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D - Profissionais de Tecnologia
A Meta, empresa de soluções tecnológicas com sede em São Paulo e unidades 
de negócios em seis Capitais do país, reforça o seu time de profissionais 
com a abertura de 350 vagas para especialistas do segmento de tecnologia. 
Entre as especialidades prioritárias, destaque para as posições de Analista 
de Automação de Testes, Desenvolvedor Java e React e Scrum Master. 
Também, vagas para América Latina, Canadá e Espanha, para Engenheiros 
de Dados, Analista de Requisitos, QA Backend, Backend Developer, Release 
Manager, Cloud Architect, Especialista APIGEE e Consultos SAP MDM, 
entre outros.  Mais informações no site (meta.com.br/talentos).

E - Vagas de Trainees
A Vivo abre inscrições para o seu novo Programa de Trainee, com seleção 
100% digital para profissionais formados nos últimos dois anos ou estu-
dantes com formação prevista até dezembro. Do total de vagas, 30% serão 
destinadas ao público negro. A proposta é atrair candidatos com pluralidade 
de perfis. Fluência em idiomas não será necessária. A empresa ficará res-
ponsável por desenvolver essa habilidade, durante o ciclo do programa, nos 
candidatos que não a possuírem. A companhia busca características como 
empatia, coragem, criatividade, inovação, espírito de dono, colaboração, 
comprometimento e, principalmente, alinhamento com a cultura e com o 
propósito da empresa, de digitalizar para aproximar. Interessados devem 
acessar: (http://traineevivo.ciadetalentos.com.br/). 

F -  Pecuaristas no Magalu
Uma loja de suplementos nutricionais para bovinos (corte e leite) e equídeos 
da marca Tortuga®, no site e aplicativo do Magazine Luiza, o Magalu? Sim! 
Confirme em: (https://www.magazineluiza.com.br/lojista/tortugaumamar-
cadsm/). É uma inovação inédita no setor de agropecuária do Brasil e facilita 
o acesso de produtores de todo o país a soluções de nutrição animal que 
ajudam a melhorar os índices zootécnicos e a rentabilidade da atividade. Com 
a agilidade de alguns cliques e entregas em todo o território nacional, essa 
é mais uma inovação da trajetória da DSM e da marca Tortuga® no sentido 
de democratizar ainda mais o acesso dos pecuaristas às suas tecnologias. 

G - Rodada de Negócios 
Micro e pequenos empresários de todo o Estado de São Paulo podem se 
inscrever para participar da Rodada de Negócios Virtual, promovida pelo 

A - Experiência do Cliente 
A 7ª edição de um dos principais prêmios sobre Customer Experience está 
com inscrições abertas e vai até o próximo dia 30. O “Prêmio Experiência 
do Cliente”, é organizado pela Track e reconhece profissionais e empresas 
com iniciativas que têm mudado a experiência dos consumidores no 
Brasil. Está dividido entre as categorias: cultura, inovação disruptiva, 
métrica, profissional, jornada do cliente, história de destaque e prêmio 
de destaque. Os empreendedores ou empresas que querem concorrer, 
precisam se cadastrar em (https://premioexperienciadocliente.com.br/). 
Os primeiros selecionados serão divulgados na página da premiação, 
em seguida, acontecerá a votação em geral para a categoria História de 
Destaque. Já a divulgação dos ganhadores será em dezembro . 

B - Tentativas de Fraudes
De acordo com um estudo realizado pela Konduto, antifraude para 
e-commerces e pagamentos digitais, a taxa de tentativas de fraude 
no e-commerce brasileiro ficou em 3,49% no primeiro semestre de 
2020,tendo aumentado em meio à pandemia do novo Coronavírus. O 
mês de março, quando muitos consumidores e varejistas migraram 
para o online, registrou a maior taxa, com 3,99%, ou seja, a cada 100 
compras feitas no Brasil, quatro tiveram origem fraudulenta. Os dados 
foram colhidos a partir da análise dos mais de 123 milhões de pedidos 
que passaram pelos sistemas da empresa de 1 de janeiro a 30 de junho e 
que foram feitos em mais de 4 mil lojas virtuais de todos os segmentos. 
Siba mais: (https://www.konduto.com/). 

C - Qualificação Profissional
O governador de São Paulo anunciou a oferta de 9.060 vagas para 11 
cursos rápidos e gratuitos de qualificação profissional do programa No-
votec Expresso, com apoio das ETECs e FATECs do Centro Paula Souza. 
No total, 88 municípios das 16 Regiões Administrativas do Estado serão 
contemplados com a modalidade. As aulas semipresenciais começam 
no dia 5 de outubro e vão até 18 de dezembro. O programa é voltado 
aos alunos do ensino médio da rede pública e oferece cursos nas áreas 
de Gestão e Negócios, Tecnologia da Informação e Produção Cultural 
e Design. Desenvolvidos para alinhar as demandas atuais do mercado 
de trabalho com as necessidades dos jovens por profissionalização mais 
rápida. Inscrições até o próximo dia 23, pelo site (www.novotec.sp.gov.br). 

Sebrae-SP. Será uma oportunidade para negociar produtos e serviços com 
grandes compradores no próximo dia 17 (quinta-feira). O evento reúne 
empresas de diversas cadeias produtivas. É a oportunidade de estar em 
contato direto com quem busca exatamente o que sua empresa vende, 
com a segurança do ambiente digital e sem custo nenhum. Após fazer sua 
pré-inscrição: (http://sebrae.rodadasonline.com.br/), o Sebrae-SP fará o 
mapeamento de oportunidades de negócios e o cruzamento de oferta e 
demanda. Tudo online e gratuito. Outras informações no tel. 0800 570 0800.

H - Bateria Estacionária 
Seguindo a forte demanda do mercado por baterias estacionárias de 
pequeno porte, a marca Freedom, da Clarios, amplia seu portfólio com 
o lançamento da linha VRLA, destinada a alimentar sistemas de ilumi-
nação de emergência e nobreaks de pequeno porte, para residências e 
pequenas empresas. As baterias já podem ser encontradas na rede de 
distribuição da marca. A linha possui baterias com correntes de 4 a 18 
amper/hora e tensão de 6 a 12 volts. Esse tipo de acumulador de energia 
tem o diferencial de ser selado, evitando a liberação dos gases que exis-
tem dentro do suporte plástico. Mais informações: (www.clarios.com). 

I - Setor de Cannabis
A The Green Hub, consultoria e aceleradora de startups com foco específico 
no mercado da cannabis, abriu as inscrições de uma chamada de startups. 
A iniciativa tem como objetivo encontrar soluções criativas e inovadoras 
para o mercado nacional da cannabis. Com exceção do uso recreativo da 
cannabis, a chamada de startups está aberta a projetos de todas as áreas, 
incluindo extração, ciência, genética, cultivo da cannabis, controle de quali-
dade, educação e digital health (apps, inteligência artificial, blockchain, etc), 
além de comunicação e colaboração, distribuição e logística, equipamentos, 
produtos e dispositivos. Todos os empreendimentos serão avaliados por 
profissionais especializados do mercado, considerando aspectos como 
equipe, criatividade, ineditismo e escalabilidade, entre outros. Inscrições 
e mais informações: (www.thegreenhub.com.br). 

J - Cursos da SingularityU
A HSM University acaba de anunciar parceria para vendas de cursos 
online da SingularityU Brazil. A plataforma de educação corporativa 
que oferece cursos livres e pós-graduação 100% online disponibiliza 
para os alunos dois cursos: Praticando a Previsão Exponencial, no qual 
o estudante irá colaborar e aprender com outros líderes em atividades 
de habilidades práticas de previsão para influenciar o melhor futuro 
possível. E, Fundamentos do Pensamento Exponencial, em que o aluno 
irá explorar os conceitos das tecnologias exponenciais, aprendendo a 
pensar exponencialmente e a desenvolver as habilidades que o ajudarão 
a navegar em direção a um futuro marcado pela abundância em uma 
época de inovação tecnológica sem precedentes. Mais informações: 
(https://hsmuniversity.com.br/singularityu-brazil/). 

Qual será o rumo dos 
concursos públicos com a 
Reforma Administrativa?

Tenho escutado com 
frequência de meus 
estudantes uma 
mesma pergunta 
relacionada aos 
concursos públicos: 
os concursos públicos 
vão acabar?

E a resposta, que digo 
para todos, é a mes-
ma e elementar de 

sempre: é claro que não! 
Ainda que a tendência seja a 
de que tenhamos um estado 
mais enxuto nos próximos 
anos, os entes e entidades 
da Federação continuarão 
existindo e necessitando de 
agentes públicos.

Agora, com a Reforma 
Administrativa sendo publi-
cada pelo governo federal, 
a grande discussão que se 
apresenta no momento é 
sobre quais cargos terão a 
definição de atividades “ex-
clusivas de estado”. Porém, 
antes de falarmos sobre isso, 
vale ressaltar os principais 
pontos do projeto. Ele esta-
belece diversas mudanças 
para os futuros servidores 
que estão ingressando no 
serviço público. 

Grosso modo, ela proíbe 
progressões automáticas de 
carreira, como as gratifica-
ções por tempo de serviço, 
e abre caminho para o fim 
da estabilidade em grande 
parte dos cargos, maior 
rigidez nas avaliações de 
desempenho e redução do 
número de carreiras. 

Para os mais preocupados 
a respeito da estabilidade 
garantida no serviço públi-
co, ela deverá ser exclusiva 
para carreiras que serão 
consideradas de Estado, 
àquelas que mantêm a má-
quina pública funcionando 
independentemente do 
governo que entrar. Para 
os demais servidores, a 
contratação será feita sob 
regime CLT.

No entanto, o ponto que 
certamente está geran-
do maior expectativa de 
quem está direcionando 
a vida para o mundo dos 
concursos é a definição de 
quais seriam essas carreiras 
exclusivas de estado que te-
rão a proteção tão sonhada 
estabilidade. Entidades de 

classe, sindicatos, órgãos e 
associações protetivas dos 
interesses dos servidores 
seguramente irão lutar pelo 
reconhecimento e a inclu-
são no rol desses tipos de 
atividades.

Curiosamente, o Estado 
brasileiro já considera algu-
mas carreiras como sendo 
essenciais para seu funcio-
namento. Alguns exemplos 
de carreiras de estado são: 
auditores fiscais da Re-
ceita Federal, diplomatas, 
procuradores da Fazenda, 
servidores do TCU, mem-
bros do Ministério Público, 
defensores públicos, advo-
gados Federais, policiais e 
militares. 

Esse entendimento já 
reflete a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, 
ao estabelecer a expressão 
“carreiras típicas de Estado” 
(por todos, cf. ADI 3.043/
MG, Rel. min. Eros Grau, 
j. 26.4.2006, DJ 27.10.06). 
Ou seja, por mais que 
mudanças sejam feitas na 
estrutura hierárquica do 
Estado, carreiras como as 
que foram mencionadas 
provavelmente não serão 
impactadas, por serem con-
sideradas essenciais. 

É importante também di-
zer que há uma perspectiva 
de concursos para serem 
realizados em 2021, como 
o próprio Projeto de Lei 
Orçamentária Anual para 
2021 já prevê. Mais de 50 
mil cargos serão destinados, 
bem como a criação de mais 
2 mil para funções que ainda 
não foram definidas. 

Outro ponto que vale 
ressaltar é que o ano ainda 
não acabou, e muitos edi-
tais estão acontecendo ou 
acontecerão ao longo desses 
meses. Exames da Polícia 
Federal e de Tribunais de 
Justiça são alguns dos exa-
mes que os concurseiros 
podem esperar.

De maneira geral, há exce-
lentes empregos públicos, 
inclusive antes da reforma 
administrativa ser aprova-
da, não cabendo ao estudan-
te, no presente momento, 
interromper os estudos e a 
rotina já instalada em busca 
da realização profissional.

(*) - É coordenador de carreiras e 
professor de Direito Administrativo 

do AlfaCon Concursos.

Vinicius Rodrigues (*)

O Brasil exportou US$ 
8,91 bilhões em produtos 
do agronegócio, em agos-
to. O valor representa uma 
elevação de 7,8% em relação 
ao mesmo mês do ano pas-
sado (US$ 8,26 bilhões). O 
aumento ocorreu em função 
da quantidade dos produtos 
exportados, que registrou 
aumento de 16,5% na com-
paração entre agosto de 
2019 e 2020. O crescimento 
foi de US$ 646,24 milhões 
em valores absolutos.

De acordo com o Ministé-
rio da Agricultura, a eleva-
ção das vendas externas da 
soja em grãos e de açúcar de 
cana foram os responsáveis 
pelo resultado do mês. O 
agronegócio representou 
mais de 50% na participação 
das exportações totais do 
país. As exportações de soja 
em grão atingiram US$ 2,21 
bilhões (+25,1%). Desse 
total, a China comprou perto 
de 75%, o que representou 

O agronegócio representou mais de 50% na participação das 
exportações totais do país.
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Mais de 136 mil empresas fecharam contratos com taxas e 
condições especiais.
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Ao todo, mais de 136 
mil empresas fecha-
ram contratos com 

taxas e condições especiais 
para enfrentar os efeitos da 
pandemia da COVID-19 na 
economia. Só no Programa 
Nacional de Apoio às Micro-
empresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe), 
quase 99 mil empresas já fe-
charam contrato, em um total 
de R$ 9,81 bilhões. Apenas na 
última semana, foram R$ 2,55 
bilhões emprestados.

A Caixa seguirá empres-
tando pelo Pronampe até 
o limite do Fundo Garanti-
dor de Operações (FGO), 
conforme determinação do 

Atividade 
econômica cresceu 
2,15% em julho

A atividade econômica re-
gistrou três meses seguidos 
de crescimento. O Índice de 
Atividade Econômica do Banco 
Central (IBC-Br) apresentou 
em julho expansão de 2,15%, 
segundo dados divulgados on-
tem (14) pelo Banco Central 
(BC). Nos meses anteriores, em 
maio e junho, também houve 
crescimento: 1,86% e 5,32%, 
respectivamente, de acordo 
com dados revisados pelo BC. 

Em março, início das medidas 
de isolamento social neces-
sárias para o enfrentamento 
da pandemia da Covid-19, o 
IBC-Br caiu 5,89%. Em abril, foi 
registrada a pior queda: 9,37%. 
Esses resultados são dessazo-
nalizados, ou seja, ajustados 
para o período.

Na comparação com julho de 
2019, houve queda de 4,89% 
(sem ajuste para o período, 
já que a comparação é entre 
meses iguais). Em 12 meses en-
cerrados em julho, o indicador 
teve retração de 2,90%. No ano, 
o IBC-Br registrou queda de 
5,77%. O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da atividade 
econômica brasileira e ajuda 
o BC a tomar decisões sobre 
a taxa básica de juros, a Selic.

O índice incorpora informa-
ções sobre o nível de atividade 
dos três setores da economia: 
indústria, comércio e serviços e 
agropecuária, além do volume de 
impostos. No entanto, o indica-
dor oficial sobre o desempenho 
da economia é o PIB, calculado 
pelo IBGE. Para o mercado 
financeiro, o PIB deve registrar 
queda de 5,11%, em 2020 (ABr).

Caixa disponibiliza R$ 15 bilhões 
para pequenas e micro empresas
As principais linhas de crédito da Caixa voltadas para atender às necessidades das pequenas e 
microempresas já injetaram na economia R$ 15 bilhões desde março

bilhões para 8,3 mil clientes.
O presidente da Caixa, 

Pedro Guimarães, ressal-
tou: “Estivemos ao lado 
dos empreendedores do 
país no momento mais 
difícil da pandemia. Ago-
ra, vamos seguir juntos e 
apoiá-los na retomada da 
economia”. Para contratar, 
os clientes?devem?acessar 
ao site (www.caixa.gov.br/
caixacomsuaempresa) e 
preencher um formulário 
de interesse ao crédito. O 
banco entrará em contato 
se a empresa estiver apta a 
contratar o financiamento. 
A solicitação também pode 
ser feita nas agências.

gestor do Fundo, o Banco 
do Brasil. A expectativa é 
que sejam contratados mais 
R$ 2 bilhões pela linha. No 
Crédito Assistido, que conta 
com a parceria do Sebrae 

para antes e após a contra-
tação com a Caixa, foram 
atendidas mais de 31 mil 
empresas, num montante de 
R$ 2,2 bilhões. O Giro Caixa 
FGI disponibilizou R$ 2,6 

Exportações do agronegócio somaram 
quase US$ 9 bilhões em agosto

US$ 1,65 bilhão.
Com a queda de produção 

de açúcar na Índia e Tailândia 
na safra 2019/2020, houve no-
vas oportunidades para o Bra-
sil aumentar as exportações 
do produto, que alcançou 
em agosto US$ 960 milhões, 
com incremento de 107%. Os 
embarques dos produtos do 
agronegócio brasileiro para 
a China também explicam o 
incremento no mês analisado. 
Foram despachados para o 

país asiático 30% a mais que 
o registrado em 2019 (US$ 
639 milhões), totalizando 
em agosto US$ 2,7 bilhões.

As importações de pro-
dutos agropecuários dimi-
nuíram de US$ 1,10 bilhão 
(agosto/2019) para US$ 
912 milhões (agosto/2020), 
o que significou um recuo 
de 17,3%. Desta forma, o 
saldo da balança comercial 
de agosto somou US$ 7,1 
bilhões (Mapa).

Mercado aumenta estimativa de inflação
O mercado financeiro espera por inflação maior 

este ano. Instituições financeiras consultadas 
pelo Banco Central (BC) alteraram a projeção 
para o IPCA de 1,78% para 1,94%, neste ano. 
A revisão na estimativa ocorreu após o IBGE 
informar que o IPCA ficou em 0,24% em agosto, 
a maior taxa para o mês desde 2016 (0,44%). 
A inflação de agosto foi influenciada principal-
mente pelo aumento do custo dos transportes 

(0,82%) e dos alimentos (0,78%). 
O IPCA acumula taxas de inflação de 0,70% no 

ano e de 2,44% em 12 meses. Para 2021, a estima-
tiva de inflação foi ajustada de 3% para 3,01%. A 
previsão para 2022 e 2023 não teve alteração: 3,50% 
e 3,25%, respectivamente. A meta de inflação para 
2021 é 3,75%, para 2022, 3,50%, e para 2023, 3,25%, 
com intervalo de 1,5 ponto percentual para cima 
ou para baixo, em cada ano (ABr).


