
COMO ENFRENTAR
A CRISE A PARTIR
DA PERSPECTIVA
TECNOLÓGICA?



As tendências transformaram os
ambientes de trabalho. Há uma década,
o home office é uma dessas tendências,

      
     

     
desenvolvida principalmente com
ferramentas tecnológicas.
 
Com a situação atual da COVID-19 e para
continuar cumprindo os objetivos
laborais essenciais, compartilhamos
algumas ferramentas digitais que
permitirão que você mantenha alguns
processos e atividades habituais no
trabalho e, além disso, algumas
recomendações sobre uma das coisas
que consideramos mais importante: sua
segurança digital.



PRODUTIVIDADE NO HOME OFFICE 

COMO POSSO ARMAZENAR AS INFORMAÇÕES QUE MEUS
COLABORADORES  ENVIAREM?

 

6 meses grátis
https://products.office.com/pt-br/microsoft-
teams/download-app
Manual de uso:
http://download.microsoft.com/download/3/6/C/36C9C2
03-8075-472C-9BFD-D6A08D9DFD64/Teams%20QS.pdf

Grátis temporariamente, por contingência
https://www.webex.com.br/
Manual de uso:
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/collaborat
ion/meeting_center/wbs30/Localizations/WebEx_BK_W
C49AD21_00_webex-meeting-center-user-guide-
dl_es_CO.pdf

Modalidades gratuitas
https://www.skype.com/pt-br/
Manual de uso:
https://support.skype.com/pt-br/faq/fa11098/como-
comecar-a-usar-o-skype

MICROSOFT TEAMS

WEBEX

SKYPE

Completamente gratuito
https://hangouts.google.com/?hl=pt-BR
Manual de uso:
https://support.google.com/hangouts/answer/
2944865?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR

GOOGLE HANGOUTS

Existem duas formas: armazenagem em nuvem (on-line), que é por meio de plataformas e 
aplicativos que oferecem esse serviço e dependem exclusivamente de uma conexão web; e o 
armazenamento local, que é um sistema suportado por uma estrutura em que todo o processo 
de armazenagem é feito dentro de uma máquina própria ligada à estrutura interna da empresa 
e que, normalmente, é gerenciada por uma equipe de tecnologia.

DADA A CRISE ATUAL, QUE FERRAMENTAS DE VIDEOCHAMADA
ESTÃO DISPONÍVEIS PARA QUE EU POSSA ACESSAR E
GERENCIAR MINHA EMPRESA?



Quando as informações são armazenadas na nuvem, os backups (cópias de arquivos) são
sempre feitos e atualizados automaticamente. Da mesma forma, a nuvem permite que você
tenha as versões mais recentes em termos de segurança da informática e, dessa forma, que
evite riscos ou ameaças, por exemplo, malware (  um tipo de programa de computador 
desenvolvido para infectar o computador de um usuário legítimo).
 

Existem várias plataformas que permitem salvar documentos on-line com segurança e
acessar as informações de qualquer lugar ou dispositivo, você só precisa de uma conexão de
internet. A seguir, recomendaremos algumas:

ONEDRIVE

GOOGLE DRIVE

DROPBOX

https://www.microsoft.com/pt-br/
Manual de uso:
http://download.microsoft.com/download/4/4/5/4459AA
B3-A93B-43D4-98E9-
9A18494E566F/MS_Office_QuickstartOneDrive.pdf

https://www.google.com/intl/pt-BR_ALL/drive/
Manual de uso:
https://support.google.com/drive/answer/2424384?
co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR

https://www.dropbox.com/
Manual de uso:
https://help.dropbox.com/pt-br/guide

AMAZON AWS https://aws.amazon.com/pt/?nc2=h_lg
Manual de uso:
https://aws.amazon.com/pt/getting-started/products/

Diferente do armazenamento em nuvem, os servidores locais devem ser atualizados 
manualmente. São computadores que requerem que a configuração e a manutenção sejam 
feitas por especialistas, portanto, necessita que um técnico responsável vá até o local onde 
está instalado o sistema de armazenagem e realize as atualizações, ja que os backups não 
podem ser feitos em tempo real.



POR QUE É IMPORTANTE AUMENTAR A CONSCIENTIZAÇÃO DOS
COLABORADORES DA EMPRESA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO?

TRELLO

MICROSOFT ToDo

MINDMEISTER

MICROSOFT
WHITEBOARD

Plataforma para organizar     tarefas de projetos
em equipe.
https://trello.com/pt-BR
Manual de Uso:
https://help.trello.com/category/698-category

Permite criar listas de tarefas ou outras atividades para
o trabalho em equipe.
https://products.office.com/pt-br/microsoft-to-do-list-
app

Design gráfico de mapas mentais para propor ideias
e conceitos.
https://www.mindmeister.com/pt/
Manual de Uso:
https://www.mindmeister.com/pt/training

https://www.microsoft.com/pt-br/p/microsoft-
whiteboard/9mspc6mp8fm4?
activetab=pivot:overviewtab

SEGURANÇA DIGITAL

É importante que todos os colaboradores estejam cientes dos riscos aos quais podem estar
expostos na internet. As informações da empresa são um dos ativos mais valiosos e,
atualmente, todos podem se tornar vítimas de ameaças cibernéticas, expondo facilmente
questões confidenciais.

É importante que as equipes estejam sempre em contato e deem continuidade às atividades
anteriormente previstas.  Para  facilitar  essa  interação,  listamos  algumas  ferramentas  que
podem ser úteis:

QUE FERRAMENTAS PERMITEM A CONTINUIDADE DE EXECUÇÃO 
DOS PROJETOS E A PRODUTIVIDADE DA EMPRESA?

Lousa virtual que permite desenhar e explicar
definições.



DEVO ME PREOCUPAR COM CIBERCRIMINOSOS, AINDA QUE MINHA
EMPRESA SEJA DE PEQUENO PORTE?

QUE MEDIDAS POSSO IMPLEMENTAR PARA REDUZIR OS
INCIDENTES CIBERNÉTICOS, JÁ QUE MUITOS COLABORADORES
ESTÃO TRABALHANDO DE CASA?

As pequenas e médias empresas tendem a pensar que os cibercriminosos não vão notá-las, e 
é por isso que muitas vezes elas não tomam as precauções necessárias.
 
Qualquer empresa, independentemente do seu tamanho, pode ser vítima de um ataque
cibernético. 
 

 que as  PMEs costumam servir de  ponte  para  outras  grandes empresas, 
possuindo  informações  importantes  para  cibercriminosos.  Por  isso, é importante ser 
aconselhado  por  um  especialista  e  trabalhar  para  que  isso  não  aconteça.  Porém, se
acontecer, aprenda com a experiência e dê a volta por cima.

Oferecer, se possível, VPN (rede  privada  v irtual)  para  que  seus  colaboradores
usem uma conexão segura.
Compartilhar com seus colaboradores as possíveis ameaças às quais eles estão
expostos enquanto utilizam a internet, e-mail e/ou links.
Fazer sempre um bom uso das informações e um backup dos arquivos que estão
na nuvem.
Manter todos os sistemas operacionais (por exemplo, Windows eiOS) e aplicativos
de segurança atualizados.
Incentivar o uso de senhas fortes (mínimo 10 caracteres), formadas  por
letras, números e caracteres especiais, além de implementar o duplo fator de
autenticação.

Para evitar qualquer risco de roubo de dados, recomendamos que você preste atenção
especial a todas as informações que receber sobre o   coronavírus.  Evite clicar  em  links 

 suspeitos. 

 
É recomendável baixar apenas o conteúdo de fontes confiáveis, aquelas  que podem ser
verificadas. Na dúvida, pesquise diretamente nas páginas de entidades governamentais para

 

Vale mencionar

verificar se as informações são verdadeiras.



Verifique quem enviou a mensagem. Desconfie se receber  um  e-mail  de  uma  pessoa
desconhecida. Se receber de uma pessoa que você conhece, é essencial analisar se o
assunto faz sentido, se o idioma corresponde ao idioma nativo da 

 
Geralmente, nenhuma empresa solicita senhas por e-mail, porém, se alguém solicitar
essa informação, use um outro canal de comunicação para validar a solicitação.
E-mails maliciosos geralmente usam um tom urgente, exigindo algum tipo de ação (como
fornecer dados pessoais ou senhas) e estabelecem  um prazo para o envio de dados.
 
É importante ter cuidado ao executar ou abrir anexos, especialmente se eles tiverem a
extensão “.exe”, “.js” ou “xlsx”.  

Dada a crise atual, se considerarmos o nível de exposição e risco que empresas estão
enfrentando, é mais provável que vazamentos de informações ou acessos não autorizados a
sistemas ocorram.
 
Os espaços físicos das empresas são ambientes geralmente controlados, porém, no atual
contexto, fica mais difícil e lento ativar o processo de suporte e resposta a incidentes de
tecnologia, fazendo com que o roubo de informações seja um risco inevitável. Por isso, é
indispensável que a empresa tenha planos alternativos e ferramentas confiáveis que
possibilitem a continuidade de seus negócios.
 

               
         de navegação em sites como quando no escritório.

COMO IDENTIFICAR E-MAILS SUSPEITOS?

TRABALHAR DE CASA ME EXPÕE A QUE TIPO DE RISCO?

Ainda assim, para evitar links maliciosos com maior segurança, recomendamos o uso de
ferramentas antivírus, listamos as mais usuais:

NORTON https://br.norton.com/

MCAFEE https://www.mcafee.com/pt-br/index.html

PANDA https://www.pandasecurity.com/pt/

Site:

Site:

Site:

pessoa e se o endereço de
e-mail associado e eventuais links são coerentes.

Para os que estão fazendo home office, não se esqueça que é preciso ter os mesmos cuidados



QUANDO ESTIVER TRABALHANDO DE CASA, COMO POSSO
PROTEGER OS DADOS DA EMPRESA?

Sugerimos que você siga as seguintes recomendações:

Faça frequentemente backups para manter seus dados seguros.
Sempre verifique a origem e o conteúdo dos e-mails para identificar endereços
fraudulentos, domínios errados (depois do @), URLs com tags falsas (você pode
verificar com “.com”, “.org” etc.) e outros sinais (idioma do e-mail, nome do
remetente).
Se você receber um e-mail de um remetente desconhecido e/ou com
informações que você não esperava, não o abra. Exclua-o imediatamente.
Tenha cuidado ao executar ou abrir anexos, especialmente se eles tiverem a
extensão “.exe”, “.js” ou “.xlsx”.
Lembre-se de que os e-mails de entidades financeiras nunca solicitam
informações da sua conta bancária ou códigos de acesso por meio de
formulários web ou e-mails.
Caso você tenha aberto um e-mail fraudulento, recomendamos que você utilize
um outro dispositivo eletrônico para alterar as senhas de todas as suas contas.



JUNTOS, PODEMOS SUPERAR A COVID-19.
SE VOCÊ DESEJA FALAR CONOSCO PARA TIRAR
SUAS DÚVIDAS, AGENDE UM HORÁRIO COM A
EMPRESAS SURA PARA MARCARMOS NOSSO
ENCONTRO DE FORMA DIGITAL.

SAÚDE É RESPONSABILIDADE DE TODOS.
MANTENHA A CALMA E NÃO SE ESQUEÇA DAS
MEDIDAS DE PREVENÇÃO SANITÁRIAS.

Para mais informações, visite
www.segurossura.com.br/empresas-sura


