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Coluna do Heródoto

Ele quer ser  o 
candidato à 
presidência da 
república com base em 
São Paulo. 

É verdade que falta 
ainda algum tempo 
para a eleição mas 

a estratégia é  começar  o 
quanto antes possível. Afi-
nal o mandato é curtíssimo, 
apenas quatro anos. E as-
sim, mal acaba uma eleição 
presidencial e já se articula 
outra. O mote da campanha 
se repete, ou seja o de ser o  
anti-presidente. O período  
entre uma  eleição  e outra 
deveria ser preenchido pela 
oposição ao  governo com 
propostas diferentes  para 
os rumos do país. 

Contudo o  que mais mexe  
com o eleitorado, e que  vai 
decidir quem é o próximo 
presidente, são os ataques 
pessoais e  as críticas gerais 
sobre o plano  de governo, 
seja ele qual for. Não interes-
sa o destino do Brasil, mas 
sim o desgaste do candidato 
concorrente. Para isso é 
necessário recorrer a fatos 
passados de sua biografia, 
mesmo que muitos deles 
sejam mal apurados pelos 
jornalistas amigos. 

Essa tática não é novidade 
na política nacional. Vem 
desde a época da fundação 
da república. E tem dado 
certo. A corrida presidencial 
se torna mais dura quando 
o opositor é radicado no 
Rio de Janeiro, oriundo do 
Exército onde tem grande 
apoio. A luta entre ele e 
o candidato apoiado por 
São Paulo toma dimensões 
indesejáveis, haja vista que 
aos militares é atribuída a 
ditadura que perdurou por 
bom tempo. 

O candidato militar retoma 
a retórica que os políticos, 
ou casacas, são corruptos e 
representam apenas setores 
ligados às elites nacionais. 
Principalmente ao agro 
negócio responsável pelo 
saldo na balança comercial 
do Brasil e na concentração 
da riqueza e do poder dos 
proprietários de terras. 
Estes formam uma oligar-
quia disposta a pôr um pé 
em cada canoa, ou melhor, 
apoiar qualquer candidato 

desde que defenda os seus 
interesses. 

O ambiente político é ten-
so e muitos acreditam que a 
qualquer momento o candi-
dato militar possa liderar um 
golpe de estado e implantar 
novamente uma ditadura no 
país. O resultado da eleição 
é imprevisível, uma vez que 
o candidato civil tem o apoio 
da maior economia nacio-
nal. São Paulo, a locomotiva 
do Brasil, como dizem os 
bairristas. 

O candidato “paulista” é 
conhecido nos meios aca-
dêmicos onde seus livros 
e palestras são sempre 
concorridos. Apresenta-se 
como algo novo, alguém 
capaz de mudar os rumos e 
aponta com a esperança de 
modernizar o pais .Contudo 
não é a juventude universi-
tária que decide a eleição e 
sim a população espalhada 
pelo território nacional. Ele 
ocupou durante pouco tem-
po um cargo público. Rom-
peu com o estabishment e 
faz viagens pelos estados no 
que denomina de Campanha 
Civilista. 

O baiano Rui Barbosa 
enfrenta o Marechal Her-
mes da Fonseca. A famosa 
política do café com leite 
está à beira de um rompi-
mento com as oligarquias 
estaduais divididas. Mas 
os militares estão coesos. 
Arrependem-se de ter per-
mitido a ascensão  dos civis 
quando terminou o mandato 
de Floriano Peixoto. 

Deveriam, dizem os mais 
radicais reunidos no Clube 
Militar no Rio de Janeiro, 
manter o princípio comtista 
de ordem e progresso como 
está na bandeira nacional, 
e que pressupõe uma dita-
dura republicana capaz de 
mudar a história do país. O 
embate é duro. A ameaça 
do golpe existe. 

Mas o o voto continua 
aberto, a bico de pena, 
com os mandatários locais 
tangendo os eleitores para 
a urna como uma mana-
da obediente. Tudo deve 
terminar bem se Hermes 
vencer o baiano-paulista 
Rui Barbosa, o futuro Águia 
de Haia. 

 
(*) - É âncora do Jornal da Record 

News  o primeiro  em multiplataforma 
(hbarbeiro@recordtv.com.br). 

Heródoto Barbeiro (*)

A caminho da 
presidência
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Por que 5G requer novas abordagens 
para a segurança cibernética?

Uma das tecnologias mais faladas e mais inovadoras do momento é o 5G. Em 2020 ela já começou em alguns países 
de modo experimental, incluindo o Brasil, e até 2025 essa tecnologia estará disponível para todo o mundo. Mas, 
afinal, quais as melhorias e os desafios que teremos com essa nova tecnologia de transmissão de dados móveis?

Freepik

(LGPD) no ano passado, para nós espe-
cialistas em Segurança da Informação, 
pode ser uma boa maneira de ajudar 
a melhorar a segurança do 5G. Como? 
Bom, a legislação obriga as empresas 
a terem mais cuidado sobre os dados 
que armazenam e/ou têm acesso, 
exigindo assim a utilização de normas 
de segurança, como é o caso do ISO 
27001, padrão internacional para um 
SGSI – Sistema de Gerenciamento de 
Segurança da Informação.

O que posso sugerir aos times de 
inovação das empresas, que estão 
vibrando com essa nova tecnologia, 
e vislumbram um mundo de possibi-
lidades é: andem de mãos dadas com 
seu time de segurança. Para os times 
de segurança, minha dica é: falem 
com seus fornecedores e parceiros 
e busquem soluções que equilibrem 
segurança dos dados corporativos e 
mitiguem possíveis vulnerabilidades 
enquanto sua empresa explora as várias 
oportunidades que o 5G irá proporcio-
nar ao mercado TIC.

Podemos ver que o 5G trará muitos 
benefícios para vários setores indus-
triais e para a população, porém todos 
os projetos devem ser acompanhados 
por especialistas de segurança para 
que tragam uma melhor experiência 
aos usuários sem futuros traumas.

(*) É engineer sales specialist da Adistec Brasil.

poderão conectar-se à internet indi-
vidualmente e evitar a complexidade 
de redes cabeadas, porém o aumento 
do ecossistema digital vai tornar mais 
complexa a administração e segurança 
da rede.

As soluções IoT são baseadas em 
modelo cliente/servidor com mecanis-
mos de segurança antigos, que levarão 
tempo para serem alterados. Alguns 
dispositivos ou sensores não poderão 
depender apenas do gateway de rede, 
a fim de evitar que o dispositivo fique 
ainda mais vulnerável a ataques diretos. 
Dessa forma, os fabricantes de sistemas 
embarcados deverão ser mais ágeis na 
publicação e correções de paths, ade-
rir a projetos de Bug Bounty, além de 
investir na segurança desses ambien-
tes digitais e/ou permitir utilização de 
ferramentas robustas de terceiros, sem 
alterar o aferimento dos equipamentos 
e sensores.

Outro ponto que deve ser levado 
em conta é a possibilidade de cres-
cimento nos ataques de negação de 
serviço. Com dispositivos IoT saindo 
independentes para internet, somado 
à velocidade de banda do 5G, isso pode 
ser uma vantagem para atacantes que 
podem derrubar sistemas de máquinas 
e sensores por meio de ataques DDoS. 
Somando isso com a entrada em vigor 
da Lei Geral de Proteção de Dados 

Marcus Silva (*)

Poderemos atender mais disposi-
tivos, ofertando mais velocidade, 
com menor latência. Em contra-

partida teremos um menor alcance de 
transmissão. Isso significa que em gran-
des eventos, as pessoas não terão mais 
problemas de sinal, mas para suprir o 
problema de alcance os distribuidores 
de serviços deverão utilizar as antenas 
de distribuição já existentes e utilizadas 
pelo 4G e adicionar antenas menores 
para ter mais saltos de conexão e me-
lhorar o alcance.

Por conta dessa evolução tecnológica, 
além dos fabricantes de dispositivos 
móveis, os fabricantes de soluções 
para IoT (Internet das Coisas) tam-
bém olham essa tecnologia com muito 
interesse. A velocidade de conexão e 
a baixa latência permitem uma melhor 
utilização de soluções já existentes ou 
em desenvolvimento, como cirurgias 
a distância por meio de robôs, veícu-
los e parques industriais autônomos, 
wearables (usáveis como tênis, óculos 
e relógios) e aparelhos domésticos 
(geladeira, máquinas de lavar, TVs).

Mas, veja bem, todo avanço tecnoló-
gico traz consigo novas possibilidades 
para cibercriminosos. Isso não significa 
que o 5G é ruim, mas sim que ele deve 
ser estudado, analisado, e que empresas 
de segurança da informação devem se 
preparar para a chegada dessa tecno-
logia. Basicamente o que quero dizer é: 
criminosos podem ter mais fácil acesso 
a nossos dados pessoais se o 5G não 
for pensado corretamente. De acordo 
com o relatório “What´s keeping IoT 
executives up at night”, desenvolvido 
em 2019 pelo IoT World, a expansão da 
rede 5G fará com que, até 2025, surjam 
74 bilhões de vulnerabilidades.

E para impedir isso, precisamos pen-
sar em dois grandes pontos. Primeira-
mente, o 5G permite que mais aparelhos 
IoT se conectem à rede, criando uma 
superfície de possibilidades de ataques.  
E o segundo ponto levantado, é que a 
melhora na cobertura e conectividade 
aumenta a precisão da localização, o 
que pode colocar em risco usuários 
finais e governos. Com a utilização de 
endereço IPv6 e futuras alterações 
nas tecnologias, muitos equipamentos 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Construtivo lança recurso de planejamento 
de obras integrado ao MS Project

@O Construtivo, companhia de Tecnologia da Informação com DNA 
em Engenharia, acaba de lançar o recurso de planejamento em 

sua plataforma para a gestão de documentos, processos e informações, 
denominada Colaborativo. Por meio da integração com sistemas de 
planejamento, como o MS Project, a ferramenta atualiza, de forma 
automática e através dos aplicativos móveis para a supervisão de obra, 
os indicadores de acompanhamento preconizados na metodologia 
de valor agregado. “Com este novo desenvolvimento, queremos ir 
além da importação e exportação do planejamento. O objetivo é a 
comunicação, uniformizando a informação para que a equipe trabalhe 
em sintonia e os objetivos e metas estejam entendidos e visualizados 
por todos”, explica Marcus Granadeiro, CEO do Construtivo (http://
www.construtivo.com/).

One Identity lança SaaS focado em segurança 
IGA e PAM

@A One Identity - empresa da Quest Software, que ajuda as 
organizações a estabelecer uma estratégia de segurança cen-

trada em identidade comprovada - anuncia suas novas soluções de 
governança e administração de identidade (IGA) e gerenciamento 
de acesso privilegiado (PAM) como serviço (SaaS). As ferramentas 
oferecem todo o poder do One Identity's Identity Manager e One 
Identity Safeguard em um modelo fácil de implantar e consumir. 
Com base na One Identity Security Platform incluindo todos os 
recursos IGA e PAM, as novas ofertas de SaaS permitem que as 
organizações implementem um modelo Zero Trust. As soluções 
são hospedadas, gerenciadas, monitoradas e operadas pela One 
Identity dentro da One Identity Cloud (https://www.oneidentity.
com/solutions/cloud/).

Em 2020, com a pandemia e o decorrente 
isolamento social como medida de preven-
ção, o trabalho remoto se tornou realidade 
para uma boa parte dos brasileiros e acabou 
se tornando uma tendência para muitas 
empresas. Um levantamento da Associa-
ção Nacional para Economia Empresarial 
(NABE), aponta que o modelo deverá ser 
mantido por 80% das empresas no Brasil e 
segundo análise da empresa de tecnologia 
NeoAssist, como os pontos positivos do 
trabalho remoto superam os negativos, o 
modelo de trabalho híbrido deve se tornar 
padrão no país em 2021.

De acordo com Albert Deweik, CEO da 
NeoAssist, a execução do trabalho remoto 

apenas em alguns dias da semana se destaca 
por unir a flexibilidade do home office com 
a interação e cultura organizacional das 
empresas. “Pesquisas apontam que 85% 
das empresas devem optar pelo sistema 
híbrido. No dia a dia do escritório é muito 
fácil ver as equipes interagindo, as pessoas 
se falando e resolvendo problemas de forma 
rápida. Quando cada um está em sua casa, 
mesmo uma conversa no café vira um ‘call’. 
Este ainda tem sido o grande desafio, depois 
de quase um ano de home office. Agilizar 
a comunicação entre áreas e pessoas e 
garantir que o time esteja lutando pelo 
mesmo propósito deve constantemente 
ser trabalhado entre os gestores”, afirma. 

O executivo ainda reforça que as limita-
ções que o home office enfrentava antes da 
pandemia foram ajustadas e que processos 
e rotinas internas tiveram de ser revistas e 
adaptadas para comportar todas as mudan-
ças do novo sistema. “Apesar de acreditar 
que muitas empresas migrarão em defini-
tivo para o Home office no pós-pandemia, 
as organizações mais tradicionais devem 
voltar para o trabalho presencial. Assim, 
o modelo híbrido aparece como uma op-
ção mais eficaz tanto para o colaborador 
quanto para as empresas. Os dois métodos 
trazem resultados positivos, desde que os 
processos estejam bem alinhados e o seu 
propósito muito claro”, finaliza Deweik.

Pós-pandemia: home office deve ser substituído por 
modelo híbrido de trabalho

Segundo pesquisa, cerca de 61% 
dos consumidores afirmam que ser 
bem atendido é mais importante 
do que o preço ou a qualidade dos 
produtos. Esse dado comprova 
como o foco no cliente é essencial 
para o desempenho e crescimento 
do negócio. Apesar desse fator, na 
teoria, estar presente na grande 
maioria das empresas, ainda é pouco 
colocado em prática por elas. Por 
outro lado, as empresas que apos-
tam no atendimento como uma das 
principais estratégias estão ganhan-
do espaço no mercado e atraindo 
novos públicos. Com a digitalização, 
a comunicação e avaliações positi-
vas ou negativas se tornaram ainda 
mais fortes e presentes para seu 
negócio. Com o risco da empresa 
ter sua reputação prejudicada como 
um todo, oferecer um atendimento 
bom, humano e segmentado é de 
extrema importância.

Tendo o atendimento ao cliente 
um dos principais pilares estra-
tégicos, a KingHost, empresa de 

soluções digitais, apresenta apren-
dizados e orientações para ajudar 
sua empresa a ter mais atenção e 
zelo ao se tratar dos clientes.

Um dos pontos mais importantes 
que devem ser considerados é em 
relação a como oferecer a melhor 
experiência durante o atendimento 
aos clientes. Cada cliente tem 
expectativas diferentes e únicas, 
contudo uma específica é comum 
a todos: a de querer ser encarado 
como importante e exclusivo.

"A pior coisa para um consumi-
dor é quando ele entra em contato e 
a empresa o trata apenas como mais 
um número, não o escuta e nem se 
atenta às suas necessidades. Ou 
ainda quando o atendente acaba 
passando respostas automáticas, 
padrões e não respeita a particu-
laridade nem demonstra empatia", 
conta Priscila Karolczak, gerente 
de atendimento da KingHost. "A 
dica é: utilizar o lado analítico para 
se conectar empaticamente com o 
cliente", explica Karolczak.

Foco no cliente: como as empresas podem se 
preparar para buscar por excelência nessa jornada


