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News@TI
Podcast: conteúdos sobre tecnologia e 
inovação para gestão de pessoas

@A LG lugar de gente, empresa desenvolvedora de tecnologia para 
gestão de pessoas, lançou o podcast Pra Gente, um canal para dis-

cutir assuntos que auxiliam empresas a encontrar as melhores práticas 
para a área de recursos humanos. Desde o lançamento, os episódios 
mais ouvidos estão relacionados a temas como o futuro do trabalho de 
TI pós-pandemia, LGPD, processo seletivo a distância e expectativas e 
tendências para gestão de pessoas em 2021. O “Pra Gente” está disponível 
nos principais agregadores de podcast, como Spotify, Google Podcasts, 
Apple Podcasts e Podcloud, e no site da LG lugar de gente.

São Paulo, quarta-feira, 03 de março de 2021 Negócios2 Negócios
Empresas 
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OpiniãO
Como a liderança pode 

tornar equipes mais 
confiantes e produtivas

Por muito tempo 
acreditou-se que 
liderar era apenas 
trazer bons resultados. 

Entretanto, os que 
ocupam uma posição 
de liderança nos dias 

de hoje sabem que apenas 
os números não são sufi-
cientes para ser considera-
do um bom líder. Fatores 
intangíveis como respeito, 
inspiração e propósito pos-
suem um peso igual, senão 
maior, dentro de uma equi-
pe ou empresa. Entretanto, 
equilibrar a performance 
com a motivação pode se 
apresentar mais complexo 
do que parece.

Uma boa diretriz a ser 
seguida e estudada para 
a consolidação de uma 
liderança assertiva é a já 
conhecida Teoria Dos Dois 
Fatores, desenvolvida pelo 
psicólogo norte-americano 
Frederick Herzberg. Nela, o 
pensador aborda a situação 
de motivação e satisfação 
das pessoas contraposto 
aos fatores que causam 
insatisfação dentro de um 
ambiente de trabalho.

O psicólogo credita a in-
satisfação no trabalho ao 
que chama de fatores higi-
ênicos, aqueles que não são 
controlados diretamente 
pelos colaboradores, como 
salários, gestão, condições 
de trabalho, etc. Já a satis-
fação, o norte-americano 
afirma estar relacionada aos 
fatores motivacionais, como 
realização profissional, de-
senvolvimento, responsabi-
lidade e reconhecimento. Se 
em tempos normais, colocar 
tais pensamentos em prática 
já se apresentava um desafio, 
como então fazer isso duran-
te uma pandemia global? 

Em um momento em que a 
maioria das empresas ofere-
ce o trabalho remoto como 
o modelo padrão, é impres-
cindível que o líder esteja 
mais próximo de sua equipe. 
Ter conversas semanais, 
entender as dificuldades e 
encontrar mecanismos para 
reformular e redirecionar de 
forma positiva o andamento 
dos projetos é primordial 
para que todos continuem 
motivados e aplicados para 
realizar as suas demandas. 

Além disso, evitar a todo 
custo o microgerencia-
mento, ou seja, quando um 
colaborador é questionado 
constantemente sobre o 
andamento das coisas, pode 
ser um ponto crucial para 
o bem-estar da equipe. Por 
mais que o trabalho remoto 
não dê a mesma visibilidade 

do que o presencial, é essen-
cial que os colaboradores 
sintam que possuem a con-
fiança dos seus líderes para 
completar suas tarefas, o 
que fomenta um sentimento 
grande de realização dentro 
do ambiente corporativo.

Ainda dentro da Teoria 
Dos Dois Fatores, também 
faz parte de uma boa lide-
rança amenizar os chamados 
fatores higiênicos, os que 
estão fora do controle da 
equipe. Primeiramente, as 
condições de trabalho que 
a pandemia gerou faz com 
que os gestores tenham que 
pensar em princípios básicos, 
como bem-estar físico. Ofere-
cer boa cadeira e uma mesa 
adequada para o colaborador 
executar suas tarefas, uma 
linha telefônica e internet de 
boa qualidade, entre outras 
coisas que possam parecer 
detalhes possui mais rele-
vância do que parece. 

Só quem ficou com dor 
no pescoço ou quem se 
estressou com instabilidade 
na conexão de internet sabe 
o quão desgastante um dia 
de trabalho remoto pode ser, 
o que, consequentemente, 
impacta na performance di-
ária. Entender qual o espaço 
físico que os colaboradores 
possuem, saber se a conta de 
luz e internet aumentaram e 
oferecer suporte necessário 
igualmente para todos, sem 
dúvidas, motivará o time. 

Além disso, é importante 
que se tenha em mente que, 
caso os líderes não tenham 
um olhar mais humano, o 
colaborador pode desenvol-
ver problemas pessoais que 
irão gerar um efeito dominó 
dentro do ambiente corpo-
rativo. Cabe à empresa e aos 
gestores observar e não ig-
norar de forma alguma esses 
fatores. Vivemos em tempos 
em que a única certeza é a 
incerteza. 

Por isso, as companhias 
que ainda seguem a cultura 
ultrapassada das décadas 
passadas, em que colocam 
as marcas à frente dos 
colaboradores, tendem a 
ter uma performance cada 
vez mais impactada no final 
do dia. Assim, uma gestão 
humanizada, que faça com 
que as equipes sintam que 
são reconhecidas e que ex-
presse claramente que cada 
indivíduo tem seu valor tra-
rá não somente o respeito, 
mas também os melhores 
resultados que os funcioná-
rios podem oferecer.

(*) -  Mestre em Tecnologias 
Educacionais pela University of 
Oxford, é CEO da LEO Learning 

Brasil, uma das principais empresas 
de educação corporativa digital 

(http://leolearning.com.br/).

Richard Vasconcelos (*)

1.Os cidadãos brasileiros têm enfrentado fraudes relaciona-
das ao WhatsApp. O mais comum é a clonagem. Por que esse 
ataque está se tornando tão popular? E o que as pessoas 
podem fazer para se proteger?

Existem vários desafios quando se trata de segurança e uso de 
dispositivos móveis. Em relação ao WhatsApp, os criminosos reali-
zaram várias ações para clonar contas do aplicativo de bate-papo. 
Alguns deles nem precisam usar nenhum ataque cibernético. Basta 
um telefonema e um bom papo para atingir o objetivo. O principal 
interesse do criminoso no WhatsApp é o alcance da plataforma.

Uma característica desse golpe é que os bandidos fazem seu dever 
de casa. Para isso, acessam perfis abertos do Instagram e Facebook, 
anúncios em sites de compra e venda ou mesmo no Linkedin de 
possíveis vítimas. O objetivo dos criminosos continua o mesmo: 
pedir dinheiro para contatos em nome da vítima. Para isso, utilizam 
o famoso golpe da engenharia social, ação que costuma ser bastante 
eficaz devido à relação de confiança entre as vítimas. Nesse caso, 
os golpistas convencem o usuário a informar por telefone o código 
de seis números enviados pelo WhatsApp por mensagem SMS, 
necessários para concluir a autenticação da conta em outro celular.

A boa notícia é que se proteger de golpes no WhatsApp não é tão 
difícil. Basta tomar medidas de segurança no próprio aplicativo, 
como a verificação em duas etapas. Outra dica está relacionada ao 
WhatsApp Web. Pode acontecer que o usuário se esqueça do sistema 
conectado no trabalho ou em um computador que não seja o seu, o 
que permitiria a alguém ler suas mensagens. Para saber se você está 
tendo esse problema, fique atento às notificações do smartphone.

Além disso, é recomendável que os usuários fiquem atentos com 
mensagens ou ligações, principalmente aquelas com promessas 
que parecem imperdíveis. Vale, por exemplo, sempre verificar se a 
mesma promoção está disponível no site oficial da marca e se o URL 
do link corresponde ao real - aquele que aparece logo na primeira 
página de busca do Google.

Uma forma mais radical é pagar para usar números virtuais como 
uma conta do WhatsApp. Esses números estão disponíveis em 
plataformas como Skype ou Google Voice. Esses números são de 
uma empresa de tecnologia, acostumada a lidar com fraudes e que 
oferece maior proteção. Se um fraudador tentar fazer uma troca de 
SIM, por exemplo, ele não conseguirá.

2.Recentemente, cerca de 223 milhões de brasileiros tiveram 
seus dados roubados. Esse número é superior ao da popula-
ção do país, estimada em 212 milhões, porque inclui dados 
de pessoas mortas. Como as empresas podem se proteger 
do vazamento de dados em um mundo de tecnologia em 
constante mudança?

Temos enfrentado um cenário que ninguém poderia imaginar. Desde 
o início da pandemia, estamos passando por uma transformação digital 
e os hábitos das pessoas estão mudando. Empresas e usuários devem 
se adaptar a ele para manter seus dados seguros. 
Talvez o Brasil não estivesse preparado em termos 
de segurança para esta nova situação. Para evitar 
vazamentos de dados, é necessário estar ciente 
de algumas soluções.

A proteção de identidades digitais, segurança 
e privacidade se tornarão essenciais para que 
as empresas protejam seus dados pessoais, 
cumpram o LGPD e os movimentos regulatórios 
crescentes e ganhem a confiança dos usuários. 
Por causa disso, a PKI e os certificados digitais 
continuarão a crescer, assim como as plataformas 
baseadas em automação para ajudar as organi-
zações a gerenciar sua criptografia.

A criptoagilidade será muito importante para as 
empresas nos próximos anos, ainda mais do que 
agora. As empresas precisam ter uma maneira 
inteligente e automatizada de gerenciar todos os 
certificados digitais em suas redes para garantir 
a conformidade, evitar interrupções e gerenciar 
credenciais em escala.

O Heartbleed ensinou pra TI que devemos ter 
agilidade embutida em nossas implementações 
criptográficas. Ter uma plataforma para gerenciar centralmente todo 
o ciclo de vida do certificado (pedido, instalação, renovação, revoga-
ção, remediação, etc.) é fundamental nos ambientes digitais de hoje.

Outro ponto importante a se considerar é a segurança das redes 
domésticas, que se tornou mais comum com a pandemia. Redes 
hackeadas podem significar acesso ao sistema por usuários não 
autorizados. Os funcionários que trabalham em casa terão que 
minimizar os riscos de hackers controlando quem pode acessar a 
rede. A autenticação multifator (MFA) garante que apenas usuários 
autorizados possam acessar sistemas controlados, como a plataforma 
corporativa. Afinal, a rede doméstica, quando comparada a uma 
rede corporativa, é geralmente menos segura porque geralmente há 
uma falta de Sistema de Detecção de Intrusão (IDS) e Sistemas de 
Prevenção de Intrusão (IPS) em um ambiente doméstico.

E também há a assinatura digital de documentos, que permite 
que trabalhadores remotos assinem documentos com segurança 
a qualquer hora, de qualquer lugar do mundo e em qualquer dis-
positivo. Agora é o momento perfeito para incorporar a assinatura 
digital porque é juridicamente vinculativa, poupa tempo, é segura 
e nunca expira. Ele também permite que indivíduos e organizações 
adicionem uma assinatura digital a um documento para demonstrar a 
identidade e autenticidade do remetente de onde estão localizados e 
geralmente é mais rápido do que se tivessem que assinar documentos 
pessoalmente ou em um notário.

Também é importante investir em certificados de cliente para 
assinatura de e-mail, criptografia de e-mail, autenticação de usuário 
e autenticação de dispositivo. As empresas geralmente precisam de 
soluções de certificados digitais especializadas. Isso pode incluir a 
autenticação de usuários na rede corporativa e dispositivos na rede, 

O WhatsApp sob a ótica da 
segurança cibernética

O WhatsApp se tornou uma ferramenta presente no dia a dia de todos nós, tanto para uso pessoal quanto comercial. A 
dinâmica de comunicação proporcionada e o momento de transformação digital que vivemos são os principais motivos. 
Mas, e a segurança de informações, golpes e etc? O especialista Dean Coclin, Diretor Sênior de Desenvolvimento de 
Negócios da DigiCert, aborda o tema.

autenticação de acesso a aplicativos, proteção da comunicação em 
redes abertas com certificados (como VPN) e muitos outros usos. 
Procure certificados projetados para atender a qualquer necessidade, 
independentemente do sistema operacional do servidor, do número 
de servidores ou do número de domínios.

3.Golpes relacionados às mídias sociais também estão acon-
tecendo muito no Brasil. Você tem alguma dica de segurança?

É importante ter cuidado ao navegar, seja em sites, redes sociais ou 
aplicativos. É altamente recomendável não abrir ou baixar arquivos 
de sites suspeitos ou desconhecidos, nem clicar em links enviados 
em redes sociais ou aplicativos de mensagens. Outra dica é manter 
o aparelho com antivírus atualizado.

Certifique-se de visitar sites seguros com certificados confiáveis. 
TLS (Transport Layer Security) protege todos os dados confiden-
ciais que estão sendo enviados entre dois sistemas, evitando que 
criminosos leiam e modifiquem qualquer informação transferida, 
incluindo possíveis detalhes pessoais.

É importante olhar além do bloqueio para veri-
ficar a identidade de um site. A CA (Autoridade 
Certificadora) usa um método de autenticação 
rigoroso e auditado, e os navegadores controlam 
a apresentação, tornando difícil para os falsifica-
dores imitar sua marca e imitar seu site online 
na tentativa de enganar seus clientes.

Veja abaixo como você pode identificar um site 
verificado em diferentes navegadores:

Apple Safari: Após clicar no cadeado, a última 
frase indica que este é um certificado EV porque 
as informações de identidade do site estão lá. 
O Safari não fornece esse detalhe para outros 
tipos de certificado.

Google Chrome: o Chrome moveu a tela para 
trás da fechadura, o que significa que é neces-
sário clicar na fechadura para ver o nome da 
empresa (em cinza) junto com a jurisdição de 
incorporação (entre parênteses). Consulte Se 
“Emitido para: {Nome da Empresa} [Jurisdição]” 
aparecer em “Certificado (Válido)”, então o site 
tem um certificado EV.

Microsoft Edge: o Edge agora é construído sobre o Chromium, 
então a tela EV é muito semelhante à do Chrome.

Mozilla Firefox: Com o lançamento do Firefox 70, um clique no 
cadeado mostra o nome da empresa para certificados EV. Um clique 
adicional no Firefox mostra os detalhes estendidos, permitindo que 
uma parte confiável verifique o nome e o endereço do site.

Para evitar ataques basta usar o software e o navegador com as 
versões mais recentes do Microsoft Edge, Mozilla Firefox e outros 
navegadores de provedores de outros provedores que vem equipados 
com filtros anti-phishing.

4.Os selos do tipo “clique e verifique” são de fato eficientes?
Os selos do site podem ajudar a ganhar a confiança do usuário, 

permitindo que eles saibam que sua identidade foi validada; e ga-
nhando a confiança do usuário, você tem mais chances de aumentar 
as conversões. Os usuários podem identificar se o selo do site é real, 
seguindo as etapas abaixo:

1. Clique no ícone Selo de Site Seguro

2. Será aberto um pop-up no qual será possível analisar o nome 
do site, validade do certificado e nome da empresa

3. Se você notar alguma não conformidade mesmo após esta veri-
ficação, como Certificado expirado, não insira nenhum dado pessoal

Um site validado com o Selo de Site Seguro pela DigiCert, indica 
que a empresa completa satisfatoriamente todos os procedimentos 
para determinar se o domínio do site é de propriedade ou registrado 
por uma empresa ou organização. Portanto, é importante que os 
usuários sempre confirmem a veracidade do selo.

Dean Coclin, diretor Sênior de Desenvolvimento 
de Negócios da DigiCert, Inc.

AI/DigiCert

“A proteção de identidades 
digitais, segurança e 
privacidade se tornarão 
essenciais para que as 
empresas protejam seus 
dados pessoais, cumpram 
o LGPD e os movimentos 
regulatórios crescentes e 
ganhem a confiança dos 
usuários. Por causa disso, a 
PKI e os certificados digitais 
continuarão a crescer, 
assim como as plataformas 
baseadas em automação para 
ajudar as organizações a 
gerenciar sua criptografia.


