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D - Desafios na Mineração
A quarta edição do Vallourec Open Brasil, programa que seleciona startups 
para desenvolver projetos em conjunto com as empresas Vallourec no 
Brasil, está com as inscrições abertas. A procura é por empreendedores 
que possam resolver questões relacionadas ao aumento de eficiência 
operacional na unidade Mineração da Empresa. Podem participar do 
Vallourec Open Brasil 2020 startups de base tecnológica no Brasil e as 
interessadas deverão preencher o formulário disponível no site: (www.
vallourecopenbrasil.com.br). Serão selecionadas na primeira fase aquelas 
cuja atuação e modelo de negócio estiverem em sintonia com pelo menos 
um dos desafios propostos. O resultado será anunciado no dia 9 de outubro.

E - Tecnologia e Design
O Cesar - um dos maiores centros de inovação do país - está contratando 
100 profissionais de tecnologia e design. Com a possibilidade de home 
office e jornada flexível, as vagas podem ser preenchidas por candidatos 
de qualquer região do país. Os selecionados terão ainda, entre outros 
benefícios, vantagens na hora de se aperfeiçoar na Cesar School, escola 
de inovação da instituição que acaba de anunciar a quinta parceria de uma 
acelerada estratégia de expansão internacional. Outro diferencial oferecido 
é a oportunidade de conciliação entre a carreira corporativa e acadêmica, 
já que os colaboradores da instituição podem se tornar professores na 
Cesar School. Inscrições e mais informações: (https://vagas.cesar.org.br/).

F - Nota Fiscal Paulista 
Os usuários cadastrados no programa da Nota Fiscal Paulista já podem 
consultar os bilhetes eletrônicos com que concorrerão ao sorteio de 
número 142, neste mês de setembro. A extração contemplará 655 
prêmios, que contabilizarão um total de R$ 6,7 milhões distribuídos aos 
ganhadores, sendo um deles o de valor de R$ 1 milhão para pessoa física. 
Estão participando um total de 7.958.787 consumidores cadastrados, 
sendo 7.955.230 pessoas físicas e 3.630 condomínios, que efetuaram 
compras em maio deste ano e solicitaram notas fiscais com CPF ou CNPJs 
(no caso dos condomínios) nos cupons fiscais. São ao todo 62.429.774 
bilhetes eletrônicos. O resultado poderá ser consultado no próximo dia 
15 no (portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp). 

G - Ampliando Conhecimento  
Com presença marcante na América do Sul e em outras regiões 
do Planeta, o idioma espanhol representa o acesso a uma vasta 

A - Programa de Talentos 
A Ericsson recebe inscrições de jovens que tenham interesse em parti-
cipar do Programa de Estágio e Trainees 2021. Há 46 vagas para Estágio 
e 3 para Trainees para atuação na Ericsson Brasil. Há também 2 vagas 
adicionais de Trainee (1 para atuar na Argentina e 1 para atuar no Chile. 
A inciativa objetiva atrair talentos com mentes inovadoras, espírito de 
curiosidade, interesse genuíno em tecnologia, e que queiram contribuir 
para o desenvolvimento dos próximos avanços tecnológicos que mar-
carão o setor de Telecom e transformarão toda a sociedade - como por 
exemplo o 5G, próxima geração de conectividade móvel que habilitará 
um número expressivo de novos negócios e aplicações. Saiba mais em: 
(https://www.ericsson.com/pt/careers/global-locations/latin-america/
talentos-2021).

B - Contratação de Psicólogos
O governado João Doria anunciou o lançamento do programa Psicó-
logos da Educação, que vai contratar pelo menos mil profissionais da 
área para atender 3,5 milhões de estudantes e 250 mil professores e 
servidores da rede estadual paulista. O atendimento remoto vai ser 
feito em mais de 5 mil escolas a partir de novembro.  Os atendimen-
tos serão feitos inicialmente por videoconferência, remotamente, e 
vão apoiar o desenvolvimento das ações do Programa de Melhoria 
da Convivência e Proteção Escolar e orientar profissionais sobre 
possíveis sinais passíveis de identificação de traumas e abusos en-
tre os alunos, além de conduzir testes e ferramentas psicológicas, 
conforme planejamento de cada escola. Mais informações (www.
educacao.sp.gov.br).

C - Trabalho Remoto
A Cognizant, uma das líderes mundiais em tecnologia e negócios, 
anuncia a expansão de suas contratações para todo o país, seguindo 
um modelo de negócios - o trabalho remoto - que permite que seus 
colaboradores trabalhem remotamente em qualquer região do Brasil. 
Os processos seletivo e admissional já são realizados totalmente online 
e foram desenvolvidos para criar uma experiência positiva garantin-
do a integração do novo colaborador com a companhia. Visando à 
contratação de um público diversificado, a empresa foi reconhecida, 
este ano, pelo Great Place to Work, como uma das melhores empresas 
para mulheres e LGBTs trabalharem no Brasil. As inscrições seguem 
abertas através do link: (https://careers.cognizant.com/br/pt).

gama de oportunidades e conteúdos internacionais. Com as reco-
mendações de distanciamento social e a interrupção de diversas 
atividades motivadas pela pandemia do novo Coronavírus, estudar 
em casa é uma ótima opção para quem busca capacitação e cres-
cimento pessoal para preencher o tempo livre. Pensando nisso, a 
startup Kultivi (www.kultivi.com), plataforma gratuita de ensino 
que conta com mais de 80 cursos em diferentes áreas, oferece um 
curso completo, com mais de 200 aulas, para quem deseja aprender 
espanhol gratuitamente.  

H - Aceleração para Startups
A WOW, maior aceleradora independente do país, anuncia a abertura 
de inscrições para a 18ª rodada de seu programa de aceleração para 
startups. Empreendedores de todas as regiões e segmentos têm até 
o próximo dia 29 para se inscrever por meio do site (https://www.
wow.ac/inscricao-batch18/). As selecionadas receberão investimentos 
R$ 200 mil (growth stage) e R$ 80 mil (early stage), além de todo o 
processo de mentoria 1-on-1 em produto, marketing, vendas e gestão, 
networking com investidores, consultorias em marketing digital, vendas 
e UX, workshops e acesso a produtos e serviços, como ferramentas de 
CRM, hospedagem na nuvem e pagamentos, ajudando-os a focarem nas 
prioridades para alavancar os negócios. A cessão de equity é de 8%.

I - Mercado de Autopeças
Maior movimento de fusões e aquisições da história da Fras-le, a compra 
da empresa Nakata Automotiva foi concluída. Essa união, que somou o 
investimento de R$ 457 milhões, combina a experiência de serviços em 
reposição automotiva das duas companhias, que são referência neste 
mercado, e amplia a gama de produtos reunidos sob um mesmo grupo, 
com a junção do portfólio da Nakata ao mix das marcas Fras-le, Controil, 
Fremax e Lonaflex. A sinergia entre as companhias vai desde a fabricação 
da variedade de componentes, até a comercialização. Entre os principais 
itens estão amortecedores, terminais e barras de ligação e direção, pivô 
e bandejas de suspensão, juntas homocinéticas, componentes de eixos 
cardan e diferencial. 

J - Alta Liderança 
A Afferolab, uma das líderes do país no setor de Aprendizagem Cor-
porativa, acaba de lançar parceria com o IE Escola de Negócios para a 
oferta de soluções de desenvolvimento de alta liderança, destinada a 
executivos de todas as áreas de negócios. Com a crise gerada a partir 
das transformações econômicas e sociais impostas pela pandemia, a 
necessidade de se adaptar a um novo mundo de negócios vem exigindo 
líderes e organizações mais resilientes, que se planejem com antece-
dência, se adaptando às mudanças e se recuperando mais rapidamente. 
A parceria prevê três ofertas: os programas Leaderships Skills for Fast 
Recovery e Driving Exponential Growth & Recovery, além de palestras 
virtuais e presenciais (quando for o momento) com o corpo docente da 
IE. Mais informações: (https://www.afferolab.com.br/).

Como a pandemia 
mudou o cenário de 

cibersegurança 

Na mesma proporção 
em que o cenário de 
adversidade pode 
reforçar o lado bom das 
pessoas, este também 
pode intensificar más 
intenções

Cibercriminosos foram 
rápidos em aproveitar 
uma nova oportunidade 

de agir – isso pode ser notado 
no crescimento de softwares 
maliciosos e golpes de phishing 
(tentativa de obter infor-
mações confidenciais, como 
nomes de usuário, senhas e 
detalhes de cartão de crédito) 
relacionados à Covid-19.

Foram identificados regis-
tros de centenas de novos do-
mínios da web potencialmente 
suspeitos, com cibercrimino-
sos se aproveitando do fato 
de que muitas pessoas podem 
estar usando seus próprios 
computadores para acessar 
redes corporativas. Como 
essas máquinas não são neces-
sariamente regulamentadas e 
protegidas com tanta rigidez 
quanto os PCs empresariais, 
isso expõe novos vetores de 
ameaças.

Inúmeras campanhas de 
phishing surgiram na forma 
de e-mails disfarçados de 
atualizações sobre o novo 
Coronavírus. Recente campa-
nha específica tentou apelar 
à natureza humana, pedindo 
doações (em bitcoin) para 
falsa iniciativa da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) que 
“busca garantir que todos os 
países estejam preparados, 
especialmente aqueles com 
sistemas de saúde mais fracos”.

A maioria das atividades 
fraudulentas relacionadas 
à Covid-19 se caracterizam 
como: 
	 •	Gratuidade: serviços 

selecionados, como video-
conferência, treinamento 
online e até entrega de co-
mida oferecidos gratuita-
mente. Os cibercriminosos 
também oferecem serviços 
como um honeypot, enga-
nando os usuários para que 
forneçam dados bancários 
e informações pessoais. É 
necessário refletir – esta 
é uma oferta genuína ou 
é boa demais para ser 
verdade – antes de assinar 
novos serviços.

	 •	Vales-presente digi-
tais: os golpistas por trás 

dos populares ataques 
de comprometimento de 
e-mail comercial (BEC) 
começaram a tentar persu-
adir as pessoas a comprar 
vales-presente digitais, já 
que muitas lojas físicas 
estão fechadas.

	 •	Esquemas de compen-
sação: com milhões de 
pessoas afetadas por fe-
riados e voos cancelados, 
houve aumento no número 
de sites de compensação 
duvidosos – esquemas 
que prometem aos via-
jantes a chance de obter 
seu dinheiro de volta. 
Uma abordagem particu-
larmente eficaz tem sido 
pressionar os usuários a 
fornecer espontaneamen-
te informações pessoais, 
sob o pretexto de que 
uma “oferta de compen-
sação de viagem expira 
em 12 horas”, porque os 
cibercriminosos sempre 
querem que as vítimas 
ajam primeiro e pensem 
depois.

A melhor linha de defesa é 
usar o bom senso e não baixar 
a guarda. Qualquer coisa que 
pareça boa demais para ser 
verdade provavelmente é ape-
nas isso. Manter suas defesas 
também significa instalar atu-
alizações de software, mesmo 
que levem muito tempo para 
baixar. Muitas variedades de 
malware usam vulnerabilida-
des de software para manter 
a persistência e o sigilo nos 
sistemas infectados. 

Todos nós precisamos ter 
em mente que especialmente 
agora, é a hora de aderir a 
algumas regras básicas, como 
evitar abrir anexos ou links em 
e-mails de contatos externos 
desconhecidos. Os golpistas 
tornaram-se sofisticados, e 
muitas vezes é difícil diferen-
ciar um e-mail genuíno de um 
falso, por isso enfatizamos a 
importância de nunca intera-
gir com e-mails, mesmo que 
pareçam legítimos.

Recentemente, ouvimos 
muitos contos extraordiná-
rios sobre como as pessoas 
superaram as adversidades 
decorrentes da pandemia 
de Covid-19. Infelizmente, 
também há um lado escuro: 
aqueles que procuram tirar 
vantagem da situação.

(*) - É Diretor de Operações 
da Fujitsu do Brasil.

Jun Ueda (*)

Detran-SP autoriza 
retomada de aulas 
presenciais

Desde ontem (3), o Detran-SP 
liberou as aulas presenciais dos 
cursos de formação e capacitação 
de profissionais que atuam no 
trânsito. Cerca de 300 empresas 
no Estado de São Paulo creden-
ciadas pela Escola Pública de 
Trânsito do Detran.SP ministram 
cursos especializados e de for-
mação de motoristas, para que 
possam conduzir veículos como 
ambulâncias, ônibus, caminhões 
tanques e de carga, além de mo-
tofrete, entre outros. 

Também estão contempladas 
as entidades que ministram cur-
sos de capacitação para formação 
de instrutores e examinadores 
de trânsito, além de diretores de 
Centro de Formação de Condu-
tores (CFCs). “O trabalho dessas 
entidades é de fundamental 
importância na formação dos  pro-
fissionais que prestam serviços 
essenciais, como transporte de 
produtos perigosos e de emer-
gência, tão necessários neste 
período de pandemia”, destaca o 
presidente do Detran-SP, Ernesto 
Mascellani Neto. 

A reabertura consciente das 
entidades segue as diretrizes do 
Plano São Paulo, com a flexibili-
zação permitida para cidades que 
estiverem a partir da fase laranja. 
Como medidas de segurança 
e distanciamento social, será 
obrigatório o uso de máscaras, 
disponibilização de álcool gel, 
distanciamento entre as carteiras 
e cadeiras escolares, higieniza-
ção de balcões, computadores, 
maçanetas, corrimões e rampas 
de acessibilidade, ente outros 
equipamentos (AC/Detran-SP).

Segundo estudo iné-
dito da Serasa Experian 
realizado com base nas 
informações do Cadastro 
Positivo, os consumidores 
idosos – acima de 60 anos 
– são os que mais fazem 
o pagamento em dia do 
empréstimo pessoal. De 
acordo com o levantamen-
to feito em maio, a popula-
ção desta faixa etária que 
tinha a modalidade con-
tratada teve uma taxa de 
pontualidade de 91,3%. É 
o maior índice na compara-
ção com os demais grupos 
de idade e está acima da 
média nacional (85,8%), 
veja todos os detalhes na 
tabela abaixo:

“O empréstimo pessoal 
é uma linha de crédi-
to procurada por quem 
precisa, por exemplo, 
quitar uma dívida, fazer 
uma compra mais cara 
evitando financiamento 
a juros mais altos e até 
mesmo substituir dívidas 
caras, como o rotativo 
do cartão de crédito e o 
cheque especial. Os idosos 
estão em uma fase mais 
madura e experiente, por 
isso, costumam priorizar 
melhor o pagamento em 
dia de suas contas para 
não desequilibrar o orça-

Os idosos costumam priorizar melhor o pagamento 
em dia de suas conta.
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A principal alta ocorreu no setor de veículos automotores, 
reboques e carrocerias (43,9%).
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O avanço de 8% na 
passagem de junho 
para julho foi resul-

tado de altas nas quatro 
grandes categorias eco-
nômicas da indústria, com 
destaque para os bens de 
consumo duráveis (42%). 

Os bens de capital, isto 
é, as máquinas e equi-
pamentos usados no se-
tor produtivo, cresceram 
15%. No caso dos bens 
intermediários, isto é, os 
insumos industrializados 
usados no setor produtivo, 
houve alta de 8,4%. Já os 
bens de consumo semi e 
não duráveis cresceram 

Produção industrial cresceu 
8% de junho para julho, diz IBGE
A produção também registrou alta (8,8%) na média móvel trimestral. Nos demais tipos de comparação, 
no entanto, houve quedas: na comparação com julho de 2019 (-3%), no acumulado do ano (-9,6%) e 
no acumulado em 12 meses (-5,7%)

e carrocerias (43,9%). 
“A indústria automotiva 
puxa diversos setores em 
conjunto, sendo o ponto 
principal de outras cadeias 
produtivas”, afirma o pes-
quisador do IBGE André 
Macedo. Também houve 
altas importantes na me-
talurgia (18,7%), indús-
trias extrativas (6,7%), 
máquinas e equipamentos 
(14,2%), coque e produtos 
derivados do petróleo e 
biocombustíveis (3,8%). 
Por outro lado, o ramo de 
impressão e reprodução de 
gravações foi o único setor 
em queda (-40,6%) (ABr).

4,7%. Entre as atividades 
industriais, houve altas 
em 25 dos 26 ramos pes-

quisados. A principal alta 
ocorreu no setor de veícu-
los automotores, reboques 

mento e manter uma vida 
financeira mais saudável”, 
diz o economista da Serasa 
Experian, Luiz Rabi.

O estudo também mostra 
que 16,8% da população do 
país que está no Cadastro 
Positivo tinha algum em-
préstimo pessoal ativo em 
maio. Na visão por idade, 
a maior utilização fica na 
faixa dos idosos – acima 
de 60 anos, com 22,4%, e a 
menor no grupo de jovens 
– 18 a 25 anos, com 11,1%. 
No intervalo estão: 26 a 35 
anos (14,8%), 36 a 50 anos 
(16,4%) e 51 a 60 anos 
(17,8%).

Quando o recorte é por 
faixa de renda a distribuição 

é mais homogênea. Quem 
mais utiliza são aqueles 
que ganham até R$ 1 mil 
(17,8%). Na sequência te-
mos os que estão na faixa 
de R$ 5 mil a R$ 10 mil 
(17,5%), de R$ 1 mil a R$ 2 
mil (17,4%) e por último os 
que recebem acima de R$ 10 
mil (17,0%). A faixa inter-
mediária de R$ 2 mil a R$ 5 
mil, é a que menos procura 
esse tipo de empréstimo, 
com uma taxa de 15,3%. O 
levantamento revelou que 
o empréstimo pessoal com-
promete, em média, 13,7% 
da renda dos brasileiros que 
tinham esta modalidade de 
crédito ativa em maio (AI/
SerasaExperian).


