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D - Programa de Trainees 
A everis Brasil, consultoria de negócios e TI do Grupo NTT Data, 
lança um programa de trainees para formar e contratar talentos para 
atuar como consultores de negócios digitais especificamente para 
sua área de Digital Strategy. O objetivo é dar oportunidade a recém-
formados em quaisquer áreas (humanas, exatas ou biológicas) para 
participar de projetos da everis com grandes empresas nacionais e 
internacionais. Serão selecionados 20 talentos por trimestre, entre 
os candidatos que se destacarem em provas de português, idiomas 
(inglês ou espanhol) e Excel, bem como em um vídeo curto com sua 
opinião ou conhecimentos sobre Inteligência Artificial (IA), no qual 
serão avaliadas as habilidades de comunicação, criatividade e orga-
nização de ideias. Inscrições: (https://jobs.everis.com/pt-pt/ofertas/
trainee-digital-strategy).  

E - Segurança Cibernética
Em parceria com o Senai, a Cisco do Brasil lança nova etapa do Programa 
CiberEducação, voltado para a segurança digital. As inscrições, gratuitas, 
estão abertas até 8 de março pelo link (https://community.cisco.com/t5/
documentos-de-geral/programa-cibereduca%C3%A7%C3%A3o-cisco-
do-brasil/ta-p/4279701). Realizado de forma 100% remota, conta com 
quatro fases. A partir do curso exploratório Fundamentos de Ciberse-
gurança, os inscritos iniciam uma maratona de aprendizado autodidata 
com duração de três semanas. Os melhores alunos concorrem a 1.300 
bolsas gratuitas para cursos de formação profissional, oferecidas pela 
Cisco e seus parceiros. O objetivo é o de formar a próxima geração de 
profissionais de segurança digital

F - Mulheres Empreendedoras
No mês em que se comemora o Dia da Mulher, a FecomercioSP pre-
parou uma programação especial para os seus webinários, objetivando 
mostrar ao público histórias inspiradoras de mulheres que fazem a 
diferença no empreendedorismo, que são exemplos de persistência, 
coragem, sucesso, mudança e inovação. As lives serão realizadas todas 
as quintas, às 14h (nos dias 4, 11, 18, 25 de março) e em duas terças, às 
17h, (9 e 23 de março), estas duas últimas dedicadas especialmente ao 
setor de turismo. As transmissões serão feitas nas páginas do YouTube 
e do Facebook da Federação. Para mais informações sobre o evento e 
inscrições, basta acessar o link (https://representa.fecomercio.com.br/
mulheres-empreendedoras).

A - Oportunidade de Estudo 
A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) está com 
inscrições abertas para a terceira chamada da Bolsa Social FECAP, 
uma oportunidade para que alunos com poucas condições financeiras 
possam estudar na Instituição tradicional de ensino, fundada em 1902. 
A ideia central do programa é oferecer oportunidade a todos, já que 
a educação é um dos principais meios para um futuro profissional de 
sucesso. Serão oferecidas 20 bolsas de estudo, por turno e curso, a 
partir deste 1º semestre. As inscrições acontecem  até 5 de março. O 
resultado da seleção está previsto para ser publicado em 8 de março, 
e os candidatos aprovados devem realizar a matrícula até 15 de março. 
Outras informações: (https://www.fecap.br/bolsas-parcelamentos/).

B - Life Science 
A Eppendorf, empresa alemã de biotecnologia com foco em Life Science, 
aponta um crescimento expressivo na comercialização de seus produtos na 
América Latina, no mercado de diagnósticos. A marca, que está completando 
75 anos, opera no Brasil desde 1998 em laboratórios de análises clínicas, uni-
versidades, centros de pesquisa e indústrias. A empresa fechou 2020 somente 
com a sua linha de automação de robôs de pipetagem com um incremento 
de 100% comparada ao mesmo período em 2019. Também aumentou suas 
vendas de consumíveis plásticos em 21% na matriz, na Alemanha e, aqui no 
Brasil, esse aumento foi de mais de 200%, comparado ao mesmo período 
do ano anterior. Esses plásticos são usados em laboratórios que trabalham 
com Sars-CoV-2, seja na detecção do vírus em exames de pacientes, seja na 
produção/estudos de vacina ou pesquisa com análises genéticas do vírus e 
suas atuais mutações. Saiba mais: (www.eppendorf.com.br).

C - Complexo Eólico 
Diante da Licença de Instalação que autoriza a construção de 365,8 MW de 
capacidade instalada, concedida Instituto do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, a AES Brasil dá continuidade ao desenvolvimento da primeira fase 
do Complexo Eólico Tucano, construído e operado em Joint Venture com a 
Unipar, líder na produção de cloro, soda e PVC na América do Sul, localizado 
nos municípios de Tucano, Biritinga e Araci, na Bahia. A obra iniciada, que 
cumpre o cronograma estimado de construção com conclusão prevista 
para o segundo semestre de 2022, contempla a fase da joint venture, com 
controle compartilhado com a Unipar, e a fase dois do acordo de compra 
e venda de energia com a Anglo American, que juntas totalizam 322,4 MW 
de capacidade instalada. Mais informações: (www.aesbrasil.com.br).

G - Projetos Sociais
Com o intuito de contribuir na melhoria da saúde, a Astellas Farma Brasil 
abriu a ‘Chamada Pública’, edital que vai selecionar projetos sociais e 
educacionais desenvolvidos por organizações da sociedade civil, que 
trabalham em prol dos pacientes de onco-hematologia e urologia. Com 
o objetivo de oferecer apoio financeiro a essas instituições durante este 
ano, as submissões vão até 13 de março e podem ser feitas pelo e-mail 
“patientadvocacy@astellas.com” sob o título/assunto “Submissão Projeto 
2021”. O objetivo é fortalecer as iniciativas das instituições que auxiliam 
os pacientes diariamente em seus desafios, dando voz ativa e responsa-
bilidade pela própria saúde. Mais informações:(www.astellas.com.br).

H - Oscar da Perfumaria
O Prêmio Atualidade Cosmética celebra a inovação e o talento de empresas 
e profissionais da área da beleza e mercado de cosméticos e perfumes da 
América Latina, sendo considerado o Oscar da Perfumaria. Em sua 28ª 
edição, a premiação revelou os destaques de 2020. Na categoria Melhor 
Fragrância na Perfumaria Feminina o vencedor foi o #Self[ie] Purple, 
da Água de Cheiro, pioneira no mercado de franquias de perfumaria e 
beleza. A Água de Cheiro também foi finalista em Perfumaria Masculina 
com o #Self[ie] Live Green. A colônia amadeirada cítrica, mescla notas de 
bergamota, jasmim aquosa e âmbar, além do exclusivo Acorde Pop Me 
Up, desenvolvido para esse perfume e composto por um mix de citrus 
neon, flores transparentes e musk branco - ideal para quem é autêntico, 
independente e adora diversão. Saiba mais: (www.aguadecheiro.com.br). 

I - Graduação em Pedagogia
A UFSCar publicou edital que regulamenta o processo seletivo para ingresso 
no curso de graduação em Pedagogia, na modalidade de educação a distância 
(EaD). Ao todo, serão ofertadas 150 vagas, distribuídas em sete polos presen-
ciais, nas seguintes cidades: Araraquara, Bragança Paulista, Franca, Itapevi, 
São José do Rio Preto, São José dos Campos e Votorantim. Para se inscrever, 
é preciso ter participado de uma das cinco últimas edições do Enem, pois a 
classificação será feita a partir da nota da redação. Além disso, no momento 
da pré-matrícula, será necessário comprovar a conclusão do Ensino Médio. 
Interessados deverão enviar a documentação indicada no edital (https://bit.
ly/2ZJs1kR) e realizar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 85. Outras in-
formações: (https://bit.ly/2ZJs1kR) ou pelo e-mail (secretaria@ead.ufscar.br). 

J - Trabalho de Ghostwriter
O trabalho do ghostwriter vai além da boa escrita, ele precisa de uma boa 
bagagem de referências sobre diferentes estilos narrativos, habilidades 
de entrevistador e pesquisador, organização e produtividade, domínio de 
diferentes estruturas de texto, assim como capacidade de administrar as 
condições de cessão de direitos autorais. Neste curso, passaremos pela teoria 
e pelas referências necessárias para se iniciar na profissão, estudos de caso 
e aplicação durante as aulas. Este é o curso oferecido pela Universidade do 
Livro. Ao longo do curso os alunos produzirão três textos para formar um 
pequeno portfólio. Mais informações: (www.universidadedolivro.com.br).

E se os softwares não 
fossem testados?

Imagine que, por 
algum motivo, você 
precise chegar com 
urgência em um 
hospital

Para isso, abre o apli-
cativo de transporte, 
solicita uma viagem e 

aguarda. Ao perceber a de-
masiada demora da plata-
forma em prestar o serviço, 
você decide realizar uma 
verificação e percebe que o 
motorista foi erroneamente 
direcionado para o outro 
lado da cidade. Este é um 
tipo de situação que ocorre 
quando softwares não são 
testados. 

Agora, vamos supor que 
você tenha conseguido 
chegar ao hospital. Porém, 
logo de início repara uma 
movimentação diferencia-
da: altíssima concentração 
de pacientes nas salas de 
espera, médicos ansiosos 
andando pelos corredores, 
familiares muito nervosos e 
funcionários pedindo cal-
ma. O problema? Uma falha 
generalizada no sistema 
deixou os arquivos de todos 
os pacientes inacessíveis, 
forçando a interrupção de 
atividades no local. Que 
bom seria se o software 
tivesse sido testado, não é 
mesmo?!

Segundo o estudo The 
Cost of Poor Software 
Quality in the US: A 2020 
Report, os últimos dois 
anos foram marcados pelas 
maiores falhas de software 
da história recente. Den-
tre os lapsos, ataques de 
ransomware e ataques de 
cibersegurança. De acordo 
com dados disponibilizados 
pela Fortinet, até setem-
bro de 2020, só a América 
Latina e o Caribe sofreram 
20 bilhões de tentativas de 
ciberataques.

No ano passado, segundo 
o relatório divulgado recen-
temente pelo Consortium 
for Information & Software 
Quality (CISQ), apenas nos 
Estados Unidos o custo 
total da má qualidade de 
software (CPSQ) foi de 
US$ 2,08 trilhões. Em con-
formidade com o estudo, 
entre as principais causas 

deste valor estão projetos 
mal sucedidos e as falhas 
operacionais de softwares.

Tais dados são resultados 
da carência de testes, seja 
na fase de concepção ou 
de manutenção dos siste-
mas. Nos últimos anos, o 
mundo pôde observar as 
consequências da exigui-
dade de testes de software 
ao acompanhar o caso das 
aeronaves fabricadas pela 
Rockwell Collins Aerospa-
ce que, por conta de uma 
falha de sistema, efetuavam 
curvas para o lado errado 
em aproximações perdidas.

Diante dos fatos apre-
sentados, fica evidente que 
se os softwares não forem 
testados e os procedimen-
tos forem tratados sem a 
devida importância e como 
processos dispensáveis, 
os prejuízos serão cada 
vez maiores e não apenas 
financeiros.

Uma observação que 
tenho feito, por meio de 
testes práticos, é que a im-
plementação de cobertura 
mínima de testes automati-
zados nos primeiros 30 dias 
de trabalho permite que 
erros sejam encontrados 
mais rapidamente, evitan-
do crises de produção ou 
processos.

Além disso, na Prime 
Control os clientes relatam 
que, em média, a ocorrên-
cia de Rollbacks cai de 33% 
para 10%. Isso interfere 
de forma direta e positiva 
nos gastos das empresas 
que reduzem a carga de 
retrabalho, economizando 
tempo e aumentando a 
produtividade das equipes.

De forma geral, o teste de 
software tem como objeti-
vo garantir a qualidade do 
sistema. Além de auxiliar 
o alinhamento de expec-
tativas iniciais com o que 
está sendo produzido, os 
testes de software são res-
ponsáveis pela localização 
de problemas, detecção 
de imperfeições de design 
e estabilidade do sistema, 
diminuindo significativa-
mente potenciais riscos 
nas operações dos mais 
variados setores.

(*) - É Chief Revenue Officer da Prime 
Control (www.primecontrol.com.br).

Roberto de Carvalho (*)

Pelas estimativas da Receita, 60% das 
declarações terão restituição de imposto.

Os contribuintes já podem baixar o pro-
grama de preenchimento e de entrega da 
declaração do Imposto de Renda Pessoa 
Física 2021 (ano-base 2020). O programa 
para computador está disponível na página 
da Receita Federal na internet. O prazo de 
entrega começa na próxima segunda-feira 
(1º), e irá até 30 de abril. Neste ano, o Fisco 
espera receber até 32.619.749 declarações. 
No ano passado, foram enviadas 31.980.146 
declarações.

Pelas estimativas da Receita, 60% das 
declarações terão restituição de impos-
to, 21% não terão imposto a pagar nem 
a restituir e 19% terão imposto a pagar. 
Assim como no ano passado, serão pagos 
cinco lotes de restituição. Os reembolsos 
serão distribuídos nas seguintes datas: 31 
de maio, 30 de junho, 30 de julho, 31 de 
agosto e 30 de setembro.

As regras para a entrega da declaração do 
Imposto de Renda foram divulgadas pela 
Receita. Entre as principais novidades, 
está a obrigatoriedade de declarar o auxí-
lio emergencial para quem recebeu mais 
de R$ 22.847,76 em outros rendimentos 
tributáveis e a criação de três campos na 

Trata-se da primeira alta depois de quatro quedas consecutivas.

Essa foi a primeira 
alta depois de quatro 
quedas consecutivas 

do indicador. Empresários 
de três dos seis principais 
segmentos do comércio 
aumentaram sua confiança. 

O Índice de Expectativas, 
que mede a confiança no futu-
ro, cresceu 3,8 pontos e atingiu 
95,9 pontos, maior valor desde 
fevereiro do ano passado, últi-
mo mês antes da pandemia. O 
Índice de Situação Atual, que 
mede a confiança no momen-
to presente, no entanto, caiu 
3,5 pontos, para 86,5 pontos, 
menor nível desde junho de 
2020 (82,0 pontos).

Edital visa retomar 
obras de Angra 3

A Eletronuclear lançou 
edital de licitação da empre-
sa que retomará as obras da 
usina nuclear Angra 3, no Rio 
de Janeiro. A construção da 
usina está paralisada desde 
2015, com 65% das obras 
concluídas e R$ 7,8 bilhões 
gastos, de acordo com a 
estatal de energia nuclear. 
Para os 35% dos serviços 
restantes serão realizados 
dois processos licitatórios 
diferentes. Neste primeiro 
momento, será escolhida uma 
empresa para fazer a monta-
gem eletromecânica da usina 
e adiantar alguns serviços de 
obras civis.

Essa empresa deve ser 
selecionada em abril e os 
serviços devem começar 
em outubro. O objetivo é 
adiantar o serviço enquanto 
o segundo processo, para 
escolher a empresa que ficará 
responsável por empreender 
a obra global e concluir a 
construção, é preparado. O 
segundo processo licitatório 
só deve ser concluído no se-
gundo semestre de 2022. A 
previsão da Eletronuclear é 
colocar a usina em operação 
em novembro de 2026. 

O custo total da construção 
deve ficar em R$ 15 bilhões. 
Atualmente o complexo nu-
clear de Angra dos Reis, no sul 
fluminense, conta com duas 
usinas, que produzem juntas 
cerca e 1.800 megawatts. An-
gra 3 terá capacidade de pro-
duzir 1.400 megawatts (ABr).

O Índice Geral de Preços 
– Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste dos contratos 
de aluguel, registrou infla-
ção de 2,53% em fevereiro 
deste ano. Em janeiro, a taxa 
ficou em 2,58%. Segundo a 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), com o resultado, o 
índice acumula taxas de in-

flação de 5,17% no ano e de 
28,94% em 12 meses.

O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo, que mede 
o atacado, teve inflação de 
3,28% em fevereiro, um 
pouco abaixo dos 3,38% de 
janeiro. Segundo a FGV, o 
Índice de Preços ao Consu-
midor, que mede o varejo, 

também apresentou recuo 
na taxa de inflação, ao passar 
de 0,41% em janeiro para 
0,35% em fevereiro.

O Índice Nacional de Custo 
da Construção foi o único dos 
subíndices que teve alta na 
taxa de inflação de janeiro para 
fevereiro, ao passar de 0,93% 
para 1,07% no período (ABr).
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Confiança do comércio tem leve 
alta em fevereiro, informa FGV

O Índice de Confiança do Comércio, calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu 0,2 ponto de 
janeiro para fevereiro e chegou a 91 pontos, em uma escala que vai de zero a 200 pontos

uma melhora nas expecta-
tivas, mas que podem ser 
interpretadas como redução 
do pessimismo, dado que o 
índice ainda está abaixo do 
nível neutro de 100 pontos”, 
explica o pesquisador da 
FGV Rodolpho Tobler.

Tobler acrescenta que o 
cenário neste início do ano 
“não é muito animador para 
o setor, mas expectativas 
sobre novos programas de 
auxílio do governo, avanço 
da vacinação e melhora na 
confiança do consumidor 
podem contribuir para recu-
peração das vendas ao longo 
do ano” (ABr).

“Ainda é preciso cautela 
na análise do resultado, 
pois os empresários do se-

tor avaliam piora no ritmo 
de vendas pelo quinto mês 
seguido. Por outro lado, há 

Contribuinte já pode baixar 
programa da declaração do IR

ficha “Bens e direitos”, para o contribuin-
te informar criptomoedas e outros ativos 
eletrônicos.

Hoje (26) é o último dia para as empresas, 
os bancos, as demais instituições financei-
ras e os planos de saúde a fornecerem os 
comprovantes de rendimentos. O contri-
buinte, no entanto, pode adiantar o trabalho 
e juntar documentos como contracheques 
e recibos, no caso de rendimentos, e notas 
fiscais, usadas para comprovar deduções 
(ABr).

IGP-M acumula inflação de 28,94% em 12 meses


