
O desequilíbrio 
econômico mundial

Diante da pesada 
inflação, o plano 
real não contornou 
os efeitos do 
desequilíbrio causado 
pela economia 
mundial, mas os 
agravou

Foi um choque mo-
netário com base na 
âncora cambial e ju-

ros elevados. Era para ser 
uma fase curta de ajuste, 
mas se tornou um truque 
para iludir a população 
enquanto tudo o mais ia 
se desfazendo, indústria, 
infraestrutura, educação, 
saúde, pela ausência de 
investimentos e corrupção. 
A partir dos anos 1990, a 
indústria foi definhando 
até chegar ao ponto de não 
produzir quase nada. 

O Brasil se tornou impor-
tador e dependente até de 
produtos simples; todavia é 
uma alegria contemplar nas 
feiras e mercados a fartura 
de alimentos produzidos no 
país. Há que se recuperar a 
fabricação. Agora, tudo está 
meio desmoronando, com 
aumentada dependência 
financeira e de manufatura-
dos importados, e em con-
sequência da pandemia, que 
trouxe escassez e inflação.

O uso das moedas nacio-
nais teria sido um caminho 
de diversificação do dinhei-
ro e de maior equilíbrio nas 
relações econômicas no 
comércio bilateral ou nos 
grupos de países como os 
do Mercosul, mas a pressão 
exercida pelo dólar, que 
superou a crise de credibi-
lidade após o rearranjo de 
1971, e a péssima gestão 
monetária de muitos paí-
ses, tornaram suas moedas 
de pouca confiança e im-
prestáveis como meios de 
pagamentos internacionais.

Ao ter se tornado um 
simples papel impresso, o 
dinheiro precisa da credi-
bilidade para permanecer 
aceito como reserva. O 
dólar tem um histórico de 
consolidação de mais de 
um século. O FED, formado 
em 1913 como gestor do 
dólar, se tornou o poderoso 
condutor da finança, mas 
o que acontecerá com os 
EUA com seus problemas 
internos e sua interferência 
nos conflitos beligerantes 
pelo mundo?

Não é novidade que o 
mundo adentrou numa nova 
disputa entre Estados Uni-
dos e China, ora ofuscada 
pelos combates na Ucrânia. 

Economistas experientes 
como Larry Summers pre-
veem recessão nos EUA e 

veem erros na economia. 
São muitas variáveis em 
movimento: economia, em-
prego, qualidade de vida, 
dívida pública, pressões 
sobre o dólar, o principal 
produto americano. São 
questões fundamentais 
sobre o funcionamento 
do dinheiro. Quais são os 
objetivos? Poderia o FED 
controlar a moeda mundial, 
independentemente dos 
Estados Unidos? Como um 
arranjo desse tipo poderia 
ser implantado?

Kishore Mabubani, autor 
de “A China Venceu?”, es-
creveu que “a disputa vai 
depender da vitalidade es-
piritual dos Estados Unidos, 
e de seu êxito em evitar de-
monstrações de indecisão, 
desunião e desintegração 
interna. Em vez de gastar 
recursos preciosos em uma 
ameaça chinesa ideológica 
inexistente, deveria voltá
-los para a revitalização es-
piritual de sua sociedade.”

O relacionamento entre 
nações deveria seguir um 
procedimento ético e equi-
librado, principalmente 
no comércio. A cobiça por 
riqueza e poder afastou os 
seres humanos da espiritu-
alidade e acabou criando 
a tendência antinatural 
de superconcentração das 
atividades financeira e 
fabril, gerando desequilí-
brio econômico mundial, 
dependência financeira das 
nações, queda de empregos 
e renda.

A concentração do poder 
vai despertando medo de 
perda de força econômica 
e financeira, provocando 
retaliações e atitudes be-
licosas inesperadas. A paz 
mundial fica em suspenso: 
estabilizará, retrocederá ou 
o pior ainda está por vir? 
Ao surgirem dificuldades 
imprevistas a partir da pan-
demia, os pontos críticos 
foram aparecendo, afetando 
o consumo e o comércio 
mundial, repercutindo em 
escassez e inflação. Qual o 
caminho a seguir?

Em vez de fortalecer o 
querer próprio, as pessoas 
vão abrindo suas mentes 
para influências externas. 
Quanto mais mergulham 
nisso, maiores são os riscos; 
a longo prazo acabarão sen-
do uma simples extensão 
das máquinas, incapazes de 
agir por si e sem condições 
de ouvir o eu interior que 
amplia a capacidade de 
discernir com clareza e ex-
pande o bom senso intuitivo. 
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Já imaginou abrir o portão da 
garagem sem precisar de controle? 
Entrar em casa sem ter a chave? Ou 
não apertar o botão e mesmo assim ir 
direto ao andar do seu apartamento? 
Essas são apenas algumas das fun-
ções do Mordomo Virtual, um dos 
maiores diferenciais do Atmo Haus, 
lançamento da construtora Inspire 
Empreendimentos Imobiliários.

Localizado em Porto Belo, no li-
toral catarinense, uma das cidades 
com o maior potencial e valorização 
imobiliária do Brasil, o edifício é 
o primeiro do país com sistema 
operacional exclusivo, o Mordomo 
Virtual, que controlará tudo o que 
acontece dentro do empreendimen-
to, incluindo a fachada totalmente 
iluminada em LED e interativa.

Além de ser uma atração à parte, a 
fachada que revestirá a parte lateral 
dos 28 andares do empreendimento, 
também estará sob os comandos 
do Mordomo Virtual. O painel in-
terativo vai ter os efeitos de luzes 
alterados de acordo com ambientes 
e datas comemorativas, interagindo 
com todos que visualizarem a fa-
chada. E no dia do aniversário dos 
moradores, algumas surpresas estão 
garantidas como chegar em casa e 
ganhar um show de luzes tornando 
esse dia ainda mais especial.

O Mordomo vai atuar em todas as 
áreas. Assim que o morador chegar 
ao prédio, o assistente irá reco-
nhecer e liberar automaticamente 
o acesso. Caso o morador esteja 
no veículo, o portão será aberto e 

todo o percurso até a garagem será 
monitorado. Se o Mordomo Virtual 
identificar algo ou alguém estranho 
em companhia do morador imedia-
tamente acionará a segurança.

Após estacionar o carro na vaga, 
sendo que todas terão pré-instala-
ção para carros elétricos, o Mor-
domo, imediatamente, chamará o 
elevador para que o mesmo esteja 
esperando o morador. Ao entrar, não 
será preciso apertar o botão porque 
o assistente já terá programado em 
qual andar o elevador deve parar.

O elevador tem ainda um outro 
diferencial para facilitar o dia a 
dia. Por conhecer as rotinas, o 
Mordomo vai enviar, por meio do 
dashboard interativo, informações 
identificadas por inteligência virtu-

al. Se o morador, por exemplo, tem 
o hábito de sair para trabalhar em 
determinado horário, mas em algum 
dia se atrasou, o assistente enviará 
opções de trajeto com menor fluxo 
para que o morador chegue na hora.

Se o proprietário tem interesse em 
determinado assunto como merca-
do financeiro, o dashboard exibirá 
dados sobre a Bolsa de Valores. E 
assim o Mordomo vai apresentando 
e variando os temas de acordo com 
as características, hobbies e cotidia-
no de cada pessoa. Ao chegar no 
apartamento não será necessário 
ter chave. A porta com fechaduras 
biométricas conectadas à internet 
abre com a identificação da digital. 
E trava automaticamente ao sair.

“O Mordomo Virtual faz deste 

um empreendimento inovador, um 
edifício inteligente que proporciona 
novas experiências e mais qualida-
de de vida, conforto e segurança 
aos moradores. É o primeiro do 
Brasil, mas temos certeza que esta 
tecnologia vai se tornar referência 
no país”, destaca Fabrício Pavesi, 
sócio da Inspire Empreendimentos 
Imobiliários.

No Atmo Haus, o “recebidos” terá 
um novo significado. Assim que che-
gar alguma encomenda, o Mordomo 
comunica o morador que vai retirar 
no Shop Box, compartilhamento de 
recebimento de entregas automa-
tizado, outro sistema diferenciado 
do empreendimento. - Fonte e mais 
informações: (www.inspireempre-
endimentos.com.br).

Com a aceleração da transformação digital em diversos 
setores, a competição por profissionais de tecnologia ficou 
ainda mais acirrada. De acordo com a Brasscom, 46 mil 
profissionais de tecnologia são treinados a cada ano no 
Brasil, enquanto 70 mil são necessários para preencher 
as vagas disponíveis. Com base na experiência adquirida 
na construção de times remotos de profissionais de tec-
nologia globalmente, a Andela apresenta dicas para atrair, 
contratar e reter os melhores talentos. 

A contratação de funções técnicas não é simples, há 
muitos fatores a serem considerados para garantir que a 
empresa encontre a opção certa para sua equipe. 

Um bom começo é entender o que os profissionais 
estão procurando e certificar-se de que a oportunidade 
de trabalho oferece o suficiente para atrair os melhores 
especialistas. Para entender os profissionais desse mer-
cado, confira as dicas da Andela, que podem facilitar a 
captação e contratação da melhor equipe para o projeto 
atual da sua empresa.
 1) Profissionais buscam oportunidades desafiado-

ras  -  Esse processo funciona como aprendizado e 
se torna um incentivo para quem deseja aprimorar 
suas habilidades. Resolver grandes problemas não 
se torna apenas uma vitória diária na vida do pro-
fissional, mas possibilita ser visto por empresas que 
querem pessoas preparadas para enfrentar desafios 
complexos. 

  Por isso, poucos especialistas aceitam contratos 
de curto prazo, pois já entendem que não serão 
testados em todo o seu potencial. Pessoas de alto 
desempenho querem compromissos de longo prazo 
para estabilidade financeira e a oportunidade de 
concluir grandes projetos.

 2) Querem se sentir parte da equipe  -  Os melhores 
profissionais de tecnologia querem se sentir parte 
da equipe. Portanto, atribuir vários projetos a um 
único profissional, comprometendo seu sentimento 
de pertencimento, além de afetar seu desempenho no 
trabalho, pode desmotivá-lo. Assim, uma boa opção 
é incluir os profissionais contratados nas reuniões e 
atividades semanais da equipe.

Os melhores profissionais de tecnologia querem 
se sentir parte da equipe.
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Mesmo assim, ainda é 
muito comum que 
as marcas contratem 

pessoas famosas do mundo 
televisivo, do esporte ou da 
música para suas campanhas 
de influência, sem pensar 
muito no que isso significa. 

Mas, não é porque a pessoa 
é famosa que tem influência, 
e é nisso que uma boa es-
tratégia de marketing deve 
pensar. As pessoas mais 
influentes são aquelas que 
constroem credibilidade 
junto à sua comunidade e 
prestam um serviço que vai 
além do entretenimento. O 
Marketing de Influência nada 
mais é do que a colaboração 
entre pessoas com negócios 
que têm muitos seguidores 
engajados online. 

As organizações trabalham 
com esses indivíduos, conhe-
cidos como influenciadores 
digitais, devido à sua influ-

As pessoas mais influentes são aquelas que constroem 
credibilidade junto à sua comunidade.

Marketing de celebridade 
x marketing de influência

A doce ilusão das marcas acharem que as celebs tem um alcance maior do que os influencers. De 
acordo com a Forbes, 92% dos millennials dizem que confiam mais no que uma pessoa que “nasceu e 
cresceu” na internet tem a dizer

ficou ainda mais forte 
em 2021, fazendo com 
que várias pessoas 
empreendessem. Tudo 
com ajuda de estra-
tégias de Marketing 
Digital para aumentar 
as vendas.

 2) Corrida pelo super-
app: com o mundo 
digital cada vez maior, 
os serviços de delivery 
aumentaram e fizeram 
com que as startups 
evoluíssem para o su-
perapp.

 3) Marketing Ativista: 
o racismo estrutural 
no Brasil sempre foi 
claro em estatísticas de 
violência, mas durante 
a pandemia o tema en-
trou de vez em pauta. 
A falta de inclusão mo-
tivou ações de grandes 
empresas, desde 2020.

(*) - É jornalista e sócia-fundadora 
da Comunica PR, agência de 
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ência sobre seus seguidores 
online para divulgar seus 
produtos e serviços para 
novos públicos. Ou públicos 
específicos. Outro ponto que 
também é fundamental é o 
chamado Marketing Digital. 

Com os acontecimentos 
dos últimos dois anos, com 
o cenário de pandemia, o 
Marketing Digital que já era 

importante, se tornou uma 
das estratégias mais essen-
ciais para as empresas. Você 
sabe quais os principais fatos 
sobre o Marketing Digital 
em 2022? Abaixo listo três 
pontos importantes: :
 1) Aumento do e-com-

merce: o e-commcer-
ce que já vem ganhan-
do força desde 2020, 

Dicas para atrair e reter os melhores 
profissionais de tecnologia

 3) Querem oportunidades de desenvolvimento 
profissional  -  Os melhores profissionais estão 
empenhados em aperfeiçoar seu ofício. Adquirir 
novas habilidades e conhecimento são prioridades 
para esses talentos. Oferecer aos especialistas de 
tecnologia contratados a chance de trabalhar em 
projetos inovadores e resolver grandes problemas 
são ótimos atrativos para esses profissionais.

 4) Buscam um ambiente que ofereça apoio  -  
Oportunidades desafiadoras, compromissos de longo 
prazo, sentir-se parte da equipe e desenvolvimento 
profissional. Esses critérios criam um ambiente 
que ajuda o funcionário a se sentir valorizado. Isso 
significa que os melhores profissionais de tecnologia 
dificilmente trabalharão para empresas que buscam 
terceirização básica e de baixo custo.

  “A Andela busca, de forma assertiva e eficiente, fa-
cilitar a conexão entre empresas e profissionais de 
tecnologia de alta qualidade, por meio do trabalho 
remoto global. O mercado no Brasil está em alta, 
mas as organizações ainda enfrentam dificuldades 
para encontrar profissionais adequados para as suas 
ofertas de emprego. - Fonte e outras informações: 
(https://andela.com/).
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Construtora lança edifício com o primeiro Mordomo Virtual do Brasil


