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OpiniãO
Nosso luto seletivo

Na atualidade 
interconectada, não 
há setor que escape 
da onipresença da 
globalização

Seja nas oscilações 
cambiais afetando os 
preços da carne, açú-

car e arroz; seja na disparada 
das ações das companhias 
farmacêuticas que tiveram 
sucesso na venda de vaci-
nas contra a Covid-19 para 
governos pelo mundo. Os 
negócios – ainda que alguns 
não saibam ou não tenham 
se atentado a isso – são 
todos afetados pelo cenário 
internacional.

Nesse mesmo cenário de 
negócios internacionais, 
as condutas criminosas e 
corruptas não são novida-
de. Alguns ambientes são 
reconhecidamente mais 
arriscados para se inter-
nacionalizar, justamente 
pelos seus níveis elevados 
de corrupção. Outros tantos 
grandes executivos já foram 
julgados e condenados por 
práticas desleais (Bernie 
Madoff, inclusive, faleceu 
na prisão há pouco. 

Há quase vinte anos, o 
Código Penal brasileiro foi 
reformado para tipificar as 
condutas de corrupção ati-
va em transação comercial 
internacional e tráfico de 
influência em transação co-
mercial internacional. En-
quanto acusações são feitas 
– e enquanto os destaques a 
respeito da Covid-19 tomam 
os noticiários –, ocorridos 
escusos se passam com 
pouco ou nenhum destaque. 

A região de Cabo Delgado, 
no Norte do país africano 
lusófono do Moçambique, 
tem sofrido há pelo menos 
quatro anos com o horror 
terrorista causado pelo 
grupo al-Shabab. O grupo 
– cujo nome traduz-se para 
“A Juventude” – diz seguir 
o quase extinto Estado Islâ-
mico. A petrolífera francesa 
Total explorava as ricas 
reservas de gás natural de 
Cabo Delgado, após investi-
mentos na casa dos US$ 20 
bilhões. Desde março, quan-
do os ataques do al-Shabab 
se intensificaram, a Total 
deixou o país; e, em abril, 
suspendeu projetos que 
enfraquecem ainda mais a 
já bastante frágil economia 
de Moçambique.

Noutra região da África, o 
Burkina Faso – país de cerca 
de 16 milhões de pessoas – 
tem no ouro seu maior pro-
duto de exportação. A Suíça 
é um dos principais destinos 
do cobiçado metal minerado 
em Burkina. No mês de abril, 
graves acusações de tráfico 
humano envolvendo mine-
radoras chegaram a poucos 
noticiários. Muitas das mu-
lheres traficadas vinham da 
Nigéria, eram forçadamente 

prostituídas, e cada homem 
pagava cerca de US$ 2 por 
uma relação. Sequer é possí-
vel encontrar algo a respeito 
em português.

O questionamento que 
deve ser feito, consideran-
do os casos ocorridos no 
Moçambique e em Burkina 
Faso, é: se os mesmos fa-
tos tivessem ocorrido na 
Alemanha, França ou Es-
panha; ou Estados Unidos, 
e talvez Argentina, quantos 
veementes protestos teriam 
circulado nas redes sociais? 
Quantos filtros de imagens 
de perfil teriam aparecido, 
no melhor estilo “Nous som-
mes Charlie Hebdo”? Deze-
nas, para falar o mínimo. É 
estarrecedora a seletividade 
de nosso luto. Em um mun-
do absolutamente interco-
nectado, a proximidade que 
a tecnologia trouxe parece 
ter tido um efeito inverso em 
relação a nosso sentimento 
de humanidade. 

No mesmo mês de abril – 
caótico para Burquinenses e 
Moçambicanos – a operação 
Harém da Polícia Federal 
brasileira prendeu acusados 
de tráfico de mulheres. No 
começo do mês de maio, 
o principal dos acusados 
teve sua prisão preventiva 
revogada. Especula-se que 
outro dos acusados gasta-
va cerca de 200 mil reais 
por mês para relacionar-se 
sexualmente com menores 
de idade.

Se podemos adquirir pro-
dutos de qualquer pessoa 
em qualquer lugar do mun-
do a qualquer momento; se 
podemos ficar sabendo em 
tempo real de ocorridos do 
outro lado do planeta; se 
temos no bolso, na bolsa 
ou na palma da mão acesso 
a quase toda informação 
produzida em séculos de 
história; talvez não esteja-
mos fazendo bom uso de 
toda essa comodidade.

Os negócios internacio-
nais ilícitos não são apenas 
os mais lucrativos, mas tam-
bém mais frequentes do que 
os lícitos. Infelizmente, no 
entanto, preocupa-se pouco 
com algumas vítimas, cujas 
faces, nomes ou histórias 
não apenas não geram man-
chete como – preocupante-
mente – não geram empatia. 
Como percebeu Hannah 
Arendt, o mal banaliza-se 
facilmente. 

A luta contra a corrupção 
e a criminalidade, também 
enfraquecida no Brasil, 
teve um período de luto 
surpreendentemente curto; 
mas não menor, no entanto, 
que a tristeza causada pelos 
ocorridos em Burkina ou 
Moçambique.

(*) - Advogado, formado em Relações 
Internacionais, especialista em 

Negócios Internacionais, mestre em 
internacionalização e doutorando 

em estratégia. É coordenador 
do curso de Comércio Exterior 

na Universidade Positivo.

João Alfredo Lopes Nyegray (*)
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de trabalho, concedida pela atmosfera FIA, firmou parceria com a 
Companhia de Estágios, que fará o processo seletivo completo remo-
tamente com o objetivo de recrutar os profissionais até julho. Além 
disso, os benefícios das vagas incluem horário flexível, décimo ter-
ceiro, bolsa auxílio, VT, VR e seguro odontológico. Para se inscrever 
nas vagas de estágio, basta acessar (https://www.softwareone.com/
pt-br/sobre/carreiras?utm_source=EPR&utm_medium=PR&utm_
campaign=PR_estagio&utm_content=PR_estagio).

Programa de Estágio com 10 vagas para área 
de Tecnologia (TS e SLM)

@A SoftwareONE, provedora global com presença local, e líder 
em soluções de softwares e tecnologia de nuvem, com sede na 

Suíça, acaba de lançar seu primeiro programa de estágio com 10 vagas 
para a área de Tecnologia (TS e SLM). A companhia detentora do 
selo Great Place to Work e da certificação de qualidade do ambiente 

Cibersegurança: todos os setores 
produtivos na mira dos criminosos
Atualmente um ataque digital é muito mais temido por grandes empresas e conglomerados do que as ameaças 
físicas.

João Paulo Barros (*)

Um ataque cibernético atinge não 
só a reputação da vítima como 
também pode causar paralisação 

de serviços e perda de receitas. As 
principais ameaças do mundo hoje são 
digitais. O gasto com recuperação de 
informações e pagamento de 'resgate' 
está atingindo níveis financeiramente 
inviáveis.

De acordo com a norte-americana 
Cibersecurity Ventures, o custo do 
cibercrime deve atingir a marca de 
6 trilhões de dólares esse ano, o que 
representa um valor 15 vezes maior do 
que o registrado em 2015 (400 bilhões). 
Peças fundamentais do funcionamento 
da nossa vida hoje passam a ter seu 
futuro em risco por esses ataques, por 
que a verdade é que hoje não existe um 
único setor produtivo que não esteja na 
mira dos cibercriminosos.

Indústria e Serviços
Recentemente, os Estados Unidos 

entraram em alerta nacional devido 
ao fechamento de seu maior oleoduto 
por um ataque de ransomware que oca-
sionou falta de combustível em vários 
postos. Isso liga o alerta para grandes 
redes de serviço de todo o mundo para 
o fato de que uma invasão hacker pode 
interferir em todo o funcionamento de 
uma rede.

Um ataque ao primeiro setor atin-
ge os outros dois que o seguem. A 
indústria não consegue produzir, e o 
produto não chega. No ano passado, 
a quantidade ataques a fabricantes de 
produtos médicos e farmacêuticos, 
além de empresas de energia, dobrou, 
como relata o IBM Security. A X-Force 
Threat Intelligence Index 2021 mostra 
que as indústrias transformadoras e 
energéticas foram as mais atacadas em 
2020, ficando atrás apenas dos setores 
financeiro e segurador.

Saúde
A área médica é outra que está so-

frendo com os vazamentos de dados 
e ataques. O FBI chegou inclusive a 
emitir no fim de 2020 um aviso para 

Agronegócio
Outro setor que cada vez mais é 

observado pelos cibercriminosos é o 
agronegócio. Como este setor é um dos 
grandes pilares econômicos do Brasil, 
naturalmente atrai a atenção de diversos 
cibercriminosos. Assim como em todos 
os setores produtivos, os gestores do 
agronegócio investem continuamente 
em tecnologia em busca de cada vez mais 
eficiência operacional.

Onde há tecnologia, há um risco ciber-
nético. A agricultura de precisão necessi-
ta de um ambiente de TI em que, quanto 
maior a quantidade de dados coletados, 
processados e analisados, mais acertado 
será o diagnóstico sobre como aumentar 
a produtividade e a rentabilidade.

Além dos ativos de informações, 
outro alvo dos cibercriminosos no 
agronegócio são as vulnerabilidades 
da infraestrutura de rede, que podem 
causar indisponibilidade parcial ou 
total de sistemas, dispositivos IoT, etc, 
em troca de um "resgate".

No Brasil, a situação não é animadora. 
O Global Cybersecurity Index colocou 
nosso país na 70° posição no seu ranking 
de cibersegurança. Esse índice leva em 
conta fatores como estrutura organiza-
cional, capacidade de construir ações 
e arranjos cooperativos.

Todos estes argumentos reiteram o 
quão imprescindível é ter uma equipe 
de TI preparada, tanto para um peque-
no negócio, como para uma rede que 
pode administrar a corrente elétrica 
de uma cidade inteira. Além disto, in-
vestir em tecnologia de ponta que seja 
capaz de responder às mais diversas 
ameaças também é um caminho sem 
volta. É fundamental que a equipe 
esteja pronta e tenha as ferramentas 
necessárias para garantir visibilidade, 
monitoramento de ameaças, resposta a 
incidentes e reforço de baseline (que, 
no contexto de cibersegurança, refere-
-se a configurações de segurança para 
estações de trabalho, banco de dados, 
sistemas operacionais e plataformas).

(*) É diretor comercial e sócio da ISH Tecnologia.

hospitais se prepararem para ataques 
de ransomware (no caso hospitalar 
consiste em furto de informações 
confidenciais de pacientes e exigência 
de pagamentos altíssimos para que 
os dados sejam recuperados). Como 
apontou a Microsoft, no Digital Defense 
Report de 2020, os ransomwares foram 
os ataques cibernéticos mais comuns 
daquele ano.

O momento de apreensão e pressa de 
toda a comunidade médica infelizmente 
coloca um enorme alvo em suas costas.

Educação
A pandemia da COVID-19 fez com que 

o sistema educacional fosse obrigado a 
se reinventar em um modelo online. Isso 
infelizmente também fez com que os 
cibercrimes tivessem um aumento expo-
nencial. De janeiro a agosto de 2020, 478 
instituições de ensino ou pesquisa latino-
-americanas sofreram invasões, aponta a 
Check Point Software. Trata-se de uma 
invasão que sobrecarrega a rede onde são 
ministradas as aulas e torna o servidor 
inacessível. Apenas no Brasil, esse tipo de 
ocorrência cresceu 333% no ano passado.

Plataformas como Google Meet, 
Zoom, Moodle e Blackboard se tornaram 
os principais alvos dessas invasões. A 
natureza do setor acadêmico de tentar 
tornar os conteúdos e as informações 
cada vez mais acessíveis os coloca no 
caminho de também serem mais vulne-
ráveis. O relatório Segurança Cibernéti-
ca em Educação da Cisco mostrou que 
a área educacional teve mais ataques do 
que qualquer outra indústria no mundo.
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Com o objetivo de ajudar as empresas 
a aumentar as chances de encontrar 
candidatos alinhados à cultura organi-
zacional, em uma nova realidade em que 
importa mais as habilidades da pessoa 
do que o currículo, a Kenoby, hrtech de 
recrutamento e seleção, acaba de lançar 
uma metodologia nova e proprietária, em 
formato de curso com 23 aulas, baseado 
nas etapas: arquitetar, atrair, qualificar, 
contratar e analisar. 

Por meio de experimentação, testes e 
pilotos, o Método Saga levou cerca de seis 
meses para ser desenvolvido, e posiciona 
o recrutamento como um processo cien-
tífico e humano, capaz de fazer o match 
ideal entre empresa, vaga e talento, além 
de trazer precisão aos processos. “Este 
curso eleva a eficiência do recrutamento, 
indicando o caminho para um processo 
estruturado, qualificado e transparente, 
valorizando o potencial individual. Para 
isso, o foco sai do currículo e vai para as 
pessoas.”, explica Marcel Lotufo, CEO 
e cofundador da Kenoby, que antes de 
criar a startup, chegou a atuar como 
headhunter no mercado.

Kenoby apresenta nova metodologia, em formato de curso, para 
aumentar a precisão do recrutamento e seleção nas empresas

Além disso, a metodologia leva em 
consideração as dores e os desafios pelas 
quais passam a área, as mudanças na 
sociedade e no mercado pós-pandemia, 
as transformações tecnológicas e novos 
formatos como teletrabalho. “Vimos a 
real necessidade de ampliar e atualizar o 
método. Na versão anterior, mais de 20 mil 
profissionais da área de RH conseguiram a 
certificação pela Universidade Kenoby, e 
percebemos o quanto o mercado ainda é 
carente de conteúdo especializado e mol-
dado para a realidade”, diz o especialista 
em recrutamento e seleção da Kenoby, 
Ciro Italiano Monteiro.

Estrutura
São cinco etapas que guiam a metodolo-

gia: arquitetar, atrair, qualificar, contratar 
e analisar. Estas são ainda complemen-
tadas por nossa inteligência de match, 
que garantem processos cientificamente 
validados a partir de três pilares: Fit cul-
tural, Fit técnico e Soft skills do futuro. 
É fundamentado por três aspectos que 
devem ser analisados em todo o recru-
tamento, visando direcionar processos 
mais eficazes e contratações baseadas 

em dados, que são: menos viés e mais 
diversidade, experiência da pessoa 
candidata e People Analytics. Ao final, 
o participante faz a prova, e a depender 
da pontuação, pode emitir o certificado.

“Com a aplicação do método, e se-
guindo os passos, é possível construir 
processos seletivos completos, da 
arquitetura à análise dos resultados, e 
ajudar as empresas a contratarem os 
talentos certos para suas vagas e que 
estes talentos encontrem as posições 
que mais combinam com os seus perfis”, 
finaliza Monteiro.

João Paulo Barros

Empresas inibem troca de conhecimento 
sobre ciberameaças

A troca de informações (actionable intelligence) sobre ame-
aças permite que os profissionais de cibersegurança estejam 
atualizados e, consequentemente, ofereçam maior proteção para 
a empresa. Isso explica por que dois terços (66%) dos especia-
listas nessa área participam de comunidades profissionais sobre 
Threat Intelligence. Porém, metade (52%) deles admite que 
não são autorizados por sua empresa a dividir suas descobertas 
com pessoas de fora da organização. Essa inibição, revelada 
pelo relatório " Administrando sua equipe de segurança de TI" 
da Kaspersky, alerta sobre a necessidade de mudança de com-
portamento das companhias para que estimulem o intercâmbio 
de conhecimento na área.


