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OpiniãO
O que o “exército de TI” 
da Ucrânia tem a ensinar 
às empresas brasileiras?

As pessoas se 
atualizam sobre 
a guerra entre a 
Rússia e a Ucrânia 
e perceberam que, 
além de ataques com 
armamento pesado, há 
também uma guerra 
cibernética.

Ao mesmo tempo 
em que avançava 
sobre o território 

ucraniano, a Rússia usava 
uma nova forma de mal-
ware de limpeza de disco 
para atacar organizações 
daquele país, bem como 
bancos virtuais, canais 
de comunicação e órgãos 
de defesa. Os serviços 
de TI ficaram instáveis, 
paralisando negócios e re-
presentando um aumento 
de vulnerabilidade sem 
precedentes. 

Mas não tardou para que 
um “exército de TI” se for-
masse com o objetivo de 
defender a Ucrânia e dar 
o troco na Rússia. Hack-
tivistas de várias partes 
do mundo se juntam todos 
os dias numa força-tarefa 
que visa derrubar o maior 
número possível de sites 
russos. E a estratégia é 
aparentemente simples: 
eles usam DDoS, ou seja, 
ataques de negação de 
serviço. 

Trata-se de uma tenta-
tiva de indisponibilizar os 
recursos de um sistema 
para os usuários. Servido-
res web costumam ser os 
alvos principais, fazendo 
com que as páginas hos-
pedadas não possam ser 
acessadas. Não se trata de 
uma invasão do sistema, 
mas da sua invalidação por 
sobrecarga. Isso é possível 
quando um grupo combina 
de inundar sites no mesmo 
horário com solicitações 
de tráfego até que eles se 
tornem inacessíveis. 

Aparentemente, os rus-
sos não estavam prepara-
dos para um contra-ataque 
tão forte e tão rápido na 
internet, comprometendo 
sua rotina. Ao contrá-
rio, normalmente muitos 
ransom ware partem da-
quele país. Agora, serviços 
de pagamento online, de-
livery de alimentos e ser-
viços de streaming de TV 
têm reportado problemas 
e interrupções. O exército 
de TI da Ucrânia lançou 
recentemente até mesmo 
um site para mostrar os 
alvos e os resultados dos 
ataques. 

O grande trunfo é agre-
gar até mesmo quem não 
entende muito de TI mas 
está disposto a contribuir. 
Para isso, recomendam 
que se use uma VPN (rede 
privada virtual) para dis-
farçar sua identidade on-
line e dificultar que sejam 
percebidos em suas ativi-
dades. Para deixar claro, 
uma VPN pode dificultar 
que encontrem o ende-
reço de IP de quem está 
participando de um ataque 
hacker, fazendo com que 
terceiros não possam ver 
quais sites estão sendo 
visitados ou que dados 

estão sendo enviados e 
recebidos online. 

E o que tudo isto pode 
ensinar para empresas 
brasileiras? A resposta é: 
muito sobre segurança. 
Vale lembrar que, quando 
uma empresa também usa 
uma rede privada, uma 
VPN, ela está justamente 
se protegendo de hackers 
e cibercriminosos, já que 
suas atividades online não 
são vistas em rede pública. 
Além disso, essa solução 
provê uma criptografia 
segura. Ou seja, para ter 
acesso aos dados, seria 
necessário ter uma chave 
de criptografia e, sem ela, 
é praticamente inviável 
decifrar um código na base 
da tentativa e erro. 

Com relação a uma 
enxurrada de acessos ao 
mesmo tempo a um site, 
que poderia derrubar suas 
operações, isso já aconte-
ceu e nem sempre esteve 
ligado a um ataque hacker. 
Empresas às vezes fazem 
campanhas publicitárias 
sem verificar se o sistema 
tem condições de receber 
tantas solicitações em 
um prazo tão curto. De 
alguns anos para cá, tem 
se tornado menos comum, 
mas antes era recorren-
te em épocas especiais, 
como black friday ou no 
lançamento de grandes 
campanhas publicitárias. 

Quem não se lembra da 
campanha “pôneis maldi-
tos” da Nissan? Se, por um 
lado, ela resultou em 81% 
no aumento de vendas de 
um modelo de picape, por 
outro gerou um problema 
de TI com o expressivo 
aumento de acessos ao site 
da marca, que chegou a fi-
car instável por até que se 
implantasse uma solução. 
Hoje, há ferramentas anti-
-DDoS, mas ainda assim é 
preciso ficar atento. 

Vale dizer que, inde-
pendentemente de sua 
eficácia, os ataques con-
tinuam e às vezes um site 
pode ficar fora do ar por 
minutos ou até horas a 
fio. Outra medida tomada 
pela Ucrânia foi criar um 
programa de recompen-
sas de bugs, para que 
se encontrem falhas de 
segurança em sistemas 
russos. São bancos de da-
dos vazados, informações 
de login e senhas etc. Em 
grandes organizações, 
essas vulnerabilidades são 
identificadas geralmente 
nos escritórios regionais, 
não passam pela central.  

Isso nos mostra o quanto 
é importante mapear os 
riscos com máximo cuida-
do. Investir em treinamen-
to regular e atualizado so-
bre segurança cibernética 
é a base de tudo. Sendo 
assim, é preciso garantir 
que os funcionários de 
uma empresa e a equipe 
de TI estejam sempre bem 
informados sobre práticas 
de segurança digital e que 
sejam treinados para iden-
tificar golpes e ataques 
mais recentes.

(*) - É CEO da Online Data Cloud – 
empresa com quase 30 anos  
de atuação na indústria de TI  

(www.onlinedatacloud.com.br).

Adriano Filadoro (*)

Governo chinês substituirá 
PCs de marcas estrangeiras

Parece que o processo de globalização está dando mais um passo atras: a Bloomberg noticiou que o 
governo central chinês anunciou um plano que prevê a substituição de todos os seus computadores da 
linha PC de marcas estrangeiras por alternativas domésticas.

xavierarnau_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

A expectativa é de que o plano 
seja executado nos próximos 
dois anos; mais de 50 milhões 

de PCs podem ser substituídos. 
Acredita-se que os computadores 
que rodam Windows serão, em 
quase todos os casos, trocados por 
máquinas com sistemas operacio-
nais baseados em Linux. 

No futuro, a iniciativa poderia 
ser estendida; além das agências 
do governo central e empresas 
estatais, seriam incluídos também 
os governos provinciais. Em tese, 
determinados órgãos poderiam 
receber permissão para manter as 
máquinas de marcas estrangeiras.

A medida vai prejudicar a partici-
pação da HP e da Dell no mercado 
chinês. Essas duas empresas são a 
segunda e a terceira maiores fabri-
cantes de PCs do mundo; a maior 
delas, a chinesa Lenovo deverá 
fornecer muitas das máquinas que 
substituirão as estrangeiras.

De acordo com a empresa de 
pesquisa de mercado IDC, os fa-
bricantes de PCs entregaram 92,7 
milhões de desktops, notebooks 

e estações de trabalho durante o 
quarto trimestre de 2021, 1% a mais 
do que no ano anterior; Lenovo, HP 
e Dell responderam por mais da 
metade das máquinas vendidas. A 
IDC estima que a Lenovo teve uma 
participação de mercado de 23,5% 
no quarto trimestre, enquanto   HP 
e a Dell responderam por 21,2% e 
17% respectivamente. 

Além dos fornecedores de   hard-
ware como Dell e HP, a Microsoft 
também pode ser afetada pelo plano 
chinês, pois o Windows continua a 

ser uma importante fonte de receita 
para a empresa. O segmento More 
Personal Computing da Microsoft, 
que inclui as vendas de sistemas 
operacionais, respondeu por US$ 
14,5 bilhões dos US$ 49,4 bilhões em 
receita total que a empresa gerou 
no último trimestre de 2021.

Parece ser também  mais uma 
batalha da guerra comercial que chi-
neses e americanos vêm travando.

(*) Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor  

do Fórum Brasileiro de IoT.

News@TI
eSports com uma combinação de switches de última geração, maior 
duração de bateria e o inédito sensor óptico Focus Pro 30K (https://
www.razer.com/gaming-mice/razer-viper-v2-pro).

EdTech de soluções empresariais abre 180 vagas

@Após a forte queda da economia brasileira em 2020 por conta 
da pandemia, as previsões para 2022 eram de uma retomada 

forte tanto para grandes quanto para pequenas empresas. Provando 
que as previsões estavam certas, BiUP Educação, empresa fundada 
no segundo semestre de 2020 em meio a pandemia, abre agora 180 
vagas remotas concentradas nas principais cidades brasileiras: São 
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, 
Manaus, Curitiba, Recife, Goiânia, Belém, Porto Alegre, Guarulhos, 
Campinas, São Luís, São Gonçalo, Maceió, Duque de Caxias, Cam-
po Grande e Natal. São cerca de 180 vagas voltadas para a área 
comercial da empresa, não é exigido o diploma e o trabalho é feito 
de forma remota, acompanhando assim as principais tendências do 
mercado de trabalho atual e oferecendo uma oportunidade para os 
profissionais que buscam maior flexibilidade na sua rotina (selecao@
biupsejamais.com).

Neoway abre mais de 100 novas vagas em 2022

@A Neoway, maior empresa de Big Data Analytics e Inteligência 
Artificial da América Latina, anuncia a abertura de mais de 100 

vagas que deverão ser preenchidas até o final do ano. As oportunidades 
são para diversos níveis de senioridade e são focadas, principalmente, 
em profissionais de tecnologia como desenvolvedores, cientistas de 
dados, engenheiros de dados e especialistas em experiência de usuá-
rio. Além disso, a companhia que desde o fim de 2021 integra a B3, a 
bolsa do Brasil, possui oportunidades nas áreas comercial, marketing 
e administrativa. Todas as oportunidades abertas no momento podem 
ser conferidas no site: https://jobs.kenoby.com/neoway/.

Razer anuncia o Viper V2 Pro

@A Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, acaba 
de anunciar o Viper V2 Pro, um mouse gamer ultraleve e sem fio 

ideal para jogos competitivos. Com tecnologias de ponta exclusivas e 
projetado com ajuda de jogadores profissionais, é 20% mais leve do que 
o mouse Viper Ultimate, e estabelece um novo padrão de qualidade para 

ricardosouza@netjen.com.br
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Como fazer podcasts perfeitos com o Zoom
Em meio ao boom de produções, o Zoom 

tornou-se uma solução confiável para fazer 
podcasts com seus recursos de áudio e grava-
ção, VoIP confiável e vídeo de alta resolução. 
A empresa apresenta depoimentos de podcas-
ters Zoomies sobre como a plataforma pode 
elevar a produção, destacando os principais 
benefícios:

O som original oferece a melhor 
qualidade de áudio

“Sou um dos apresentadores do programa 
‘Bean Stuff’ com meu pai. Quando me mudei para 
uma nova cidade e não podíamos mais trabalhar 
no mesmo lugar, o Zoom tornou-se a ferramenta 
indispensável para gravação e pós-produção. 
O som original oferece a melhor qualidade de 
áudio possível. A plataforma também é ótima 
para receber convidados, já que a maioria das 
pessoas conhece a solução”. Reed Allen, Product 
Manager, Co-Host do “Bean Stuff”.

Fluxos de áudio separados facilitam a 
edição

“Gravar arquivos de áudio separados para 
cada participante é um recurso do Zoom muito 
útil para podcasting. Muitas vezes, você deseja 
editar, ajustar e nivelar o som de uma pessoa 
e não em toda a gravação mixada - gravar 
arquivos de áudio separados torna isso muito 
mais fácil”. Stephen Newton, Lead Product 
Manager, Host do “Black Ink Red Film”. 

Dica profissional: É possível ativar os ar-
quivos de áudio separados para cada recurso 
de participante para gravações locais e na 
nuvem. Durante uma gravação no computador 
acione o recurso nas configurações do app 
no desktop em Gravação > Gravação local > 
Gravar um arquivo de áudio separado para 
cada participante. Ao gravar na nuvem, vá 
em Configurações > Gravação > Gravação na 

Outras dicas para podcasters
Organize suas gravações na nuvem: as gra-

vações de reunião e webinar na nuvem ficam 
em um local centralizado no Zoom Web Portal, 
ajudando o usuário a se manter preparado à 
medida que seu podcast se expande e cresce.

Facilite a colaboração: distribua suas gra-
vações na nuvem para co-hosts, editores, 
produtores e colabore em qualquer lugar.

Aumente o nível da sua marca e do envol-
vimento do público: quem deseja fazer uma 
transmissão ao vivo, pode transmitir sua reu-
nião ou webinar para o YouTube. É permitido 
até adicionar uma marca personalizada se 
estiver conversando em um webinar. Quem 
estiver interessado em usar o Zoom para 
produzir podcasts, acesse a página do Zoom 
para selecionar o melhor plano que atenda as 
necessidades.

nuvem > Gravar arquivos somente de áudio 
> Gravar um arquivo de áudio separado para 
cada participante.

Transcrições do áudio
“Adoramos o fato de que o Zoom gera uma 

transcrição das reuniões e webinars quando 
você grava na nuvem. É um ótimo recurso 
para anotações de shows e pode até ser usada 
para reaproveitar cotações para promoção de 
shows”. Ronnie Dickerson Stewart, DEI Lead, 
Marketplace & Community, Host do “The Career 
Clinic Podcast” 

Dica profissional: para habilitar transcrições 
de áudio automatizadas para suas reuniões e 
webinars, acesse o portal da Web Zoom em 
Configurações > Gravação > Configurações 
avançadas de gravação em nuvem. (Observa-
ção: as transcrições de áudio estão disponíveis 
nas contas Business, Education e Enterprise).


