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OpiniãO
O papel do Brasil na nova 
ordem mundial do Comex

Segundo dados da 
OMC, o país tem tudo 
para deixar de ser um 
nanico e recuperar 
parte do protagonismo 
na economia 
internacional.

Apesar do conflito en-
tre Rússia e Ucrânia 
e do aumento subs-

tancial de fretes vivido no 
ano passado, que acabou se 
estabilizando em patamares 
mais altos no primeiro tri-
mestre, o Comex brasileiro 
pode viver um bom momen-
to em 2022. Não se trata de 
otimismo exacerbado, mas 
de indícios de que as expor-
tações devem crescer, com 
grandes chances do Brasil 
figurar entre as potências 
no comércio exterior global. 

O país tem tudo para 
deixar de ser um nanico e 
recuperar parte do prota-
gonismo na economia in-
ternacional se solucionar as 
amarras que impedem o au-
mento da competitividade 
nacional nos negócios, espe-
cialmente com os vizinhos 
da América Latina e Caribe. 
Com o conflito atual na Eu-
ropa, a maior dependência 
de produtos básicos como 
combustíveis, minérios e 
alimentos podem dar ao 
Brasil um papel importante 
para tentar resolver desafios 
mundiais, ampliando suas 
exportações. 

Atualmente, o país é 
responsável por 1,2% de 
participação das exporta-
ções mundiais, ocupando 
a 27ª posição global. Mas o 
crescimento dessa partici-
pação é visto como inevi-
tável para Claver-Carone, 
presidente do BID, para 
quem o Brasil tem potencial 
para exportar aos Estados 
Unidos 50% do que a China 
vende atualmente, o que 
representaria um ingresso 
de R$ 50 bilhões por ano. 
Mas para isso se concretizar, 
é fundamental que toda a 
cadeia logística nacional 
esteja preparada e atenta 
à profissionalização do 
mindset para o comércio 
internacional, reforçando 
massivamente investimen-
tos em infraestrutura logís-
tica e portuária. 

Temos uma oportunidade 
única nas mãos, talvez a 
maior que já apareceu para 
nossa geração. Os gargalos 
no setor de transporte marí-
timo desde a pandemia, que 
produziu escassez de con-
têineres, agravada desde o 
começo do conflito no Leste 
Europeu, fizeram disparar 
os fretes marítimos desde 
2021. No caso de um navio 
saindo do Brasil com destino 
aos países das Américas, o 
frete saltou de US$ 1,5 mil 

para US$ 9 mil por contêiner 
transportado entre o Brasil 
e as Américas, enquanto o 
frete rodoviário no porto de 
Itaguaí avançou de R$ 1,2 
mil para R$ 1,5 mil. 

No ano passado, a Asia 
Shipping, por exemplo, 
bateu seu próprio recorde, 
movimentando 422 mil 
TEUs, consolidando a 33ª no 
ranking global de movimen-
tação de cargas marítimas, 
única operadora brasileira 
listada entre as 50 maiores 
do mundo. Embora o país 
tenha registrado em 2021 
um superávit de US$ 61 
bilhões, com recorde nas 
exportações, que chegaram 
a US$ 280 bilhões, a parti-
cipação no comércio global 
está aquém do potencial do 
Comex brasileiro, mas com 
grandes chances de superar 
as dificuldades. 

Segundo Larry Fink, CEO 
da BlackRock, fundo que 
administra mais US$ 10 tri-
lhões globalmente, o Brasil e 
a América Latina podem se 
beneficiar do que chama de 
“nova ordem mundial”. Se 
Brasil, México e Colômbia se 
concentrarem e se abrirem 
para novos negócios, haverá 
mais empresas próximas ao 
nearshoring ou onshoring, 
modelo bastante utilizado 
na terceirização de serviços 
de tecnologia. 

A principal vantagem 
seria contar com fábricas 
regionalizadas para aten-
der uma demanda local, 
evitando rupturas na cadeia 
logística, como ocorreu com 
a China durante a pandemia 
e, mais recentemente, com 
a política de tolerância zero 
em relação aos casos de 
Covid, que levou ao fecha-
mento de alguns portos e 
cidades. 

A principal vantagem do 
nearshoring é descentrali-
zar a dependência de um 
único país, especialmente 
em cenários de incerteza. 
Porém é um processo que 
deve ocorrer gradualmen-
te, pois os “desbravadores” 
terão que solucionar pro-
blemas políticos e de infra-
estrutura regionais, além 
de promover investimentos 
consideráveis em tecnologia 
e formação de mão de obra 
especializada para desen-
volver uma nova cultura de 
comércio exterior. 

Os desafios são grandes, 
mas as oportunidades de fi-
gurar entre os protagonistas 
da nova ordem mundial são 
maiores e plausíveis na visão 
de entidades internacionais, 
pelo menos no médio e lon-
go prazos. 

(*) - É diretor comercial da Asia 
Shipping, maior integradora logística 
da América Latina e a única da região 

no Ranking dos 50 maiores agentes 
de carga do mundo.

Rafael Dantas (*)

Uber e Lyft elevam preços de 
forma absurda após atentado
Na manhã de terça-feira passada, um indivíduo abriu fogo dentro de um vagão do metrô em Nova 
York, ferindo diversas pessoas, algumas gravemente. 

Andrija Nikolic_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

Era hora do rush, os serviços 
do metrô foram paralisados, e 
pessoas buscaram alternativas: 

os serviços do Uber e de seu concor-
rente, Lyft.

Como era de se esperar, com o au-
mento da procura os algoritmos dessas 
empresas, que calculam tarifas em 
função da demanda, elevaram os preços 
abruptamente; ao que consta, corridas 
bastante curtas passaram a custar 70 
dólares ou mais.

A manipulação de preços durante 
um evento trágico obviamente não é o 
tipo de atenção que qualquer empresa 
gostaria de receber, mas é um perigo 
inerente aos sistemas automatizados 
que são incapazes de entender o con-
texto em que ocorre um aumento na 
demanda. 

Mas isso já aconteceu várias vezes: 
em 2016, depois que uma bomba explo-
diu em Nova York ferindo dezenas de 
pessoas; em Sydney, Austrália, quando 

pessoas foram feitas reféns por 16 horas 
em 2014; em Londres, depois que um 
veículo atropelou deliberadamente um 
grupo de pedestres em 2017; e em 2020, 
depois que oito pessoas foram baleadas 
no centro de Seattle.

Uber e Lyft comentaram o assunto 
de forma protocolar, solidarizando-
-se com as vítimas e prometendo 

estudar o reembolso de pagamentos 
feitos a maior. 

Este é mais um alerta acerca dos pe-
rigos decorrentes do uso de algoritmos 
que não são dotados de sólidas medidas 
de segurança

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

do Fórum Brasileiro de IoT

LUZ Soluções Financeiras abre 17 vagas de 
trabalho

@A LUZ Soluções Financeiras, referência no desenvolvimento de 
soluções inovadoras para gerenciamento de riscos e investimentos, 

está com 17 vagas abertas. Com o modelo de trabalho remoto, a empresa 
busca profissionais de qualquer localidade do país. Em São Paulo ou 
em São Carlos, cidades nas quais a empresa possui escritório fisico, 
os profissionais podem optar pelo modelo híbrido, ou seja, o trabalho 
pode ser executado de forma remota ou presencial, de acordo com a 
necessidade do gestor e do projeto. 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

objetivo é qualificar o grupo selecionado com conhecimentos práti-
cos e as habilidades necessárias para conquistar oportunidades de 
trabalho no ramo da Engenharia de Sistemas e Vendas na indústria 
de segurança de TI. As inscrições para o CPTIS vão até o dia 17 de 
abril. Para participar, os candidatos precisam enviar uma carta de 
apresentação (PDF – até 500 palavras) contando um pouco sobre 
sua formação ou experiência em TI e explicando porque têm perfil 
para participar do programa. Segue o endereço para envio do e-mail 
cpits_brazil@trendmicro.com.

Treinamento que abre o mercado de 
cibersegurança para jovens talentos

@Estão abertas as inscrições para a quinta edição do CPTIS - 
Programa de Certificação em Segurança de TI realizado pela 

Trend Micro, líder mundial em soluções de cibersegurança. Após 
ser realizado de forma online por dois anos, devido à pandemia da 
Covid-19, o treinamento retorna ao formato presencial. O CPTIS é 
voltado para jovens com até 27 anos, recém-formados em Ciência da 
Computação, ou que já tenham experiência na área de tecnologia. O 

O futuro da nuvem é híbrido e por 
que as empresas deveriam adotá-la?
Muito se ouviu sobre a nuvem nos últi-

mos tempos, sobre preferir uma pública, 
uma privada ou uma híbrida. O que é uma 
nuvem híbrida senão a combinação de um 
ou mais ambientes de nuvens públicas e 
privadas, permitindo maior controle e 
agilidade destas? 

Mas, qual modelo de nuvem híbrida 
funciona para sua empresa? A determi-
nação de como desenhar uma nuvem 
híbrida depende de como sua empresa 
utiliza a computação e as comunicações. À 
medida que a tecnologia muda, colocar 
estas novas soluções em funcionamento 
permite às empresas transformar a ma-
neira como operam hoje e dar um novo 
impulso a seus processos. 

Segundo o mais recente estudo da IDC, 
FutureScape: Indústria de TI mundial 
2022, Previsões – Implicações na Améri-
ca Latina para 2023, 80% das empresas 
usarão serviços ligados à nuvem. 

 
Uma infraestrutura na nuvem permite 

que as empresas sejam adaptáveis, es-
caláveis e resilientes, as aproxima das 
tecnologias digitais mais recentes e faci-
lita a inovação necessária para atingir os 
objetivos das linhas de negócios. 

Um exemplo de nuvem híbrida é o de 
uma nuvem privada (em seu próprio 
centro de dados ou com um parceiro de 
hosting) contendo os dados críticos, e o 
restante da informação como parte de 
uma nuvem pública.  

É por isto que as nuvens híbridas per-
mitem às empresas implementar cargas 
de trabalho em ambientes de TI privados 
ou em nuvens públicas e movimentar-se 
entre eles conforme as necessidades de 
computação e os custos forem mudando. 

Um relatório da Gartner prevê que a 
indústria de nuvem crescerá imensa-
mente nos próximos anos e finalmente 
representará mais de 45% de todo o gasto 

velocidade na geração de informações para 
tomada de decisão.

 
Investimentos de TI reduzidos. Uma 

nuvem híbrida envolve uma combinação 
de investimentos em infraestrutura, com 
o pagamento pelo uso dos recursos da nu-
vem pública. É por isto que a arquitetura 
de uma infraestrutura híbrida fornece o 
melhor dos dois mundos. Além disto, a 
administração centralizada permite uma 
produtividade melhor.

 
Espaço de armazenamento. Os depó-

sitos de dados são um dos componentes 
mais diversos, dinâmicos e sensíveis à 
localização geográfica da infraestrutura de 
TI e por isto é imprescindível contar com a 
ampla gama de soluções que o modelo de 
nuvem híbrida oferece para poder imple-
mentar uma solução de gestão de dados 
eficiente e alinhada às regras que os regem.

 
Escalabilidade e flexibilidade. A 

ideia de uma nuvem híbrida é que as 
cargas de trabalho estáticas sejam execu-
tadas dentro da infraestrutura corporativa 
(nuvem privada), enquanto as cargas de 
trabalho mais flexíveis possam ser envia-
das a uma nuvem pública.

 
Por último, possuir serviços mais 

rápidos. A nuvem lhe ajuda a adaptar-
-se às necessidades de computação sob 
demanda. Não é necessário adquirir hard-
ware adicional e contratar uma equipe 
para administrá-lo.

 
Implementar a nuvem híbrida será um 

passo fundamental para expandir as capa-
cidades das empresas, aumentar a agilida-
de de TI com conexões sem complicações 
e seguras aos provedores de nuvem mais 
importantes, e para uma gestão flexível das 
nuvens públicas, das nuvens privadas e de 
TI, além de enfrentar os desafios impostos 
pela 4ª Revolução Industrial.

(Fonte: Gabriel del Campo – Vice-Presidente 
Regional de Serviços de Data Center, Cloud & 

Segurança Lumen, LATAM).

corporativo em TI até 2026. As tendên-
cias (ubiquidade da nuvem, ecossistemas 
regionais de nuvem, sustentabilidade e 
infraestrutura automatizada CIPS) estão 
impulsionando este aumento massivo na 
quantidade de dinheiro gasto na nuvem 
pública. De fato, a consultoria prevê que 
a receita global ligada à nuvem atingiria 
474.000 milhões de dólares em 2022.

 
Como cada empresa é diferente, não há 

forma correta ou incorreta de adotar esta 
tecnologia. Em geral, TI precisa de uma 
boa quantidade de capital e a empresa 
desejará obter um bom retorno de seu in-
vestimento. Uma implementação de nuvem 
híbrida trata-se de eficiência; compartilho 
aqui mais detalhes sobre os benefícios de 
adotá-la: 

Baixa Latência. Edge Computing pro-
mete revolucionar a latência, com respostas 
quase em tempo real. Será muito útil poder 
processar perto de onde ocorrem transa-
ções, por exemplo, para a Internet das Coisas 
(IoT), já que os dados não viajarão longas 
distâncias até um Data Center, uma vez que 
o processamento de grandes volumes de 
informações é feito o mais próximo possível 
do usuário ou da fonte no campo que os 
produziu. O resultado final disso é: maior 
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