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Assim como
ocorreu na 

União Europeia 
com a GDPR, 

a Lei Geral
de Proteção de
Dados começa 

em período 
de transição e 

entra em vigor a 
partir de 2020. É 
neste tempo que 

as companhias 
precisam ajustar suas 

condutas para fi carem 
em conformidade com a 

exigência da lei

PMEs e a nuvem
Adoção de recursos 
computacionais em cloud 
facilitam a vida de 
pequenas e médias

Open Source
Oportunidades estão em 
banco de dados, aplicativos, 
plataformas web 
e sistemas operacionais

Xerox 
No Brasil, subsidiária 
da companhia passa 
a usar modelo de canais 
adotado mundialmente
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A  
Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD), recentemente sancionada, 

representa mais que um marco legal, 

ela promove a obrigatoriedade de maior 

transparência na coleta e no direcionamento 

de dados. Sem a prévia autorização do titular 

dos dados, a responsabilidade sobre eventuais 

incidentes, como vazamento ou roubo de 

dados, fi ca com quem os manipula. Multas 

podem chegar a R$50 milhões. Para empresas, 

representam oportunidades e desafi os.

No início do ano, a IBM Business Value 

(IBV) fez uma pesquisa sobre o impacto do 

GDPR, lei vigente na União Europeia, sobre 

o impacto que teria na opinião de líderes de 

negócios. Constatou-se que boa parte via 

uma oportunidade de revisar sua política 

de dados, visando melhorar a proteção e 

privacidade deles. A maioria via com bons 

olhos a lei. Poucos afirmaram não estarem 

aptos a se adequar à lei.

A LGPD traz consigo um movimento 

que exige uma mudança de cultura. Por 

enquanto, pelo menos uma parte das 

empresas no Brasil ainda não reconhece o 

valor de estratégias de compliance. A nova 

lei levanta essa questão. E, se por um lado, 

o desafi o é se adequar a ela, por outro, um 

ambiente de negócios regido a compliance 

pode passar muito mais segurança e se 

tornar muito mais atrativo para investidores. 

Boa leitura!
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GESTÃO  || POR ROBERTA PRESCOTT4 Edição 18 / Setembro 2018

Presidente Michel Temer (MDB) sancionou o texto 
com vetos; empresas têm 18 meses para fi carem em 

conformidade com as novas regras

Lei de Proteção Lei de Proteção Lei de Proteção 
de Dados coloca de Dados coloca de Dados coloca 

obrigações às obrigações às obrigações às 
empresasempresasempresas
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E  m debate desde 2010, por 
fim, em 14 de agosto último, 
o presidente Michel Temer 

sancionou a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD — Lei 13.709 de 
2018), cujo texto havia sido apro-
vado sem modificações, no dia 10 
de julho, no Senado. No entanto, 
a sanção sem vetos, defendida 
por diversos especialistas e en-
tidades, não aconteceu. Temer 
atendeu às solicitações feitas 
pelo Banco Central, pela Contro-
ladoria Geral da União (CGU) e pe-
los ministérios do Planejamento, 
da Fazenda, da Segurança Públi-
ca, da Justiça e da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comunica-
ções e vetou a criação da Agência 
Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) para atuar na fiscaliza-
ção da nova legislação, assim 
como a implantação do Conselho 
Nacional de Proteção de Dados 
Pessoais e da Privacidade.  

Prevaleceu, portanto, o enten-
dimento de que há vício de inicia-
tiva na criação da ANPD, uma vez 
que esta seria uma prerrogativa do 
Executivo e o Legislativo e o PLC 
não poderia propor a formação de 
autarquias que gerassem novos 
gastos no Orçamento. Contudo, o 
entendimento por parte de diver-
sos especialistas, incluindo repre-
sentantes do terceiro setor, em-
presas, associações e entidades, é 
de que a lei sem a agência nacional 
não é eficaz. 
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Na mesa de abertura no IX Se-
minário de proteção à privacida-
de e os dados pessoais, realizado 
pelo CGI.br e NIC.br, o deputado 
federal do PCdoB/SP e relator do 
texto, Orlando Silva, ressaltou que 
a falta de uma autoridade garan-
tidora retira a eficácia da lei. Na 
ocasião, o deputado aproveitou a 
fala para explicar que recebeu pa-
recer do jurista Ilmar Galvão sus-
tentando a constitucionalidade 
da criação da ANPD no projeto de 
lei e que foram ouvidos também o 
presidente da Câmara e parlamen-
tares mais experientes. “Isso nos 
deu confiança de que poderíamos 
criar a autoridade e que a sanção 
da presidência eliminaria qual-
quer judicialização da constitucio-
nalidade”, justificou.

O texto que havia passado no 
Senado fora considerado, tanto 
pelas companhias como pelo ter-
ceiro setor, como a redação pos-
sível, ainda que não ideal, da lei. 
As empresas consideraram que 
a legislação, conforme aprovada 
pelo Congresso, proporcionaria 
segurança jurídica ao setor pri-
vado para realizar coleta e trata-
mento de dados. A necessidade 
de haver uma ANPD sempre foi 
tida como extremamente neces-
sária para o cumprimento da lei 
— e arduamente defendida pelos 
representantes internacionais 
presentes ao evento do NIC.br.

A presidente do Centre for In-
formation Policy Leadership, Bo-

““Há um alto custo 
de adaptação para 
pequenas e médias 
empresas. Se não 
houver dosimetria, 
elas não terão 
condições de 
competir com 
as grandes
Marcelo Sousa, 
da Abradi
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jana Bellamy, defendeu por di-
versas vezes a criação da ANPD 
como sendo um instrumento 
fundamental para a aplicação 
da lei. “Não vejo autoridade 
como um problema, elas ope-
ram dentro da lei e o poder não 
é arbitrário”, afirmou. Uma das 
críticas feitas à ANPD, ao longo 
dos debates, refere-se à aplica-
ção de multas. Bellamy explicou 
que, sim, é necessário percorrer 
um longo caminho e amadure-
cimento para o entendimento 
acerca das multas e aplicação 
das mesmas. 

De opinião semelhante, Bru-
no Gencarelli, líder da unidade 
de proteção e fluxo internacio-
nal de dados na Comissão Euro-
peia, destacou a necessidade de 
as multas serem aplicadas com 
base em evidências. “Agências e 
autoridades de proteção de da-
dos asseguram a correta aplica-
ção da lei, sendo uma parte fun-
damental”, disse. Ele também 
ressaltou que os escândalos de 
vazamento de dados desperta-
ram as nações para a importân-
cia da proteção à privacidade em 
uma economia que é direciona-
da pelo uso dos dados.

Temer sinalizou que a auto-
ridade nacional possa a ser cria-
da por meio de projeto de lei. No 
entanto, alguns setores clamam 
para que seja feito por meio de 
uma Medida Provisória a fim de 
tornar mais ágil o processo.   

Bruno Gencarelli, 
da Comissao Europeia
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Preparando 
as empresas 
Assim como ocorreu na União Europeia 
com a regulamentação deles, a GDPR, a 
lei brasileira entra em vigor após um perí-
odo de transição de 18 meses, ou seja, em 
2020. É neste período que as companhias 
precisam ajustar suas condutas para fi ca-
rem em conformidade com a exigência da 
lei. Stella Hiroki, doutoranda em Tec-
nologias da Inteligência e Design Digi-
tal e pesquisadora sobre o desenvolvi-
mento de Smart Cities, aponta o Porto 
Digital, parque tecnológico de Recife, 
como exemplo de solução inteligente. O 
complexo abriga mais de 250 startups, 
pequenas, médias e grandes empresas 
e multinacionais que somam mais de 
7.100 trabalhadores em uma área de 
149 hectares. “Porto Digital em Recife 
é um exemplo de utilização de tecno-
logia, implantação de um ecossistema 
de inovação e retenção de mão de obra 
de qualidade. Além de atuação em am-
pla escala que transformou o panorama 
social e econômico de Recife e do Nor-
deste”, analisa. 

A primeira medida para as empre-
sas, independentemente do porte e do 
segmento de atuação, é fazer uma ava-
liação minuciosa acerca de quais dados 
armazena e para qual finalidade.  Revi-
sar políticas de privacidade e proteção 
de dados pessoais é o passo seguinte. 
Recomenda-se que as empresas contem 
com ajuda de especialistas tanto em 
tecnologia (para entender, por exemplo, 
o tipo de tratamento que é feito e como 
os dados estão armazenados), quanto 
em direito para analisar os regulamen-

tos a luz da nova legislação. Estar em 
conformidade será de extrema neces-
sidade.  

A diretora-geral da Kroll no Brasil, 
Fernanda Barroso, lembrou que a pro-
teção de dados já era exigida em maior 
ou menor grau em algumas instâncias, 
mas agora o Brasil tem uma lei específi-
ca que contempla não só a confidencia-
lidade e integridade das informações, 
mas também sua disponibilidade, ou 
seja, quem acessa, em quais circuns-
tâncias e com qual nível de autonomia. 

“Para assegurar a conformidade, 
as corporações terão que realizar um 
mapeamento completo dos processos 
que envolvem o tratamento de dados, 
identificar possíveis vulnerabilidades, 
implementar controles mais eficientes, 
adotar recursos avançados como a crip-
tografia, monitorar continuamente os 
incidentes e estipular uma política de 
prevenção e gestão de crises”, apontou 
a executiva em artigo divulgado para 
imprensa.

O Relatório Global de Fraude & Ris-
co 2017/2018 da Kroll constatou que 
84% dos executivos brasileiros viven-
ciaram algum tipo de fraude em suas 
empresas no ano passado, sendo que 
as ocorrências relativas a não confor-
midades ou violação a regulamentos 
internos estavam entre as mais fre-
quentes, seguidas pelas fraudes finan-
ceiras e roubo ou perda de dados. Para 
a especialista, os procedimentos exigi-
dos pela LGPD reduzirão sensivelmente 
o nível de risco das operações, contri-
buindo positivamente para a imagem 
do País e das companhias nacionais no 
mercado internacional.

UM EVENTO. INFINITAS POSSIBILIDADES.

INGRAM MICRO ENGAGE é o novo ciclo de eventos em 
formato de roadshow da Ingram Micro Brasil que passará  
por 8 cidades Brasileiras durante 2018.

Para este ano, queremos muito mais que eventos cheios  
de palestras, queremos levar mais conteúdo, possibilidades, 
transformação digital e dos negócios de centenas de 
parceiros de tecnologia.

Você é nosso convidado mais que especial para ter um dia 
completo de conteúdos sobre a indústria de TI. Será um dia 
repleto de informações relevantes, estudos de cases, rodadas 
de negócios, reuniões 1:1 e muito mais! Confira as datas:

INSCREVA-SE

http://www.ingrammicro.com.br/portal/engage2018/
Inscrição Gratuita

23/05/2018

13/09/2018

20/06/2018

03/10/2018

24/07/2018

24/10/2018

21/08/2018

13/11/2018

RIO DE JANEIRO - RJ

PORTO ALEGRE - RS

FLORIANÓPOLIS - SC

SALVADOR - BA

RECIFE - PE

BRASÍLIA - DF

BELO HORIZONTE - MG

RIBEIRÃO PRETO - SP

REALIZADO

COM SUCESSO! REALIZADO

COM SUCESSO! REALIZADO

COM SUCESSO! REALIZADO

COM SUCESSO!

anuncioinfor.indd   1 28/08/18   13:16

8 Edição 18 / Setembro 2018

““Porto Digital em 
Recife é um exemplo 
de utilização 
de tecnologia, 
implantação de 
um ecossistema 
de inovação e 
retenção de mão de 
obra de qualidade. 
Além de atuação 
em ampla escala 
que transformou o 
panorama social e 
econômico de Recife e 
do Nordeste

Stella Hiroki, 
doutoranda em 
Tecnologias da Inteligência 
e Design Digital
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Cultura da privacidade 
Marcel Leonardi, diretor de políticas públicas 
do Google, disse, no IX Seminário de Proteção 
à Privacidade e aos Dados Pessoais, esperar 
que a existência da autoridade fosse mantida 
e aprovada na sanção presidencial, o que não 
aconteceu. Com relação à atuação das empre-
sas, ele lembrou que, além dos desafi os de 
compliance, elas precisam se organizar e re-
pensar o uso de dados para fi carem de acordo 
com a lei desde a sua origem. Como exemplo, 
citou a realização de um trabalho de documen-
tação interna, elencando qual é a base legal 
para o tratamento de dados. Para ele, a manei-
ra como as empresas vão tratar os dados será 
um diferencial competitivo. “Está começando a 
cultura de privacidade”, ressaltou. A primeira 
medida para as empresas, independente-
mente do porte e do segmento de atuação, 
é fazer uma avaliação minuciosa acerca de 
quais dados armazena e para qual finalida-
de.  Revisar políticas de privacidade e prote-
ção de dados pessoais é o passo.

Para Fernanda Bruno, pesquisadora da 
UFRJ e membro-fundadora da Lavits, hou-
ve uma mudança que colocou, pela primeira 
vez na história, o setor privado como ator 
importante na proteção aos dados pessoais, 
uma vez que ele detém um volume de dados 
que antes estava reservado a outros seto-
res da sociedade. “Existe uma preocupação 
sobre a produção de conhecimento sobre 
hábito, comportamento e sobre o uso deste 
conhecimento para orientação de compor-
tamento e condutas. Acredito que instân-
cias de conselho multissetoriais e ANPD são 
fundamentais para enfrentar esses desa-
fios”, destacou.

Tem sido consenso entre as empresas, 
principalmente as de maior porte, que a 
nova lei será benéfica do ponto de vista 
de aumentar a segurança jurídica. Marcelo 

Sousa, presidente da Associação Brasilei-
ra dos Agentes Digitais (Abradi), lembrou 
que, ao mesmo tempo em que protege o 
indivíduo, o real dono do dado, a lei pro-
picia segurança jurídica para as empresas. 
“Teremos um ambiente mais seguro com 
lei e as empresas precisam encarar como 
investimento necessário que trará vanta-
gem competitiva”, disse, referindo-se aos 
gastos que as companhias terão para se 
adequarem à legislação. 

Ainda que a favor, Sousa mostrou-se 
preocupado com a interpretação da lei, 
principalmente, no que tange a dosimetria 
na aplicação da lei para pequenas empre-
sas. “Há um alto custo de adaptação para 
pequenas e médias empresas. Se não hou-
ver dosimetria, elas não terão condições de 
competir com as grandes”, concluiu.

A lei institui também que as empresas 
que controlam dados pessoais identifique 
um encarregado pelo tratamento de dados 
pessoais. As atividades do encarregado con-
sistem em aceitar reclamações e comunica-
ções dos titulares, prestar esclarecimentos 
e adotar providências; receber comunica-
ções da autoridade nacional e adotar provi-
dências; orientar os funcionários e os con-
tratados da entidade a respeito das práticas 
a serem tomadas em relação à proteção de 
dados pessoais; e executar as demais atri-
buições determinadas pelo controlador ou 
estabelecidas em normas complementares.

 As empresas que descumprirem as nor-
mas da lei estão sujeitas às punições que 
vão desde advertência, com indicação de 
prazo para adoção de medidas corretivas, 
até multa de até 2% do último faturamen-
to limitada a R$ 50 milhões por infração a 
multa diária. As instituições também ficam 
obrigadas a tornar a infração pública após 
devidamente apurada e confirmada. 

““Existe uma preocupação 
sobre a produção de 
conhecimento sobre 
hábito, comportamento 
e sobre o uso deste 
conhecimento 
para orientação de 
comportamento e 
condutas. Acredito que 
instâncias de conselho 
multissetoriais e ANPD 
são fundamentais para 
enfrentar esses desafi os

Fernanda Bruno, 
pesquisadora da UFRJ
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Impressão 
nacional 
em alta
empresas integradoras de soluções, 
revendedores de valor agregado, 
varejistas e revendedores de 
hardware e software, independente 
do tamanho da empresa. Junto 
com as revendas, a Xerox poderá 
criar soluções customizadas para 
clientes de todos os tamanhos, em 
diversos segmentos, da iniciativa 
privada ou governo. Quantas 
empresas aderiram e como está a 
capilaridade no Brasil?
Geralmente, o mercado classifi ca 
os parceiros de acordo com seu porte 
conforme a relação de faturamento 
que o canal tem com o fabricante.  O 
Global Partner Program é diferente, 
categorizando os parceiros com base 
no go to market e suas competências. 
Neste caso, entendemos como o 
DNA do parceiro, verifi camos se o 
perfi l da empresa é de tecnologia 
de documentos, de integração 
de sistemas ou de revendedor de 
produtos de TI (também chamado 
no mercado de revendas de volume). 
Esta informação nos dá um primeiro 
mapeamento do tipo de portfólio 
de produtos e soluções Xerox que se 
adequam ao parceiro. Em seguida, 

A 
partir de outubro, a Xerox do 
Brasil lançará um novo modelo 
de canais, que vem sendo 

adotado mundialmente. O Programa 
Global de Canais não mais será 
voltado para escritório, mas também 
para produção.

Diante disso, Ticiana Neves, 
gerente de Marketing para Canais 
Marketing & Estratégia da Xerox 
Brasil, explica que a companhia 
percebeu a necessidade de um 
programa global, compartilhando 
conceitos, metodologias e sistemas, 
aumentando a agilidade na resposta 
às demandas dos parceiros. 

Embora o novo modelo seja 
lançado no último trimestre deste ano, 
Ticiane confi rma a representatividade 
dos parceiros da Xerox no mercado 
nacional. “A nossa expectativa é que 
o canal represente 60% da receita da 
organização no País ainda em 2018”. 
Leia a entrevista completa abaixo.

ENTREVISTA  || POR PAULA ZAIDAN12 Edição 18 / Setembro 2018

A Xerox reformulou o programa de 
canais para produtos de escritório 
em janeiro deste ano. O que mudou?
A Xerox reformulou seu Programa 
de Canais passando de iniciativas 
regionais de afi liadas para ter 
um programa global. Com isso, o 
Xerox Global Partner Program, que 
envolve toda a gama de produtos 
Xerox, tanto de escritório quanto 
de produção, tem sido baseado nos 
países. No Brasil será lançado em 
outubro deste ano.

Que balanço faz da estratégia do 
Xerox Partner Network (XPN)?
O Programa Xerox Partner Network 
(XPN) já está no ar há quase 10 anos e 
evoluiu muito ao longo deste período, 
agregando cada vez mais no dia a dia 
dos parceiros. Entretanto, a Xerox 
Corporation percebeu a necessidade 
de passar a ter um programa global, 
que compartilhasse conceitos, 
metodologias e sistemas, dando um 
ganho de agilidade na resposta às 
demandas de nossos parceiros.  

Com o novo conceito, a Xerox passa 
a oferecer oportunidades para 

o parceiro defi ne se ele deseja ter a 
chancela de especialista Xerox para 
um ou mais mercados, podendo 
então se credenciar como Especialista 
em Gestão de Serviços de Impressão 
Gerenciada, Especialista em Produção 
(Alto Volume), Especialista em 
Apps & Soluções ou Provedor de 
Serviços Autorizado (ASP). Para cada 
credenciamento há requerimentos 
em relação a estrutura, pessoal e um 
path de treinamento/certifi cação 
que precisa ser concluído. Assim, 
deixamos nas mãos de cada empresa 
a defi nição das áreas que deseja 
explorar e traçamos em conjunto o 
caminho a ser trilhado.

Com as novas tecnologias de 
Inteligência Artifi cial e IoT, como a 
Xerox vem se desenvolvendo e de 
que maneira está trabalhando com 
os canais nesse sentido?
A Xerox é reconhecida por seu 
histórico de inovação desde a sua 
criação e tem diversos centros com 
esta fi nalidade, como é o caso do 
Palo Alto Research Center. Em 2017, 
a Xerox fez o maior lançamento de 
sua história, com produtos com a 
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Tecnologia ConnectKey, totalmente 
preparados para trabalharem com 
Inteligência Artifi cial e IoT. Temos 
em torno de 50 aplicações prontas e 
disponibilizadas para nossos parceiros 
no mundo, mais de 30 das quais já 
disponíveis no Brasil com as mais 
diversas fi nalidades. Além disso, os 
próprios canais podem desenvolver 
apps para nossas impressoras através 
de um SDK que disponibilizamos.

Existe algum diferencial do perfi l do 
canal para esse tipo de solução de 
impressoras conectadas às coisas?
Para trabalhar com este tipo 
de solução o canal precisa 
ter um perfi l de atuação com 
apps, preferencialmente com 
desenvolvimento. Importante 
contar com analistas que consigam 
entender e traduzir as necessidades 
dos clientes para desenvolver aquela 
aplicação. Entretanto, caso canal não 
tenha o perfi l de desenvolvimento, 
a Xerox possui parceiros 
especifi camente de desenvolvimento 
que podem traduzir a ideia no papel 
para uma app em produção. 

De que maneira a Xerox está 
trabalhando essa estratégia com os 
canais e quais os setores-alvo?
Dentro do Xerox Global Partner 
Program, uma das especializações 
que o parceiro pode conquistar 
é a de Especialista em Apps & 
Soluções. O credenciamento nesta 
especialização traz o canal para um 
grupo seleto de parceiros para os 
quais ministramos treinamentos 
específi cos, temos fóruns de 
discussão e compartilhamento de 
informações sobre o tema. Daliana 
Gambaro, gerente de negócios 
para Soluções Xerox, identifi ca 
canais em potencial e os convida 
fazerem parte deste grupo, 
mas qualquer canal interessado 
pode  nos contactar e passar pelo 
processo de credenciamento.

Qual a expectativa da Xerox para 
2018 em volume de negócios e 
qual será a representatividade 
dos canais no cenário nacional e 
na América Latina?
A nossa expectativa de crescimento 
para 2018 vem se confi rmando, com a 
área de Canais representando quase 
60% da receita da Xerox no Brasil.

Edição 18 / Setembro 2018
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PMEs: 
cabeça 
nuvens
nas

I novação com redução de custos, escalabilidade e otimização de 
processos, menores investimentos em equipamentos e facilida-
de para gerenciar e implantar softwares e plataformas. Estes são 

os principais benefícios propagados pela indústria desde que a com-
putação em nuvem (ou cloud computing) despontou no mercado. 

Entre as promessas estava a de democratizar o acesso à tecno-
logia, mesmo para empresas pequenas, com orçamentos apertados 
e sem pessoal especializado. Será que a promessa se cumpriu? 

Ao que tudo indica sim, muito embora faltem estudos mais 
sólidos a respeito da adoção geral de cloud por pequenas e mé-
dias empresas brasileiras. Entidades como a Associação Brasi-
leira das Empresas de Infraestrutura e Hospedagem na Internet 
(Abrahosting) projetaram investimentos de R$ 100 milhões em 
nuvem pelas PMEs durante 2017, mesmo com a crise. Um estu-
do feito pela Paessler AG também no ano passado, mas dessa 
vez com empresas nos EUA, Reino Unido e Alemanha, mostrou 
que a aceitação é crescente: 63,5% confiavam na tecnologia e 
planejavam expandir o uso de serviços de TI na nuvem nos pró-
ximos anos.

Adoção de recursos 
computacionais 
em cloud facilita a 
vida de pequenas e 
médias e aceleram 
transformação 
digital, mas 
mercado ainda tem 
muito espaço para 
crescimento
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O interesse dessas empre-
sas pela nuvem é bastante 
relevante não só para os fa-
bricantes, mas também para 
os canais. Afinal, segundo a 
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílio Contínua 
(Pnad), do IBGE, as PMEs res-
pondem por mais de 50% dos 
empregos e de 25% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) do 
Brasil. Ou seja, elas precisam 
reforçar os modelos de negó-
cios e a eficiência da gestão 
para ganhar competitividade, 
o que em parte se traduz por 
demanda tecnológica.

“Acho que sim, [a nuvem 
em PMEs] é uma realidade, 
mas ainda está muito no co-
meço”, pondera Rodrigo Paiva, 
Diretor de Canais e SMB da Mi-
crosoft. “O potencial é muito 
maior do que se tem [efetiva-
mente implantado] hoje. An-
tes o desafio era de capacita-
ção digital, agora é muito mais 
em como usar a tecnologia, em 
pensar como as empresas po-
dem usá-la mais, porque o po-
tencial de serviços na nuvem é 
muito grande”.

Cloud é uma realidade para 
pequenas e médias porque de-
mocratiza o acesso a recursos 
básicos como armazenamento 
de arquivos e e-mail, mas tam-
bém outros mais complexos 
como infraestrutura para sites 
e aplicações de produtividade 
sem os grandes investimentos 
necessários no passado. 

“Cerca de 70% das empre-
sas ainda estão no modelo on-
-premises, ou seja, estão em 
fase de migração. Por isso fa-
zemos um grande investimen-
to na expansão do negócio, há 
muito espaço no mercado”, 
diz Marcos Andrade, CMO da 
CorpFlex, brasileira especia-
lista em gerenciamento de so-
luções corporativas na nuvem. 
“O momento é de obsolescên-
cia do parque do cliente, e na 
hora de fazer investimentos 
ele precisa pensar em migrar 
para a nuvem”.   

Complexidade 
crescente 
E para o pequeno negócio não se tra-
ta apenas de ter aplicações de e-mail 
e armazenamento na nuvem: há 
a possibilidade de levar aplicações 
“antigas”, mesmo as client server, 
para rodarem em servidores virtuais 
na nuvem. Este processo de jornada 
não signifi ca simplesmente “jogar 
tudo na nuvem”, explica Andrade. 
“Não é só entregar o servidor virtual, 
pois o cliente só estará mudando o 
problema de lugar”.

“A nuvem foi desde a origem e 
vai ser por muito tempo o grande 
habilitador de novos negócios. A 
empresa não precisa mais inves-
tir em hardware ou data centers 
para que isso ocorra. A aplicação e 
as ideias podem ser testadas em 
poucos minutos e só se paga aqui-
lo que se consome”, argumenta 
Fábio Andreotti, Diretor de Google 
Cloud para o Brasil. “Para as PMEs 
esse movimento ocorre através do 
consumo de alguma aplicação SaaS 
[software como serviço]”.

““Quando o cliente 
entende que há 

ganhos de custo, 
ele te escuta. 

Temos algumas 
‘demos’ para uso 
por um mês para 
validação, e isso 
tem funcionado 

bastante

Mário Rachid, 
da Embratel
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“Cerca de 70% 
das empresas 
ainda estão 
no modelo 
on-premises, 
ou seja, 
estão em 
fase de 
migração. 
Por isso 
fazemos 
um grande 
investimento 
na expansão 
do negócio, 
há muito 
espaço no 
mercado
Marcos Andrade, 
da CorpFlex
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utilizar na nuvem tem crescido em 
complexidade, e inclui sistemas 
de gestão de negócios (ERP) e de 
marketing (CRM), entre outros. Se-
gundo a mesma pesquisa da Paes-
sler AG citada no início deste texto, 
as aplicações mais populares são 
hospedagem, blog e gerenciamento 
de conteúdo (39,2%), e-mail (32%) 
e compartilhamento de arquivos 
(32,2%), mas as PMEs já plane-
jam recursos como monitoramento 
de redes sociais (34,6%), backup 
(33,9%) e CRM (35,4%).

“É cada vez mais comum, 
desde as pequenas até as gran-
des companhias, o consumo de 
softwares que antes eram tabu”, 
diz Mário Rachid, Diretor Exe-
cutivo de Soluções Digitais da 
Embratel. “Muitas estão usando 
ERP na nuvem, inclusive peque-
nas que já nascem na nuvem”.

Para Andrade, da CorpFlex, 
até dez anos atrás poucas empre-
sas eram capazes de pagar (caro) 
por uma licença de software de 
gestão. Com o mercado de nuvem 
em expansão, surgem soluções 
para PMEs com custos baixos, e 
que além de tudo dispensam a 
preocupação do cliente com ser-
vidores e operação.

Convencimento 
e jornada 
E qual é a nuvem “correta” para a 
pequena e média empresa? A res-
posta obviamente varia muito de 
acordo com o objetivo e o nível de 
maturidade de cada PME. 

“O maior apelo é mostrar o ga-
nho financeiro e de produtivida-
de. Quando o cliente entende que 
há ganhos de custo, ele te escu-
ta. Temos algumas ‘demos’ para 
uso por um mês para validação, e 
isso tem funcionado bastante”, 
explica Rachid, da Embratel, res-
saltando ainda o aspecto da segu-
rança e do suporte, fundamentais 
nesse segmento.

A tele estruturou o portfólio de 
nuvem e serviços de acordo com 
verticais da indústria, trabalhando 
com canais especialistas em seto-
res específi cos: varejo, serviços e 

No caso específi co do Google, es-
tamos falando do G Suite, usado por 
100 mil empresas no Brasil, segundo 
a fabricante, muitas delas PMEs. A 
solução inclui e-mail, produtividade 
e armazenamento no mesmo paco-
te. A Microsoft, por sua vez, oferece 
o Offi ce 365, tradicional pacote agora 
integrado à nuvem e que inclui apli-
cativos como Word e Excel, além de 
armazenamento na nuvem e e-mail.

“Com a união dos servidores em 
cloud, qualquer empresa pode ter o 
gerenciamento de todos os disposi-
tivos com informações corporativas. 
Se um funcionário saiu ou foi demi-
tido, é possível apagar todo conteú-
do referente à empresa do celular ou 
notebook da pessoa”, explica Paiva, 
da Microsoft. “Antes precisava-se de 
um servidor dentro de casa e agora 
a nuvem administra tudo, conectan-
do suítes de produtividade de forma 
muito mais efi ciente, produtiva e 
barata. A democratização trouxe um 
acesso de soluções de grandes em-
presas para as pequenas”.

Mas a gama de aplicações que 
as pequenas e médias começam a 

Rodrigo Paiva,
da Microsoft

Marcos Andrade,
da CorpFlex
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fi nanças, por exemplo, campeões 
de uso e adoção da nuvem. “Todos 
os setores que precisam de fl exibi-
lidade e escalabilidade, e que tem 
difi culdade para captar investimen-
to, estão na nuvem”, diz. “Soluções 
que tragam benefícios para o negó-
cio são um caminho sem volta”.

Para o Google, além da flexibi-
lidade, um dos grandes atrativos é 
o gerenciamento seguro da nuvem 
feito pelos próprios fornecedores. 
A companhia americana investe 
massivamente e de forma esca-
lável em sua nuvem pública. “É o 
nosso negócio. Investir o mesmo 
que o Google em segurança, R$ 
30 bilhões nos últimos 3 anos em 
infraestrutura, é inviável”, expli-
ca Fábio Andreotti. “As empresas 
precisam de velocidade para ino-
var e fazendo isso à moda antiga 
se gasta muito mais tempo em 
coisas que não geram valor”.

Além disso, conforme os dados 
se tornam uma commodity para as 
empresas, a nuvem resolve mais fa-
cilmente questões de interoperabi-
lidade entre sistemas, facilitando a 
extração de valor e insights. Afi nal, 
todos os segmentos sofrem pres-
são por mais competitividade e ino-
vação, e os dados são a chave para 
acelerar ante estes desafi os.

A CorpFlex, por sua vez, apos-
ta em um trabalho consultivo 
com cada cliente, entendendo 
particularidades do negócio e das 
aplicações, desenhando a jor-
nada de migração para a nuvem 
sempre a quatro mãos. “Sempre 
vamos entender o ambiente do 
cliente e propor soluções e ajus-
tes, e mostrar benefícios. É um 
ciclo de venda que leva de dois a 
três meses”, diz Marcos Andrade. 

Segundo ele, quanto maior a ma-
turidade do cliente, mais importante 
é a questão da redução de custos. 
PMEs mais maduras, por sua vez, 
ainda veem o preço como importan-
te, mas não vital, pois ele se preo-
cupa também com performance e 
estabilidade, já pensando na trans-
formação digital da operação.

“O cliente está em busca de 
um parceiro para trazer tecnolo-
gia e tirar das mãos dele proble-
mas que não fazem parte do ne-
gócio”, pondera.

É justamente nos parceiros de 
canal que repousa grande parte 
da estratégia da Microsoft para as 
PMEs. Segundo Rodrigo Paiva, a 
companhia aposta que os parcei-
ros de confiança sejam capazes de 
mostrar, mesmo para empresas 
menos maduras, benefícios não 
só de redução de custos, mas de 
aumento de possibilidades. 

“Soluções de nuvem deixaram 
de ser uma venda tradicional e co-
meçaram a ser um serviço e um re-
lacionamento de longo prazo, e isso 
faz com que os canais tenham es-
tabilidade no futuro sob o ponto de 
vista de fl uxo de caixa, tornando-os 
capazes de fazer mais investimen-
to, capacitar melhor e serem mais 
produtivos”, pondera. “Temos uma 
contribuição muito grande para es-
ses dois elos da cadeia.”

“As empresas 
precisam de 
velocidade 
para inovar 
e fazendo 
isso à moda 
antiga se 
gasta muito 
mais tempo 
em coisas 
que não 
geram valor

Fábio Andreotti, 
do Google

Fábio Andreotti,
do Google
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Open Source 
comemora 20 anos e ainda 
tem muito a oferecer
Oportunidades para o canal estão no 
desenvolvimento de banco de dados, 
aplicativos, plataformas web 
e sistemas operacionais
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E ste ano o open source come-
mora seu 20º aniversário e 
é inquestionável seu valor e 

contribuição na evolução do merca-
do de tecnologia globalmente. Para 
saber como os desenvolvedores 
estão se relacionando com o open 
source atualmente, o GitHub (pla-
taforma usada por desenvolvedores 
para hospedar códigos e adquirida 
pela Microsoft em junho deste ano 
por US$ 7,5 bilhões) realizou uma 
pesquisa no ano passado.

O levantamento, que teve 
5,5 mil participantes – sendo 3,8 
mil em projetos no GitHub e ou-
tros 500 de outras comunidades, 
constatou que para 58% dos de-
senvolvedores o software de có-
digo aberto é melhor, comparado 
aos sistemas proprietários e o 
mais seguro para 86%.

Outras preocupações constata-
das são a estabilidade e a experi-
ência do usuário (88% e 75% ex-
tremamente ou muito importante, 
respectivamente) quando se trata 
de escolher o software. Porém, 
nesse quesito poucos participan-
tes estão convencidos da superio-
ridade do código aberto: apenas 
36% disseram que a experiência do 
usuário tende a ser melhor e 30% 
que o software de código aberto é, 
geralmente, mais estável que as 
opções proprietárias.

A documentação incompleta 
ou desatualizada é um problema 
generalizado, observado por 93% 
dos entrevistados, mas 60% dos 
colaboradores dizem que rara-
mente ou nunca contribuem para 
a documentação. Apesar disso, os 
desenvolvedores ainda preferem o 
código aberto, onde 72% sempre 
procuram essa opção ao avaliar no-
vas ferramentas.

No Brasil, as expectativas são 
promissoras e, segundo a IDC, a 
maior demanda local é o desenvol-
vimento de banco de dados, aplica-
tivos, plataformas web e sistemas 
operacionais. 

“Podemos incluir IT Optimiza-
tion e Automation porque a padro-
nização e melhoria são as bases 
para qualquer projeto de Trans-
formação Digital”, complementa 
Silvio Mota, Diretor de Alianças, 
Canais & Vendas Indiretas da Red 
Hat Brasil – que tem como distri-
buidores a Ingram Micro, Arrow, 
Techdata e Pars.

Na concorrente SUSE, Sergio 
Toshio, VP e GM da SUSE para a 
América Latina, acrescenta ainda 
oportunidades em cloud (baseado 
em Open Stack), software defi ned 
storage (baseado em Ceph) e ges-
tão de container.

Para o executivo, em sistemas 
operacionais, as demandas são 
altas porque Linux está consoli-
dado no mercado corporativo. “No 
Brasil tivemos o apoio do governo 
no incentivo à adoção de Linux e 
também das provedoras globais 
de hardware e software, que in-
vestiram para que os servidores e 
as principais aplicações pudessem 
ter o Linux como um sistema ope-
racional certifi cado e suportado”, 
explica Toshio.

O SUSE Linux Enterprise, por 
exemplo, é um sistema operacio-
nal que pode ser usado em várias 
plataformas, do mainframe a no-
vos processadores ARM com cer-
tificação e suporte dos fabrican-
tes de hardware.

Na seara de software, o VP dá 
como exemplo o SAP HANA, que 
a SUSE tem um Linux específico 
para que os clientes SAP HANA 

Em julho a Amazon, Arm, Canoni-
cal, Intel, Liferay, Linaro, MariaDB, 
NEC, Pivotal, Royal Philips, SAS, 
Toyota e VMware se juntaram ao 
Facebook, Google, IBM, CA Techno-
logies, Cisco, HPE, Microsoft, SAP e 
SUSE para fazer parte do compro-
misso de cooperação GPL.

Isso significa que essas em-
presas se comprometem a forne-
cer a correção de erros para seus 
licenciados dos softwares GPLv2 
e LGPLv2 e licença 2.1, antes de 
rescisões, seguindo as conformi-
dades do Compromisso de Coope-
ração da GPL. 

A versão 2 da Licença Públi-
ca Geral (GPLv2) e as versões 
2 e 2.1 da Licença Pública Geral 
Reduzida (LGPLv2) não contêm 
períodos de correção antes que 
sejam encerradas. Esse proble-
ma foi abordado na versão 3 da 
GPL (GPLv3).

Compromisso de Cooperação GPL

possam ter uma melhor perfor-
mance e confiabilidade ao execu-
tar as aplicações.

“Para atender a demanda, 
nosso processo de recrutamento 
de novos parceiros é constante. O 
objetivo é ter uma quantidade su-
fi ciente de parceiros qualifi cados e 
capacitados para dar sequência à 
nossa estratégia de crescimento”, 
afi rma Toshio.

Neste momento, há o recruta-
mento de parceiros que possam 
ser especialistas nas novas solu-
ções de Software Defi ned Storage 
e de Container. No país a SUSE tem 
mais de 100 canais ativos e quatro 
distribuidores: Acorp, Ingram Mi-
cro, Tech Data e Westcon.

Na Red Hat todos os parceiros 
são multibrand, por isso, um dos 
grandes desafi os, de acordo com 
Mota, é o posicionamento da com-
panhia e seu portfólio diante dos 
outros fabricantes. A estratégia é 
oferecer margens competitivas e 
um potencial de mercado atrativo, 
com comprometimento de ambos 
os lados e um programa de canais 
bem estruturado. 

“Hoje temos mais de 100 par-
ceiros no Brasil em diversas mo-
dalidades: Resellers (canais de 
vendas), VADs (distribuidores), 
Hardware Vendors, Service Pro-
vider, System Integrators, entre 
outros. Estamos buscando canais 
com foco no apoio às empresas 
para transformação digital, seja 
em infraestrutura ou no desenvol-
vimento em Containers/Microsser-
viços”, explica Mota. 

No novo ano fi scal, que vai de 
março de 2018 a fevereiro de 2019, 
a Red Hat está em busca de dez 
novos canais para o desenvolvi-
mento de novos negócios no país.

Sílvio Mota, 
da RedHat
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Quem deve liderar a agenda de 
transformação digital nas empresas? 
A TI está empurrando esse movimento 
de transformação digital, mas não 
é um movimento de tecnologia. Eu 
enxergo que o CEO é responsável por 
liderar a transformação e mirar isso 
como estratégia. A transformação 
digital é a primeira fase que estamos 
vivendo. Daqui a alguns anos, não 
haverá a palavra digital. Será apenas 
transformação, porque tudo é digital. 

Como transformar a cultura 
das empresas e torná-las mais 
digitais de forma bem-sucedida?           
Acredito na metodologia Pragmatic 
digital, que a Sciensa construiu baseada 
em todas as experiências que tivemos. 
É preciso treinamentos para executivos 
e para a base da pirâmide. Temos um 
processo de modelagem do software 
em parceria com as equipes. Em nossa 
metodologia há 8 níveis de maturidade 
digital da empresa e existe um tempo 
específi co para passar de nível a nível.

Quais são as principais 
barreiras para acelerar a 
transformação digital no Brasil? 
Vi muitos CIOs sendo desligados 
das empresas porque não 
estavam apresentando resultado 
contundente. Eles estão focados 
em fazer uma entrega técnica 
para a área de negócio. Executivos 
como CIOs não estão tomando 
decisão e estão postergando 
para endereçar a transformação 
em suas companhias.
 

3 perguntas para 
Felipe Oliveira

O CEO da Sciensa fala sobre a importância do 
diretor na jornada da transformação digital.
Leia a íntegra em www.inforchannel.com.br 

Foto:
divulgação
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
SIGNIFICA MENOS PAPEL E 
MAIS PRODUTIVIDADE

Líder global em Serviços de
Gerenciamento de Impressão, 
a Xerox utiliza dados analíticos
para reduzir a impressão de 
papel e aumentar a digitali-
zação. Automação do fluxo de 
trabalho pode simplificar os 
processos de negócio de 
qualquer empresa, incluindo a sua.
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Entre em contato com um distribuidor Xerox:

O estudo Perspectivas de Cloud 
e Open Source na América Latina 
(realizado com 178 empresas da 
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 
México e Peru entre fevereiro e 
março de 2017) revelou que mais de 

70% das empresas ouvidas usam 
algum software open source.

O objetivo foi descobrir quais 
os motivos que levam as empre-
sas desses seis países a investirem 
e escolherem o cloud computing, 
open source e OpenStack, conside-

rando investimentos, atributos de 
valor, impactos e benefícios. 

O Brasil é o país que apresen-
ta a maior porcentagem de ado-
ção do open source na região, 
com 73%, e o que tem maior re-
presentatividade (34%), segui-
do pelo México (14%), Colômbia 
(17%), Chile (13%), Peru (12%) e 
Argentina (11%). 

E a aceitação do modelo de 
software entre as empresas 

brasileiras é ainda maior. A 
maioria dos 7% que tes-

ta a implantação pensa 
em realizá-la nos próxi-
mos 12 meses.

Os principais de-
safi os para a adoção 

do modelo, segundo as 
companhias ouvidas, 

são a sustentabili-
dade do projeto em 
longo prazo (62%), 
a incerteza com re-
lação ao suporte do 
provedor (51%) e a 

falta de recursos 
especial i-

z a d o s 
(47%).

Software livre tem 70% de aderência na AL

Estabilidade

Segurança

Experiência do usuário

Compatibilidade

Transparência

Customização

Custo

Replicabilidade

Produção confi ável

Inovação

Suporte

O que os usuários de código aberto valorizam no software?

Menos importante Mais importante
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