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Outros 35% disseram que não fariam nada ou fingiriam que 
nada havia acontecido, enquanto 24% omitiriam sua própria 
culpa ao relatar o incidente. “Os funcionários dependem cada 
vez mais de tecnologias baseadas em nuvem para a realização 
do trabalho”, acrescenta Leite. “Hoje, 38% dos colaboradores 
das empresas consultadas armazenam dados em pastas na 
nuvem atribuídas a eles, 25% em pastas que se sincronizam 
com a nuvem e 19% em pastas na nuvem que compartilham 
com suas equipes. 

Infelizmente, quanto mais pessoas acessam drives em nuvem, 
mais oportunidades existem para que os indivíduos evitem 
suspeitas ou repassem a culpa. No entanto, sem saber todos os 
detalhes de quem causou um ataque de ransomware, além de 
como e quando, fica muito mais difícil limitar seu impacto”.

2A nuvem dá falsa confiança aos colaboradores - A 
pesquisa também destacou que os funcionários não têm uma 
compreensão clara sobre o limite de auxílio que as empresas 
de hospedagem na nuvem podem oferecer em caso de perda 
de dados. Na verdade, quase todos (92%) acreditam que seu 
provedor seria capaz de restaurar seus arquivos, seja por meio 
de uma cópia da nuvem, de uma pasta de “itens excluídos” ou 
de um backup. 

Entre os respondentes, 15% acreditam que seus “itens exclu-
ídos” estariam disponíveis na nuvem por pelo menos um ano 
após a perda dos dados. “Quase metade (47%) imaginam que 
os dados na nuvem são mais seguros contra ransomware por 
presumirem que seus provedores os protegem de malware que 
possam ser acidentalmente introduzidos”, explica o country 
manager da Vertitas. 

“Essa é uma suposição incorreta, que continuará a colocar os 
negócios em risco até que seja totalmente eliminada. A verdade é 
que, como parte de seu serviço padrão, a maioria dos provedores 
de nuvem apenas fornece garantia de resiliência de seu serviço, 
não oferece garantias de que um cliente, ao utilizar seu serviço, 
terá seus dados protegidos. 

De acordo com o estudo, as empresas estão perdendo 
informações críticas, como pedidos de clientes e dados 
financeiros, porque os colaboradores têm medo ou ver-

gonha de relatar perda de dados ou problemas de ransomware 
ao usar aplicativos em nuvem, como o Microsoft Office 365.

“As empresas precisam ajudar os funcionários, e não somente cul-
par, quando dados são perdidos ou criptografados por hackers como 
resultado de erros humanos”, afirma Gustavo Leite, country manager 
da Veritas no Brasil. “Geralmente, há uma pequena janela em que as 
empresas podem agir para minimizar o impacto da exclusão ou cor-
rupção dos dados baseados na nuvem que os funcionários utilizam. 

Os líderes precisam motivá-los a relatar eventuais erros o 
mais rápido possível, para que as equipes de TI possam agir de 
imediato e tomar as medidas corretivas. A pesquisa deixa claro 
que vergonha e punição não são as formas ideais de lidar com 
esse cenário”. A principal descoberta é que mais da metade dos 
funcionários (56%) já excluíram acidentalmente arquivos hospe-
dados na nuvem - como documentos de negócios, apresentações 
e planilhas - e até 20% relatam que isso acontece várias vezes 
por semana. Outros cenários encontrados são:

1Os funcionários envergonhados e com medo de 
admitir erros - A pesquisa revelou que 35% dos funcionários já 
mentiram para encobrir o fato de terem excluído acidentalmente 
dados armazenados em unidades de nuvem compartilhadas. En-
quanto 43% disseram que ninguém percebeu o erro, nos casos 
em que os acidentes foram descobertos, 20% dos entrevistados 
relataram que os dados não eram mais recuperáveis.

Quando questionados sobre porque não informaram seus 
erros, 30% disseram que mantiveram o silêncio porque estavam 
com vergonha, 18% por medo das consequências e 5% porque 
já tinham tido problemas com seus departamentos de TI antes. 
Os funcionários são ainda mais temerosos quando se trata de 
incidentes de ransomware. Apenas 30% dos entrevistados con-
fessariam imediatamente os erros que permitiram o acesso do 
ransomware em suas organizações. 
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O que é, pois, o tempo?

Claudio Zanutim (*)

O tempo é apontado, por Agostinho, como a própria 
vida da alma ou do espírito, que se estende para o 

passado ou para o futuro. Teólogo e filósofo, Agostinho 
ao se questionar: o que é, pois, o tempo, acreditava que o 
tempo ia além do que simplesmente as horas do relógio.

E pensando bem, quando pensamos na palavra 
“tempo” logo nos vem à mente imagens como relógios, 
calendários ou eventos da natureza como sol, chuva, 
calor ou frio não é mesmo? Entretanto, o tempo não 
se resume apenas a esses fenômenos, se liga.

Para os gregos, existem três maneiras para definir e 
compreender melhor o tempo, que também se refere 
a algumas divindades gregas, a saber:

Chronos: representa o tempo cronológico, o tempo 
dos relógios, calendários e as estações, trata-se da 
(medição do tempo).

Kairós: simboliza o tempo oportuno, conhecido 
também como o tempo de Deus. Mas que eu gosto 
de trabalhar como o tempo de Deus para cada um 
de nós, são os ciclos da vida. Assim, cada um de nós 
tem o seu Kairós. Podemos estar em Chronos iguais, 
mas nunca em “Kairoses”.

Aion: tempo dos céus ou tempo divino, representado 
pela eternidade. (O tempo que não se pode medir).

Você já pensou em trabalhar seu comportamento 
para gerenciar melhor o seu tempo?

Você sabia que a forma que você lida com o seu 
tempo tem ligação direta em os seus resultados?

Agora que estamos nos aprofundando melhor sobre 
o tempo, quem nunca teve a impressão de que os 
dias passam depressa, e que 24h por dia até parece 
pouco diante de tantos compromissos? A boa notícia 

é que a partir de agora você poderá refletir como tem 
utilizando os seus 1.440 minutos por dia de vida e 
mudar se for preciso.

Por isso, hoje quero falar com você sobre o tempo 
Kairós. 

Kairós
Este ciclo se refere a tudo aquilo que você faz com 

o seu tempo oportuno (atual).
O Kairós, além de representar o tempo de Deus, sim-

boliza também o tempo individual de cada um. Trata-se 
de um tempo que não pode ser medido em dimensões 
iguais para todos. É aquele tempo que para você é um 
tempo (momento) e para mim é outro tempo (ciclo).

Repare como muitas vezes nós estamos no mesmo 
Chronos, mas em Kairós completamente diferentes. 
Às vezes, isso ocorre até mesmo dentro das próprias 
famílias, dos mesmos relacionamentos e da mesma 
vida, trabalho ou empresa.

Estamos no mesmo calendário, mas em momentos 
de vidas diferentes. Em situações assim, até a comu-
nicação, o diálogo e a convivência podem entrar em 
conflito se não tivermos esta noção de dimensões 
diferentes em Chronos iguais.

Utilize o tempo a seu favor
Agora que você está mais inteirado sobre o tempo, 

talvez você esteja se perguntando: “como perceber 
e trabalhar meu Kairós para me transformar em um 
profissional excepcional”?

A resposta é bem simples, interessa treinar a sua 
mente para identificar o tempo oportuno (Kairós), 
em seguida, modificar tudo aquilo que não está legal 
ou precisa ser aprimorado em sua carreira. É sobre 
não perder mais tempo, uma vez que ele não volta.

Compete levar em conta a seguinte pergunta: 
isso é mesmo importante agora? Será que realizar 
determinadas ações é necessário neste momento da 
minha vida (tempo)?

Tais reflexões nos auxiliarão a reconhecer o estilo 
de vida que escolhemos ter e os resultados que vamos 
obter no futuro por meio das escolhas que temos hoje. 
O futuro, começa já, agora!

Chegou a hora de gerenciar o seu tempo Kairós
Alguns especialistas acreditam que olhar para o 

tempo Kairós é como sair do “piloto automático”, 
e administrar com inteligência aquilo que podemos 
fazer com ele com a finalidade de obter um melhor 
desempenho.

Quando eu me permito sair do modo mecânico da 
minha mente, do meu sistema 1 (se você quiser saber 
um pouco mais sobre, que é bem legal, veja: Rápido e 
devagar: Duas formas de pensar do Daniel Kahneman) 
e conhecer melhor aquilo que ando fazendo do meu 
tempo, refletindo mais sobre o assunto utilizando 
meu sistema 2, eu começo a ter uma ação em cima 
dele. Ou seja, eu encontro tempo de qualidade para 
realizar aquilo que realmente importa neste momen-
to (tempo), ou como diria Domenico De Masi ao 
mencionar o ócio criativo, ele não sabia ao certo se 
ele estava estudando, trabalhando ou se divertindo, 
pois ele havia encontrado prazer naquele tempo e 
executava suas atividades de forma produtiva, ao 
ponto de não discernir se seu trabalho era mesmo 
um ofício apenas ou uma diversão.

A dica desta semana trata-se em lhe impulsionar a 
analisar a sua vida e encontrar o tempo Kairós para 
então criar oportunidades a partir dessa linha de 
autoanálise. A sua carreira, seus resultados, metas e 
performance depende desse entendimento.

Se você deseja atingir suas metas e realizar seu pro-
pósito, que tal começar por gerenciar o seu tempo?

Ter acesso ao conhecimento sobre o Tempo fará 
com que você liste o que é preferencial, urgente ou 
circunstancial, desta forma você terá a oportunida-
de de aplicar seu tempo em atividades e situações 
relevantes, afinal se você não tiver uma medição 
também não terá uma gestão.

Beijo no coração.

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, Pal-
estrante e Trainner Internacional. Mais 150 mil pessoas 
treinadas.Auxilia empresas e pessoas na maximização 

da performance em vendas e no atingimento de obje-
tivos e metas. Autor de 7 livros, 3 e-books e dez artigos 

acadêmicos, é reconhecido nos meios empresarial, 
acadêmico e popular, principalmente com o Best Seller: 

Como Construir Objetivos e Metas Atingíveis.

Na verdade, muitos vão mais longe ao explicar seus modelos 
compartilhados com responsabilidade em seus termos e condições, 
deixando claro que os dados e sua proteção são de responsabi-
lidade dos clientes. O armazenamento de dados na nuvem não 
os torna seguros automaticamente, o que torna fundamental às 
empresas contratantes contar com um forte sistema adicional 
de proteção de dados”.

3Estresse e fúria ocasionados pela perda de dados 
- Há atualmente uma cultura da vergonha, por meio da qual 
a perda de dados afeta o bem-estar dos funcionários. Isso fica 
evidente a partir de alguns reflexos, como o fato de 29% dos 
colaboradores relatarem usar palavrões ao perder dados, 13% 
atacarem e quebrarem algo e 16% serem levados às lágrimas. 

De acordo com a pesquisa, perder dados relacionados ao 
trabalho ou introduzir ransomware são duas das experiências 
mais estressantes para os profissionais consultados - mais do 
que um primeiro encontro, uma entrevista de emprego ou fazer 
um exame médico.

“Não é de se admirar que os colaboradores vão às lágrimas, 
xingam ou mentem  quando descobrem que seus arquivos 
estão perdidos para sempre. Isso porque um grande número 
deles acredita que será fácil obter os dados de volta com a 
empresa que fornece o serviço de nuvem. Porém, na reali-
dade, esse não é o trabalho do provedor. Como resultado, 
52% dos entrevistados da pesquisa disseram que já apagaram 
acidentalmente um arquivo da nuvem e nunca mais conse-
guiram recuperá-lo. 

É responsabilidade de cada empresa proteger seus próprios 
dados, seja na nuvem ou armazenados em seus próprios dis-
positivos. Se conseguirem fazer isso direito e facilitar para os 
funcionários com mecanismos e procedimentos de restauração 
de arquivos perdidos, poderão aliviar a pressão sobre os cola-
boradores. Culpar as pessoas somente não ajuda - fazer backup 
de seus dados, no entanto, sim e muito”, pontua Leite. - Fonte 
e outras informações: (www.veritas.com).

A Veritas Technologies, líder global em proteção de dados corporativos, acaba de concluir uma pesquisa que destaca as razões que 
dificultam a adoção de tecnologia em nuvem pelas empresas. Um dos principais pontos do levantamento indica que a cultura de 

culpa nos escritórios está entre os principais danos ao sucesso da adoção à nuvem. 

ErrO huManO, COnstrangiMEntO E ransOMwarE
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