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OpiniãO
O comportamento de outras 

pessoas pode influenciar  
nos seus investimentos

É difícil observar os 
movimentos da bolsa 
de valores sem ficar 
intrigado. 

Como pode o mercado 
de investimentos, 
do qual participam 

tantos profissionais talen-
tosos e altamente qualifica-
dos, alterar bruscamente 
sua visão de valor em um 
espaço de um ano - em 
mais de 80% para algumas 
empresas? Há quem diga 
que o mercado é eficiente, 
mas às vezes ele comete 
excessos e simplesmente 
erra. A fonte desses ex-
cessos pode ser mais sutil 
do que imaginamos.

Em seu famoso livro 
“Thinking Fast and Slow”, 
Daniel Kahneman, ganha-
dor do prêmio Nobel de 
economia, descreve a exis-
tência de dois sistemas de 
raciocínio que coexistem 
em cada cérebro humano: 
o sistema 1 é rápido e heu-
rístico, responsável pelo 
que chamamos de intuição; 
enquanto o sistema 2 é lento 
e metódico, responsável 
pelo que entendemos como 
a racionalidade clássica.

A resposta que nos vem 
à mente primeiro é sempre 
do sistema 1. Esse método 
de pensamento rápido é 
útil em diversas situações 
de estresse, em que não há 
tempo para ponderações 
mais elaboradas, mas ele 
pode introduzir uma série 
de erros crônicos de racio-
cínio, chamados de vieses 
cognitivos. Um desses vie-
ses é o de prova social, em 
que um indivíduo tende a 
imitar o comportamento 
que enxerga em outras 
pessoas ao seu redor.

Esse viés tem mais uma 
característica importante: 
ela se intensifica em situa-
ções de incerteza e estresse. 
Sob pressão, é instintivo 
buscar conselhos das pes-
soas que transmitam maior 
confiança ou simplesmente 
copiar o que estiverem fa-
zendo. O problema é que 
o instinto julga apenas a 
aparência, e não qualidade 
da recomendação.

Quando há muitas incer-
tezas no cenário macroeco-
nômico, político ou no con-
texto em que determinada 
empresa está inserida, seria 

adequado que os investido-
res se mantivessem em um 
estado de dúvida. 

Porém, há sempre quem 
esteja disposto a discursar 
publicamente sobre temas 
incertos com extrema con-
fiança e assertividade, seja 
por falta de consciência 
sobre as incertezas envol-
vidas ou por saberem que 
esse tipo de discurso é mais 
eficiente para sua autopro-
moção do que o estilo mais 
ponderado. 

Em ambos os casos, a ima-
gem de certeza é falseada, 
mas atrai mesmo assim os 
que buscam orientação para 
decidir o que fazer em uma 
situação de incerteza e es-
tresse. Assim se iniciam os 
ciclos viciosos que condu-
zem a erros coletivos.

Primeiro, um orador au-
toconfiante leva a público 
conclusões que seriam 
questionáveis sob uma 
análise mais rigorosa, mas 
que apelam aos ouvintes 
em busca de um meio para 
abandonar seu estado de 
dúvida. 

O discurso conclusivo se 
soma à prova social de en-
xergar alguém defendendo 
o ponto publicamente, e os  
analistas menos rigorosos 
começam a adotar o novo 
ponto de vista. Depois, pas-
sam a divulgá-lo também, 
aumentando o número de 
pessoas que se posicionam 
a favor da tese e tornando 
a prova social cada vez mais 
forte, o que passa a atrair 
cada vez mais pessoas e 
reforça o ciclo.

Notem que, nos casos 
reais e de grandes propor-
ções, os discursos por trás 
desses movimentos não 
costumam ser obviamente 
falhos. Podem ser raciocí-
nios elegantes, logicamente 
consistentes e apoiados em 
vários fatos e dados reais. 
Porém, basta exagerar a 
probabilidade de algumas 
premissas que favorecem 
a tese para que toda ela se 
torne frágil. Realizar um 
diagnóstico desse tipo não 
é uma tarefa simples, espe-
cialmente se a maioria das 
pessoas estiver endossando 
a tese.

(*) - É sócio-gestor do Ártica Asset 
Management, cujo fundo de ações 
Ártica Long Term FIA rendeu mais  
de 30% ao ano desde sua criação,  

em 2013.

Ivan Barboza (*) 

News@TI
da companhia alemã para o desenvolvimento do bairro inteligente, a partir dos 
conceitos inovadores de uma Smart City. O uso extensivo de tecnologias da infor-
mação e comunicação será aplicado nas seguintes áreas: construção inteligente, 
energia, saneamento, mobilidade elétrica, telecomunicações, serviços digitais e 
sustentabilidade (https://www.siemens.com.br).

HDT Brasil conquista certificação inédita  da  
Huawei para América Latina
@A HDT Brasil, representante exclusivo Huawei no Brasil(VAP - Value Ad-

ded Partner), foi reconhecida pela companhia chinesa como uma parceira 
diferenciada e altamente qualificada. A HDT foi a vencedora do CSP (Certified 
Service Partner), que tem por objetivo reconhecer as empresas de melhor 
desempenho em cada segmento. A certificação CSP é bastante criteriosa e 
mede as qualificações de serviço dos parceiros de canal de cada representante, 
em cada região do mundo. A análise compreende três categorias: 3 Estrelas, 
4 Estrelas e 5 Estrelas. Quanto maior o grau de estrela, mais forte o nível de 
excelência e diferenciais de serviço oferecido aos usuários. "Esse prêmio re-
presenta a celebração e o reconhecimento por parte da nossa grande parceira 
de negócios, a Huawei - uma das principais empresas privadas do mundo. O 
CSP aumenta nosso compromisso com a excelência e confirma nossa missão 
de atuar em uma relação ganha-ganha com nossa rede parceira, contribuindo 
para o aprimoramento de cada um deles e com a sustentabilidade do setor", 
comemora Bruno Monteiro, diretor comercial da HDT no Brasil.

techtools health fecha parceria estratégica 
com a Amed Saúde

@A techtools health, empresa 100% dedicada à transformação digital 
na área da saúde, acaba de fechar uma parceria estratégica com a 

Amed Saúde, Gestão Hospitalar, composta por uma série de acordos de 
cooperação. Entre as sinergias detectadas pelas ofertas das empresas, a 
primeira será a aceleração da digitalização da central de monitoramento 
da Amed Saúde, companhia especializada em gestão hospitalar, por meio 
da implantação da plataforma Tília Saúde Digital em algumas dezenas de 
robôs de telepresença para interconsultas, voltados ao atendimento remoto 
em PAs, PSs e UTIs, com foco nas especialidades médicas cardiovascular 
e neurológica. 

Siemens e MARAEY assinam acordo para 
criação de Smart Destination
@MARAEY, o mais importante complexo turístico-residencial do Brasil, que está 

sendo desenvolvido na Costa do Sol, em Maricá, Rio de Janeiro, caminha para 
ser exemplo mundial em tecnologia, tornando-se o primeiro Smart Destination do 
país. Nesta semana, o empreendimento assinou um acordo com a Siemens, líder 
em tecnologia para indústria e infraestrutura, para implementação da expertise 

ricardosouza@netjen.com.br

Google Tradutor  
sai da China

A empresa mãe do Google, a Alphabet, anunciou que deixará de oferecer seu serviço Google Tradutor na 
China, alegando baixo nível de utilização.

Vivaldo José Breternitz (*)

É mais um passo no processo de 
encolhimento do Google na se-
gunda maior economia do mun-

do; seu site na China agora redireciona 
os usuários para a versão do serviço 
baseada em Hong Kong, que não é 
acessável a partir do restante do país.

O Google tem tido uma relação com-
plicada com o mercado chinês: a partir 
de 2010    retirou do ar, naquele país, 
seu mecanismo de busca em função da 
dura censura praticada pelo governo 
local, que também bloqueia outros 
serviços, como Google Maps, Google 
Play Store e Gmail.

Como resultado, concorrentes chi-
neses, como o mecanismo de busca 
Baidu e a gigante de mídia social e 
jogos Tencent, passaram a dominar o 
cenário da internet daquele país, em 
áreas que vão da pesquisa à tradução.

O Google ainda tem alguma pre-

Jirsak_CANVA

sença na China na área de produção 
de hardware – ali são fabricados seus 
smartphones Pixel que, no entanto, já 
tiveram parte de sua produção trans-
ferida para o Vietnã.

As empresas americanas tem sido 
vítimas do aumento de tensão entre os 

Estados Unidos e a China; Washington 
continua preocupada com o potencial 
acesso da China a tecnologias sensíveis 
em áreas como inteligência artificial e 
semicondutores.

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

Nos últimos anos, testemunhamos um movi-
mento acelerado de empresas de todos os tipos 
e segmentos migrando seus ambientes tecnoló-
gicos (workloads) para a nuvem. Até então vista 
principalmente como sinônimo de agilidade e 
flexibilidade, a nuvem foi rapidamente alçada 
a um recurso fundamental para organizações 
inovarem e serem mais competitivas. Quem não 
estava na nuvem chegou até a ser vista como 
uma empresa atrasada, enquanto quem fazia 
uso dela recebeu o status de inovadora e atenta 
às tendências. A pandemia e a necessidade das 
organizações continuarem operando mesmo 
com os colaboradores em modelo remoto, 
junto da falta de chipsets para montagem de 
equipamentos, contribuíram ainda mais para 
essa “pressão” do mercado. No entanto, essa 
migração desenfreada, com a criação de áreas 
de shadow IT (aquelas que fogem do complian-
ce da área de TI) - feita, muitas vezes, sem 
uma análise mais profunda do que deve ou não 
ser movido para uma das diversas opções de 
nuvem - teve como principais consequências o 
estouro da conta e falhas graves de segurança, 
amplamente divulgadas na mídia. Diante desse 
cenário, é hora de voltar?  

Antes de responder essa pergunta é im-
portante entender o cenário em que estamos 
inseridos hoje. Segundo estudos da IDC, 70% 
das empresas de médio e grande porte, no Bra-
sil, utilizarão ambientes híbridos. 97% já usam 
algum modelo de nuvem e tendem a manter ou 
aumentar o volume de workloads. 87% afirmam 
que têm e manterão um datacenter próprio ou 
terceirizado. Ainda em 2022, 41% do gasto em 
TI vai migrar do tradicional para a cloud pública, 
e 51% até 2025, o que demonstra um cresci-
mento acelerado para nuvens públicas. Todos 
esses dados mostram um aumento elevado em 
todos os aspectos e um nível de maturidade 
distinto entre as empresas, impondo desafios 
diferentes para cada uma delas.

Anos atrás, quando essa migração para 
a nuvem ganhou velocidade, a maior parte 
das empresas adotou o modelo de migração 
conhecido como lift and shift que, resumi-
damente, consiste em levar as aplicações do 

jeito que estão (as is) no datacenter local (on-
-premisse) para a nuvem, sem fazer nenhuma 
adaptação (tecnologicamente chamada de 
“modernização”). Hoje está mais evidente que 
essas aplicações - que não foram adaptadas – 
consomem, em nuvem, a mesma quantidade 
de recursos computacionais (processamento, 
armazenamento e memória) que naquele ser-
vidor antigo, tornando-as “mais caras”, afinal, 
quanto mais se exige da nuvem, maior é o seu 
custo. Soma-se a isso eventuais “displicências” 
de máquinas ligadas sem uso, resultando em 
contas não planejadas previamente.

Atualmente, grande parte dessas empresas 
estão vendo a conta subir à medida que o volume 
de dados, workloads e infraestrutura cresce com 
a digitalização das operações. A tendência – caso 
essas organizações mantenham essa estratégia 
inicial – é que os custos continuem crescendo, 
já que os negócios dependem cada vez mais de 

uma grande quantidade de informações para 
tomada de decisões mais rápidas e assertivas, 
melhor experiência do usuário etc. 

Mesmo diante de todos esses fatores, a res-
posta à pergunta inicial que norteia este artigo 
é: não, não é hora de voltar da nuvem, mas de 
reavaliar a estratégia de adoção, analisando 
o que deve ficar em ambiente local e o que 
ir para a nuvem, e desenvolver mecanismos 
de controle de custo a partir de práticas de 
FinOps e políticas de segurança e governan-
ça. Tão importante quanto esses elementos 
é mapear cada aplicação e determinar onde 
ela se desempenha melhor, se em ambiente 
local ou em nuvem, do ponto de vista de per-
formance, segurança e custo. São por esses 
motivos que, como demonstra a IDC, 61% das 
empresas querem uma abordagem consultiva e 
independente para auxiliá-las nesse processo.

A consultoria visa justamente auxiliar essas 
organizações que ainda estão definindo sua 
abordagem inicial de ir para a nuvem assim 
como as que não conseguiram operar esse 
ambiente de maneira ágil, segura e econô-
mica. O serviço tem o objetivo de facilitar, 
agilizar e levar mais transparência a todo o 
processo de migração para a nuvem, em que 
é definido todo o planejamento e a jornada 
para a nuvem híbrida. Pode-se ainda desenhar 
o escopo de servidores e máquinas virtuais 
a serem migradas para nuvem, fazer toda a 
estruturação do business case, configuração 
de contas, controle de acessos, gestão de 
políticas diversas e muito mais. 

Entender o ambiente tecnológico do usuário 
e definir quais aplicações e como elas devem 
ser levadas para a nuvem, ou eventualmente 
permanecer no datacenter “dentro de casa”, em 
busca da melhor performance-custo-segurança, 
são algumas das vantagens de buscar um parcei-
ro tecnológico com profundo conhecimento em 
ambientes híbridos, usando o melhor que cada 
um oferece de cada lado (público ou privado).

(Fonte: Walter Kämpfe é Sr. Sales Director,  
Cloud na NTT Ltd.)

É hora de voltar da nuvem?

Walter Kämpfe
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Pesquisa aponta que 20% dos brasileiros 
gostariam de “se deletar” da internet

Estima-se que 77% da popula-
ção brasileira esteja online. No 
entanto, um estudo realizado pela 
NordVPN – especialista em ciber-
segurança – apontou que pelo 
menos 20% dos brasileiros gos-
tariam de “se deletar” da inter-
net. Isso ocorre porque 43% 
disseram que as plataformas 
digitais tomam muito do seu 
tempo, enquanto 32% se sentem 
usados por empresas que explo-
ram seus dados pessoais.  

De acordo com os entrevis-
tados da pesquisa, realizada 
com mil pessoas, quase cinco 
em cada dez disseram que suas 
informações financeiras pessoais 
são as que mais gostariam de ex-
cluir da internet. Outros 30% dis-
seram não confiar na internet e 

25% disseram ter medo de serem 
manipulados. 

O levantamento aponta ain-
da que, 43% das pessoas gos-
tariam de deletar momentos 
embaraçosos, 23% queriam ex-
cluir fotos/vídeos pouco lison-
jeiros, 20% retirariam da inter-
net perfis antigos de namoro 
e 7% optariam por deletar o 
histórico de emprego anterior. 

Para quem deseja ficar anô-
nimo online e está disposto a 
pagar por isso, o estudo reve-
la que 46% dos brasileiros pa-
gariam até R$ 500, 8% pagariam 
entre R$ 501 e R$ 2,6 mil e 3% 
pagariam entre R$ 2.601 e R$ 
5,3 mil (https://nordvpn.com/
pt-br/blog/brasileiros-apagar-
-presenca-online/).


