
Ransomware 
segue crescendo

As empresas 
vitimadas por 
ransomware sofrem 
perdas financeiras 
significativas

O FBI e a CISA (Cyber-
security and Infras-
tructure Security 

Agency) emitiram um alerta 
dirigido às empresas ameri-
canas dos setores alimen-
tícios e agrícola no sentido 
de que fiquem atentos a 
ataques de ransomware, 
que podem interromper 
operações, causar perdas 
financeiras e impactar ne-
gativamente a cadeia de 
abastecimento alimentar. 

O alerta diz que negócios 
de todos os portes e tipos 
são alvos potenciais: pro-
priedades rurais, indústrias, 
supermercados e até mes-
mo restaurantes. Os ata-
cantes são criminosos que 
exploram vulnerabilidades 
de redes e aplicativos para 
roubar dados e paralisar os 
sistemas desses setores, 
que são cada vez mais de-
pendentes de tecnologia 
da informação, cobrando 
resgate para liberar a utili-
zação dos sistemas. 

As empresas vitimadas 
por ransomware sofrem 
perdas financeiras signi-
ficativas resultantes de 
pagamentos de resgate, 
perda de produtividade 
e custos de remediação, 
aqueles necessários à vol-
ta as operações de forma 
normal. Também podem 
sofrer perda de informações 
próprias e de clientes, vindo 
a sofrer danos de reputação 
em decorrência do ataque. 

O alerta explica que os 
setores de alimentos e 
agricultura têm enfrenta-
do um número crescente 
de ataques nos últimos 
meses, pois os grupos de 
ransomware usualmente 
têm como alvo indústrias 
críticas, como essas e a de 
distribuição de derivados 
de petróleo; nessa área, a 
Colonial Pipeline foi ataca-
da neste ano, o que gerou 
sérios problemas de falta 
de combustíveis em áreas 
metropolitanas dos Estados 
Unidos, apesar de a empresa 
ter pagado um resgate de 
cerca de US$ 4,5 milhões. 

Muitas das empresas das 
áreas objeto do alerta usam 
uma variedade de dispositi-
vos de Internet das Coisas, 
que são especialmente 
vulneráveis a ataques; as 
grandes empresas são vi-
sadas porque podem pagar 
resgates mais altos e as me-
nores são atacadas devido à 
sua incapacidade de pagar 
por segurança cibernética 

preventiva de alta qualida-
de, sendo, portanto, mais 
vulneráveis. 

E o pagamento do resgate 
não livra as empresas de 
problemas: estudos dão 
conta que a maioria das 
vítimas que pagaram o res-
gate sofreram outro ataque, 
praticado pelo mesmo ou 
por outro grupo criminoso. 

Há diversas técnicas para 
ataque às vítimas, sendo o 
mais comum o phishing, 
quando funcionários rece-
bem mensagens pedindo 
para que cliquem em um 
determinado link, o que 
acaba permitindo o acesso 
dos criminosos aos apli-
cativos da empresa, que 
frequentemente não tem 
as características de se-
gurança necessárias e são 
acessados através de redes 
vulneráveis. 

O alerta lista vários ata-
ques ao setor, destacando-
se o que vitimou a empresa 
brasileira de carnes JBS em 
maio. A empresa acabou 
pagando um resgate de 
US$ 11 milhões ao grupo 
de ransomware Sodinokibi/
REvil, depois que o ataque 
praticamente paralisou suas 
operações nos Estados Uni-
dos e Austrália. 

O FBI também citou um 
ataque a uma empresa 
internacional de alimentos 
e agricultura com sede nos 
Estados Unidos, ocorrido 
em novembro passado; a 
quadrilha atacante, co-
nhecida como OnePercent 
Group pediu um resgate 
de US$ 40 milhões, mas a 
empresa conseguiu se recu-
perar usando seus backups 
e não pagou o resgate. 

O alerta conclui listando 
uma série de medidas que 
as empresas podem tomar 
para se proteger, incluindo 
backups, segmentação de 
redes, autenticação multifa-
tor e monitoramento proa-
tivo dos acessos remotos às 
suas redes. A CISA também 
recomenda às empresas 
americanas que permane-
çam extremamente alertas 
nos feriados prolongados, 
datas que têm concentrado 
esses ataques. 

Infelizmente, eventos 
desse tipo acabam ocor-
rendo também em nosso 
país, razão pela qual cui-
dados devem ser tomados 
constantemente; mesmo 
que se atinja um certo grau 
de segurança, não se pode 
esquecer que os criminosos 
estão sempre um passo à 
frente, desenvolvendo no-
vas táticas para ataque. 

(*) - Doutor em Ciências 
pela USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.
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As medidas de isolamento e de 
distanciamento social fizeram 
com que várias pessoas tivessem 
um aumento de peso. Por isso, 
cada dia mais, as pesquisas por 
técnicas de emagrecimento têm 
se intensificado. Segundo Bru-
na Manes, médica nutróloga e 
especialista em modulação hor-
monal e endocrinologia, existem 
alguns erros que dificultam o 
emagrecimento e que podem 
ser prejudiciais à saúde. 

“Quando você não procura um 
especialista e decide emagrecer 
por conta própria, pode cometer 
alguns deslizes que, ao invés de te 
ajudar, vão te atrapalhar”, explica.

Para que você tenha bons 
resultados em seu processo de 
emagrecimento, a doutora Bru-

na Manes listou três erros que 
dificultam a perda de peso. Veja 
as informações e entenda o que 
fazer para emagrecer com saúde 
e de forma efetiva.
 1) Dietas radicais - Quem 

nunca pesquisou sobre 
emagrecimento e encon-
trou uma dieta que pro-
metia uma intensa perda 
de peso, não é mesmo? A 
verdade é que essas medi-
das radicais que prometem 
resultados rápidos são 
um grande problema para 
quem deseja perder peso.

  “Quando o indivíduo de-
cide tentar emagrecer de 
acordo com dietas radicais, 
pode passar por uma perda 
de peso muito rapidamen-

te. O problema é que, com 
isso, há perda de massa 
magra, o que diminui o 
metabolismo. O indivíduo 
pode até emagrecer, mas, 
como as dietas milagrosas 
têm data para terminar, vai 
ter problemas para manter 
seu peso”, aponta a nutró-
loga.

 2) Deixar de comer e/ou 
pular refeições - Muitas 
pessoas pensam que, para 
emagrecer, precisam deixar 
de comer e, por isso, come-
çam a pular refeições. Essa 
prática é maléfica não só 
para o processo de emagre-
cimento, mas também para 
a saúde. Quando o indivíduo 
deixa de comer e pula refei-

ções, vai deixar de consumir 
nutrientes importantes. 

  Isso vai fazer com que a 
pessoa sinta ainda mais 
fome depois, o que vai 
causar ansiedade. Não 
se esqueça de que comer 
menos não é sinônimo 
de perda de peso. Você 
precisa comer cerca de 
cinco vezes ao longo do 
dia e consumir todos os 
nutrientes necessários.

 3) Estar sempre atenta à 
balança - É provável que, 
quem está passando por 
um processo de emagreci-
mento, fique ansioso para 
conferir os resultados. Por 
isso, é comum que tenha o 
desejo de acompanhar os 

números na balança todos 
os dias. O problema é que 
se prender à conferência 
do peso todos os dias tam-
bém pode ser prejudicial. 

   “A perda de peso não acon-
tece da noite para o dia e, no 
início, a boa alimentação e a 
prática de exercícios físicos 
vão promover a substitui-
ção da gordura por massa 
magra. Esse processo não 
será mostrado na balança, 
pois não há perda de peso. 
Olhar os números todos os 
dias pode causar desânimo 
no indivíduo, uma vez que 
o resultado pode demorar 
a aparecer”, finaliza a espe-
cialista. - Fonte: MF Press 
Global.
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Em um cenário mercadológico cada vez mais mutável, 
atentar-se à saúde mental e ao comportamento dos cola-
boradores mostra-se fundamental para manter o ambiente 
de negócios vigoroso. Pesquisa realizada pela Vitalk e 
Mindminers com 420 pessoas, 50% dos entrevistados 
que respondem aos seus líderes pontuaram que nunca 
abordaram o assunto da saúde mental no trabalho, en-
quanto 19% da liderança ainda não se sente confortável 
para falar sobre o tema.

Embora a saúde mental ainda seja um tema que mereça 
maior atenção no mundo dos negócios, a tecnologia tem 
sido um recurso cada vez mais importante para os profis-
sionais, ao facilitar o desempenho das atividades no dia a 
dia, dissipando aspectos que impactam negativamente a 
saúde mental, como a pressão por menor quantidade de 
erros nas atividades e a necessidade de maior qualidade 
no relacionamento com clientes.

É necessário avaliar o quão diferente cada setor cor-
porativo lida com as demandas e o que pode ser feito 
para trazer agilidade e praticidade ao cotidiano desses 
profissionais. Certamente, a tecnologia ganha espaço 
neste debate, tendo em vista a vasta quantidade de 
recursos existentes atualmente. A IDC Brasil, inclusive, 
projetou que os gastos com tecnologia e telecomuni-
cações no Brasil podem chegar a US$ 64,4 bilhões, 
crescendo 7,1% em 2021. 

Dessa forma, utilizar as diferentes soluções disponíveis 
no mercado é um requisito fundamental para que haja 
uma evolução no ambiente de trabalho e nos resultados 
entregues pelos profissionais. Tarefas repetitivas, ativida-
des exaustivas e retrabalho são pontos comuns entre as 
equipes que não contam com a presença do componente 
tecnológico. 

A transformação digital vem revolucionando as formas 
de trabalho e, sobretudo, a qualidade de vida dos pro-
fissionais no desempenho de suas atividades. O setor 
financeiro das companhias é um dos que mais sentem 
os impactos do estresse na rotina de trabalho. 

Mas, é necessário re-
alizar alguns passos 
para que o saque 

ocorra de forma segura. 
O VP de Operações da 

Contabilizei, escritório de 
contabilidade pioneira na 
simplificação dos processos 
contábeis, Charles Gularte, 
explica que o saque pode 
ocorrer em situações especí-
ficas tais como: rescisão sem 
justa causa, aposentadoria, 
aquisição de imóvel, falência 
da empresa, desastre natural 
ou estado de calamidade 
pública, além de doenças 
graves do trabalho ou de-
terminação judicial, dentre 
outras possibilidades. 

“Para sacar o FGTS, é pre-
ciso se atentar aos valores. O 
saque de valor igual ou infe-
rior a R$ 3.000,00 pode ser 
feito nas unidades lotéricas, 
nos correspondentes Caixa 
Aqui, nos postos de atendi-
mento eletrônico e nas salas 
de autoatendimento para 
trabalhadores que possuem 

A Caixa liberou a possibilidade de resgatar até três anos de 
saque do FGTS de uma só vez.

Saque do FGTS pode ser usado 
para abrir uma empresa

está disponível para todo e 
qualquer trabalhador que 
tenha aderido à modalidade 
do saque-aniversário desde 
que atenda as condições 
como, dentre outras, o valor 
mínimo de R$ 2.000,00 reais. 

A modalidade de “saque
-aniversário” é aquela em 
que o trabalhador opta por 
resgatar um percentual do 
saldo do fundo de garantia 
disponível até o último dia 
útil do segundo mês subse-
quente ao da aquisição do 
direito de saque, sendo este 
percentual de resgate vari-
ável de acordo com o saldo. 

Vale lembrar que, quem 
realiza qualquer saque do 
FGTS, deve informar o valor 
recebido na declaração do 
Imposto de Renda, ainda 
que o FGTS seja conside-
rado rendimento isento, 
devendo portanto o valor 
sacado ser informado na 
ficha “Rendimentos Isentos 
e Não-Tributáveis”. Fonte: 
(www.contabilizei.com.br).

cartão do cidadão e senha. 
Já nas demais situações, o 
saque dos recursos pode 
ser encaminhado através 
da internet e realizado em 
qualquer agência da Caixa”, 
ressalta Gularte. 

Também é possível utilizar 
o dinheiro para um fundo de 
emergência, por exemplo. 
“As dívidas crescentes são 
um problema bem caracte-
rístico brasileiro. Quando é 

esse o caso, realizar nego-
ciações e selecionar quais 
devem ser pagas antes, 
verificando taxas de juros 
e outras opções possíveis, 
é o melhor a ser feito no 
momento e o FGTS, pode 
ser um meio interessante”, 
conclui o VP. 

A Caixa liberou a possibi-
lidade de resgatar até três 
anos de saque do FGTS de 
uma só vez. A possibilidade 
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Além de ser uma boa oportunidade para resolver pendências financeiras, o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) sacado pode ser utilizado como investimento para abrir ou impulsionar um 
negócio próprio

É possível ter uma vida boa no 
ambiente de trabalho?

Além de lidar com recursos primordiais das empre-
sas, o departamento de contas a receber, por exemplo, 
precisa de profissionais com habilidades que impactem 
positivamente a qualidade do relacionamento entregue 
ao cliente, mesmo para aqueles que se encontram em 
situações de atrasos de pagamentos e inadimplência.

O desafiador ambiente econômico atual impulsiona a 
pressão aos profissionais na gestão de contas a receber. 

O Núcleo de Análise de Política Econômica da UFRGS, 
divulgou dados que apontam que, no primeiro trimestre 
a economia brasileira cresceu 1,2%, estando, ainda, no 
mesmo patamar do final de 2019. Neste contexto, é 
essencial mapear as possibilidades e instrumentos que 
possam potencializar o bem-estar dos profissionais que 
lidam com as atividades no departamento financeiro, 
oferecendo o suporte necessário para que a saúde 
mental seja impulsionada. 

É importante pontuar que a pressão psicológica oriunda 
do ambiente de trabalho extrapola os limites profissionais, 
afetando outras dimensões da vida das pessoas.

 
(*) - Psicóloga, com especialização em Administração de RH, 

é cofundadora e Head de Operações na Receiv, sistema de cobrança 
inteligente (https://www.receiv.it/).

A tecnologia tem sido um recurso importante para os 
profissionais ao facilitar o desempenho das atividades.
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Nutróloga aponta três erros que dificultam o emagrecimento


