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OpiniãO

É hora de a vida 
imitar a arte

Regras mais estáveis 
são imprescindíveis, 
inclusive para o 
enfrentamento do 
inesperado, como a 
pandemia. 

Apesar de avanços re-
levantes nos 200 anos 
da Independência, em 

especial na construção do sis-
tema de proteção social mais 
abrangente dentre os países 
emergentes com grandes po-
pulações, o Brasil segue apre-
sentando problemas crônicos, 
que limitam seu crescimento 
e impedem sua ascensão ao 
patamar de economia de ren-
da alta. 

Os obstáculos são conheci-
dos, como um Estado maior do 
que o suportável para a Nação, 
insegurança jurídica, excesso 
de impostos, burocracia e ou-
tros fatores que cerceiam nos-
sa competitividade e aumentos 
de produtividade. Urge, por-
tanto, estruturarmos um plano 
eficaz de desenvolvimento de 
médio e de longo prazo. Te-
remos um ano politicamente 
ruidoso, devido às eleições de 
outubro, para deputados es-
taduais e federais, senadores, 
governadores e presidente da 
República. 

Entretanto, o grau de po-
larização e, sobretudo, de in-
continência verbal do embate 
partidário e ideológico não 
deve transcender ao saudável 
e necessário debate de ideias, 
que é uma das principais 
virtudes da democracia. Para 
esta, que representa o melhor 
regime encontrado pela hu-
manidade para estabelecer a 
governabilidade das nações, 
a postura republicana é fun-
damental. 

Precisamos cuidar para que 
o tom exacerbado das discus-
sões não crie ruídos intrans-
poníveis e impeça a visão clara 
sobre alguns consensos prio-
ritários, como a necessidade 
do setor público ter as contas 
equilibradas, gastos e investi-
mentos muito bem dirigidos, 
para atender às necessidades 
prioritárias da sociedade. 
Estado e iniciativa privada 
devem manter-se sinérgicos 
na busca do desenvolvimento, 
sendo que o primeiro deveria 
trabalhar com grande empe-
nho pelo estabelecimento do 
melhor ambiente de negócios 
possível, com o máximo de 
previsibilidade e segurança 
jurídica. 

O Brasil vem perdendo siste-
maticamente o bonde da his-
tória. Nossa indústria caiu do 
10º para o 14º lugar no mundo. 
A década 2011-2020 foi prati-
camente perdida e regredimos 
em termos de renda per capita. 
É preciso agir e reagir, num 
ano em que as eleições abrem 
a oportunidade da apresenta-
ção e debate democrático de 
boas propostas, marcado pelo 
instigante transcurso do Bi-
centenário da Independência. 

Trata-se de um momento 
muito propício para projetar-
mos o Brasil de, pelo menos, 
vinte anos à frente, com um 
planejamento eficaz, com as 
devidas revisões exigidas pela 
dinâmica nacional e global. Os 
pilares fundamentais desse 
processo passam por educa-
ção, saúde, segurança, ciência, 
tecnologia, sustentabilidade 
ambiental e redução das de-
sigualdades sociais, que são 
históricas, mas se exacerbaram 
nesses dois anos da crise da 
Covid-19. Para o êxito nessas 
metas, é decisivo o resgate da 
indústria. 

O Brasil não pode ser ape-
nas o país da agropecuária, 
que tem enormes méritos, 
mas não conseguirá sustentar 
sozinha nossa economia. Sem 
a manufatura, não teremos 
crescimento do PIB e criação 
de emprego nos níveis neces-
sários para a inclusão massiva. 
Estamos entrando em um 
novo ano, mas tudo continuará 
igual se não nos dispusermos 
a promover verdadeiramente 
os avanços necessários, com 
uma postura individual e co-
letiva mais proativa, objetiva e 
focada na solução prática dos 
problemas. 

O bicentenário também será 
apenas um marco histórico se 
não aproveitarmos para fazer 
um balanço e estabelecermos 
propostas concretas. É isto 
que se espera dos candidatos 
à eleição e reeleição em 2022, 
em especial dos postulantes 
à presidência da República e 
governos estaduais, que devem 
apresentar planos bem elabo-
rados, exequíveis e consisten-
tes. São necessárias propostas 
capazes de sensibilizar os 
representantes das cerca de 
30 legendas representadas na 
Câmara e Senado. 

Quanto mais complexo e 
numeroso for o ecossistema 
partidário, mais substantivas, 
viáveis e, portanto, convincen-
tes devem ser as plataformas 
administrativas. Mesmo com 
as novas cláusulas de barreira 
para a representatividade de 
uma agremiação no Parla-
mento, continuaremos com 
número elevado de agremia-
ções nas duas casas. Prefeitos, 
governadores, presidente da 
República e parlamentares 
precisarão, mais do que 
nunca, ter uma visão clara 
do futuro e se comunicar 
muito bem com a sociedade, 
para levar adiante os projetos 
prioritários. 

Duzentos anos depois do 
Grito do Ipiranga, precisamos 
converter a Independência em 
desenvolvimento sustentável e 
sustentado, com crescimento 
mínimo anual de 3% a 4% ao 
ano, mudando nossa realida-
de continental, sintetizada 
no índice Competitividade 
4.0, criado pelo Fórum Eco-
nômico Mundial. Trata-se de 
um indicador com 12 pilares, 
como solidez de instituições, 
infraestrutura, situação da 
tecnologia de informação e 
comunicação, estabilidade 
macroeconômica, educação e 
capacidade de inovação. 

O ranking tem 142 nações e, 
mesmo antes da pandemia, só 
duas da América Latina esta-
vam entre as 70 melhores: Chi-
le (33º) e México (48º). Todas 
as demais, incluindo o Brasil, 
encontravam-se entre as 72 
piores. Muitos são céticos, 
diante das turbulências inter-
mitentes de nossa história de 
dois séculos como povo livre, 
quanto à possibilidade de nos-
so país promover mudanças 
concretas. Contudo, outro 
marco histórico de 2022 - o 
Centenário da Semana de Arte 
Moderna de 1922 - demonstra 
que somos muito capazes. Afi-
nal, o disruptivo movimento 
promoveu transformações 
profundas na cultura, na es-
tética e no pensamento dos 
brasileiros. 

Já passou da hora de acre-
ditarmos no que dizia o poeta, 
escritor e dramaturgo irlandês 
Oscar Wilde: “A vida imita a 
arte muito mais do que a arte 
imita a vida”. Podemos sim!

 
(*) - É presidente da Associação 

Brasileira da Indústria Têxtil e de 
Confecção (Abit).

Fernando Valente Pimentel (*)

19% dos brasileiros ainda caem em 
golpes de phishing: veja práticas 
para saber se um site é confiável

Os golpes de phishing são bastante comuns, mas podem ser evitados com práticas simples. Avaliar os 
detalhes do site, preferir as marcas mais conhecidas e ler a política do site são algumas delas

stnazkul_CANVA

Só em 2020, 19,9% dos brasileiros clicaram 
em algum link falso enviado para o roubo 
de dados. O dado é da Kaspersky e deixa o 

Brasil na primeira colocação do ranking mundial 
desse tipo de fraude. Em seguida, vêm Portugal 
(19,7%), França (17,9%), Tunísia (17,6%), 
Camarões (17,3%) e Venezuela (16,8%).

O dfndr lab, por sua vez, estimou que entre 
janeiro e outubro de 2021 mais de 150 milhões 
de brasileiros haviam sido vítimas desse tipo de 
golpe. Por que esses dados são tão significativos?

Derivado do termo em inglês que significa 
“pescaria”,  phishing é um golpe praticado via 
internet que visa roubar dados pessoais dos 
usuários. Normalmente, ele é caracterizado 
por uma mensagem de site ou e-mail falso que 
contém um link.

A diferença dessas mensagens para as origi-
nais é pequena. Pode ser apenas uma mudança 
de letra, por exemplo. Por isso, o usuário tem 
dificuldade de identificar que aquele site ou 
link é falso. O resultado é a entrega dos seus 
dados pessoais, como CPF, número do cartão 
de crédito e senha da conta bancária.

A partir disso, os cibercriminosos utilizam 
essas informações para roubarem dinheiro e 
cometerem mais fraudes em nome da pessoa 
que teve seus dados vazados. Por isso, é preciso 
ter atenção às formas mais comuns de phishing. 
Elas ocorrem por:

SMS;
e-mail;
aplicativos de mensagens;
falsas solicitações de atualização;
falsas páginas de redes sociais e sites;
falsas promoções.
Além disso, é fundamental identificar se um 

site é confiável. Isso deve ser feito por meio 
de algumas boas práticas. Pensando nisso, 
consultamos os experts do site Bomdemarca e 
publicações especializadas para listar algumas 
dicas de como saber se uma empresa (ou um 
site) é de confiança. 
1. Desconfie e analise todas as informações

O primeiro passo é desconfiar sempre. O 
computador deve ter um antivírus e um firewall 
atualizados. Dessa maneira, há uma proteção 
maior contra qualquer ameaça virtual. Ainda 
assim, os links falsos podem aparecer.

Por isso, avalie todos os detalhes da mensa-
gem. Por exemplo:

remetente da mensagem;
URL do site;
logotipo da marca;
texto escrito para identificar algum erro de 

português.
Ou seja, filtrar as mensagens é essencial para 

evitar problemas. Além disso, se algum dado 
for solicitado ou tiver algum link para clicar, 
prefira entrar em contato com a empresa para 
ver se ela realmente mandou aquele conteúdo.

Por exemplo, se chegar um suposto e-mail do 
seu banco, ligue para a central de atendimento 
e verifique a veracidade. Assim, você executa 
qualquer procedimento com mais segurança.
2. Pesquise a empresa

Para saber a idoneidade de um negócio, pes-
quise. Primeiro, busque no site as informações 
essenciais da empresa. Todo e-commerce, por 
exemplo, precisa apresentar:

razão social;
telefone;
endereço;
CNPJ.
Se esses dados não estiverem disponíveis, 

desconfie. Você ainda pode complementar sua 
pesquisa verificando se o site é confiável com a 
ajuda de profissionais especializados.
3. Consulte o CNPJ para saber se ele está 
certo

O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica é o 
equivalente ao CPF para as empresas. A dife-
rença é que ele deve estar acessível e permitir 
que qualquer pessoa o consulte. Se isso não 
acontece, algo está errado.

Por isso, sempre busque o CNPJ e faça uma 
consulta na página de Emissão de Comprovante 
de Inscrição e de Situação Cadastral da Receita 
Federal. Assim, você saberá se a empresa está 
funcionando, os tipos de serviços que presta e 
onde está localizada.

Procure pelo campo “Situação cadastral”. 
Ele deve estar marcado como “Ativa”. Se tiver 
outro status, melhor não dispor de nenhum 
dado para a empresa.
4. Cheque o endereço

Outra informação importante é o local em que 
a suposta empresa está localizada. Acredite: 
muitos golpes são aplicados com endereços 
reais. Porém, eles não correspondem ao ne-

gócio indicado. 
Isso é especialmente importante no setor 

financeiro, já que muitos golpes são aplicados 
durante as tentativas de contratação de em-
préstimos. Quer um exemplo? Alguns ciber-
criminosos utilizam um endereço da Avenida 
Paulista, em São Paulo. Contudo, existe outro 
negócio no local.

Portanto, é preciso ter atenção. Verifique o 
endereço do site e jogue no Google Maps para 
ter alguma referência. Também compare com 
a consulta do CNPJ feita na Receita Federal. 
Se tiver qualquer dúvida ou divergência, evite 
fazer a compra. 
5. Veja se o site tem certificação digital

Esse é mais um recurso de proteção dos dados 
e  mostra se a empresa é confiável. Afinal, as lojas 
virtuais e os sites preocupados com a segurança 
digital de seus clientes utilizam certificações 
digitais e selos de segurança.

Como saber se esse é o caso? Veja se o en-
dereço do site na barra de URL começa com 
“https”. Se for apenas “http”, evite fornecer 
qualquer dado. Isso porque o “s” representa a 
segurança da certificação digital.

Também veja se existe um cadeado fechado 
no lado esquerdo desse endereço. Esse é outro 
sinal de que o site é confiável.
6. Analise a reputação da empresa

A avaliação de clientes antigos é indispensável 
para saber se vale a pena comprar um produto 
da empresa. Aliás, esse é um indicador de 
confiabilidade. Por isso, é importante conferir 
a opinião de pessoas que já compraram.

O problema é que nem todas são verdadeiras. 
Muitas são fabricadas. Então, como diferenciar? 
O ideal é ler com atenção. Também veja a 
quantidade de avaliações existentes. Se houver 
menos de 20 comentários, desconfie. O ideal é 
ter um grande número.

Além disso, é preciso saber o que fazer quando 
não existem avaliações. Esse é o caso de novas 
empresas. Nessa situação, é melhor verificar 
outros detalhes. Os principais são:

total de seguidores dos perfis das redes 
sociais;

comentários em vídeos e publicações da 
empresa;

qualidade do atendimento, isto é, se é efi-
ciente e ágil;
7. Confira a qualidade dos textos

Como já explicamos, os textos escritos podem 
denunciar se é uma tentativa de phishing ou se 
é um site ou link correto. Isso porque as fraudes 
e os golpes apresentam erros de português.

Ainda vale a pena verificar o tipo das fotos 
inseridas. Quando elas têm má qualidade, é 
outro sinal de que o site não é verdadeiro. 
Afinal, foi construído de forma amadora. Além 
disso, sua finalidade costuma ser tirar dinheiro 
das pessoas. Por isso, cuide para não ser vítima 
de um golpe.
8. Veja como é o atendimento oferecido

A qualidade do atendimento é obrigatória 
para toda empresa confiável. Por isso, se o 
contato com os clientes for ruim, você já sabe 
que é um mau sinal.

O recomendado é sempre fazer perguntas 
e conversar com alguém antes de finalizar 
uma compra. Questione detalhes do produto, 
garantias e condições de pagamento. A partir 
da resposta, você já tem uma ideia da confia-
bilidade do negócio.

No mínimo, saberá se vale a pena fazer a 
compra. Afinal, um atendimento ruim é motivo 
para adquirir o produto de outro fornecedor.

Outro detalhe importante é a dificuldade de 
atendimento. Se for difícil conversar com algum 
funcionário antes da compra, imagine depois. 
É um grande sinal vermelho.
9. Leia a política do site

Um site de phishing dificilmente terá uma 

política de segurança e de trocas e devoluções. 
Mesmo que o link esteja disposto, o conteúdo 
será falso. Por isso, leia esse documento.

Verifique o que a empresa faz, como é seu 
nível de segurança e o procedimento para trocas 
e devoluções. Tenha certeza de que a compra 
é garantida e que seu CPF estará protegido.
10. Converse com outros clientes

Aproveite a internet para falar com clientes 
da empresa e ver o que eles acham do serviço 
prestado e dos produtos oferecidos. Uma dica 
é fazer questionamentos pelo próprio perfil das 
redes sociais.

Isso acontece com a Shopee. Muitas pesso-
as perguntam e os clientes respondem o que 
acham. O mais interessante é que são fornecidas 
opiniões positivas e negativas, além de vanta-
gens e desvantagens. Assim, você pode chegar 
a uma conclusão melhor.
11. Opte por empresas já reconhecidas 
no mercado

Procurar sempre o melhor preço pode não 
ser a melhor estratégia. Sabe aquele ditado 
“o barato sai caro”? É exatamente isso. O que 
você precisa avaliar é o melhor custo-benefício.

Isso significa que vale a pena pagar um pouco 
mais por uma empresa reconhecida do que pagar 
menos e ser vítima de phishing. Afinal, você 
vai perder dinheiro no segundo caso. Ainda é 
importante seguir outras dicas, como:

prefira fazer compras de valores mais baixos 
quando a empresa é desconhecida;

opte por meios de pagamento seguros, por 
exemplo, PayPal, MercadoPago e PagSeguro. 
Em todos esses casos, você tem a garantia da 
operação;

desconfie de preços muito baixos. Esse é 
um indicativo de que é uma fraude. Portanto, 
é um sinal de que você será vítima de phishing.
12. Guarde os comprovantes de compras

Mesmo que você tenha observado todos os 
detalhes, ainda pode ser vítima de phishing. 
Por isso, guarde o comprovante de compra. 
Ele serve tanto para fazer a troca do produto 
quanto para entrar na justiça por uso indevido 
dos seus dados.

Mais do que isso, anote os códigos de confir-
mação e guarde todos os e-mails e comprovantes 
de confirmação da compra. Assim, você se 
resguarda contra possíveis imprevistos.
13. Evite clicar em links enviados

Mesmo que você receba um link por e-mail e 
pareça ser correto, nunca clique nele. A mesma 
regra vale para baixar possíveis boletos. O ideal 
é sempre acessar o site da empresa para ter 
certeza de que a mensagem está correta.

Por exemplo, se você receber um e-mail do 
banco em que tem conta, acesse o internet 
banking ou o app. Caso a mensagem seja do 
Magazine Luiza, acesse o site para ver se a 
promoção é verdadeira. Acredite: os preços não 
vão mudar e isso garante que o site é confiável.
14. Atente-se para o endereço do site

Os golpes de phishing mais sofisticados imi-
tam o site verdadeiro da empresa e também 
o seu domínio, ou seja, a URL. Por exemplo, 
o acesso correto à Americanas é por www.
americanas.com.br. Se for www.americanas.
org, é um site falso.

A mesma regra é válida para um site que 
tem final “.com”, mas o link está como “.com.
br”. Ainda há outros tipos de alterações. Por 
isso, é preciso verificar sempre se o endereço 
está correto. Se tiver alguma divergência, não 
coloque seus dados e saia do site.

Sempre que uma pessoa recebe uma publi-
cidade ou qualquer mensagem via SMS, e-mail, 
anúncios publicitários ou qualquer outro meio, 
é fundamental seguir essas orientações para 
evitar ser vítima de um golpe virtual. Nesse 
contexto, todo cuidado é importante.

News@TI
Bloxs compra fintech BID Token

@A Bloxs acaba de anunciar a aquisição da BID Token, legal/fin-
tech que atua como um marketplace conectando os detentores 

de créditos judiciais, seus advogados e advisors com investidores 
institucionais interessados nessa classe de ativos, como precatórios 
(municipais, estaduais e federais), créditos trabalhistas, cíveis ou 
ainda créditos oriundos de processos falimentares superavitários. O 
movimento faz parte da estratégia de expansão da Bloxs, que iniciou 
suas atividades no final de 2018 exclusivamente como plataforma de 
crowdfunding e, desde a sua primeira rodada de investimento via 
venture capital em 2020, vem crescendo de forma consistente a cada 
trimestre (https://bloxs.com.br/).

Programa de Estágio Stellantis 2022 tem 
inscrições prorrogadas até 16 de fevereiro

@O programa de estágio da Stellantis 2022 está com inscrições abertas 
até 16 de fevereiro. São ofertadas mais de 200 vagas em 13 cidades 

localizadas em Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná, além 
de São Paulo (SP) e Brasília (DF), regiões onde a Stellantis possui fábri-
cas e ou escritórios. O processo seletivo será realizado de forma online, 
contando com etapas como dinâmicas em grupo e entrevistas, e os sele-
cionados começarão o estágio em abril. Os candidatos podem se inscrever 
pelo link: Programa de Estágio Stellantis 2022 - 1° Semestre na empresa 
STELLANTIS | 99jobs.com

ricardosouza@netjen.com.br


