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News@TI
Falsa campanha de vacinação contra a COVID‑19 
propaga trojan bancário Mekotio no Brasil

@A ESET, empresa líder em detecção proativa de ameaças, aler-
ta sobre uma nova campanha de phishing que utiliza a vacina 

contra a COVID-19 como isca para infectar uma grande quantidade 
de pessoas, principalmente no Brasil, propagando o trojan bancário 
Mekotio. A campanha se inicia com um e-mail que se faz passar pelo 
Ministério da Saúde. Na mensagem, os criminosos solicitam que uma 
suposta ficha cadastral seja preenchida para que o agendamento da 
vacinação seja feito e a vítima receba, via SMS, o dia e o horário em 
que será vacinada (https://www.welivesecurity.com/br).

Adistec Brasil firma parceria com a Quantum

@A Adistec, distribuidora de valor agregado com foco em infra-
estrutura para Data Centers e Segurança da Informação, é a 

nova distribuidora da Quantum Corporation no Brasil. Com mais de 
35 anos de experiência, a Quantum é uma empresa norte-americana 
especializada no desenvolvimento de soluções de gerenciamento, 
armazenamento e classificação de dados não estruturados. A Adistec 
irá realizar um evento online no dia 20 de maio, às 10h, voltado aos 
profissionais e canais de TI de todo o país, para anunciar a parceria 
ao mercado e discutir as novas oportunidades de negócios com as 
soluções Quantum. Aqueles interessados em participar, podem se 
inscrever e encontrar mais informações por meio do link: https://
pt.surveymonkey.com/r/6H9GFTM.

Novo Marco Legal das Startups vai dar 
dinamismo para o setor de TI

@Aprovado pela Câmara dos Deputados nesta terça-feira (11), 
o novo Marco Legal das Startups  vai melhorar o ambiente de 

negócios no país. O texto enquadra como startup empresas, mesmo 
com apenas um sócio, e sociedades cooperativas que atuam na ino-
vação aplicada a produtos, serviços ou modelos de negócios. Como 
já foi aprovada pelo Senado, em fevereiro, a proposta segue agora 
à sanção presidencial. A aprovação do PLP 146/2019 contou com a 
incorporação de contribuições da Federação Assespro, com maior 
destaque para a ampliação do prazo para enquadramento como startup 
para 10 anos, a utilização do Simples Nacional como referência para 
o contrato do Investidor-Anjo e o maior envolvimento do investidor 
na tomada de decisões da empresa.

Coluna do Heródoto

O presidente articula 
um golpe de estado. 
Todos sabem de seu 
posicionamento 
ideológico, 
radicalmente 
contrário à esquerda.

Incentiva uma campanha 
que há o risco do Brasil 
se tornar uma ditadura 

socialista como as que são 
implantadas na Rússia e 
seus satélites. Ele acusa o 
processo eleitoral de ser 
viciado e de sofrer uma 
possível fraude a favor do 
candidato apoiado pelas 
esquerdas. O sistema está 
desgastado, diz ele. 

Em nome da preservação 
das instituições tradicio-
nais, da família e do cristia-
nismo movimenta as forças 
que o apoiam. O presidente 
é acusado de tentar impedir 
a realização das eleições ge-
rais do próximo ano, quando 
expira o seu mandato, de 
acordo com a constituição 
brasileira em vigor

Há uma radicalização 
política no país. Os gru-
pos políticos se juntam 
na esquerda e na direita. 
Há exemplos de sobra no 
mundo, principalmente na 
Europa, de governos de 
orientação socialista e fas-
cista. O confronto é, acima 
de tudo, ideológico, ainda 
que boa parte da população 
brasileira não tenha ideia o 
que isto significa. O centro 
político, praticamente, de-
saparece. 

Com o fim do domínio dos 
maiores estados, São Paulo 
e Minas Gerais, o campo 
moderado não tem um 
candidato com musculatu-
ra eleitoral para enfrentar 
a eleição do ano que vem, 
quando o atual presidente 

deve se candidatar a mais 
um quadriênio. 

Em ano pré-eleitoral, o 
governo deveria estar cui-
dando de arrancar o país da 
crise econômica ainda refle-
xo do desarranjo financeiro 
do planeta e não se envolver 
no processo eleitoral ante-
cipado. O debate está cada 
vez mais radicalizado tanto 
no Congresso Nacional 
como na imprensa de uma 
forma geral. 

Há os que alimentam o 
medo da população da ins-
talação de um regime ateu 
e os proprietários de terras 
de perderem suas proprie-
dades com uma reforma 
agrária sem indenização. Os 
grupos políticos de esquer-
da aparelham as fábricas e 
as organizações ligadas aos 
trabalhadores. O presidente 
constitucional Getúlio Var-
gas deixa claro que não vai 
descer do poder em nome 
da defesa dos ideais nacio-
nalistas e tradicionais. 

Divulga insistentemente 
que abafou um levante 
comunista no nordeste e 
rechaçou um ataque dos 
integralistas ao palácio pre-
sidencial no Rio de Janeiro. 
O cenário está montado. Ou 
ele ou o comunismo. Os jor-
nais publicam o falso Plano 
Cohen um passo a passo 
de como os comunistas 
tomariam o poder. É o que 
vai se chamar no futuro de 
fake news. 

Com o apoio dos liberais, 
militares e integralistas, 
Vargas anula a constituição, 
manda prender a oposição, 
enfraquece o Congresso, 
acaba com os partidos po-
líticos e implanta, em 1937, 
a ditadura do Estado Novo.

(*) - É jornalista, comentarista da 
Record News e Nova Brasil FM 

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

O golpe está 
no ar
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BiG Techs buscam dinheiro 
público para a produção de chips
Empresas americanas de tecnologia, bem como fabricantes de automóveis e de outros bens, vêm sofrendo com 
a escassez de chips no mercado e estão se unindo na esperança de trazer mais produção desses componentes 
para os Estados Unidos. 

Vivaldo José Breternitz (*)

Um grupo de gigantes da tecno-
logia formou a Semiconductors 
in America Coalition (SIAC) 

para buscar recursos públicos para o 
recém-promulgado CHIPS for America 
Act (Creating Helpful Incentives to 
Produce Semiconductors for America 
Act), ato baixado pelo governo ameri-
cano que deu luz verde aos incentivos 
para a fabricação e pesquisa de chips 
no país, mas não garantiu o dinheiro 
necessário.

A SIAC é formada por empresas 
de tecnologia como Amazon, Ap-
ple, Google e Microsoft, operadoras 
de telecomunicações como AT&T 
e Verizon, além de fabricantes de 
chips como AMD, Intel, Qualcomm 
e Samsung.

O objetivo é simples: as empresas 
querem que mais chips sejam fabrica-
dos nos Estados Unidos, em número 
suficiente para criar "cadeias de su-
primentos mais resilientes" e garantir 
que chips estejam disponíveis sempre 
que necessário.  

A SIAC já contatou formalmen-
te líderes da Câmara e do Senado 
americanos, pedindo financiamento 

Foto de Pok Rie no Pexels

tado pela criação de novas fábricas 
e expansão das atuais, reduzindo a 
dependência do país de fornecedores 
estrangeiros

Não se pode deixar de reconhecer 
que é um tanto cínica a postura des-
sas empresas, que apesar de virem 
obtendo lucros fabulosos, estarem 
pedindo dinheiro público para ações 
que as tornarão ainda mais ricas.

(*) É Doutor em Ciências pela USP, é professor 
da Faculdade de Computação e Informática da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

"robusto" para o CHIPS for America 
Act, mas ainda não há garantia de que 
a organização terá sucesso em obter 
o financiamento que deseja, apesar 
de o presidente Biden ter pedido ao 
Congresso US$ 50 bilhões para esse 
fim e o financiamento da indústria 
estar menos sujeito a lutas partidárias 
do que outras questões. 

Se o dinheiro sair, os Estados Unidos, 
que agora detém 12% da capacidade 
mundial de fabricação de chips, pode-
riam ver esse número muito aumen-

Marcelo Murilo (*)

É evidente que a transformação 
digital nas empresas acontece 
de maneira disruptiva. No en-

tanto, a pandemia acelerou o processo 
de digitalização nas companhias. Se-
gundo o estudo “Covid-19 e o futuro 
dos negócios”, realizado pela IBM com 
mais de 3.800 executivos C-Level, em 
20 países e 22 setores, seis em cada 
dez empresas aceleraram projetos de 
digitalização e mais da metade, ou 
seja, 51% dos executivos irão priorizar 
projetos desse tipo nos próximos dois 
anos. Mas afinal, qual o real impacto da 
transformação digital nas empresas? 
E, quais serão as tendências para os 
próximos anos?

Quando falamos sobre revolução 
tecnológica, podemos dividi-la em 
ondas chamadas de primeira, segunda 
e terceira plataforma. A primeira pla-
taforma surgiu em meados dos anos 70 
com o Mainframe, ou seja, plataforma 
integrada de computadores capaz 
de processar grandes volumes de 
informações. Na segunda plataforma, 
nos anos 2000, vimos a ascensão da 
internet, o cliente servidor e a rede. 
Já na terceira, em 2010, observamos 
uma explosão na quantidade de 
usuários de internet, aplicativos de 
celular e o surgimento da nuvem. A 
partir daí as mudanças não pararam 
e tornaram-se cada vez maiores e de 
forma mais rápida.

Tendências para alcançar a trans-
formação digital nas empresas

Para os próximos anos, podemos 
destacar algumas tendências tecno-
lógicas que incluem a Mobilidade, Big 
Data e Data Analytics. Quando falamos 
sobre mobilidade percebemos que 

O impacto da transformação digital nas empresas e as 
principais tendências tecnológicas para os próximos anos
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ela acontece por conta da mudança de 
comportamento da sociedade ao longo 
dos anos. Hoje, as pessoas buscam por 
informações instantâneas e querem 
acesso a elas, de qualquer lugar, pelo 
celular. Isso significa que os negócios 
também estão indo para o mobile, é o 
momento inclusive, das empresas que 
fornecem tecnologia começarem a 
pensar em fazer software para celular. 
Não tem mais volta, a tecnologia 5G 
irá multiplicar por 20 a velocidade do 
celular. Outras tecnologias como Big 
Data e Data Analytics também serão 
imprescindíveis para toda organização, 
uma vez que “Quem detém o conheci-
mento, detém poder” e é cada vez mais 
necessário saber processar, organizar e 
armazenar os dados a fim de garantir 
melhor compreensão para a tomada 
de decisão.

A Indústria 4.0 se destaca pelo con-
junto de tecnologias avançadas que 
incluem Internet das Coisas (IoT), 
Inteligência artificial (IA), robótica e 

computação em nuvem. Dessa forma, 
será importante atender às personali-
zações dos clientes na Indústria 4.0. 
Personalizando um negócio é possí-
vel obter mais agilidade na entrega, 
flexibilidade e redução de custos. Na 
realidade, a Indústria 4.0 traz uma 
grande vantagem competitiva que irá 
mudar todo o perfil de custo. A empre-
sa que não entrar nesse movimento 
certamente irá perder competitivida-
de. Atualmente, estamos na onda da 
Inteligência Artificial, que representa 
as decisões automáticas com um robô. 
Hoje em dia é necessário automatizar 
o máximo que puder. No segmento 
de varejo temos as lojas autônomas 
sem caixas, na saúde observamos a 
análise de exames, na agricultura a 
possibilidade de visualizar a imagem 
o clima e o melhor horário para a co-
lheita são práticas possíveis por meio 
da tecnologia.

Em suma, é importante que a Inteli-
gência Artificial seja inserida nos pro-
cessos críticos. A Internet das Coisas, 
por exemplo, criará uma Sociedade 5.0 
totalmente conectada com tudo ao seu 
redor e a digitalização será uma tendên-
cia forte, onde as estratégias de negócio 
deverão ser pensadas digitalmente 
pelas companhias. O ano de 2020 foi 
atípico e pegou de surpresa muitas 
empresas. Não imaginávamos conduzir 
nossos negócios e propósitos, em um 
período tão complicado. Ao invés de 
reduzir é preciso seguir o exemplo 
das empresas que se reinventaram e 
aceleraram a transformação digital, 
gerando competitividade e ganhando 
destaque no mercado.

(*) É VP de Inovação e Tecnologia do Grupo 
Benner, empresa que disponibiliza informações 

por meio de softwares e processos com o objetivo 
de revolucionar os negócios.

O ransomware se tornou um grande desafio para 
as organizações. Embora não seja a ameaça mais 
avançada do ponto de vista técnico, ainda não está 
claro o que as organizações devem fazer para se 
proteger dela. Antigamente, as campanhas eram 
massivas, mas hoje elas visam empresas e órgãos 
públicos selecionados e previamente escolhem 
os alvos na intenção de obter uma chance maior 
de sucesso nos ataques. Para ajudar a entender 
como o ecossistema de ransomware opera e como 
combatê-lo, os pesquisadores da Kaspersky se 

infiltraram em fóruns da darknet e analisaram em 
profundidade a atuação de grupos como REvil, 
Babuk e DarkSide para identificar suas táticas.

Ao contrário do que muitos acreditavam, estes 
ataques não são realizados por gangues, o atual 
ecossistema do ransomware se profissionalizou e 
é composto por muitos participantes, tendo até 
quem se especialize em determinada função. Há 
quem trabalhe com o desenvolvimento do malware, 
os donos das redes robôs (botmasters) que au-
tomatizam o processo de infecção, quem vende 

acesso às redes corporativas e há os operadores 
do ransomware - e cada um deles prestam serviços 
uns aos outros.

Esses criminosos se encontram em grupos 
especializados na darknet para realizar as nego-
ciações, onde é possível encontrar anúncios com 
atualização periódica. Este tipo de envolvimento 
indica que existe uma parceria entre o operador do 
grupo de ransomware e seus afiliados - sendo que 
o operador fica com 20%-40% dos lucros enquanto 
os 60-80% restantes são divididos com os afiliados.

Kaspersky analisa novas táticas em ataques de ransomware


