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News@TI
Mais de 100 vagas para profissionais de TI e 
design

@Um dos consensos entre os analistas a respeito dos impactos 
da pandemia da Covid-19 é que as medidas de combate à 

disseminação do vírus provocaram uma aceleração no processo de 
transformação digital da maioria das empresas. O desempenho do 
CESAR - um dos maiores centros de inovação do país - durante os 
últimos meses vai na direção desta tendência. Prova disso é que a 
instituição busca no momento contratar mais de 100 profissionais 
de tecnologia e design. As inscrições devem ser feitas pelo site da 
instituição (https://vagas.cesar.org.br/).

Corrida do Conhecimento 

@A Faculdade SENAI CETIQT abre matrículas para a "Corrida do 
Conhecimento", iniciativa que tem como objetivo fomentar o de-

senvolvimento humano por meio de cursos livres auto instrucionais, 
gratuitos e a distância. Todas essas características possibilitam aos 
matriculados uma melhor gestão do tempo e por consequência, maior 
qualidade durante o processo de aprendizagem. Qualquer pessoa 
pode se matricular nos cursos (alunos da Faculdade e sociedade 
em geral), disponíveis no site do SENAI CETIQT. As inscrições vão 
do dia 1º de setembro ao dia 30 de novembro e cada pessoa, após 
matriculada, terá até 30 dias para finalizar o curso selecionado. “Essa 
atuação contribui muito para a sociedade e o crescimento industrial 
do país, pois nos possibilita ampliar o atendimento ao setor”, comen-
ta Celso Soares, Coordenador de Ensino a Distância da Faculdade 
SENAI CETIQT. O projeto tem como principais critérios de avaliação 
o maior número de carga horária nos cursos e a não evasão, após 
a matrícula. (https://senaicetiqt.com/wp-content/uploads/2020/08/
EDITAL-CORRIDA-DO-CONHECIMENTO-2020-vers%C3%A3o-
-final-1-Revisado-00000002_chancelado.-compactado.pdf)

Coluna do Heródoto

Não há pretendente 
à  presidência que 
também não seja  
torcedor de futebol. 

Não pode abrir mão 
do apoio da torcida 
nas urnas, ainda que  

sua paixão pelo time esteja 
sempre ligada às campanhas 
eleitorais. É mais uma estra-
tégia populista de manter o 
poder que conquistou e não 
abre mão de jeito nenhum. 
Leva por todo o mandato e 
uma vez ou outra aparece 
no estádio de futebol. 

É um símbolo da pere-
nidade de poucos que se 
apossam do poder público, 
privatizam o Estado e usam 
e abusam das benesses 
pagas com o dinheiro do 
contribuinte. Não se ouve 
alguém falar em renunciar 
à presidência do senado, 
da câmara, das diretorias 
das estatais, ou um cargo 
de confiança no gabinete 
de uma das excelências da 
república. 

Suponha que aquele cida-
dão de ficha suja, condena-
do em todas as instâncias, 
mas em liberdade, viesse 
com a cara lavada pedir o 
seu voto. O que você diria? 
Que tal a expressão popular 
“nem a pau Juvenal !!”. Os 
símbolos nacionais também 
não escapam da apropriação 
por grupos, movimentos 
ou partidos políticos. E o 
presidente sabe disso. 

Bandeiras estaduais  dão 
a impressão de divisão do 
país em vários pedaços e 
que o poder não está nas 
mãos do chefe da república. 
Por isso a melhor solução é 
mostrar as cores nacionais à 
exaustão, mandar pendurar 
bandeiras onde for possível, 
cantar o hino nacional em 
todas as solenidades oficiais 
ou não. 

As cores do país estão até 
mesmo na faixa presiden-
cial. Em época de naciona-
lismo intenso no mundo, 
os movimentos ditos pa-
trióticos são organizados e 
orquestrados para desfiles e 
apresentações onde se exal-
ta a figura do presidente. Ele 

é o dono do poder, o homem 
que representa mudança, 
melhoria nas condições de 
vida da população e é mos-
trado sempre sorridente. 
Sua foto está pendurada em 
todas as salas dos órgãos 
públicos como um Grande 
Irmão, observando o que se 
diz a respeito dele e do seu 
governo.

O presidente, ou ditador, 
como é chamado pela opo-
sição, toma uma medida 
drástica. Proíbe bandeiras 
estaduais. Isso lembra sepa-
ração, divisão do Brasil em 
vários países. Não reforça a 
ideia do nacionalismo e da 
unidade nacional. Com o 
poder absoluto conseguido 
em um golpe de estado, seu 
desejo é uma ordem. 

Getúlio Vargas monopo-
liza os símbolos nacionais, 
incentiva o culto à perso-
nalidade e persegue os que 
são contra. Vez por outra vai 
a estádios para comemorar 
datas como o dia do trabalho 
onde diz se encontrar com 
os operários e humildes. 
A ditadura não tem tem-
po para acabar, afinal, diz 
Vargas, se não fosse ele os 
comunistas teriam tomado 
o poder e implantado um 
regime soviético no Brasil. 

Tudo está sobre controle 
e nada escapa dos órgãos 
de repressão. Só a bandeira 
paulista escapou do rapa. 
Não devia, afinal São Paulo 
organizou um levante mili-
tar contra ele e foi derro-
tado. Onde estaria ela? No 
estádio de futebol. Mesmo 
durante o estado novo a 
bandeira paulista não sai do 
brasão do Corinthians ape-
sar de toda a vigilância do 
departamento de imprensa 
e propaganda da ditadura. 

Certa vez perguntei ao 
grande jornalista Nirlando 
Beirão, com quem trabalhei 
vários anos no Jornal da 
Record News, um dos meus 
mestres : “Sabendo disso 
você trocaria de time? Ele 
usou o jargão popular: Nem 
a pau Juvenal !”.

 
(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

O time do 
Presidente

49% das empresas ainda 
não decidiram o futuro 

dos trabalhadores remotos

Muitos países já estão retoman-
do suas atividades e algumas 
regiões brasileiras também 

estão adotando esse ritmo e liberando 
a abertura de escritórios e estabeleci-
mentos comerciais, mesmo que as taxas 
de contágio da Covid-19 ainda estejam 
crescendo. Com isso, gestores analisam 
as mudanças e decidem sobre o futuro 
do trabalho.

Em pesquisa da Toluna encomendada 
pela Zoho com 850 brasileiros - dentre 
eles 450 empresários e tomadores de 
decisão - sobre business continuity, tra-
balho remoto e o futuro do home office, 
49% das empresas entrevistadas ainda 
estão incertas em relação ao futuro dos 
colaboradores após esse período de 
isolamento social e trabalho remoto. 

Segundo Rodrigo Vaca, Diretor-Geral 
da Zoho Brasil, é possível notar que as 
decisões sobre trabalho remoto serão 
tomadas após a normalização das 
atividades empresariais e controle da 
pandemia mundial. “Segundo nossa 
pesquisa, uma das grandes dificulda-
des dos empresários e tomadores de 
decisão foi acompanhar o que seus co-
laboradores estavam fazendo. Portanto, 
essa retomada acontecerá, grande 
parte, para suprir as necessidades da 
empresa de manter a excelência no tra-
balho dos colaboradores e a segurança 
ao lidar com documentos internos sem 
comprometer a segurança”, disse ele. 

Embora a decisão de continuar com 
o trabalho home-office ainda não tenha 
sido tomada por grande parte dos ges-
tores, alguns hábitos serão mantidos e 
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Remotely, uma plataforma composta 
por 11 softwares de produtividade, 
como Zoho Meeting (para reuniões 
virtuais), Cliq (comunicação interna), 
ShowTime (apresentações), Projects 
(gerenciamento de equipes e projetos), 
WorkDrive (armazenamento e compar-
tilhamento de documentos), Writer 
(editor de textos) e Sheet (planilhas).

“As empresas com maiores possibi-
lidades precisam auxiliar os pequenos 
e médios empresários a manter seus 
negócios. Acreditamos que as PMEs 
sejam o coração das comunidades e por 
isso, disponibilizamos gratuitamente 
nossos softwares para qualquer um 
que precise de ferramentas de ponta 
e que prezem pela segurança de dados 
e informações”, concluiu o executivo.

Segundo uma pesquisa recente com 850 brasileiros, a possibilidade de continuar trabalhando 
remotamente ainda é incerta para muitos funcionários

AI/Zoho

serão essenciais para garantir o desem-
penho e continuidade dos negócios. 

Cerca de 67% dos entrevistados estão 
em regime de trabalho remoto: 55% 
migraram para essa rotina por conta da 
COVID-19 e 12% já trabalhavam remo-
tamente. Os 33% restantes afirmaram 
não estarem trabalhando de casa. Para 
Rodrigo Vaca os dados demonstram 
que a maioria das empresas acabou se 
adaptando ao trabalho remoto, mesmo 
no curto prazo. 

Com o avanço da doença e a necessi-
dade de migrar para o trabalho remoto, 
a fim de que as empresas pudessem con-
tinuar desempenhando suas funções, a 
Zoho ofereceu gratuitamente o Zoho 

Durante a pandemia do novo Coro-
navírus, o uso do dinheiro físico caiu 
muito, pois o cuidado com higiene e 
também a praticidade viraram priori-
dade. Segundo pesquisa realizada pelo 
guia de finanças britânico BuyShares, 
o Brasil já é o quarto país que mais uti-
liza pagamentos pelo celular, atrás de 
China, Estados Unidos e Reino Unido. 

A Donus (www.soudonus.com.br) é 
uma plataforma de serviços financei-
ros que funciona como uma carteira 
digital. A empresa, que foi criada 
no hub de tecnologia da Ambev no 
Brasil, permite ao varejista receber 
o pagamento dos clientes por uma 
integração com as maquininhas de 
cartão da empresa. Segundo Alex 
Corcioli - CPO da plataforma, a ini-
ciativa da empresa é facilitar a vida 
do empreendedor. “Existem mais de 
800 mil donos de bares no Brasil. Eles 
podem ser ajudados por uma empresa 
que oferece um pacote financeiro 
justo”, explica. 

5 benefícios de ter uma conta 
digital para o seu negócio

2- Tarifa zero
Tarifas de manutenção ou ativação 

raramente são cobradas em contas 
digitais e muitas vezes, também ofere-
cem um pacote para TED’s sem custo.

3 - Processo de abertura
O processo de abertura de uma 

conta digital é bastante simples, basta 
enviar os documentos solicitados de 
forma digital e aguardar o processo 
de liberação, que em média demora 
24 horas. 

4 - Cartão de crédito sem tarifa
O cartão de crédito para contas 

digitais empresariais, não cobra tarifa 
e geralmente tem limite negociável, 
além de também não cobrar a taxa 
de anuidade. 

5- Linha de crédito
Bancos fornecem a linha de crédito 

para empresas, que também são cha-
madas de cheque especial ou crédito 
para capital de giro.

1 - Facilidade
A facilidade de poder fazer pagamen-

tos,  transferências e checar recebimen-
tos de modo digital otimiza o tempo do 
empreendedor, além de oferecer mais 
praticidade aos serviços. 
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Samsung abre inscrições para programa de estágio
A Samsung está com inscrições abertas 

até 28 de setembro para seu Programa de 
Estágio 2021. Existem vagas para estu-
dantes de mais de dez áreas diferentes, 
com formação prevista entre dezembro 
de 2021 e julho de 2022. O processo sele-
tivo conta com etapas realizadas de forma 
online e os jovens que forem aprovados 
começarão em janeiro de 2021.

Para estar apto a participar do 
processo o candidato precisa estar 
cursando a graduação nas áreas de 
Administração, Comunicação Social, 
Contabilidade, Direito, Economia, 

Engenharia (todas), Marketing, Publi-
cidade e Propaganda, Relações Inter-
nacionais e cursos correlatos.

As vagas são destinadas ao escritório 
da empresa localizado em São Paulo 
nas áreas de Administração de Vendas, 
Finanças, Inteligência de Negócio, Ino-
vação de Processos, Jurídico, Logística, 
Marketing, Produto, Serviços Pós-Venda 
e Supply Chain (cadeia de suprimentos).

Todo o processo de seleção ocorrerá ao 
longo do segundo semestre. Entre setem-
bro e outubro, estão programadas etapas 
online, com testes de conhecimentos cul-

turais, em inglês e lógica, uma entrevista 
gravada pelo candidato respondendo a 
algumas perguntas, dinâmica de grupo 
e entrevista individual com os gestores.

O estágio no escritório tem duração 
de 12 meses. O processo de desen-
volvimento é baseado na metodologia 
70:20:10: 70% do aprendizado acontece 
participando ativamente dos processos, 
20% na interação com demais profissio-
nais por meio de feedbacks, orientações 
e workshops e 10% pautado em treina-
mentos formais, online e presenciais 
(http://samsung.across.jobs/).


