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News@TI
Cuponomia abre novas oportunidades de trabalho 
em tecnologia

@O Cuponomia, portal que reúne cupons de desconto e 
cashback online, divulga novas oportunidades de trabalho 

para a área de tecnologia. As vagas são para atuar em São 
José dos Campos, na região do Vale do Paraíba, interior de 
São Paulo, mas também para atividades remotas, que podem 
ser realizadas a partir de qualquer lugar do país. Dentre 
as posições disponíveis estão os cargos de Desenvolvedor 
(a) Back-End nos níveis Pleno e Sênior, Desenvolvedor (a) 
Back-End Mobile também em níveis Pleno e Sênior, UX/
UI Designer, Perfomance Acquisition e Performance App 
Acquisition. As inscrições podem ser realizadas através da 
plataforma de vagas do Cuponomia no site (https://www.
cuponomia.com.br/). 

Formato de franquias em criptoativos  
é tendência para 2022

@A empresa InterAg foi pioneira no franchising de in-
vestimentos em cripto, fundada em 2017. O objetivo 

da marca era propagar e facilitar o entendimento da cultura 
da blockchain, oferecendo soluções no setor. O blockchain 
funciona como sistema de segurança dos investimentos ao 
agrupar e registrar transações de criptoativos em blocos que 
não podem ser alterados. Foi apresentando esta segurança e 
demonstrando como é possível ter rendimentos seguros que 
a InterAg chegou a ultrapassar as 50 franquias pelo Brasil. 
Uma das vantagens de ser franqueado de uma empresa é 
poder seguir um padrão preestabelecido e geralmente que 
já tenha sucesso e respaldo no mercado (https://interag.
com.br/)
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OpiniãO
Um novo futuro para 
o modal ferroviário 
com o marco legal

O Marco Legal das 
Ferrovias, projeto de 
autoria do senador 
José Serra e aprovado 
no Senado Federal, 
é um símbolo para o 
setor ferroviário no 
Brasil. 

O símbolo vem a partir 
da abertura de novas 
possibilidades para 

investidores, ampliação do 
transporte de passageiros, 
bem como das diferentes 
modalidades de negócio, 
seja com vias privadas ou 
de uso público. 

Um ponto crucial no 
Marco Legal é a abertura 
de um horizonte para in-
vestimentos, uma vez que 
o modal ferroviário repre-
senta, segundo dados de 
novembro/2021 da CNT, 
14,95% da participação na 
matriz de movimentação de 
cargas no Brasil, um índice 
baixo se considerarmos as 
características geográficas 
propícias para o investimen-
to no modal. 

Com baixa participação, 
esse modal, que é indicado 
para a movimentação de 
cargas de grandes volumes 
e baixos valores agregados, 
quando tem esses produtos 
transferidos para o trans-
porte rodoviário, registra 
valores de frete fortemente 
impactados ante as grandes 
distâncias percorridas, o 
consumo de combustível - 
que pressiona ainda mais 
com valores elevados -, bem 
como o custo pela passagem 
por inúmeras praças de 
pedágio.

Se o transporte de carga 
ganha com o Marco Legal, 
um novo horizonte no trans-
porte de passageiros se abre, 
uma vez que a implantação 
de linhas ferroviárias pode 
retomar o desenvolvimento 
urbano com o estímulo do 
transporte coletivo, seja em 
caráter municipal, metropo-
litano ou intermunicipal. A 
extensão de nossa malha 
ferroviária parou no tempo, 

enquanto as tecnologias 
avançam, assim como as 
demandas no setor. 

Há cidades no Brasil que 
sofreram com a redução 
das operações no modal 
ferroviário, a exemplo das 
conexões da Bahia-Minas. 
As localidades perderam a 
movimentação de passagei-
ros, de trabalhadores e, em 
termos de desenvolvimento, 
ficaram para trás, expondo 
o retrato do abandono do 
modal ferroviário e de suas 
consequências na vida de 
milhares de brasileiros.

A política por trás desse 
novo momento do modal 
ferroviário deve ser encara-
da como  política de Estado 
que pensa no futuro da na-
ção e não como ações conti-
das apenas em uma gestão, 
pois a descontinuidade trará 
danos ao desenvolvimento 
e à melhoria de nossa eco-
nomia. O Marco abre espaço 
para que tenhamos uma 
matriz de transporte mais 
equilibrada, uma logística 
mais eficiente e um país 
cada vez mais competitivo 
no cenário internacional.

Um novo futuro se apre-
senta ao modal ferroviário 
com o ganho que terá ao 
atrair novos investimentos, 
beneficiando desde o produ-
tor com melhor competiti-
vidade do seu produto até a 
segurança nas rodovias com 
a consequente redução do 
número de caminhões trafe-
gando, bem como o fomento 
ao desenvolvimento. 

Investir em ferrovias não 
é sinônimo de desprestígio 
do modal rodoviário ou da 
minoração de empregos va-
liosos; investir em ferrovias 
é trazer uma dinâmica ainda 
mais eficiente ao transpor-
te de cargas do país, criar 
novas possibilidades para 
exploração no transporte 
de passageiros e auxiliar 
no crescimento deste im-
portante setor da economia.

(*) - É engenheiro civil, mestre 
em Engenharia de Transportes e 

professor do curso de Engenharia 
Civil da Universidade Positivo (UP).

Hugo Alexander Martins Pereira (*)

Open Banking e Open Finance: 
Admirável Mundo (Financeiro) Novo
Anunciado no começo desde ano como um projeto revolucionário e já caminhando para sua quarta 
e última etapa de implantação, o Open Banking, ou Sistema Financeiro Aberto, está fazendo com 
que o setor bancário e de meios de pagamento seja inundando de novidades, ofertas e serviços 
diferenciados, com as startups financeiras (fintechs) promovendo uma verdadeira revolução no modo 
como as tradicionais instituições financeiras encaram os seus clientes, e como estes lidam com esse 
novo mundo de oportunidades. 

anyaberkut_CANVA

Fábio Murakami (*)

Isso porque o Open Banking visa 
dar aos clientes liberdade para de-
cidirem de onde irão, por exemplo, 

tomar empréstimos, operar contas 
correntes e poupanças e até mesmo 
onde investir, podendo escolher entre 
as melhores taxas de juros ofertadas 
pelas instituições autorizadas pelo Ban-
co Central (BACEN). As instituições 
também se beneficiam, uma vez que 
podem usar os dados cadastrais dos 
clientes e seus históricos financeiros, 
para facilitar desde a abertura de uma 
conta até a concessão de créditos e 
a realização de cobranças com mais 
assertividade, aprimorando e trans-
formando a experiência do usuário 
(Consumer Experience – CX). Basta 
você, cliente e usuário de serviços 
bancários, compartilhar seus dados 
com essas instituições. 

Dessa forma, abrem-se novos cami-
nhos de atendimento aos clientes, em 
todas as etapas, da cobranças à forma 
de se relacionar, expandindo ofertas 
de crédito de maneira mais inclusiva, 
com linhas de juros mais baixas, ou 
melhores condições de quitação à 
longo prazo, propiciando a integração 
de meios de pagamentos e soluções 
financeiras a outros negócios, o que 
já começou com a inicialização de 
pagamentos com Pix.

Com o anúncio da terceira fase, 
iniciada no final de outubro, ficará 
mais claro como essa integração dos 
meios de pagamento irá funcionar, 
e possibilitar mais comodidade aos 
usuários. Imagine-se fazendo compras 
de supermercado pelo aplicativo de 
delivery, no qual irá pagar via Pix. 
Antes, você tinha que abrir o aplica-
tivo do seu banco, copiar o código ou 
tirar print do QR Code, para efetuar o 
pagamento. Agora, você pode simples-
mente realizar o pagamento dentro 
do próprio app, basta cadastrar suas 
informações bancárias. 

As funcionalidades do Open Banking 
tornam infinitas as oportunidades para 
as empresas e instituições bancárias 
interagirem com seus clientes, apri-
morando as ofertas, especialmente, de 
concessão de créditos e novos produ-
tos, visto que uma parte da população 
brasileira ainda carece de serviços 
financeiros, além da abertura de contas. 

Em paralelo, o Open Banking cria 
um ecossistema totalmente novo de 
instituições, o que deve acirrar a com-
petição entre os players, favorecendo o 
consumidor final. Pois com essa (RE)
evolução, estamos quebrando as bar-
reiras institucionais e conceituais que 
impediam o avanço dos meios de pa-
gamento, que antes ficavam atrelados 
às instituições bancárias tradicionais, 
ao possibilitar que as fintechs possam 
abrir seus próprios bancos digitais, 
em curtíssimo espaço de tempo, com 
infraestrutura capaz de suportar gran-
des volumes de transações a um baixo 
custo operacional.

Mais do que isso, estamos colocando 
nas mãos dos clientes todo o poder de 
decisão sobre seus próprios ativos finan-
ceiros, o que antes era restrito à uma 
parcela muito pequena da população.

Essa cenário é reforçado pelo Open 
Finance, considerado uma evolução 
natural do Open Banking, que tem 
por objetivo dar ainda mais dinami-
zação, transparência e liberdade às 
operações financeiras, e ampliar o 
escopo das instituições que podem 
operar serviços bancários e meios 
de pagamento - não apenas bancos 
e fintechs -, considerando também 
corretoras de investimentos, compa-
nhias de câmbio e seguros, fundos de 
previdência e até empresas privadas, 
por exemplo.

Mas, apesar de todos os benefícios 
que esses novos conceitos apresentam, 
eles colocam à prova a capacidade dos 
players envolvidos de manter os dados 
dos clientes em ambientes seguros e 
com garantias contra vazamentos de 
informações, e de promover um aten-
dimento de qualidade, especialmente 
com a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) em voga. Sem dúvida, esses 
serão os grandes divisores de águas, 
que mostrarão quem está preparado 
para esse admirável mundo novo, e 
quem não está.

(*) É Diretor de Produtos Pessoas Física  
na Fintech Magalu

Em agosto de 2019, a ESET, empresa 
líder em detecção proativa de ameaças, 
começou a desenvolver uma série de 
artigos com o objetivo de desmistificar 
os cavalos de Troia bancários da América 
Latina. Desde então, foram abordados os 
mais ativos, como Amavaldo, Casbaneiro, 
Mispadu, Guildma, Grandoreiro, Mekotio, 
Vadokrist, Ousaban e Numando. Os cava-
los de Troia bancários latino-americanos 
compartilham muitas características e 
comportamentos, e esses links comuns 
foram tratados em um white paper pro-
duzido pela ESET. 

Principais descobertas da pesquisa:
•	 Os cavalos de Troia bancários 

latino-americanos são uma ameaça 
contínua e em evolução.

•	 Eles vão principalmente para o 
Brasil, Espanha e México.

•	 Existem pelo menos oito famílias 
de malware diferentes que ainda 
estão ativas no momento desta 
publicação.

•	 Três famílias permaneceram inativas 
durante o curso desta investigação.

•	 A grande maioria é distribuída por 
meio de e-mails malspam, que ge-
ralmente incluem um arquivo ZIP 
ou um instalador MSI.

Com exceção do Amavaldo, que se 
tornou inativo por volta de novembro 
de 2020, todas as outras famílias ainda 
estão ativas até hoje. O Brasil continua 
sendo o país mais atacado por essas 
famílias troianas, seguido pela Espanha 

e pelo México. Desde 2020, Grandoreiro 
e Mekotio se expandiram para a Europa, 
principalmente para a Espanha. O que 
começou como várias campanhas menores, 
provavelmente para testar o novo território, 
tornou-se algo muito maior. 

Os três países mais afetados pelos 
cavalos de Troia bancários da 
América Latina

Os cavalos de Troia bancários latino-ame-
ricanos costumavam ser atualizados com 
muita frequência. Durante os primeiros dias 
de acompanhamento, alguns deles acres-
centaram ou modificaram suas característi-
cas principais várias vezes ao mês. Hoje eles 
continuam mudando com frequência, mas 
o núcleo parece permanecer quase intacto. 
Devido ao desenvolvimento parcialmente 
estabilizado, as operadoras agora estão 
focadas em melhorar a distribuição. As 
campanhas que vemos vêm sempre em 
ondas e mais de 90% delas são distribuídas 
por meio do malspam. Uma campanha 
geralmente dura no máximo uma semana. 
No segundo semestre de 2021, observou-se 
que os Grandoreiro, Ousaban e Casbaneiro 
aumentaram muito seu alcance em relação 
à atividade anterior.

Para tornar seus ataques bem-
sucedidos, os cavalos de Troia 
bancários latino-americanos exigem 
muitas condições:

•	 As vítimas em potencial devem seguir 
certas etapas necessárias para insta-
lar o malware em seus computadores.

•	 As vítimas devem visitar um dos sites 

que os invasores têm como alvo e 
fazer login em suas contas.

•	 Os cibercriminosos precisam reagir 
a esta situação e ordenar manu-
almente que o malware mostre o 
popup falso e assuma o controle da 
máquina da vítima.

•	 As vítimas não devem suspeitar de 
atividades maliciosas e, possivel-
mente, até mesmo ter que inserir 
um código de autenticação.

Considerando o que foi mencionado 
acima, é difícil estimar o impacto dos 
cavalos de Troia bancários apenas com 
base na telemetria. No entanto, em junho 
deste ano foi possível ter uma ideia do 
impacto desses troianos quando as forças 
de segurança espanholas prenderam 16 
pessoas relacionadas com os Mekotio e 
Grandoreiro. No relatório que publicou, a 
polícia afirma que roubaram quase 300 mil 
euros e conseguiram bloquear as transfe-
rências no valor de 3,5 milhões de euros.

“Nossa telemetria mostra um surpre-
endente aumento no alcance dos trojans 
Ousaban, Grandoreiro e Casbaneiro nos 
últimos meses. Isso nos leva a concluir 
que os agentes de ameaças por trás dessas 
famílias de malware estão determinados 
a continuar suas ações nefastas contra 
usuários nos países-alvo. A ESET conti-
nuará a rastrear esses trojans bancários 
e a manter os usuários protegidos contra 
essas ameaças”, afirma Camilo Gutiérrez 
Amaya, chefe do Laboratório de Pesquisa 
da ESET América Latina.

Trojans bancários: quais são os perigos  
na América Latina?


