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News@TI
Nova ferramenta muda panorama dos 
marketplaces

@O mercado de tecnologia já respondeu a essa configuração, e a 
ferramenta seller center figura como uma das principais novidades 

para o universo das vendas digitais. O seller center é uma ferramenta de 
gestão e integração de marketplaces. Com ela, uma empresa que já possui 
ou pretende abrir um canal de vendas no formato de marketplace, onde 
disponibiliza seus produtos e o de outros vendedores, mantendo o controle 
e qualidade da operação, para que estes possam vender produtos análogos. 
“Era um grande entrave para empreendedores de diversos setores pensa-
rem em expandir os canais de vendas digitais. Isso se dava porque, embora 
existisse certa vontade de abrigar novos lojistas e compor marketplaces, 
não havia possibilidade ampla e consciência da necessidade de gestão 
desses lojistas, de suas vendas, de suas etapas pré e pós comercialização, 
além de toda a experiência dos consumidores. O panorama disso muda 
com o seller center, que viabiliza um controle de ponta a ponta, o que 
beneficia inclusive os próprios lojistas”, explica Fernando Schumacher, 
CEO da Conecta Lá (https://www.conectala.com.br.).

São Paulo, sábado a segunda-feira, 13 a 15 de março de 2021 Negócios2 Negócios
Empresas 
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OpiniãO
Anywhere Office: a 

pandemia, rotina de trabalho 
e os nômades digitais

Desde 2007, quando Steve 
Jobs apresentou ao mundo 
o primeiro smartphone da 
maneira que conhecemos 
hoje, estamos passando por 
intensa transformação. 

Essa mudança foi muito 
bem compreendida e 
traduzida pelo professor 

Klaus Schwab, em 2010, durante 
um evento do Fórum Econômico 
Mundial, quando nos presenteou 
com a terminologia indústria 4.0 
e sua variante literária, a quarta 
revolução industrial. Desde en-
tão, iniciou-se uma verdadeira 
corrida pela digitalização de pra-
ticamente tudo, um verdadeiro 
tsunami de inovação. 

As plataformas derrubaram 
barreiras e deram início à era 
das organizações exponenciais, 
empresas que com pouco capital 
escalonaram de forma incrível. 

Elas mudaram a forma como 
compramos, nos movimentamos, 
nos comunicamos, registramos 
nossas lembranças, nos relacio-
namos socialmente e intimamen-
te, nos atualizamos, aprendemos, 
ou seja, faltariam linhas para 
descrever tudo que essa última 
década nos apresentou, hoje, 
praticamente tudo que precisa-
mos está a um clique de distância 
e na palma das nossas mãos. 

Estamos tão imersos nesse 
"novo mundo", que estudos re-
centes mostram que rolamos as 
telas de nossos celulares cerca 
de 80 metros por dia. Platafor-
mas como Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Netflix, Amazon, Uber, 
iFood, Bancos, WhatsApp, são 
apenas alguns exemplos de fer-
ramentas e empresas presentes 
diariamente na rotina de grande 
parte da população brasileira. 
Ninguém mais se lembra como 
era a vida antes da criação dos 
aplicativos. É praticamente ini-
maginável como vivíamos antes 
de 2007. 

Em meio a toda essa trans-
formação, em 2020 o mundo 
foi assolado pela Covid-19, que 
como efeito colateral à crise 
sanitária agiu como um forte 
catalisador dessa transformação. 
As plataformas nos proporcio-
naram muitas coisas, contudo, 
uma das grandes vantagens é 
a mobilidade. Os smartphones 
nos permitir estarmos sempre 
conectados. Plataformas como 
o Zoom, Google Meet, Skype, 
Whereby entre outras, tiveram 
recordes de downloads. De 
forma natural toda transfor-
mação acontece em camadas, 
geralmente sendo: tecnologia, 
pessoas, negócios, educação e, 
por último, os governos. 

Existe um ciclo para que uma 
transformação atinja todas essas 
camadas, no entanto, esse ciclo 
foi muito reduzido com a Co-
vid-19. Com toda essa mudança, 
mobilidade e conexão, como 
ficará o futuro do trabalho? É 
impossível prever, mas a partir de 
observações de dados é possível 
traçar linhas de tendências com 
grande probabilidade de acertos. 
Inicialmente, estávamos muito 
habituados com o sistema face-
-to-face office, tínhamos nossa 
rotina diária bem definida. Por 
mais incrível que possa parecer, 
nos dias de hoje, vivemos uma 
época em que a quantidade de 
horas que uma pessoa passava 

no escritório era sinônimo de 
comprometimento e profissio-
nalismo. 

Com a pandemia, fomos força-
dos a adotar o modelo do home 
office e, para alguns, foi muito 
doloroso a princípio; com essa 
nova modalidade presente no dia 
a dia, muitas dúvidas foram sur-
gindo. Qual plataforma utilizar? 
Como será a relação trabalhista? 
Como será contabilizada a carga 
horária? Apesar de tantas novas 
variáveis, é cabível ressaltar a 
capacidade natural do ser hu-
mano em se adaptar. Isso sem 
dúvida, nos trouxe até aqui e 
continuará nos impulsionando 
para novos patamares da vida e 
relações humanas. Munidos de 
mais clareza e de posse de dados 
sólidos, vimos que já houve uma 
grande mudança de mindset. 

A Consultoria Global KPMG 
divulgou resultados de sua pes-
quisa que aponta que 16,20% 
das empresas pretendem voltar 
com todos os colaboradores para 
o face-to-face office; 16,07% 
voltarão com no máximo 15%; 
30,33% voltarão com no máximo 
30%; 27,01% voltarão com no 
máximo 50%; e apenas 10,39% 
com mais de 50% dos colabora-
dores diariamente. A Consultoria 
Cushman & Wakefield divulgou 
que 73,8% das empresas preten-
dem institucionalizar a prática do 
home office. Mark Zuckerberg, 
fundador e CEO do Facebook, 
planeja que 50% de seus colabo-
radores trabalhem remotamente 
a médio prazo. 

Agora podemos dizer que 
estamos caminhando para uma 
terceira geração de modelo de 
trabalho, a anywhere office. 
Após a percepção de que não 
é necessário horas de desloca-
mentos diários ou longas viagens 
para reuniões com clientes e 
fornecedores, além da iminência 
da tecnologia 5G, que promete 
mais velocidade de conexão e 
óculos de realidade virtual, como 
o recém lançado pelo Facebook, 
a flexibilidade no trabalho ficará 
ainda mais presente em nossos 
dias. Segundo a consultoria 
IDC, 37% da população eco-
nomicamente ativa do mundo 
será identificada como força de 
trabalho móvel. 

Com a mudança do home offi-
ce, a fuga das aglomerações e a 
tendência do anywhere office, 
já se observa o esvaziamento 
dos grandes centros, aliviando o 
tráfego e reduzindo fortemente a 
grande poluição costumeira nes-
sas regiões. Hoje é possível ter 
um colega de trabalho habitando 
em outra cidade, estado ou até 
país, não é anormal pessoas que 
encontraram no trabalho remoto 
juntamente com plataformas 
como o Airbnb a possibilidade 
de conhecer muitos outros lo-
cais, até mesmo habitando por 
períodos em outras cidades, por 
exemplo. 

Falar sobre o futuro do traba-
lho é ter a ciência que o vetor 
resultante entre a quarta revo-
lução industrial e o isolamento 
imposto pela pandemia deu 
liberdade para vivermos a era 
do anywhere office. 

(*) - É CEO da Indústria Fox, pioneira 
em indústrias de reciclagem, 
refurbished de eletrônicos e 

plataformas digitais da economia 
circular.

Marcelo Souza (*)

Dicas para que pequenas e médias 
empresas evitem perdas devido às 

vulnerabilidades do Microsoft Exchange
As vulnerabilidades que afetam os servidores de e-mails do Microsoft Exchange dispararam, desde que a empresa 
comentou que estava tendo ataques "direcionados e limitados".

ANTES de ser reconectado e colocado 
de volta em operação. Em situações 
como essa, não é incomum que um 
sistema reconstruído ou restaurado, 
sem patch, seja comprometido nova-
mente antes de ser corrigido, e isso o 
levará de volta ao ponto inicial do seu 
processo de recuperação.

Monitoramento de futuras ativi-
dades maliciosas.

As empresas afetadas devem imple-
mentar um monitoramento capaz de 
identificar um comportamento inco-
mum na rede, o que pode apontar para 
outros sinais de comprometimentos 
muito maiores. Algumas coisas im-
portantes a serem observadas são: 
atividades incomuns em nível de ad-
ministrador e em contas de serviços; 
tráfegos incomuns nas redes relacio-
nados a sistemas desconhecidos e pro-
venientes de localizações geográficas 
inesperadas; e atividades incomuns de 
acesso remoto. Esta não é uma lista 
exaustiva, mas contém alguns pontos-
-chave nos quais deve-se concentrar. 
Infelizmente, a Avast descobriu que a 
presença de cibercriminosos na web 
pode ser difícil de detectar, mesmo 
para os mais espertos. O apoio de 
um especialista em segurança é re-
almente necessário, para determinar 
se há algum outro comprometimento 
na rede. Além do monitoramento, é 
importante determinar se todos os 
sistemas estão totalmente atualiza-
dos, para todos os patches de siste-
mas operacionais e aplicativos. Você 
também deve considerar a realização 
de varreduras de segurança agressi-
vas, em todos os sistemas possíveis. 
Isso pode ajudar a identificar outro 
malware ou ferramentas, que os ci-
bercriminosos podem ter colocado 
nos sistemas e nas redes.

sistema foi comprometido por pelo 
menos alguns dos ataques conhecidos 
por serem executados contra essas 
vulnerabilidades. Caso as empresas 
encontrem informações em seus ser-
vidores Exchange, que correspondam 
às do comunicado da Microsoft, é 
provável que os seus sistemas tenham 
sido comprometidos por tais ataques 
e, portanto, será necessária a adoção 
de outras medidas para recuperá-los.

Recuperação. "desconectar e re-
construir". 

Esses são passos padrão recomenda-
dos em qualquer situação de compro-
metimento. O fato de desconectar o 
sistema comprometido (ou potencial-
mente comprometido) de imediato, é 
capaz de fechar a porta de acesso do 
invasor. Mesmo que o sistema tenha 
sido atualizado, os cibercriminosos 
podem ter outros meios para controlar 
um sistema comprometido - apenas 
o patch por si só, não mudará isso. A 
desconexão é capaz de cortar o acesso 
dos invasores a esse sistema, bem como 
à sua rede. Quando um sistema é com-
prometido dessa forma, reconstruí-lo 
por completo é a melhor forma para 
remover o acesso dos cibercriminosos 
e suas ferramentas inseridas. Você tam-
bém pode considerar a restauração do 
sistema, a partir de cópias de segurança 
(backups). A empresa deve garantir que 
está usando um backup datado antes 
do ataque, para essa restauração do 
sistema. Infelizmente, caso faça essa 
restauração a partir de um backup 
datado após o comprometimento do 
sistema, você estará restaurando uma 
versão do sistema com as ferramentas 
e o acesso concedido dos invasores, 
assim, anulando o propósito da restau-
ração. Além disso, ao reconstruir ou 
restaurar, o sistema deve ser corrigido 

Durante a primeira semana de 
março de 2021, a Microsoft e 
os pesquisadores de segurança 

revelaram quatro vulnerabilidades no 
Microsoft Exchange, que estavam sob 
ataques ativos. As vulnerabilidades são 
falhas no software, que podem permitir 
esses ataques de modo que os invasores 
assumam completamente o servidor 
Exchange. A Avast (LSE: AVST), líder 
global em produtos de privacidade e 
segurança digital, compartilha dicas 
para pequenas e médias empresas sobre 
como elas podem se manter protegidas.

Quando os patches foram lançados, 
a Microsoft relatou a existência de 
"ataques limitados e direcionados". 
No entanto, nos dias que decorreram 
desde então, os invasores aumentaram 
exponencialmente as suas atividades e 
há relatos de centenas de milhares de 
ataques contra os servidores Exchange, 
ao redor do mundo. A taxa de ataques 
está aumentando e isso significa que 
todos aqueles com servidores Exchan-
ge vulneráveis, devem tomar medidas 
imediatas para proteger seus sistemas.

A Avast reconhece que as pequenas e 
médias organizações estão particular-
mente expostas a esses ataques. Além 
disso, atualmente há pouca informação 
disponível dirigida para esse público, 
sobre esta questão. Por esse motivo, 
Christopher Budd, Gerente Sênior de 
Comunicações de Ameaças Globais da 
Avast, compartilha os passos recomen-
dados que as empresas devem seguir:

Atualize o sistema agora. 
Os patches já estão disponíveis. No 

entanto, é importante ter em mente 
que a implementação desses patches 
protegerá apenas os sistemas contra 
quaisquer tentativas futuras de explo-
ração de vulnerabilidades. Portanto, 
não ajudam a proteger contra qualquer 
tentativa de ataque às vulnerabilidades 
que possam ter ocorrido ANTES da 
aplicação das atualizações de segu-
rança. E se o sistema foi atacado, os 
patches NÃO vão desfazer nada que os 
cibercriminosos tenham feito, por meio 
dos seus ataques. Os patches apenas 
corrigem vulnerabilidades, eles não 
removem as ferramentas dos invasores 
ou outras coisas que os cibercriminosos 
possam ter feito no sistema, quando 
o comprometeram. Isto significa que, 
depois de aplicar os patches, há mais 
trabalho a ser feito.

Identifique se você sofreu um 
ataque. 

Utilize as informações fornecidas 
pela Microsoft, para identificar se o 

Foto de Markus Spiske no Pexels

2. Políticas de microssegmentação – A 
microssegmentação do ambiente de TI com 
base nos fluxos normais de comunicação 
observados entre os ativos da rede irá alertar 
para qualquer ocorrência diferente da rotina. 
Assim, será possível investigar e tomar as 
medidas necessárias.

3. Sistemas IDS e de detecção de 
malware – Isso o ajudará a detectar as 
tentativas de propagação dos operadores 

A um custo médio de 84 mil dólares, 
segundo estimativas da Cybersecurity Ven-
tures, os ataques de ransomware deverão 
ocorrer este ano a cada 11 segundos. O que 
fazer? Simplesmente esperar que exijam 
o pagamento pelo regate dos dados da 
empresa? Infelizmente, nesse momento 
os dados da empresa já foram copiados 
pelo atacante, e a maior parte de sua rede 
já foi criptografada.

A Guardicore, empresa de origem 
israelense que tem como foco a micros-
segmentação dos ambientes de TI por 
software como estratégia de segurança 
contra invasões, aconselha quatro medidas 
básicas para evitar o ransomware:

1. Visibilidade – é a regra número um 
para quem não quer ser pego de surpresa. 
Visualizar a atividade de tráfego leste-oeste 
na rede mostrará claramente o movimento 
lateral não autorizado; ou seja, o vírus do 
ransomware tentando se disseminar. Além 
disso, a visibilidade contribui para a defesa 
ao permitir que se identifiquem potenciais 
vetores de ataque a aplicativos críticos.

Quatro práticas para prevenir o ransomware

de ransomware, quer isso signifique usar 
regras e assinaturas predefinidas para 
explorações conhecidas ou detecção de 
anomalias mais geral ou automatizada.

4.  Armadilhas para os invasores 
– configurar iscas, honeypots ou uma pla-
taforma distribuída que possa identificar 
movimentos laterais não autorizados tam-
bém pode ser um modo eficaz de descobrir 
uma violação em andamento.
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