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OpiniãO
A tendência do  

mercado de aluguéis

A cultura de uma 
determinada região 
é responsável por 
ditar boa parte dos 
costumes e hábitos da 
sociedade. 

Desde alimentação, 
vestimenta, mora-
dia - quase tudo 

tem como origem a questão 
cultural. Quando pensamos 
em consumo isso não é 
diferente. Aqui no Brasil, 
por exemplo, nossa forma 
de adquirir bens está muito 
atrelada a ser, de fato, “dono 
de coisas”. 

Quando observamos como 
pessoas de outras regiões 
lidam com essas questões, a 
exemplo de Estados Unidos 
e Europa, percebemos que 
lá, culturalmente, o aluguel, 
leasing e a assinatura de 
bens é muito mais popular, 
ao passo que em nosso país 
ainda enfrentamos algumas 
resistências. No entanto, 
visto os inúmeros benefícios 
que o mercado de aluguel 
proporciona, por quanto 
tempo mais essa resistên-
cia deve durar? A meu ver, 
pouco.

Passamos a perceber, 
mesmo que timidamente, 
algumas mudanças no ato 
de consumir entre os bra-
sileiros. Podemos trazer 
como exemplo o mercado 
de automóveis. Os veículos 
não estão atrelados somente 
à eficiência de locomoção, 
mas também ao status de 
uma pessoa, pois cultural-
mente são objetos de desejo. 
Quem nunca ouviu alguém 
falar que sonha em ter o seu 
próprio carro?

Pois é, acontece que 
números divulgados pela 
ABLA (Associação Bra-
sileira das Locadoras de 
Automóveis), demonstram 
uma alta no índice de alu-
guel de carros nos últimos 
5 anos, com destaque para 
2021, que apresentou cres-
cimento de quase 13%, e 
não para por aí. De acordo 
com o Renavam, as vendas 
de veículos caíram 38,9% 
de dezembro de 2021 para 
janeiro de 2022, durante 
picos elevados da pandemia 
da Covid.

É de conhecimento geral 
que um automóvel é um 
investimento caro e que isso 
também pode ser motivo 
para o aumento na busca por 
aluguéis, contudo, também 
temos o caso de artigos 
mais acessíveis e rotineiros, 
como as roupas, e eu não 
estou falando de vestidos 
de debutante ou ternos de 
corte italiano para ocasiões 
especiais.

O mercado de aluguel de 
roupas já é uma realidade 
em diversas empresas, e isso 
ocorre porque as pessoas 
têm percebido que alugar 
é muito mais acessível, 
rápido, e sustentável. Uma 
consultoria publicada pelo 
Wall Street Journal e reali-
zada pela GlobalData Retail 
apontou que esse segmento 
faturou US$ 1 bilhão em 

2021, e que esse número 
deve superar os US$ 2,5 
bilhões em 2023. Um case 
de sucesso que também 
traduz bem o crescimento 
da tendência de aluguel pelo 
mundo é o da Airbnb, que 
é um serviço online comu-
nitário, no qual as pessoas 
anunciam, encontram e re-
servam acomodações para 
hospedagem.

Segundo dados da Airdna, 
consultoria que analisa da-
dos do mercado de aluguéis 
de curto prazo, as listagens 
de imóveis ativos globais da 
Airbnb aumentaram 2,5% 
em fevereiro de 2021 em 
comparação a 2020. Glo-
balmente, havia mais de 5,4 
milhões de anúncios ativos 
no Airbnb. Isso significa que 
no período em que esses 
números foram divulgados, 
a empresa tinha 63% a mais 
de unidades disponíveis 
para aluguel do que as redes 
de hotéis Marriott, Hilton 
e IHG.

Logicamente por estar 
muito atrelado à hospeda-
gem de viajantes, a startup 
sofreu com a pandemia por 
conta da impossibilidade de 
se viajar, tendo que demitir 
cerca de 25% do seu quadro 
de colaboradores. Porém, 
durante o período, cresceu 
a busca por locais com maior 
espaço vital, mais quartos e 
em destinos mais remotos, 
onde foi possível praticar 
o distanciamento social e 
isso permitiu um melhor 
desempenho quando com-
parado com formas mais tra-
dicionais de hospedagem, 
mostrando o quão flexível 
é o mercado de aluguéis.

Outro ponto forte a favor 
do mercado de aluguéis 
são todas as vantagens 
ecológicas que ele propor-
ciona, afinal, quanto mais os 
produtos circularem entre 
diversas pessoas, menor vai 
ser a taxa de descarte. Um 
exemplo que eu posso dar 
é justamente a da locação 
de equipamentos eletrô-
nicos, mercado que tenho 
acompanhado de perto há 
muitos anos. 

Em 2019, o Brasil foi clas-
sificado como quinto país 
que mais descarta resíduos 
eletrônicos, e este é um 
gargalo que o mercado de 
aluguel de equipamentos 
de TI pode ajudar a solu-
cionar. O debate ecológico 
tem se mostrado cada 
vez mais presente e mais 
pautado pela população, 
e isso logicamente afeta o 
comportamento da pessoa 
quando ela assume o papel 
de consumidor. 

Como os números acima 
nos mostraram, o mercado 
de aluguéis não apenas é 
eficiente para os negócios, 
uma vez que movimenta 
quantias gigantescas, como 
também pode ser nossa 
melhor opção quando pen-
samos em sustentabilidade.

 
(*) - Formado na Graded School, 

cursou RI na ESPM e MBA na FGV, 
é co-fundador e CEO da Plugify, 

startup de Hardware as a Service que 
simplifica TI para empresas  

(https://plugify.com.br/).

Alexandre Gotthilf (*)

Criminosos: mais um perigo no 
mundo das criptomoedas

O FBI adicionou a búlgara Ruja Ignatova, conhecida como Cryptoqueen – em português Criptorainha 
- à sua lista dos dez criminosos mais procurados, oferecendo uma recompensa de US$ 100 mil como 
recompensa por informações que levem à sua prisão.

Vivaldo José Breternitz (*)

Em 2014, Ignatova criou o One-
Coin, um esquema de pirâmide 
que chegou a movimentar US$ 

4 bilhões. Ela viajava pelo mundo 
apresentando o OneCoin como uma 
criptomoeda que mataria o Bitcoin. 

No entanto, o FBI descobriu que 
Ignatova simplesmente desviava 
o dinheiro que os investidores lhe 
confiavam e que o OneCoin não era 
suportado por nenhuma estrutura 
tecnológica similar ao blockchain, 
que processa as transações com o 
Bitcoin.

Os Estados Unidos emitiram 
um mandado de prisão contra 
Ignatova em 2017, ocasião em 
que ela desapareceu, tendo sido 
vista depois em lugares como os 
Emirados Árabes Unidos, Bulgária, 
Alemanha, Rússia, Grécia e Euro-

Konstantin, que havia assumido 
o OneCoin na ausência dela, foi 
preso e se declarou culpado de 
lavagem de dinheiro e fraude. 

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor do Fórum 

Brasileiro de Internet das Coisas.

pa Oriental. O FBI disse acreditar 
que ela viaja acompanhada por 
guardas armados e que talvez 
tenha feito uma cirurgia plástica 
para alterar sua aparência.

Em 2019 o irmão de Ignatova, 
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opção pela New Space aconteceu por conta da empresa atender a vários 
dos critérios pré-estabelecidos.

C6 Bank prorroga inscrições para programa 
de capacitação e contratação em tecnologia

@Para reforçar o compromisso com a diversidade e inclusão, o C6 Bank 
lança nova edição de seu programa de contratação e capacitação 

em tecnologia, o Tech Up, exclusiva para pessoas com deficiência. Os 
selecionados vão trabalhar com desenvolvimento backend e há vagas tanto 
para atuar presencialmente, em São Paulo, quanto para home office, caso 
haja participantes de outras cidades. Não é necessário ter experiência 
em desenvolvimento de tecnologia para se candidatar. Além de paixão 
por tecnologia, o C6 Bank busca profissionais que tenham alinhamento 
com a cultura do banco e estejam dispostos a aprender. As inscrições 
para o TechUp vão até 8 de julho e devem ser feitas exclusivamente 
pelo site da 99jobs. Após a conclusão do processo seletivo, a previsão 
para início dos profissionais no programa é em outubro (https://99jobs.
com/c6-bank/jobs/232714).

Natura &Co abre mais de 170 vagas para 
Programa Aprendiz

@O grupo Natura &Co, o quarto do mundo no setor de beleza e 
cuidados pessoais, está comprometido em garantir a criação de 

condições que permitam maior inclusão e diversidade na organização. 
Neste ano, o grupo promoverá um processo seletivo 100% digital 
para contratação de aprendizes, com o apoio da Taqe - plataforma de 
recrutamento e seleção digital que usa inteligência de dados, teste de 
fit cultural e gamificação. O Programa Aprendiz tem como propósito 
contribuir com o desenvolvimento integral dos aprendizes por meio 
de capacitação profissional focada em enriquecer e desenvolver suas 
habilidades ao longo da sua jornada em Natura &Co além de adquirir 
mais conhecimento sobre o mercado de trabalho. O processo de atração 
e seleção tem como objetivo contratar mais de 50% de pessoas que se 
autodeclarem negras e residam em comunidades do entorno das unidades 
da empresa, nas cidades de São Paulo, Cajamar, Benevides e Itupeva. 

Siemens e Fatec Jundiaí convocam para o 
vestibular do novo curso de Tecnologia em 
Sistemas Embarcados

@Empresa especializada em tecnologia e inovação, a Siemens uniu-se à 
Fatec Deputado Ary Fossen, localizada em Jundiaí, São Paulo (mesma 

região onde se encontra a localidade industrial Jundtech), para fomentar o 
curso novo de Tecnologia em Sistemas Embarcados. A companhia acredita 
que tem responsabilidade na disseminação do conhecimento na socieda-
de e a interação com o universo acadêmico faz parte deste universo. As 
inscrições para o vestibular podem ser feitas até o dia 7 de julho de 2022, 
às 15h, no site da Fatec. O curso foi criado para atender a demanda por 
profissionais que tenham conhecimento em Indústria 4.0, Dispositivos 
Inteligentes, Internet das Coisas (IoT), Robótica, Inteligência Artificial, 
Redes e Computação em Nuvem, entre outras atividades tecnológicas em 
ascensão no mercado de trabalho. O Tecnólogo em Sistemas Embarcados 
formado pela Fatec poderá desenvolver projetos de automação, eletrônicos 
ou computacionais, atuar em assistências técnicas e consultorias, entrar 
no setor automotivo, de controle e automação, trabalhar em empresas 
de equipamentos de segurança e automação residencial, comercial e 
industrial, na indústria, comércio e serviços em geral, organizações não-
-governamentais e órgãos públicos, institutos, centros de pesquisa, insti-
tuições de ensino e até mesmo empreender seu próprio negócio (https://
www.vestibularfatec.com.br/home/).

Inscrições abertas para a especialização 
médica do Hapvida NDI e IDOMED

@Estão abertas as inscrições para o primeiro programa de especiali-
zação médica oferecido em parceria do Hapvida NDI, maior sistema 

de saúde suplementar do país, com o Instituto de Educação Médica 
(IDOMED), do grupo educacional YDUQS. Os interessados devem 
cadastrar seus dados no site especializacao.idomed.com.br e enviar a 
documentação exigida, como diploma de graduação e documento de 
identidade. Após efetuar a inscrição, o candidato passa por um pro-
cesso seletivo composto por duas etapas: prova online com questões 
objetivas e discursivas e, posteriormente, entrevista com o médico su-
pervisor da especialidade e análise de currículo. Inédita no mercado de 
saúde, a especialização seguirá o mesmo padrão da residência médica 
no que tange à carga horária e ao conteúdo programático, e ainda vai 
proporcionar aos participantes aprendizados sobre gestão e liderança 
no mercado de saúde.

i4pro tem 15 vagas abertas nas áreas de 
tecnologia e negócios

@A i4pro, empresa líder em soluções tecnológicas para o mercado 
segurador, está em constante crescimento e tem vagas abertas nas 

áreas de tecnologia e negócios. A companhia, que conquistou o selo 
Great Place to Work no ano passado, está com 15 novas posições em 
aberto para trabalho híbrido ou 100% remoto, todas com contratação em 
regime CLT. A empresa acredita que seguro pode ser simples e busca por 
pessoas apaixonadas por tecnologia que ajudem a desenvolver soluções 
inovadoras para transformar o mercado segurador (https://i4pro.gupy.io/).  

Fujitsu do Brasil abre vagas de trabalho para 
áreas de TI e Administrativo

@A Fujitsu do Brasil, empresa japonesa líder em tecnologia da infor-
mação e comunicação (TIC), abre cinco novas oportunidades de 

trabalho para as áreas de TI e também de Administração. As contratações 
fazem parte do planejamento estratégico de expansão da empresa no país 
e formação de profissionais. “A companhia cresce de forma sustentável 
em todo planeta e no Brasil não é diferente. Precisamos de profissionais 
qualificados para nos ajudar a enfrentar os desafios da Transformação 
Digital juntos aos nosso clientes”, afirma Aline Gobbi, Head de Recursos 
Humanos da Fujitsu do Brasil (https://www.fujitsu.com/).

Upstream abre vagas para dobrar equipe no 
Brasil

@A Upstream, especialista global em automação de mobile marketing, 
abre vagas de emprego para reforçar sua equipe no Brasil. A empresa, 

que atua há 15 anos no país, está contratando profissionais para suprir 
a crescente demanda gerada pelo aquecimento do comércio eletrônico. 
Com a expansão de suas atividades locais, a companhia pretende dobrar 
sua equipe até o final do ano. As vagas são para os cargos de executivo 
de conta, gerente de conta, gerente de projetos, representante do su-
cesso do cliente, analista financeiro de e-commerce e representante de 
desenvolvimento de negócios interno. A companhia oferece modelo de 
trabalho híbrido e diversos benefícios, como seguro de saúde privado, 
auxílio transporte e vale-refeição. Para se candidatar, os interessados 
devem preencher uma ficha de inscrição e enviar um currículo, ambos 
em inglês, neste link: https://apply.workable.com/upstream/#jobs.

WSO2 é nomeada líder em dois relatórios 
Grid “G2 Summer 2022”

@A WSO2, líder em tecnologia para transformação digital, anuncia 
que dois de seus produtos foram reconhecidos como líderes pelo 

G2, o maior e mais confiável marketplace de software do mundo. O WSO2 
API Manager foi nomeado Líder no ‘Summer 2022 G2 Grid Report’ em 
Gerenciamento de API, enquanto o WSO2 Identity Server foi nomeado 
Líder em Gerenciamento de Identidade e Acesso (IAM, na sigla em in-
glês). Os produtos do quadrante Líder têm altos índices de satisfação dos 
usuários G2, bem como uma presença substancial no mercado. Entre os 
usuários que avaliaram o WSO2 API Manager ou o WSO2 Identity Server, 
100% classificaram os produtos com quatro ou cinco estrelas. Além disso, 
100% dos usuários acreditam que o WSO2 Identity Server está indo na 
direção certa, e 97% dos usuários dizem que o WSO2 API Manager tam-
bém está no caminho correto (https://wso2.com/?utm_source=pr&utm_
medium=pr&utm_campaign=pr_g2_grid_leaders_220629).

Parceria estratégica para a guarda 
profissional de mídias backup

@Na era digital, zelar pela segurança dos dados é algo primordial. 
Esse mantra do mundo corporativo se faz cada vez mais presente 

no dia a dia, principalmente no que se refere à gestão de backups. Sob 
o risco de serem danificados ou extraviados, há a necessidade de que 
o armazenamento ocorra de maneira profissional, com estrutura que 
garanta a preservação total dos arquivos. O Aeroporto Internacional de 
Viracopos, eleito o melhor do Brasil em 2021 na categoria acima de 10 
milhões de passageiros/ano pela Secretaria de Aviação Civil (SAC), segue 
à risca essa estratégia, com o diferencial de contar com um parceiro para 
a prestação do serviço. O gerente de Segurança da Informação e de TI 
da companhia, Guilherme Dalto, conta que havia uma demanda do seu 
time para a guarda das fitas, compostas pelo riquíssimo acervo histórico 
de áreas diversas como RH, comercial, jurídico etc., e que antes ficavam 
armazenadas internamente. “As informações contidas são vitais para a 
nossa operação, por isso, nós tínhamos a preocupação de salvaguardá-las 
em um local que fosse mais distante e mais seguro”, explica o executivo 
de Viracopos. Após uma primeira experiência mal sucedida com outro 
fornecedor, abriram processo para contração de um novo parceiro e a 
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