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A onda do meio 
da pirâmide

O clima eleitoral 
estará mais elevado 
nos próximos 
meses, mesmo que 
as aflições sociais 
com a pandemia se 
estendam até o fim 
do ano e continuem 
a influir na agenda 
política de 2022. 

A inferência se faz 
oportuna: o Corona-
vírus será o grande 

eleitor em outubro do pró-
ximo ano. E mais: servirá 
para elevar o tom da tuba de 
ressonância que se formará 
nos próximos tempos, aden-
sando o fenômeno social 
que vimos por ocasião da 
polarização entre Bolsonaro 
e o PT em 2018.

Inicialmente, é oportuno 
mostrar o que se viu por 
aqui no último pleito, um 
conjunto de situações as-
semelhadas ao quadro elei-
toral norte-americano, com 
a eleição de Donald Trump. 
Thomas Frank, respeitado 
analista político, argumenta 
que o megaempresário foi 
eleito por “conservado-
res em um movimento de 
contrarreação”. Nesse rolo 
compressor social, movido 
à contrariedade em relação 
ao status quo, reuniram-se 
norte-americanos brancos, 
parcela da classe operária, 
parcela das classes médias, 
faixas que sentiram perda 
de status e de renda.

A raiva, indignação, a 
constatação de que o bolso 
se esvaziava, não dando para 
cumprir obrigações com a 
família – alimentação, saúde, 
educação – motivaram a iden-
tificação desses grupos com 
Deus, com as Forças Arma-
das e com os valores pátrios, 
principalmente aqueles com 
foco na defesa do emprego 
e contrários à invasão do 
território por estrangeiros. 
Afastando-se de suas associa-
ções de referência, aquelas 
que defendiam seus interes-
ses, refugiaram-se numa uma 
asa do partido republicano. 
Deu no que vimos, Trump na 
Casa Branca.

Por aqui, os sentimentos 
difusos confluíram para a via 
conservadora, onde se abri-
gam núcleos religiosos, com 
destaque para os credos 
evangélicos, as Forças Ar-
madas e a defesa dos eixos 
centrais da família, sob um 
clima geral de rechaço ao lu-
lopetismo, cuja identidade 
ficou intensamente rompida 
e suja ante os escândalos da 
Operação Lava Jato mas-
sivamente expostos pela 
mídia nacional. Bolsonaro 
canalizou a contrariedade, 
transformando-se em ex-
tensão dos contingentes 
que se mostravam dispostos 
a “aceitar tudo contra o PT”. 

O capitão não foi eleito 
por suas qualidades, mas 
pelos erros e defeitos de 
outros. Em 2022, a polari-
zação voltará a se repetir? 
Lembrando que, em políti-
ca, tudo é possível, é mais 
plausível, porém, acreditar 
que o cenário terá matizes 
diferentes. Uma análise so-

bre a realidade: o governo 
Bolsonaro não tem entregue 
o que prometeu. A mudança 
política, conceito inspirador 
de todos os governos, não 
se realizou. 

O acordo com o Centrão 
lembra o mesmo tipo de 
compromisso de adminis-
trações passadas. O presi-
dente, em vez de moderar 
e modular sua linguagem e 
adotar uma postura de equi-
líbrio e harmonia, é fator de 
permanente tensão. Parece 
governar apenas para sua 
base. Ora, no vácuo que se 
reabre no meio social, os 
mais espertos sobem aos 
palanques com o velho-novo 
discurso da esperança. 
Lula, o metalúrgico, de réu 
se transforma em vítima. 
E ganha alta visibilidade, 
mostrando-se (quem diria!) 
a voz do bom senso. 

Tudo voltará à estaca zero 
em matéria de seus proces-
sos, mas a impressão que 
perpassa na sociedade é a 
de que Lula é inocente, viti-
mizado pelo ódio do ex-juiz 
Sérgio Moro a ele. Mas o rio 
não correrá em sua direção 
como em 2002 e 2006. Hoje, 
mesmo o STF imprimindo a 
marca de suspeito em Sérgio 
Moro, será complicado para 
Lula vestir o manto de can-
didato. As águas são outras.

Nesse ponto, convém 
levantar o painel de fundo 
que acolhe o “animus ani-
mandi” nacional. Percorre 
os estratos da pirâmide 
social um sopro que varre o 
déjà vue, a sensação de coisa 
dita e repetida, os velhos e 
novos escândalos, antigas 
promessas embaladas no 
celofane da mentira, refrãos 
e slogans batidos. Portanto, 
como em 2018, constata-se 
intensa indignação. 

O cobertor social, geral-
mente agasalhador, mostra-
-se curto. A lengalenga 
governamental não para de 
cantar loas ao próprio umbi-
go. A vontade de passar uma 
borracha não terá como foco 
apenas um lado, com tiros 
em uns e livrando outros. 
Todos serão alvo. Portanto, 
lulopetismo e bolsonarismo 
serão cara e coroa de uma 
moeda que perde valor. O 
nível de consciência crítica 
subiu alguns centímetros. 

Classes médias (B e C) 
formarão um redemoinho 
com força para mover as 
águas das margens. Os 
núcleos organizados – a 
miríade de organizações 
não governamentais, prin-
cipalmente as de profis-
sionais liberais (médicos, 
advogados, economistas, 
engenheiros, enfim, os 
integrantes das forças pro-
dutivas), atuarão na linha de 
frente, construindo uma gi-
gantesca fortaleza, de onde 
emergirão inputs e ecos do 
pensamento social.

Essa é a razão que nos 
leva a enxergar um ponto 
no meio do arco ideológico 
capaz de aglutinar a vontade 
da maioria.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)
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possui conectividade contínua à nota fiscal eletrônica e o controle de 
fluxos de pagamentos digitais, serviços que estão entre as rupturas 
tecnológicas das Visor.

Case

@A Veeam® Software, líder em soluções de backup que fornecem 
o Cloud Data Management™, proporcionou mais segurança 

ao ambiente de TI da Unimed Ourinhos, um dos maiores sistemas 
cooperativos de saúde do mundo, com mais de 50 anos de atuação, 
345 cooperativas médicas, e cerca de 18 milhões de beneficiários em 
todo o país. Por meio das soluções Veeam Backup & Replication™, 
em conjunto com o Veeam Cloud Connect, a Unimed Ourinhos agora 
compila dados e informações coletadas durante todo o dia de ativi-
dade e as transfere automaticamente para a nuvem, disponibilizando 
dados e aplicações de maneira muito rápida em caso de incidentes. 
De acordo com o Código de Conduta e Ética da Unimed, a Segurança 
da Informação é um dos requisitos mais críticos e importantes para o 
sucesso da organização. Como a Unimed é a líder de mercado, é natural 
que a organização seja alvo de cibercriminosos. 

Fintech Data Analytics Visor é adquirida pela 
Credijusto

@A Data Analytics Visor, criada por Ruben Sánchez Souza, foi 
adquirida pela Credijusto, a maior fintech mexicana de con-

cessão de crédito para PMEs. Fundada em 2015, a startup é uma 
plataforma tecnológica, que atua no Brasil e no México, analisando 
informações sobre pequenos e médios negócios, por meio de fontes 
diversas com o uso de inteligência artificial e big data. Sánchez Souza, 
CEO da empresa, comenta que a plataforma da Visor tem na análise 
de dados e no financiamento de duplicatas digitais seus diferenciais 
chave. “De forma automática e dinâmica, avaliamos a capacidade de 
pagamento das PMEs via acesso a dados da Receita Federal e outras 
fontes oficiais, permitindo que fintechs e bancos concedam crédito de 
forma assertiva e eficiente, maximizando a rentabilidade das carteiras 
focadas em pequenas e médias empresas”, explica o executivo. Com 
as informações disponíveis na plataforma, as provedoras de recursos 
para PMEs conseguem fazer uma análise dinâmica do risco, podendo 
ajustar os limites ao longo da vida do crédito. Outra funcionalidade 
da Visor é a plataforma de financiamento de contas a pagar, que 

A oportunidade do 5G na 
perspectiva do cibercriminoso
A transição para a tecnologia 5G é uma evolução boa demais para ser verdade para os criminosos cibernéticos. 
Ela oferece amplas oportunidades para hackear e gerar desordem, sem que eles precisem fazer grandes esforços 
para conseguir se beneficiar disso.

Ivan Marzarioli (*)

Primeiro, deve-se considerar as 
implicações de segurança do 5G. 
A transição para o 5GC (core) 

e computação de borda multiacesso 
(MEC) será caracterizada por um 
cenário cada vez mais complexo de 
tecnologias multigeracionais e fun-
ções de segurança fragmentadas. As 
operadoras de telefonia móvel não irão 
migrar para 5GC do dia para a noite; elas 
continuarão a operar a infraestrutura 
3G / 4G legada por muitos anos, da 
mesma forma que precisarão oferecer 
suporte ao tráfego IPv4 mesmo após 
a conclusão de sua própria conversão 
interna de IPv6. Quanto maior o número 
de tecnologias diferentes e sobrepostas 
que precisem ser gerenciadas, mantidas 
e integradas, maior será a probabilidade 
de lacunas e lapsos deixarem aberturas 
para os hackers.

Enquanto isso, a mudança para MEC 
também significará migrar de data 
centers centralizados para centenas 
ou milhares de nós muito menores na 
extremidade da rede, cada um pre-
cisando de seu próprio conjunto de 
firewalls, detecção/mitigação de DDoS, 
ADC, CGN, direcionamento de tráfego, 
balanceamento de carga, e assim por 
diante. São muitos equipamentos para 
se acomodar em um site de célula 
5G com espaço e energia limitados, 
e muitos dispositivos para replicar e 
gerenciar em toda a infraestrutura 
distribuída.

Simplificando: os hackers sonham em 
atacar a camada superficial da rede da 
operadora móvel.

Não é preciso ser um gênio
Enquanto as operadoras de telefo-

nia móvel estão investindo bilhões de 
dólares em tecnologias de próxima 
geração e os profissionais de rede estão 
se aprimorando em novos conjuntos de 
habilidades, os hackers já estão bem 
preparados para aproveitar ao máximo 
a era 5G. O mercado negro oferece uma 
oferta ampla de ferramentas de auto-
mação e serviços em nuvem que podem 
tornar qualquer vigarista comum tão 
letal quanto um gênio do crime. Um nú-
mero crescente de dispositivos conec-
tados oferece recrutas preparados para 
ação em exércitos de botnets e ataques 
de malware. Os smartphones 5G mais 
modernos prometem streaming de até 
100 Mbps e podem receber downloads 
de até 10 Gbps, e dessa forma funcio-
nam como ímãs de malware à medida 
que trafegam por WiFis desconhecidos 
e lojas de aplicativos de terceiros. Os 23 
bilhões de dispositivos IoT esperados 
até 2025 não vão apresentar aderência 
completa às diretrizes da Associação 
GSMA, senhas fortes e outras práticas 
recomendadas de segurança.

Hackers utilizam redes 5G de alta 
velocidade para lançar seus ataques, 
como também são capazes de explorar 

Foto de Dzenina Lukac no Pexels

O primeiro fato que deve ser conside-
rado é que nem todos os ataques DDoS 
apresentam os mesmos perigos ou desa-
fios. Um total de 80% das 10 milhões de 
armas DDoS rastreadas pela A10 usam 
os mesmos cinco protocolos, tornando-
-os relativamente fáceis de detectar e 
mitigar. Muitos deles são ataques de alto 
volume e alto impacto que são tecnica-
mente simples e podem ser combatidos 
com medidas como filtragem de ano-
malias, blackholing (buracos negros na 
rede), limitação de taxa e bloqueio de IP 
por destino. Os ataques de baixo volume 
seguem o mesmo padrão.

O desafio verdadeiro vem com ata-
ques direcionados ao meio da escala 
de volume, que não são nem excep-
cionalmente grandes nem pequenos, 
mas que tendem a ser feitos por meio 
de vários vetores mais complexos tec-
nicamente, usando protocolos menos 
comuns. Nesses casos são necessárias 
técnicas mais sofisticadas que incluem 
reconhecimento de padrões, automa-
ção zero day e regras de mitigação de 
vários estágios mais complexos.

As operadoras precisam ser capazes 
de determinar rapidamente qual é o 
tráfego malicioso e qual é o legítimo 
e responder com a mesma rapidez. 
Como esses ataques geralmente visam 
assinantes individuais e não apenas a 
rede como um todo, a mitigação deve 
ser aplicada de forma cirúrgica. As 
operadoras devem ser capazes de se-
parar o tráfego que vai para o assinante 
para ser mitigado, e ao mesmo tempo 
permitir que outro tráfego bom passe 
desimpedido e dessa forma eliminar 
totalmente o tráfego ruim.

A mudança para o 5G não precisa 
ser a realização de um sonho para os 
criminosos cibernéticos e nem um pe-
sadelo de segurança para as operadoras 
de telefonia celular. Com os métodos e 
ferramentas corretos, pode-se manter 
os hackers fora de sua infraestrutura de 
rede em evolução para proteger seus 
clientes e sua empresa.

(*) É country manager da A10 Networks.

as vulnerabilidades conhecidas das re-
des 3G e 4G, como o protocolo GTP, que 
ainda são usados por operadoras que 
mantem um ambiente multigeracional.

Os perigos de DDoS
O número de ataques triplicou em 

2020, em grande parte devido à captura  
bem-sucedida de dispositivos IoT, como 
também a inclusão de incidentes de 
grande ou pequeno alcance que cau-
saram preocupação.

Presenciamos um ataque de 2,3 Tbps 
contra a AWS em junho de 2020, uma 
escala que até mesmo uma das maiores 
empresas de tecnologia do mundo teria 
o desafio de lidar. Por outro lado, 3/4 
dos ataques de 2020 foram inferiores 
a 5 Gpbs. Ataques DDoS em pequena 
escala podem ser especialmente pro-
blemáticos porque são pequenos o 
suficiente para passar incólume pelo 
radar da operadora,  e mesmo assim são 
capazes de devastar uma empresa. Pode 
também ser o caso da operadora não ter 
a opção de simplesmente desligar o nó 
afetado, uma vez que o mesmo possa 
estar suprindo serviços essenciais para 
outros clientes na rede, tais como apli-
cativos para telemedicina, mobilidade 
inteligente e segurança pública.

Remodelando a segurança para 5G
No cenário em transformação da era 5G 

e com o aumento do tamanho e frequência 
dos ataques DDoS, os provedores de 
serviço precisam repensar sua aborda-
gem de proteção. No passado, alguns 
buscavam simplesmente “ultrapassar” 
o ataque provisionando em excesso os 
elementos de rede que poderiam ser 
afetados, como infraestrutura DNS, 
SGW ou PGW, ou instalando grandes 
dispositivos de mitigação de DDoS, na 
esperança de absorver o tráfego. No 
entanto, com os ataques ultrapassando 
2 Tbps, mesmo um data center cen-
tralizado e fortemente equipado teria 
dificuldade para resistir, e um nó MEC 
não teria chance frente a um ataque 
mesmo que fosse pequeno  na faixa de 
12 Gbps. A adoção de uma abordagem 
estratégica para detecção e mitigação 
passa a ser necessária.


