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repositório de dados de serviço para o Veritas NetBackup. O Recovery 
Vault fornece resiliência a ataques de ransomware de missão crítica como 
um nível de armazenamento com lacuna de ar para backups, ao mesmo 
tempo que proporciona redução de custos e diminui a complexidade 
do uso de armazenamento em nuvem de uma seleção de provedores 
líderes para retenção de longo prazo, com confiabilidade ainda maior 
para a recuperação de dados de backup. Mais informações em: (www.
veritas.com/recoveryvault)

E - Mercado Ferroviário
As empresas Greenbrier Maxion e AmstedMaxion, originárias da Fábrica 
Nacional de Vagões (FNV) – a primeira fábrica de vagões do Brasil, 
estão completando 78 anos de atividades neste mês.  Com tradição, 
expertise, alta tecnologia e inovação, as empresas estão preparadas para 
atender os avanços do transporte de carga por ferrovias, previstos para 
acontecer nos próximos anos, provendo às operadoras. Usuários finais 
e autorizatários vagões de alta performance para o transporte de todos 
os tipos de carga, truques, serviços, componentes e rodas ferroviárias, 
além de componentes para os setores de mineração e de máquinas 
para construção através das peças produzidas com aço especial. O de-
senvolvimento mais recente é o vagão total sider FTT para transporte 
de celulose, que já está em operação desde fevereiro. Saiba mais em: 
(www.gbmx.com.br). 

F - Black Friday e Natal
A Fecomércio RJ e o Senac RJ promovem na quarta-feira (27), às 19h, 
palestra gratuita voltada para pequenos e médios empresários impul-
sionarem suas vendas na Black Friday e no Natal. Luiz Antonio Secco, 
diretor da Azov Consultoria e Educação, e Pedro Scripilliti, especialista 
em montagem e gestão de e-commerce, irão abordar as melhores práticas 
de vendas e de fortalecimento de marca neste momento de retomada 
econômica do comércio. Com vacinação avançada, queda nos índices 
de internações e óbitos, retorno de atividades presenciais e a retomada 
do crescimento do varejo nos últimos meses, os participantes que ainda 
não viram seus negócios avançarem serão levados à reflexão: o proble-
ma é realmente o mercado ou a marca? Mais informações e inscrições: 
(https://www.rdmdpelointerior.com.br/especialblackfriday).  

G - Cafés Especiais
Os cafés especiais brasileiros darão cheiro e sabor ao Pavilhão do Brasil 
na Expo Dubai. Ao todo, a Apex-Brasil levou sete diferentes marcas de 

A - Livros Infantís
O Itaú Social está com inscrições abertas para o Edital Leia para uma 
Criança, que selecionará os livros infantis de literatura que farão parte 
da campanha nacional de incentivo à leitura em 2022. Como na última 
edição, o programa selecionará exclusivamente livros que representem 
questões dos universos culturais negros e indígenas. Editoras de todo o 
país, exceto as contempladas no último edital, podem submeter até cinco 
títulos, até o dia 29 de outubro, pelo site (www.itausocial.org.br/editais).  

B - Packaging Awards
As inscrições para 33ª edição do Packaging Innovation Awards foram 
prorrogadas para até o próximo dia 28. A premiação, realizada pela Dow, 
reúne anualmente as principais novidades na indústria de embalagens 
com foco no avanço tecnológico, na sustentabilidade e na melhoria da 
experiência do usuário. O prêmio destaca os projetos, novos pontos 
de vista e ideias que estão ampliando os horizontes da indústria para 
apresentar verdadeiras inovações que podem simplificar o comércio, 
impactar a sociedade e impulsionar a economia circular do plástico. A 
participação no prêmio é gratuita e os projetos inscritos podem envolver 
os diferentes tipos de embalagem, desenvolvidas em qualquer material. 
Mais informações: (www.dow.com/en-us/market/mkt-packaging/packa-
ging-innovation-award.html).

C -  Supermercados em Expansão
Levantamento realizado pela Geofusion, líder no segmento de inteli-
gência geográfica, aponta que o ritmo de abertura de supermercados 
no primeiro semestre de 2021 superou o índice registrado no período 
pré-pandemia. Enquanto o primeiro semestre de 2020 teve 8,4% de novas 
lojas a mais que no mesmo período do ano anterior, nos seis primeiros 
meses de 2021, o número de novas unidades registrou alta de 43,9%. 
O setor, considerado essencial para o comércio varejista, foi um dos 
poucos que manteve-se a pleno vapor mesmo durante o auge da crise 
sanitária. Destacam-se, nesse contexto, o fato das pessoas terem ficado 
mais tempo em casa, com o aumento do consumo de alimentos nos 
domicílios, e o pagamento do auxílio emergencial, que garantiu renda 
mínima aos mais vulneráveis. Saiba mais em: (www.geofusion.com.br).

D - Resiliência contra Ransomware
A Veritas Technologies anuncia o lançamento do Veritas NetBackup 
Recovery Vault, novo serviço de armazenamento na nuvem, que oferece 
processos ainda mais simplificados, totalmente gerenciado como um 

alto padrão, com paladares e acentos únicos. Desses, três são originários 
de produtores que participam do projeto setorial ‘Brazil: The Coffee Na-
tion’, cujo objetivo é promover os cafés especiais brasileiros no exterior. 
As marcas escolhidas para serem servidas no Pavilhão do Brasil -- Santa 
Lúcia, Espírito Santo, Lady Marmalade, Crazy Coffee, Rancho Grande, 
Santa Edwirges e Bom Jardim -, são comercializadas pela Gold Box, 
grãos torrados, cultivados a mais de 900 metros acima do nível do mar, 
em condições para garantir a excelência na produção. Outras informa-
ções: (www.expo2020dubai.com) e (www.brasilexpodubai2020.com). 

H - Proteção ao Pix
O Santander lançou o Seguro Transações, modalidade criada para pro-
teger o cliente pessoa física que realiza, sob coação, transferências via 
Pix, DOC, TED e TEF. Os crimes envolvendo operações online migram o 
tempo todo e, atualmente, estão mais expostas as pessoas que possuem 
aplicativos bancários habilitados no celular. O cliente contará com a 
proteção do seguro quando ele for coagido a realizar um Pix ou uma 
transferência a partir de sua conta corrente no Santander, respeitando 
um período de carência. No caso de fraudes e golpes, a orientação é que 
o cliente se certifique, antes de realizar suas movimentações, sobre a 
idoneidade do destinatário dos recursos, já que este tipo de transação 
não será coberta pelo novo seguro.

I - Instituições de Ensino
A Fundacred, fundação sem fins lucrativos com atuação nacional no 
segmento de crédito educacional, é patrocinadora do 23° FNESP, o 
maior fórum de ensino superior do Brasil. O evento acontece de forma 
híbrida, na quarta (27) e quinta-feira (29), a partir das 9h. Estarão 
presentes diversos especialistas de educação em debates, palestras e 
workshops para refletir, especialmente, o panorama da crise e os novos 
caminhos a serem adotados pelas Instituições de Ensino Superior (IES). 
O tema é “Educação Superior além da crise: Por que as IES não vão 
desaparecer?”, com o objetivo de abordar os prognósticos e soluções 
gerados pela crise educacional. Mais informações: (https://www.semesp.
org.br/fnesp/inscricoes/).

J - Aplicativo de Mobilidade
O  inDriver, aplicativo de mobilidade russo, acaba de conquistar 
um importante espaço dentre a categoria ao atingir o marco de 
100 milhões de downloads no mundo. No Brasil, há apenas três 
anos e presente em todos os estados, o inDriver passa agora a 
ser um dos três aplicativos mais utilizados, tanto em número de 
downloads quanto em alcance geográfico, de acordo com a Sensor 
Tower e AppAnnie. Com modelo diferenciado e único em relação 
aos outros aplicativos de mobilidade, é pioneiro em proporcionar 
que passageiros e motoristas negociem os termos da viagem de 
modo independente, especialmente sobre os valores das corridas. 
Ao longo do último ano, a inDriver diversificou seus serviços, ofe-
recendo serviços intermunicipais, entregas e transporte de cargas. 
Mais informações em: (www.indriver.com). 

Saiba o que fazer quando 
sua empresa sofrer um 

ataque hacker

Os ataques cibernéticos 
aumentaram muito 
em todo o mundo e 
principalmente entre 
as empresas brasileiras

Somente no primeiro 
trimestre de 2021, o 
Brasil sofreu mais de 3,2 

bilhões de tentativas de ata-
ques. O país lidera o ranking 
da América Latina, com quase 
metade dos 7 bilhões de ten-
tativas no período. 

Atualmente, os ataques 
mais comuns são via phishing 
- técnica de engenharia social 
usada para enganar usuários 
e obter informações confiden-
ciais -, ransomware - código 
malicioso que tornam inaces-
síveis os dados armazenados 
em um equipamento, geral-
mente usando criptografia -, 
e vírus - software malicioso 
desenvolvido por programa-
dores geralmente inescru-
pulosos. 

Por isso é fundamental 
que as empresas invistam 
na prevenção e tenham um 
plano de resposta a incidente 
caso aconteça. Se não têm, 
o momento de criar é agora. 
Quanto mais dependente da 
tecnologia é o negócio, mais 
importante é manter os dados 
protegidos. Os alvos mais pro-
pícios são aqueles com falta 
de ambiente de navegação 
seguro para os usuários, ou, 
quando presente, conta com 
proteções muito básicas. 

Não conscientizar os cola-
boradores é um fator muito 
comum nesses casos. Eles 
são os alvos preferidos dos 
cibercriminosos por estarem 
em constante uso da internet 
- até para uso pessoal, como 
em redes sociais -, tornando 
um caminho muito fácil para 
vazamentos e golpes, levan-
do a um prejuízo financeiro, 
tanto para a empresa quanto 
para seus clientes. Além 
disso, as instituições perdem 
valor competitivo frente aos 
concorrentes, sem contar a 
imagem negativa diante do 
mercado.

Em caso de um incidente de 
segurança, a primeira coisa a 
se fazer é avaliar internamen-
te a sua natureza, a categoria 
e seu nível de gravidade e 
quantidade de titulares de 
dados afetados. Após essa 
análise, é imprescindível 

comunicar ao especialista e/
ou responsável na instituição 
por seguir as normas da Lei 
Geral de Proteção de Dados 
(LGPD). Em caso de risco 
ou danos gravíssimos aos 
titulares, deve-se comunicar 
à Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD). 

Após os primeiros passos 
legais, a transparência é a 
base da segunda etapa. É 
essencial demonstrar clareza 
aos colaboradores, clientes e 
fornecedores e comunicá-los 
do ocorrido e das decisões que 
foram tomadas - principal-
mente se houver evidências 
que a privacidade dos mes-
mos foram comprometida. 
Identifique as pessoas que 
tiveram seus dados expostos 
e avise-os cuidadosamente 
e de maneira personalizada. 

Aos que não foram atin-
gidos diretamente, após a 
situação controlada, devem 
ser informados, provando que 
não houve prejuízos. Melhor 
do que estar preparado para 
caso o incidente ocorra, é 
não deixar com que ele acon-
teça - e alguns passos são 
importantes para minimizar 
as possibilidades. 

Ter meios de proteção 
eficientes e checados recor-
rentemente, estabelecer um 
programa de conscientização 
para orientar os colabora-
dores e aplicar testes de 
simulação recorrentes, saber 
identificar os riscos e pontos 
cruciais que o negócio ou 
segmento enfrenta e ter um 
Plano de Continuidade de 
Negócios (PCN) em caso de 
um incidente são as principais 
alternativas.

As organizações, no geral, 
estão mais preocupadas com 
o tema segurança da infor-
mação, e isso ocorre devido 
ao grande número de casos, 
incidentes, notícias na mídia 
e advento da LGPD. Elas 
não estão só investindo em 
tecnologia, mas também na 
conscientização dos colabo-
radores. 

As empresas que incluem 
esse investimento como 
prioridade já estão sentindo 
impacto positivo nos proces-
sos internos, com os clientes e 
também com os fornecedores. 

(*) - Especialista de Segurança, 
é Head de Cibersegurança da 

Compugraf.

Denis Riviello (*)

A Petrobras anunciou a manutenção do crescimento 
no terceiro trimestre de 2021, com um aumento de 1,2% 
em relação ao trimestre anterior. O aumento na produção 
média de óleo, líquido de gás natural (LGN) e gás natural 
alcançou 2,83 milhões de barris de óleo equivalente por 
dia (boed). “O resultado confirma a boa performance ope-
racional da companhia num cenário ainda de restrições 
em função da pandemia da Covid-19. 

O aumento da produção neste trimestre é devido, prin-
cipalmente, à entrada em operação em agosto do campo 
de Sépia e à maior média de produção no trimestre campo 
de Atapu, que atingiu a capacidade máxima no início de 
julho, confirmando o bom desempenho dos poços e da 
plataforma”, detalhou a estatal. Tanto Sépia como Atapu 
estão localizados no pré-sal da Bacia de Santos, que vem 
se consolidando como uma área excepcional com grandes 
reservas, baixo risco e custos competitivos. 

A produção no pré-sal totalizou 2,01 milhões de boed no 
terceiro trimestre, representando 71% da produção total 
da empresa. A parcela de petróleo do pré-sal utilizado nas 
refinarias da Petrobras segue crescendo e, em setembro, 
alcançou um novo recorde de 1,1 milhão de bpd, com 
participação de 65% na carga processada. Na média do 
trimestre, o petróleo do pré-sal representou 63% da carga 
total. Em relação ao gás natural, a Petrobras informou que 

Houve aumento de 1,2% em relação ao trimestre anterior.
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No que depender da 
equipe econômica, 
o Auxílio Brasil, pro-

grama que pretende substi-
tuir o Bolsa Família e pagará 
um benefício de R$ 400, 
poderá ser financiado com 
cerca de R$ 30 bilhões fora 
do teto de gastos, disse o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, ao confirmar parte 
do pagamento do benefício 
fora da regra fiscal.

Segundo ele, o governo 
deve pedir um “waiver” (per-
dão temporário) do teto de 
gastos para tornar viável o 
novo programa social. Esse 
waiver teria “um número 
limitado, de pouco mais de 
R$ 30 bilhões”.

Apesar de admitir a inten-
ção de flexibilizar a regra 
fiscal, Guedes disse que o go-
verno continua comprometi-
do a buscar o reequilíbrio das 
contas públicas. “Estávamos 
estudando se faríamos uma 
sincronização de despesas, 
que são salários que seguem 
um índice, e o teto de gastos, 
que segue outro índice. Seria 
uma antecipação da revisão 

Comprometimento com equilíbrio fiscal será mantido, 
afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes.
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Auxílio Brasil: ministro diz que 
governo usará R$ 30 bi fora do teto
Apesar de admitir a intenção de flexibilizar a regra fiscal, Guedes disse que o governo continua 
comprometido a buscar o reequilíbrio das contas públicas

de gastos representaria uma 
medida populista. Segundo 
ele, o programa é emer-
gencial e tem o objetivo de 
aliviar o peso da inflação 
sobre a população mais vul-
nerável até o fim de 2022. 
Reafirmou que o governo 
continua comprometido com 
as reformas estruturais na 
economia. “Queremos ser 
um governo reformista e 
popular. Não populista. Os 
governos populistas estão 
desgraçando seus povos na 
América Latina. Continuare-
mos lutando por reformas. 
Quem dá o timing [o tempo] 
é a política”, declarou.

Por sua vez, o ministro da 
Cidadania, João Roma, con-
firmou que os pagamentos 
do Auxílio Brasil começarão 
em novembro com um valor 
mínimo 20% superior aos 
benefícios atuais do Bolsa 
Família. Assim que possível, 
haverá um complemento 
para elevar os benefícios 
mensais para R$ 400. Se-
gundo Roma, esse valor foi 
pedido pelo presidente Jair 
Bolsonaro (ABr).

do teto de gastos, que está 
para 2026”, explicou.

A emenda constitucional 
que criou o teto de gastos 
limita o crescimento dos 
gastos federais à correção 
do limite do ano anterior 
pela inflação oficial pelo 
IPCA. O índice de correção 
só seria revisado em 2026, 
dez anos após a institui-
ção do teto. Para Guedes, 
a posição da Economia 
para fontes permanentes 
já foi dada. “PEC dos Pre-

catórios mais reforma do 
IR daria um bolsa família 
permanente de um certo 
nível”. Guedes se refere 
à taxação da distribuição 
de lucros e dividendos, 
incluída na segunda fase 
Reforma Tributária, que 
não avançou no Senado, 
embora tenha sido apro-
vada na Câmara. 

O ministro reagiu às críti-
cas de que o financiamento 
parcial do Auxílio Brasil 
com recursos fora do teto 

Petrobras anuncia crescimento da 
produção no terceiro trimestre

segue empenhando todos os esforços para maximizar a 
oferta e contribuir no enfrentamento da crise hídrica que 
afeta o país. 

No terceiro trimestre, a geração de energia elétrica foi 
de 4.162 MW médios, um aumento de 26,2% em relação 
ao trimestre anterior. O volume de venda de gás natural 
neste trimestre atingiu 89 milhões de m³/dia, um aumento 
de 7 milhões de m³/dia em relação ao segundo trimestre, 
devido ao maior despacho termelétrico. O volume de GNL 
regaseificado também cresceu e alcançou uma média de 
30 milhões de m³/dia, aumento de 66,7% em relação ao 
trimestre anterior (ABr).


