar a real necessidade 
de utilização de informações pessoais em seus 
processos, além de implementar o privacy by 
design, que garante que todos os novos projetos 
sejam concebidos já levando a privacidade em 
consideração.

A importância de investimentos em ciber-
segurança

Com mudanças recorrentes no setor de segu-
rança e novas vulnerabilidades todos os dias, os 
programas de recompensa têm se popularizado. 
Eles ajudam na identificação de fragilidades 
tecnológicas e de processos, que, muitas vezes, 
se exploradas, podem permitir acesso às bases 
de dados das empresas que contêm informações 
pessoais de clientes e/ou funcionários. 

Esse modelo reúne especialistas em busca de 
reconhecimento e instituições comprometidas 
com a segurança da informação e privacidade 
de seus clientes. A iniciativa recompensa e/ou 
remunera pesquisadores que comunicam falhas 
de segurança e permite que as empresas tenham 
seus sistemas testados de forma contínua, ga-
rantindo um tempo menor entre a descoberta 
da vulnerabilidade, a identificação no sistema 
e a correção do bug. 

A utilização de programas desse tipo é con-
siderada uma boa prática e tem sido cada vez 
mais adotada por governos e grandes empresas, 

News@TI 

Aplicativos fraudulentos relacionados com 
Minecraft enganam milhões de usuários

@A Avast identificou uma onda de aplicativos para dispositivos 
móveis maliciosos na Google Play Store mirando jogadores, em 

particular, fãs do popular videogame Minecraft. Esses aplicativos 
chamados de "fleecewares" oferecem novas skins, papéis de parede 
coloridos ou modificações para o jogo, mas cobram um valor despro-
porcionalmente alto das vítimas e chegam a lucrar centenas de dólares 
por mês dos usuários. A Avast relatou sete desses aplicativos ao Google 
(www.avast.com/pt-br).

Solução de monitoramento inteligente de 
distanciamento seguro 

@Dentro da estratégia de oferecer soluções inovadoras a clientes 
corporativos, a TIM integra, no recém lançado marketplace IoT, 

a solução Smart Proximity, desenvolvida pela Engineering, companhia 
global de Tecnologia da Informação e Consultoria especializada em 
Transformação Digital. A solução, que ajuda a manter o distanciamento 
seguro em áreas de risco, está disponível para clientes TIM dentro 
do escopo de agronegócios. Entretanto, o Smart Proximity pode ser 
aplicado em outras atividades que envolvem riscos físicos, químicos ou 
ambientais, como mineração. Ao disponibilizar a solução para clientes 
no agronegócio, a TIM oferece mais uma forma de manter ambientes 
de trabalhos seguros, inclusive em tempos de distanciamento social 
(www.tim.com.br).

Startup inglesa aposta no mercado brasileiro

@Revolucionar a forma como as marcas se conectam com os 
consumidores e gerar resultados garantidos é o propósito da 

Adludio, que acaba de chegar ao mercado brasileiro. Com foco em 
Sensory Mobile Advertising - anúncios interativos e sensoriais para 
experiências intuitivas nos dispositivos móveis -, a startup inglesa 
combina tecnologia própria, criatividade e dados para garantir 
100% de visibilidade, já que o cliente só paga quando há interação 

do usuário. Com reconhecimentos internacionais, a Adludio ficou 
entre as 50 principais empresas de tecnologia que mais cresceram 
no Reino Unido em 2019, sendo listada no “Technology Fast 50” da 
Deloitte pelo segundo ano consecutivo. No portfólio, estão campa-
nhas realizadas para marcas como Adidas, Unilever, Mastercard, 
Lenovo, Jaguar, Ebay, Microsoft, Bose, Dior, Columbia, Lacoste, Le 
Meridien, entre outros.

Mestrado em Ciência da Computação

@Estão abertas as inscrições no processo seletivo de alunos re-
gulares para o curso de mestrado acadêmico do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC-So) do Campus 
Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com in-
gresso no primeiro semestre de 2021. O Programa apresenta duas áreas 
de pesquisa: Computação Científica e Inteligência Computacional; e 
Engenharia de Software e Sistemas de Computação. A seleção será 
realizada em duas etapas: análise documental e entrevista, ambas de 
caráter eliminatório. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de 
novembro exclusivamente pela Internet. As informações sobre a se-
leção do PPGCC-So, incluindo cronograma, documentos necessários, 
critérios de avaliação, entre outras, devem ser conferidas no edital, 
disponível no site www.ppgccs.sor.ufscar.br.

Digitalks Global Summit 

@O Digitalks Brasil e o Digitalks Portugal se uniram em um novo 
conceito de evento totalmente digital e gratuito, o Digitalks 

Global Summit, que acontece em 15 e 16 de dezembro. O formato 
inédito conectará negócios, tecnologia e pessoas de todo o mun-
do em dois dias de muito networking e conteúdos voltados para 
inovação e novos negócios digitais.  Com uma excelente grade de 
palestras, o evento internacional terá quatro momentos especiais: 
Digitalks Expo 2020|Portugal, Digitalks Executive, Digitalks Global 
Experience e Prêmio Digitalks. Martha Gabriel, uma das pensadoras 
digitais mais influentes do Brasil, será a keynote speaker de abertura 
(https://bit.ly/2IEYtPZ).

ricardosouza@netjen.com.br

Foto AI/BugHunt,

Caio Telles

Acredito que muitos de vocês já 
tenham ouvido falar ou leram em algum 
jornal, site ou revista sobre a chamada 
Inteligência Artificial. Em linhas gerais, 
são tecnologias que avançam a todo o 
momento e procuram gerar insights e 
encurtar caminhos para atividades do 
nosso dia a dia.

A proposta da Inteligência Artificial 
é se aliar à inteligência humana e 
facilitar cada vez mais a nossa vida. 
Quando ouvimos coisas do gênero, 
logo pensamos nos filmes futuristas ou 
que são aplicações que servem apenas 
para grandes empresas, não é mesmo? 
Mas isso não é verdade.

Como bem sabemos, a base eco-
nômica de nosso país é composta 
pelas pequenas e médias empresas, 
que dão duro e seguram de maneira 
exemplar a corda bamba que é em-
preender no Brasil. E justamente por 
isso, essas empresas são compostas 
por empresários e empreendedores 
cada vez mais ávidos por novidades e 
capazes de encontrar e implementar 
novas soluções.

Aqui na Olho no Carro, por exem-
plo, aplicamos a Inteligência Artificial 
para gerar nosso banco de dados e 

fazer com que, em poucos cliques, 
os clientes possam levantar todas 
as informações que precisam sobre 
determinado veículo. Também é 
possível aplicar a IA em programas 
de gestão, onde serão concentradas 
todas as informações de sua PME, 
de forma centralizada e organizada, 
gerando um aumento no controle de 
todos os processos e uma melhora na 
produtividade.

Além disso, já encontramos no 
mercado algumas PMEs que aplicam 
a Inteligência Artificial para atuar por 
meio do que antes chamávamos de “in-
tranet”, ou seja, para criar engajamento 
com colaboradores internos e externos 
da empresa, gerando novas conexões 
entre áreas diversas e criando novos 
produtos ou serviços.

Enfim, as possibilidades são mui-
tas e não se sinta excluído do novo 
mundo por ser uma pequena ou 
média empresa. Pesquise sobre as 
tecnologias disponíveis e entenda 
como adaptá-las ao seu negócio.

(Fonte: Yago Almeida é Diretor 
Comercial da Olho no Carro, uma 

startup que oferece segurança para 
transações de compra de veículos)

Como aplicar a inteligência artificial 
para alavancar PMEs


