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OpiniãO

Investir para 
vencer a inflação

Há, no Brasil, uma 
grande parcela 
de investidores 
conservadores, que 
preferem opções com o 
menor risco possível. 

E a expressão “guardar 
o dinheiro embaixo 
do colchão”, muitas 

vezes, é a prioridade – sen-
do ou não uma simbologia. 
Um dos principais projetos 
de quem poupa é a compra 
da sonhada casa própria. E, 
quem busca uma boa ren-
tabilidade, pode recorrer 
aos fundos imobiliários ou 
à aquisição de imóveis para 
diversificar sua carteira. Os 
tempos mudam e com eles 
também os costumes. Man-
ter os recursos embaixo do 
colchão não é considerado 
um bom caminho. 

Será que vale a pena apos-
tar em uma moeda como 
o dólar, por exemplo? É 
importante lembrar que o 
Brasil é o local em que o 
dólar mais perdeu valor em 
2022, de acordo com levan-
tamento da Economática, 
que compara moedas de 25 
países, entre emergentes 
e desenvolvidos. Desde o 
começo do ano, até maio, 
o dólar teve desvalorização 
de 14,77%. Portanto, em 
termos de investimento a 
médio prazo, acumular dó-
lares hoje equivale a perder 
dinheiro.

O cenário mundial não 
é animador. Enfrentamos 
uma guerra, sem indicação 
para término animadora no 
horizonte, que faz disparar 
o preço do petróleo. Em 
outras palavras, embora o 
dólar continue sendo a mo-
eda mais forte do mundo, o 
quadro global pede cautela.

A isso devemos acres-
centar um fator-chave: a 
inflação, que nos últimos 
anos parecia ser um proble-
ma quase exclusivamente 
brasileiro e de países com 
economias mais vulnerá-
veis, hoje se estende a boa 
parte do planeta como con-
sequência dos pacotes de 
estímulo e da alta emissão 
de governos no curso da 
pandemia.

Em maio, por exemplo, 
os preços subiram 8,1% na 
zona do euro, superando 
pela primeira vez um au-
mento anual de oito pontos 
percentuais, desde que o 
Eurostat, gabinete europeu 
de estatísticas, começou a 
fazer seus registros. Sem fa-
lar na alta dos juros promo-
vida pelos Estados Unidos, 
para conter a inflação – um 

alerta para a recessão, que 
preocupa o mundo todo.

Voltando ao dólar: a mo-
eda norte-americana até 
pode ser considerada um 
bom refúgio, se precisarmos 
de capital de curto prazo. 
Mas o que acontece se qui-
sermos fazer esse dinheiro 
render ao longo do tempo? 
Nesse caso, o desafio não 
será apenas vencer a in-
flação local, mas também 
a depreciação das moedas 
internacionais.

Convém, então, pensar 
em ativos que ganhem valor 
ao longo dos anos, acima 
do ritmo inflacionário, que 
funcionem em macroeco-
nomias estáveis e no qua-
dro de regulamentações 
claras; mercados-alvo que 
suportem flutuações tem-
porárias - pandemia, guerra, 
inflação, entre outros - e que 
ofereçam ao investidor um 
retorno moderado, seguro 
e, se possível, diversificado, 
o que se consegue ao longo 
de longos ciclos econômicos 
(aproximadamente cinco 
anos). 

Investir em imóveis tem 
se mostrado uma proteção 
contra a inflação porque sua 
valorização aumenta ao lon-
go dos anos, principalmente 
nos países desenvolvidos.

Especialistas sempre 
apontam a liquidez – ou a 
falta dela – quando se fala 
em investimento em imó-
veis. Para os momentos de 
incerteza, o indicado é ter 
a reserva de emergência à 
mão.

Por outro lado, se o obje-
tivo é gerar um resguardo 
para uma aposentadoria de 
longo prazo, a rentabilidade 
deve ser a prioridade. O 
risco é outro ponto impor-
tante. Quem oferece um re-
torno mensal de 30% sobre 
um investimento também 
deve explicar os grandes 
riscos que essa operação 
acarreta.

Encontrar opções que 
minimizem o risco e gerem 
retornos aceitáveis pode 
ser mais difícil do que em 
outras latitudes, mas as 
atuais ferramentas digitais 
abrem mais opções, com 
alternativas transparentes e 
confiáveis, que também são 
fáceis de operar a partir de 
um smartphone. O investi-
dor está mais empoderado 
e com um leque de possi-
bilidades maior, e isso já é 
digno de comemorar.

(*) - Formada em Administração de 
Empresas pela Universidade de San 

Andrés, mestre em Economia pela 
Eseade, e prêmio Globant Awards - 

Women that Build, é co-fundadora e 
COO da Bricksave.

Sofia Gancedo (*)

News @
Plataforma de ensino oferece curso gratuito 
de Social Media
@Na última década, as plataformas de mídias sociais, entre elas Facebook e 

Instagram, se tornaram grandes instrumentos para promoção de negócios, 
iniciativas sociais e, até mesmo, projetos pessoais, gerando um canal de comu-
nicação direto com o público, motivando a profissionalização do gerenciamento 
dessas redes e criando uma nova categoria no mercado de trabalho. Mas para 
ser um social media, profissional responsável por criar conteúdo e gerenciar 
postagens para impulsionar marcas e pessoas no universo digital, é preciso 
muito conhecimento e dedicação. Focada em oferecer capacitação gratuita nas 
mais variadas áreas do mercado, a startup Kultivi (www.kultivi.com), principal 
plataforma de ensino gratuito do Brasil, oferece o curso exclusivo “Social Media”. 
Com videoaulas dinâmicas e objetivas de acesso ilimitado 24 horas por dia, o 
curso aborda tópicos essenciais do segmento, divididos em disciplinas como 
branding, posicionamento de marca, mídias digitais, criatividade e produção de 
conteúdo, direção de arte, planejamento de feed, aplicativos, monitoramento de 
rede e análise de resultados. Além do curso completo em vídeo, os alunos 
tem acesso a slides, exercícios, exemplos práticos e todo o material de 
apoio para garantir o melhor aproveitamento do curso.

TI

Reconhecimento da palma da 
mão: ainda menos privacidade 
A Amazon está expandindo a utilização de sua tecnologia de reconhecimento da palma da mão para mais 
lojas da rede Whole Foods, de sua propriedade. 

Vivaldo José Breternitz (*)

A ideia é que o pagamento das 
compras seja feito simples-
mente exibindo a palma da 

mão a um leitor; é necessário um 
cadastramento prévio, efetuado 
em qualquer loja da rede que use 
essa tecnologia, fornecendo os 
dados de um cartão de crédito e 
um número de telefone. 

O objetivo da Amazon é facili-
tar o checkout, economizar mão 
de obra e, evidentemente, obter 
mais dados de seus clientes. Nesse 
sentido, há informes dando conta 
que a aquisição da iRobot, fabri-
cante dos robôs aspiradores para 
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Google e Microsoft são alvos de páginas 
falsas para minerar criptomoedas

O Netskope Threat Labs identificou 
que ao longo de 2022 os hackers au-
mentaram a sofisticação em técnicas 
de SEO para impulsionar o alcance de 
sites maliciosos em mecanismos de 
busca e em hospedagem de páginas 
falsas no Google Sites e Azure Web 
App. O objetivo da ação é ganhar 
a confiança das vítimas e ampliar 
as chances de sucesso no roubo de 
credenciais de acesso em sites de 
transações de criptomoedas. 

Nesta campanha, os alvos foram 
Coinbase, Kraken, Gemini e Meta-
mask - listadas no topo do ranking da 
Forbes entre melhores corretoras de 
criptomoedas do mundo. A técnica 
consiste em criar páginas cuidado-
samente elaboradas, incluindo até 
mesmo seções de FAQ, e investir 
em perfis falsos para interagir em 
comentários em sites e blogs com 
os links maliciosos. Dessa forma, im-
pulsionam o alcance desses sites de 
phishing, fazendo com que apareçam 
como primeira opção em mecanismos 
de buscas quando a vítima tentar 
localizar a página verdadeira – mais 
um drible estratégico, agora com a 
sofisticação do SEO, ou seja, com as 
palavras chaves mais buscadas para 
aquelas páginas.

No próximo passo dessa campanha, a 
vítima é direcionada para sites que exi-
gem diferentes opções para prosseguir 
com a ação, como o clássico login e senha. 
No caso da Gemini, ao tentar o login a 
vítima é direcionada a uma página de 
autenticação de múltiplos fatores (MFA) 
e depois a um chat com um usuário que 
solicita confirmação de informações. Já 
nos registros com a Metamask, foi iden-
tificada também a opção de importar 
uma carteira de criptomoeda, que exigirá 
a recuperação da “palavra secreta” de 
segurança. Todas as opções direcionam 
para páginas maliciosas que concluirão 
o roubo com sucesso.

A recomendação para não se tornar 
mais uma vítima deste cibercrime 
crescente é, em primeiro lugar, digitar 
diretamente no navegador a URL do 
site que será acessado e nunca inserir 
as credenciais após clicar em um link. 
Para as empresas, os especialistas 
recomendam o uso de secure web 
gateway (SWG), capaz de detectar 
e bloquear phishing em tempo real.

A análise com mais detalhes e 
imagens está disponível em https://
www.netskope.com/blog/abusing-
-google-sites-and-microsoft-azure-
-for-crypto-phishing
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limpeza doméstica Roomba, visa 
permitir à Amazon conhecer o 
layout das casas de seus usuários.  

Sempre preocupada em minimi-
zar as justas observações quanto a 
ataques à privacidade, a Amazon 
afirma que as imagens das palmas 
da mãos de seus clientes coletadas 
nas lojas não são armazenadas 
localmente, mas sim criptografa-
das e enviadas a um servidor na 
nuvem – isso deve ser verdade, 
mas não tem qualquer importância 
em termos de proteção da priva-
cidade. 

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

Do home office para o home office
Do home office viemos, para o home office vamos. Ainda 

que os protocolos de saúde para o combate à pandemia do 
Coronavírus (que ainda existe) estejam aos poucos nos dei-
xando, não mais usaremos mais máscaras (mesmo em locais 
fechados), a vida não voltará mais a ser como era antes.

Um estudo da Cisco, player de tecnologia, confirma que 
trabalho o híbrido traz felicidade. A pesquisa, do mês de 
abril deste ano, realizada globalmente, aponta que 82% 
dos trabalhadores dizem que a capacidade de trabalhar 
em qualquer lugar os tornou mais alegres. Soma-se a isso o 
fato de que mais de 5 mil vagas para trabalho remoto estão 
sendo oferecidas por diversas empresas de todo o Brasil, 
é o que indica um levantamento de abril da plataforma de 
empregos Catho. A maioria delas no setor de tecnologia, 
mas também existem vagas para as áreas de Saúde, Admi-
nistração e Hotelaria.

Já um levantamento da Citrix, importante player de sof-
tware americano, deste mês, feito em sete países, aponta 
que 54% dos trabalhadores brasileiros não querem voltar 
ao presencial para evitar os custos de locomoção dentre os 
vários outros motivos. Com o resultado, o Brasil aparece na 
terceira posição do ranking de sete países consultados pela 
pesquisa. No total, foram consultados 5 mil trabalhadores. 
No entanto, toda flexibilidade traz desafios para o mundo 
corporativo. Neste caso, é a falta de troca entre as pessoas 
que podem afetar as relações comerciais.

Numa época em que nossas “timelines” são invadidadas 
por viagens espaciais, Metaverso e NFTs, acredito que o 

principal pilar é a recriação de elos de confiança entre 
pessoas neste novo ambiente primordialmente virtual e em 
constante transformação. O mundo corporativo precisará 
‘reaprender como se vender’ e estreitar relacionamentos 
que começarão, majoritariamente, com pessoas que se 
conhecerão via plataformas de conferências com a câmera 
desligada. Essa demanda nítida por liberdade de movimen-
tação e escolhas, é o grande desafio de nossa geração de 
líderes corporativos.

Uma pesquisa também de abril/2022 da consultoria 
de RH EDC Group identificou que 91% dos participantes 
disseram que mudaram seu propósito de vida durante a 
pandemia. Dentro do universo de participantes, 62,3% 
relataram estar mais focados em oportunidades que faci-
litam o equilíbrio com atividades pessoais como a prática 
de exercícios. Para passar mais tempo com a família, as 
jornadas de trabalho flexíveis são a meta de 51%.

O modelo único presencial de trabalho foi sepultado 
pela pandemia. O formato ideal depende de cada em-
presa, da sua natureza e do perfil de cada profissional. 
Para reter talentos e, principalmente, criar um ecos-
sistema harmônico e sustentável, os líderes precisam 
estar atentos a todas essas nuances. Além disso, não 
podemos esquecer que as necessidades são dinâmicas 
e as companhias precisam pensar rápido, agir rápido e, 
principalmente, ter resiliência na reconstrução dos seus 
novos modelos de trabalho.

(Fonte: Alex Takaoka é Head Customer Engagement da Fujitsu do Brasil).


