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COMO SABER SE
A MINHA

EMPRESA ESTÁ
A SOFRER UM

ATAQUE
INFORMÁTICO?



Num mundo cada vez mais virtual, surgem novas ameaças e desafios que
as empresas enfrentam, sobretudo as de pequena dimensão. Estima-se
que 65% dos ataques cibernéticos aconteçam a pequenos
empreendimentos. O motivo? Entre outros, a sua vulnerabilidade na
Internet.

Apesar de mais da metade das pequenas empresas serem hackeadas,
grande parte delas não sabe que estão a sê-lo. Deste modo, toda a
estrutura de TI e a segurança do negócio ficam comprometidas. Como
resultado, várias informações da empresa podem ser roubadas e
perdidas, traduzindo-se em prejuízos incalculáveis. 

Posto isto, a grande questão que se coloca é: como saber se a minha
empresa está a ser hackeada? Para encontrar a resposta a esta pergunta,
continue a ler o nosso ebook!

Embora nem sempre seja fácil de detectar um ataque informático, existem
sinais que podem alertar para algo que não está bem.
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SINAIS DE QUE A SUA EMPRESA ESTÁ A

SOFRER UM ATAQUE INFORMÁTICO



Um deles é o facto do
computador não estar a funcionar
bem (por exemplo, reiniciar ou
desligar sem a sua indicação).
Além disso, se houver a instalação
de programas sem autorização, é
outro sinal de que o sistema da
sua empresa foi invadido.

Outro sinal é a redução do
desempenho da máquina. Isto
acontece pois quando um sistema
é hackeado, a capacidade de
funcionamento do computador
diminui de forma significativa.
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O QUE FAZER PARA PREVENIR OU PARA

TRATAR UM SISTEMA HACKEADO?

O ideal é prevenir para evitar perdas de maior devido a ataques
informáticos. Contudo, a solução para a prevenção ou para o tratamento
de um sistema hackeado é a mesma: contratar uma equipa especializada
em soluções tecnológicas. Porquê? Porque será capaz não só de identificar
potenciais vulnerabilidades ou ataques no sistema como também indicar
soluções e processos a seguir para diminuir esses riscos. Nesse caso, a Etic
conta com profissionais altamente qualificados para dar resposta a todas
as necessidades e desafios.
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Fazer backups regulares de todos os
dados e informações da empresa;
Alterar as senhas de acesso a
programas e sites de forma periódica;
Atualizar com frequência os softwares
usados na empresa, incluindo o
antivírus;
Recorrer a soluções cloud como o
EticCloud para ter um suporte digital
do seu backup

Aumentar a segurança informática;
Aplicar melhores práticas no ambiente corporativo; 
Proteger em conjunto com antivírus; 
Controlar o uso da Internet e de utilizadores; 
Efetuar relatórios e estatísticas sobre as questões de TI.

Procura uma solução para proteger a sua empresa?

De modo a evitar ataques informáticos à sua empresa, apresentamos-lhe o
EticGuard, uma solução da ETIC que visa:

Agora já sabe o que tem de fazer: confiar numa equipa de profissionais
qualificados para prever e prevenir a sua empresa de ser hackeada e
adotar as medidas definidas para evitar que o pior aconteça.

Além de seguir todas as indicações da sua equipa de TI, existem pequenos
gestos que pode adotar diariamente para evitar a perda de dados. São elas:



Somos uma empresa angolana de Tecnologia da
Informação. Fundada em 2013, nossa estrutura e
equipa estão presentes no próprio país, o que nos
possibil ita prestar serviços de forma ágil e
acessível.

Temos extensivo know-how em projetos de missão
crítica e alta disponibil idade, além de contar com
uma rede global de parcerias e representações de
alto nível. 

Estamos prontos para garantir a operação
ininterrupta do seu negócio com o que há de mais
avançado em TI. Fale connosco:
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+244 930 541 519
contacto@etic.co.ao


