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anhar mercado não é sorte. Depende de estudos e pesquisas que
auxiliem a identificar tendências e
potenciais mercados de atuação. Para ajudar as empresas na tarefa anual de saber
de especialistas quais são os possíveis e
prováveis rumos tecnológicos, bem como
do mercado, Infor Channel traz na primeira
edição de 2019, temas que vão ao encontro dessa expectativa.
O processo para vencer a concorrência
e ganhar mercado começa com a ordem na
casa; engajar funcionários de todos os departamentos, usar ferramentas para bem
administrar o negócio, fortalecer a marca
são essenciais. Só depois – mas sem considerar como sendo segundo plano –
vem a fase de conhecer o mercado, as
potencialidades de segmentos, políticas setoriais e nacionais que ajudem
a calcar as decisões.
As páginas seguintes trazem
reportagens com o mesmo
pano de fundo: a busca por produtividade, lucratividade. Hoje,
tudo isso só pode ser alcançado
por meio da tecnologia que, assim
como o ser humano, está em constante evolução.
Optar por uma tecnologia ou
mercado ou, ainda, escolher o caminho a seguir é uma opção que
deve ser avaliada e planejada;
com os riscos calculados.

Se o passado construiu o presente,
agora há um novo olhar para horizontes
provocadores.
Feliz Ano Novo! Feliz Ano desafiador!
Irene Barella

18/01/2019 13:23:37
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Um marco
diante de
mudanças
estruturais
nos negócios
em todas
as verticais,
2019 vai
instigar ações
inovadoras em
toda a cadeia
de TIC
cada início de ano, além dos
votos de prosperidade, empresários, consultores e empreendedores de todos os setores ficam de
olho nas tendências e nos rumos do
mercado, para que possam confirmar
as ações planejadas, visando alcançar
lucratividade e continuidade dos negócios, ao longo dos meses seguintes.
Em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, segmento com muitas peculiaridades não é diferente. Por
isso, Infor Channel ouviu especialistas
que apontam tecnologias e verticais
que merecem atenção em 2019.
Em diferentes estágios de adoção,
já consolidadas, sendo absorvidas ou
que ainda engatinham, se destacam
a Computação em nuvem, que tem
grande adoção e força de tração; Blockchain, ainda na fase de evangelização e com uma gama de possibilidades e Realidade Virtual no B2B com os
óculos, mas tateando ainda no B2C.
Além de 5G, Internet das Coisas (IoT),
Realidade Aumentada (RA), Inteligência Artificial (IA), Aprendizado de
Máquina (Machine Learning), Big Data
e Business Analitycs. E tudo ao mes-

Ed21_06-09_Tendências.indd 7

mo tempo. E agora.
Em meio a tanta inovação a interoperabilidade é, em si, uma tendência, à medida que a partir de combinações surgem novas soluções voltadas
para elevar a competitividade das
empresas ou melhorar a percepção de
usuários finais. Inúmeros produtos e
soluções são desenvolvidos reunindo
Aprendizado de Máquina, Big Data e
Inteligência Artificial e que resultam
em aplicativos inteligentes. Nesse caldeirão, segurança é ingrediente vital
e primordial para o êxito de qualquer
oferta ou para evitar qualquer arranhão em marcas e reputações.
Mais que detectar tendências é
preciso ter muito claro que a forma de
gerir o negócio – em todas as indústrias – sofre transformações estruturais. Essa mudança atinge a processos
e implementações de novas metodologias, o perfil dos profissionais sejam
técnicos ou comerciais, e a mensuração dos resultados esperados na
contratação de produtos ou soluções.
“Para o nosso mercado, há transformação na estratégia de TI, que passa
a ficar ainda mais próxima das áreas
de negócios das organizações”, afirma
Anderson Figueiredo, consultor associado da Stratica, empresa de inteligência de mercado.
Para que os negócios digitais ganhem velocidade, eficiência e escala
é preciso contar com infraestrutura e
com tecnologias, tanto as mais recentes como as já consolidadas. “Soluções inteligentes vão eliminar rotinas
e repetições, ao passo que tecnologia
para atividades com baixo valor agregado, como robôs para ações repetitivas estão caindo em desuso”, diz
Cláudio Soutto, sócio-líder de IT Advisory da KPMG para a América Latina.
Ao mesmo tempo que os avanços
tecnológicos abrem portas e dotam
de inteligência esta forma de gerir as
empresas, há espaço ainda para as
tecnologias mais maduras. Isso porque, sem as estruturas adequadas
e pensadas para impulsionar a integração das tecnologias digitais desde
o início, as organizações não serão
capazes de obter todos os benefícios
disponíveis. “Essas bases são concebidas e construídas para impulsionar
a interconexão, simplificar e integrar
as tecnologias digitais desde o início”, aponta Wellington Lordelo, gerente de Marketing Solution da Equi-

nix. De forma geral, a ordem é evitar
direcionar esforços a tecnologias que
não permitam inovação e colaboração. Então, mesmo as tecnologias
‘antigas’ e que não despertam o imaginário das pessoas, como realidade
virtual, realidade aumentada e inteligência artifi cial, devem fi car no radar
dos executivos ao longo do ano. Entre
outras, estão continuidade de negócios, segurança da informação, tratamento de dados e armazenamento.

Mercado quente
Otimista. Esta é a defi nição do empresariado e institutos de pesquisa em
relação à demanda de negócios neste
ano. Alguns com otimismo moderado,
porém, cientes de que há projetos reprimidos que devem ser desengavetados. Afi nal, em termos de atualização
tecnológica fi car estagnado é perder
competitividade e potenciais contratos. “Como TIC acompanha o PIB, a
expectativa é que o mercado cresça de
4% a 5% pontos”, pontua Soutto,
da KPMG. “Para este ano,
poderemos chegar a uma receita
total de US$ 110 bilhões”, diz
Figueiredo. Até 2022, mais de 60%
do PIB global será impulsionado por

“

Tecnologia para
atividades com baixo
valor agregado, como
robôs para ações
repetitivas estão
caindo em desuso
Soutto, da KPMG
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ofertas e operações digitais segundo
estudo divulgado pela consultoria IDC.
A expectativa é que TIC gere um
montante de R$ 100 bilhões em 2019,
o que representará um crescimento de
4% a 5%, em relação ao ano anterior.
“São projeções realísticas e conservadoras”, pontua Soutto, da KPMG. As
projeções são que até 2022, mais de
60% do PIB global será impulsionado
por ofertas e operações digitais, segundo estudo divulgado pela consultoria IDC. Portanto, o nome do jogo é
transformação digital, e não deve ser
jogado apenas externamente, mas
praticado em casa. Ou seja, para ser
competitivo, ajudar o atual cliente a
entrar na era dos negócios digitais,
além de contar com a agilidade necessária para expandir a carteira para
novos contratos, é imperativo que o
próprio fornecedor de TIC também
seja um jogador e integre o time. No
mercado de tecnologia da informação
e telecomunicações o ditado ‘em casa
de ferreiro, o espeto é de pau’, jamais
pode ser aplicado.
A análise geral é que com o dólar estabilizado após a definição das
eleições majoritárias e com a provável
entrada de investimentos estrangeiros no País, o aumento de contratações de TIC da indústria local e a
revisão de leis, a exemplo da trabalhista, haverá forte movimentação no
mercado. Tudo isso contribuirá para
aquecer toda a cadeia de fabricantes,
distribuidores, implementadores, desenvolvedores e revendas do setor.
Some-se, ainda, a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD e o Plano Nacional de Internet das Coisas que estão
à porta e a indústria já se movimenta
para as adequações necessárias.
Para Pietro Delai, gerente de Consultoria e Pesquisa da IDC Brasil, a
agilidade será o principal fator que irá
diferenciar os concorrentes na corrida
pela conquista de posições no mercado, e está diretamente associada
ao resultado almejado. Com isso, os
gestores de TI serão cada vez mais
cobrados, ainda mais com startups
criando soluções alternativas e em
alta velocidade. “Nesse caso, quem
quiser chegar na frente terá de oferecer mais valor de forma ainda mais
veloz”. Mas, claro, ainda tem o fator
qualidade a ser considerado.
Há importantes e promissores
mercados para fornecedores de TIC.

18/01/2019 13:25:10
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O setor financeiro continuará na vanguarda quando o tema é volume de
investimentos em soluções tradicionais e, também, vem se destacando
na adoção de novos conceitos com o
intuito de melhorar a experiência de
seus clientes. Agronegócios desponta
na implementação de soluções com
IoT, automação, robótica e data science. Há grandes oportunidades em saúde, educação, automotivo e, de forma
geral, no setor industrial, com as tendências da Indústria 4.0.
“Vemos grande aumento de contratação de infraestrutura no modelo
cloud, o que vem provocando estagnação na venda de servidores e storage”, aponta Figueiredo. Por outro
lado, há aumento de receita dos fornecedores em aspectos tradicionais,
como outsourcing, desenvolvimento
e hospedagem de aplicações, licenciamento de software com ampliação
do modelo as a service. Especificamente para interconexão, a previsão
é que três verticais consumam, em
2021 na América Latina, a maior parte da capacidade da largura de banda:
geração de conteúdo e mídia digital;
serviços de cloud e de TI, e o de bancos e seguradoras. “Temos a visão de
que são áreas com um importante
crescimento nos próximos anos, prevendo investimentos em inovação e
tecnologia para garantir competitividade e performance”, avalia Lordelo.

Desafios nominados
Pesquisa Softex intitulada Prioridades dos Executivos de TIC brasileiros
para Transformação Digital, no quesito intenção de adotar tecnologias
emergentes em um período de três
a 12 meses, aponta IoT com 23,8%,
Computação em Nuvem (pública e

Ed21_06-09_Tendências.indd 8

privada) e Blockchain, com 19,9%.
Para médio prazo (um ano e meio a
até três anos), IA e Aprendizagem de
Máquina (Machine Learning) despontam com 34,7%.
Inteligência Artificial, que terá
as arquiteturas de próxima geração
descentralizadas, está evoluindo e há
previsão de que continue em ascensão
ao longo de 2019, mas tem muito chão
ainda pela frente no quesito evolução.
“Essa evolução passa da questão de
computação para genética”, afirma
Delai. As empresas que estão desenvolvendo IA trabalham para entender
as sutilezas da mente humana; um
tanto assustador se a base for a história da nave Discovery e o computador
Hal 9000. Hoje, longe de ser ficção, IA
como serviço vem mantendo o crescimento médio de 40% ano a ano. Ao
que tudo indica este ano será apenas
o início dos avanços projetados.
Às vezes confundido com IA, o
Aprendizado de Máquina ou Machine Learning, promete benefícios para

toda a indústria, com aplicações promissoras especialmente nos setores
automobilístico e de saúde. Continuam avançando os ‘atendentes’ para o
varejo, telefonia e bancos, por exemplo, além de incrementar as soluções
de mobilidade urbana. É importante
esclarecer que Inteligência artificial
é o sistema que consegue aprender
por conta própria e fazer referências
sobre o futuro e Machine Learning é
fazer com que a máquina aprenda um
determinado processo e responda de
uma forma mais elaborada. Pode ser
que no futuro sejam unificados.
Um assunto que permeia todas
as tecnologias é segurança da informação ou, cibersegurança, e deve
ser encarado como estratégico por
todas as organizações. A Lei Geral
de Proteção de Dados, que entrará em vigor em 2020 e a constante
preocupação com a privacidade vão
impulsionar soluções de segurança,
iniciando, desde já, movimento positivo no mercado, em especial para as

fornecedoras de soluções, advogados e consultores da área. “As empresas devem estar preparadas para
ameaças cada vez mais avançadas”,
alerta Marcel Mathias, diretor de
P&D da Blockbit, no Brasil. É urgente adotar segurança desde o escopo
de desenvolvimento (security by design) de qualquer produto ou serviço.
Velhas ferramentas com novas
táticas são pontos de atenção, diante
de uma nova era de ataques mais evoluídos e direcionados com phishings,
ransomware, criptojacking, um golpe
baseado na exploração de dispositivos (mobile e desktop) para minerar
criptomoedas. “Nesses casos, haverá
grande demanda de uso de serviços de
Threat Intelligence, monitorando atividades na Deep Web”, diz Mathias.
Já quase vovôs das tecnologias disruptivas, Big Data e Business Analytics devem gerar negócios que, em
dois anos, ultrapassarão os US$ 200
bilhões. A Forrester Research aponta
que o uso dessas aplicações aumen-

“

É perceptível o
aumento da
contratação de
infraestrutura no
modelo cloud, o que
provoca estagnação
na venda de servidores
e storage
Figueiredo, da Stratica

18/01/2019 13:25:14

Edição 21 / Jan. e Fev. de 2019

ta, em média, 32,9% ao ano. O crescimento é exponencial, na medida em
que são a base para inúmeras aplicações, inclusive para as que promovem
a transformação digital das empresas.
Em 2018, serviços atingiram um faturamento de US$ 3,2 bilhões no País.
Para este ano, as empresas devem
contratar ainda mais soluções de análises de dados.
Aplicativos de código aberto, que
armazenam grandes quantidades de
dados a uma rápida velocidade de
processamento, passaram a dominar
a ciência de dados. “E essa tendência parece continuar pelos próximos
anos”, avalia Carlos Eduardo Alves,
gerente de marketing da Claranet
Brasil. Com o escopo de uso de Big
Data ampliado, os departamentos de
TI devem passar por mudanças. As
equipes assumem diferentes papéis
dentro das corporações, acentuando
que suas responsabilidades estão
cada vez mais relacionadas à área de
negócios e à tomada de decisões.
Blockchain, tecnologia em que todas as transações são gravadas e compartilhadas ao longo de todo o processo, apresenta crescimento acentuado
porque, em um mercado incipiente,
qualquer projeto representa muito. “O
gestor ainda não conseguiu dar visibilidade e convencer o board de que a
tecnologia oferece muitas vantagens e
quais são elas”, avalia Delai.
Entre as promessas para 2019 está
a Realidade Aumentada (RA). Seu
potencial de crescimento se baseia na
possibilidade de aumentar a produtividade em diversos setores, como por
exemplo, na manutenção de máquinas complexas e caras. RA amplia as
fronteiras da interatividade, inclusive
com a combinação entre tecnologias.
Bastante usada no segmento de

“
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A evolução da
Inteligência Artificial
passa de toda questão
de computação para a
genética
Delai, da IDC
entretenimento e no corporativo, por
meio de ferramentas para treinamento de processos de negócio, Realidade
Virtual ganha espaço no setor imobiliário, mas em função do custo, ainda
tem o uso limitado. Para este segmento, a expectativa é que sejam movimentados US$ 45 bilhões até 2025.
Para a tão comentada Internet da
Coisas (IoT) é esperada uma explosão
de soluções práticas ao longo do ano,
consolidando sua adesão em manutenção preditiva, controle de estoque
em tempo real, gerenciamento de frotas, até robôs, veículos, drones e eletrodomésticos. Dados do Sistema Global para Comunicações Móveis, GSMA
Intelligence, mostram que conexões

de IoT na América Latina devem chegar a 1,3 bilhão, transformando o mercado todo. Em dois anos, IoT estará
em 95% dos produtos eletrônicos, de
acordo com o Gartner.
Já Cloud Computing, que tardou
um pouco para ser absorvida no Brasil por conta da infraestrutura de telecom, mostra que tem muito poder
de fogo e está pronta para viabilizar
novas soluções, para as mais variadas
aplicações e diminuir custos de armazenamento. Em função disso, há previsão de enorme quantidade de novos
serviços e soluções em nuvem.
Estudos apontam que data centers on-premisses serão substituídos
por cloud e co-location com interconexão. Em 2021, haverá um equilíbrio
da distribuição da infraestrutura de TI,
sendo: 33% Cloud, 33% data center
off-premisses e 33% data center on-premisses. A partir de 2021, a tendência é que on-premisses reduza bastante, conforme o Gartner.
Muito – senão tudo – de transformação digital depende das tecnologias 4G e 5G. As redes sem fio de alta
velocidade vieram para ficar e são
as respostas às novas tecnologias.
O 5G já está ‘na boca do povo’, mas
são necessários vultosos investimentos para viabilizar seu uso comercial.
De acordo com a GSMA, com o 4G
atingindo massa crítica em termos
de cobertura, ou 82% da população,
as operadoras atualizarão as redes,
para sustentar a aceleração do uso
de smartphones e de dados, abrindo caminho para a próxima geração.
Espera-se que as operadoras móveis
de toda a América Latina invistam
quase US$ 47 bilhões até 2020, em
atualizações de rede antes da mudança para 5G. A consultoria Deloitte

9

“

Bases são concebidas
e construídas
para impulsionar
a interconexão,
simplificar e integrar
as tecnologias digitais
Lordelo, da Equinix

divulgou relatório em dezembro de
2018, onde consta que neste ano, em
âmbito global, ao menos 25 operadoras oferecerão serviços 5G e, em 2020
outras 26 se juntarão ao time.
Acredite se quiser: já tem gente
falando em 6G. De acordo com as
expectativas do governo chinês até
2030 o país estará operando nessa
frequência.
No portal Infor Channel
(www.inforchannel.com.br) você fica
por dentro de todas as tendências do
mercado e das tecnologias que envolvem
o mundo dos negócios.

18/01/2019 13:25:19
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Oportunidades
nas alturas
Com estimativa de crescer 12,9% ao ano, a
indústria mundial de drones pode chegar aos
US$ 88,3 bilhões em vendas até 2027
Ed21_10-12_Drones.indd 10
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D

Agronegócio
responde por

40% do uso comercial
no Brasil, mas os vants têm
aplicação em inúmeras verticais
Boas

oportunidades
de negócios para
assistência técnica,
sensor, câmera
e software
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rone, palavra inglesa que pode
ser traduzida como zumbido
é um termo genérico e popular para aeromodelos. De acordo com
a Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac), drone pode ser entendido
como aeronaves não tripuladas, remotamente pilotadas e destinadas
para recreação e lazer. Já para os equipamentos utilizados para fins comerciais, a Anac define como aeronaves
remotamente pilotadas (RPA), não
tripuladas. Para este último caso, outro termo é usado no mercado: veículo
aéreo não tripulado, ou vant. Basicamente iguais, o que os difere é o uso.
Se para lazer ou comercial.
Muito mais que um brinquedo
para fazer imagens do lazer em fins
de semana, equipamentos deste tipo
têm, aos poucos, se tornado um dos
segmentos de alta tecnologia que
mais crescem mundialmente. A consultoria norte-americana Teal Group,
com base em estudo divulgado em julho de 2018, indica que esta indústria
crescerá anualmente em média 12,9%,
chegando à soma de US$ 88,3 bilhões
em vendas até 2027.
Isso explica o aumento do interesse dos fundos de capital nas mais
diversas aplicações comerciais. O mesmo relatório aponta que o uso corporativo de drones superará o mercado
de consumo em 2024, tornando-se o
maior segmento da aviação civil, excluindo usos militares.
O Brasil, é claro, não fica de fora
e observa movimentações expressivas de fabricantes, distribuidores e
revendas – sejam especializadas no
segmento de RPAs ou tradicionais
players do mundo das TICs diversificando portfólio. “É um mercado
que está crescendo bastante, principalmente após as regulações [leia
abaixo] deixarem mais claras a forma
de atuação das empresas”, pondera
Sergio Alexandre, sócio da PwC Brasil,
empresa de consultoria, auditoria e
assessoria de negócios.
Dados da Anac indicam que o País
registrou um salto de companhias especializadas nestes equipamentos:
de 821 cadastradas em julho de 2017
para 2.359 em 2018, incluindo fabricantes, desenvolvedores e revendas
especializadas em acessórios como
câmeras e sensores. Outras oportunidades de negócio estão em assistência técnica e software. Um estu-
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do encomendado pelo DroneShow,
evento brasileiro especializado neste
mercado, estima que em 2017 o mercado nacional movimentou cerca de
R$ 300 milhões, considerando toda
a cadeia produtiva. Em 2018, o faturamento aproximado de R$ 390 milhões colocou o Brasil na posição de
quinto maior mercado do mundo.

Indústria nacional e
aplicações
Mapeamento aéreo de lavouras e florestas é a especialidade da Xmobots,
fabricante brasileira de aeronaves sofisticadas, capaz de mapear até 800
hectares por voo, com sede em São
Carlos (SP). Nascida de um projeto de
pesquisa de um grupo de estudantes
de Mecatrônica em 2007, a empresa
faturou mais de R$ 6 milhões, dez
anos depois. Com 80% do faturamento vindos do agronegócio, a empresa
espera chegar aos R$ 10 milhões neste
ano. “O setor ainda é incipiente, muitas empresas são de garagem e não
têm capacidade financeira para certificar produtos”, diz Thatiana Miloso,
diretora comercial da Xmobots.
O que está puxando o mercado são
as grandes contraentes de serviços de
mapeamento. Por isso a empresa,
que comercializa os três modelos de
drones que tem “na prateleira”, em
2018 aumentou a aposta em serviços
de identificação e detalhamentos de
grandes extensões. “Os voos precisam
ser regulares, legais, ou você fica de
fora”. A ideia é não competir com os
clientes – que geralmente fazem eles
próprios o levantamento de regiões
pequenas –, mas sim alcançar áreas
de até 100 mil hectares em prazos
curtos. “São demandas específicas e
temos que entregar os resultados do
mapeamento como um todo, não só
as imagens”. No caso de cana-de-açúcar, por exemplo, é preciso demonstrar as linhas e falhas de plantio. “O
drone é apenas a ferramenta para
apresentar o resultado detalhado”,
explica Thatiana.
A Xmobots desenvolve não só os
drones propriamente ditos, mas também todos os software embarcados,
como o auto-piloto e o plano de voo.
Apenas os sistemas de processamento de imagens são de terceiros. As soluções específicas são elaboradas por
uma equipe interna de TI, de acordo
com a cultura monitorada.
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“

Em 2018 aumentamos
a aposta em serviços
de identificação e
detalhamentos de
grandes áreas

Thatiana, da Xmobots
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Teixeira, da Aldo Distribuidora

drones farão
entregas vitais
para transplantes e
chegarão mais rápido
que uma ambulância
Alexandre, da PwC

analista da PwC, não é difícil imaginar
no futuro próximo, drones fazendo
entregas de alimentos nas cidades
(como pizzas), de órgãos humanos
para transplantes e de equipamentos
médicos, que chegariam mais rápido
ao destino do que uma ambulância ou,
ainda, sendo usado para monitorar o
trânsito em tempo real. Por outro lado,
alerta, a geração de dados e imagens
pode ter implicações legais relativas à
privacidade de indivíduos, limitando
o número deste tipo de equipamento

pelas ruas. “A grande maioria das aplicações poderia ser feita por satélite ou
câmeras fixas. Não sei o quanto o drone encareceria os processos”, pondera.

Oportunidades
Para os canais de venda e distribuição
os vants e os drones surgem como
extensão natural dos portfólios de
alta tecnologia voltados para verticais
específicas. É o caso da Aldo Componentes Eletrônicos, distribuidora de
Maringá (PR), que viu nesses produtos

Regulação ajudou o setor
Atualmente quatro instâncias governamentais são responsáveis pela regulação dos drones e dos vants no Brasil e deve estar no radar de quem pretende operar esses equipamentos de forma legal. A primeira é a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que trata das homologações. A segunda
é a Agência Nacional de Aviação Civil, a Anac, responsável pela habilitação
dos operadores e pela certificação da aeronave. Essa atribuição teve início em
maio de 2017 com a edição do Regulamento Brasileiro da Aviação Especial
94 (Rbac-E94). Entre outras considerações, ele garante que qualquer pessoa
acima de 18 anos está credenciada para operar drones, sem necessidade de
cursos ou testes, bastando um registro online no Sisant.
Também está a cargo da Anac estabelecer categorias
que para os drones são três, de acordo com o peso: classe 1, acima de 150 kg; classe 2, de 25 kg a 150 kg e a classe 3, de 250 g até 25 kg. “A grande maioria dos modelos
no mercado, sejam recreativos ou corporativos, está na
categoria classe 3”, conta Carlos Galassi, arquiteto especialista no setor. “É preciso informar a Anac que uso
será feito do equipamento, se recreativo ou não”.

uma forma de atuar fortemente no
mercado B2B, embora também considere os usuários finais.
“Em 2017 os drones responderam
por 5% do nosso faturamento. Acreditamos que este índice salte para 20%
em 2019, um crescimento bem grande”, avalia Aldo Teixeira, presidente e
fundador da companhia que leva seu
nome, ressaltando que o mercado B2B
deve responder por 60% dessas vendas. “Há ainda uma tendência muito
forte de valor no hardware que vai junto com a solução”.
Software são necessários para gerenciar tudo. Câmeras e assessórios
específicos para aplicações diversas
exigem recursos como sensores de
calor e infravermelho, entre outros.
Há ainda a questão de armazenamento (cartões de memória e HDs
externos), e de autonomia (baterias
e carregadores adicionais), além de
maletas de transporte.
A Aldo é distribuidora oficial da
DJI, marca chinesa de drones considerada a maior do mundo, e toda a
venda é indireta. São cerca de 500
revendas cadastradas para comercialização desses produtos em todo território nacional. “O mercado demanda tecnologia e soluções de drones”,
sentencia Teixeira.
O impacto será tangível em vários setores da economia brasileira, se
houver disponibilidade para atender à
demanda.
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O SND Datacenter é um serviço de processamento de dados

Uma rede de parceiros comerciais
foi lançada no final de 2018 com quase
30 revendas. A expectativa é, inclusive, alcançar canais fora do Brasil até o
segundo semestre deste ano. Muito
embora, segundo a PwC, o agronegócio responda por 40% do uso comercial de vants no Brasil, são inúmeras
as verticais em que o equipamento
encontra aplicações. Infraestrutura,
agricultura, transporte, segurança,
mídia e entretenimento, seguros, telecomunicações e mineração são as
que têm maior potencial para absorver
a tecnologia, nesta ordem.
“Estávamos acostumados com o
uso em utilities e agronegócio, mas
muita coisa nova está surgindo, desde
acompanhamento de obras em prédios ou estradas, entregas de mercadorias, monitoramento de transporte
de valores em carros-fortes etc...”,
enumera Alexandre, da PwC. “Uma
empresa de seguro está investindo em
drones para monitorar frotas”, conta.
A fabricante de processadores Intel tem investido na tecnologia para
entregar soluções mais midiáticas,
como shows de luzes em céus noturnos, durante eventos esportivos.
Outros usos inovadores feitos pela
companhia incluem inspeção de pontes e observação de ursos polares em
ambiente natural, de forma a tornar
esta ação menos agressiva.
Vants autônomos já estão bem
evoluídos em outros países. Para o

“ “
Em 2017 drones
representaram 5% do
faturamento, em 2019
o cálculo é de 20%

SND DATACENTER.
COMPLEXIDADE ZERO.
CUSTO FIXO.
BENEFÍCIOS REAIS.
Uma forma simples, rápida e tranquila
de migrar para nuvem.
O SND Datacenter, é um serviço dedicado à
implementação e gerenciamento de ambiente cloud, ideal
para você que não quer mais se preocupar com
Infraestrutura, ter redução de custos, maior nível de
segurança, backups mais fáceis e a preocupação de
sustentabilidade da sua empresa.
Além disso, você e seu cliente contam com:

O SND Datacenter é um serviço de processamento de dados
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Suporte técnico 24x7 ou 12x5;
Monitoramento de performance e
disponibilidade;
Proteção da máquina e atualização de
segurança inclusos;
*
Sem fidelidade contratual e teste por 30 dias
sem custo.
*Verificar preços e condições com seu vendedor.

(11) 2187-8400 | datacenter@snd.com.br
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radicional marca no Brasil, a
Seal Sistemas tem muita bagagem e um portfólio pra lá
de diversificado. Em 1989 trouxe o
sistema de código de barras ao País
e orgulha-se de ter desenvolvido
o primeiro projeto-piloto de RFID
(identificação por radiofrequência)
da América Latina. Até 2002 atuou
como integradora e distribuidora de
valor agregado (VAD) da Symbol e da
Zebra Technologies. Em 2003, com
a venda do contrato de distribuição,
reposicionou-se como integradora
e voltou o foco para o atendimento
ao cliente. Wagner Bernardes, CEO
da Seal Sistemas e da Retail Next
fala da estratégia de vendas, da possibilidade de atuar via distribuidor,
e de como se prepara para oferecer
a Transformação Digital para seus
clientes, além das novidades e metas
da empresa para 2019.

ENTREVISTA || POR IRENE BARELLA

Tradição

combina

inovaç
Como é a operação da Seal?
Depois de nos reposicionar como
integradores nos preocupamos mais
com os end users, enquanto que
como distribuidor a preocupação
era com as revendas. Atuamos,
basicamente, 60% no varejo e os
40% é muito focado na indústria,
bens e produtos de consumo (CPG).
Contamos com leque enorme
de tecnologia, com etiquetas
eletrônicas, que substituem o
papel por display eletrônico e
acaba com divergências de preço,
com índice que gira em torno
de 28% no País. Atendemos ao
mercado hoje com soluções
de ESL (etiquetas eletrônicas
de prateleira), Voice Picking
(coletores de dados por
comando de voz), VBI (Vídeo
Business Intelligence), RFID
e soluções tradicionais
para captura automática
de dados (impressoras,
leitores de código de barras
e infraestrutura para redes

Wagner Bernardes,
CEO da Seal Sistemas e da Retail Next

Ed21_14-15_Entrevista.indd 14

18/01/2019 13:28:35

Edição 21 / Jan. e Fev. de 2019

ão

nada com

ação
sem fio locais e metropolitanas),
audiocode. Trouxemos dos Estados
Unidos o Workforce Manager,
software para gestão de força de
trabalho, com especificidades de
categorias trabalhistas.
O que muda ao atender
o cliente final?
Quando se faz imersão no cliente
e existe o compromisso real de
atendê-lo de forma adequada,
obrigatoriamente, deve-se abrir um
leque de ofertas. Continuamos com
coletor dados, impressoras, que faz
parte de nosso DNA. Nosso coletor
de dados é um device pequeno,
que realiza toda a operação por voz
e sobe a produtividade em 35%.
Vários clientes, entre eles o Pão de
Açúcar, têm toda a operação por
voz. A transformação que a gente
está fazendo, também na Seal, é na
linha de ouvir o que o cliente quer
e ajudar. Continuamos focados na
cadeia de abastecimento, nos seus
elos, para garantir performance, mas
com atenção em fornecer soluções
que farão o business do nosso cliente
se fortalecer e aumentar. Isso sem
deixar de lado a performance e a
redução de custo.
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Como é a estrutura para
transformação digital?
Criamos a unidade de negócios
Networking para temos uma base
muito sólida, ser escalável, permitir
conectividade com a nuvem,
garantir segurança, performance e
disponibilidade. Acreditamos muito
na virtualização e software de
gestão e no quanto a infraestrutura
é importante para impulsionar o
mercado e os negócios. Porém,
conseguimos materializar o
conceito na companhia e achamos
que o novo modelo é resultante
de big data, internet das coisas,
business intelligence, inteligência
artificial; tudo isso está debaixo
e um único guarda-chuva, que é a
Transformação Digital. Óbvio que
é um tema abrangente e temos
que nos posicionar dentro dele:
onde a Seal contribui para esse
negócio? Sabemos que nossa
contribuição é grande, porque
tudo o que for coletar, gerar e
trafegar de informação, passa por
uma transformação. O time todo
tem a orientação para levar ao
cliente: se você vai se transformar
digitalmente, vai transformar as
pessoas e a empresa. Não é possível

ser uma empresa digital se todo o
processo de captura de informação
da sua empresa não for automático.
E o que permite isso é IoT, código
de barras e voz. Precisamos olhar
e distinguir que isso é operacional,
vai me dar acuracidade, velocidade,
mas onde vai me ajudar a melhorar
os negócios? Uma coisa que mudou
acho que para o mercado e, com
certeza para a Seal, é que hoje a
gente olha a cadeia toda.
Quais são as apostas para 2019?
Estamos mirando para este ano,
somando todas as áreas, crescer
entre 25% e 27% no faturamento.
Sendo que em 2018 o crescimento
foi de quase 25% em relação a 2017.
Queremos repetir o índice de 25% em
2019. Apostamos que as novas BUs
vão contribuir rapidamente para o
negócio. Quanto a mercados, vamos
investir em saúde, e está em estudo,
dentro de governo, os nichos de
saúde e educação.
Apesar de 2018 ter sido desafiador,
terminamos o ano dentro do
planejado e com as unidades
estruturadas. Começamos 2019 mais
preparados e mais otimistas, com
base no que ouvimos dos clientes,
detectamos a necessidade do
mercado, como poderíamos contribuir
e a trouxemos para dentro de casa.
E, dentro da estratégia, esperamos
crescer nessas BUs e na nossa
atuação tradicional (coletor de dados,
impressoras, voz, etiqueta eletrônica)
que é o nosso core. Networking,
IoT e software para execução de
varejo são novas frentes e todas se
conectam. Quero oferecer toda a
linha de soluções que se encaixam
nas necessidades dos clientes,
conectadas. Infraestrutura é a base,
junto com toda a parte de devices
para coletar informações, IoT que se
liga com captura e, também, com
colocação de informação na nuvem,
e com a parte de big data. As coisas
têm que se falar. Senão, não faz
sentido. A ideia é que em 2019 a Seal
consolide esse modelo e, está nos
planos, trabalhar com distribuidores
parte do portfólio.
Qual é o modelo de vendas?
Somos parte de um ecossistema
diversificado porque, de um lado,
trabalho muito com hardware,

15

fabricantes e os distribuidores
Ingram Micro e Scansource, e compro
deles. Mas está no nosso plano fazer
o caminho contrário: se compro
coletor, por exemplo, posso vender
outros produtos para eles, porque
tenho um leque muito grande de
oferta. Etiqueta eletrônica, meus
softwares de IoT, de varejo, posso
colocar no mercado utilizando a
malha de distribuidores. Estamos
estudando quais serão eles. A Retail
Next, que trabalha com etiquetas
eletrônicas, tem plano de canal; um
mecanismo de agreement e algumas
revendas. No nosso programa
buscamos qualidade, não quantidade,
porque queremos um ecossistema
saudável e margens melhores. Eu
trabalho para gerar demanda para as
minhas 15 revendas, que são muito
focadas e estão Norte, Nordeste e
Sul. A ideia é unir outros produtos
para que ofereçam valor agregado,
para que ganhem mais dinheiro.
Temos um programa para venda
de solução como serviço que gera
receita recorrente. Vou capacitá-las
para IoT, porque temos um software
próprio e permite a venda de solução
embarcada. Está no ar há um ano
uma operação de e-commerce que
atingiu a meta de crescer 25%.
Como é formado o Grupo?
O grupo é composto por quatro
empresas: a Seal Sistemas,
Retail Next, Seal Telecom e Seal
Broadcast. A Seal Sistemas, com 80
funcionários, tem regional no Paraná,
Maranhão e Pará. Detectamos depois
de minucioso estudo o quanto as
regiões Norte e Nordeste estão
carentes e prontas para receber
tecnologia. A Seal Sistemas vende
para as maiores empresas do País
– das 25 maiores estamos em 15,
sendo que no varejo, das 10 maiores
estamos em nove. Vendemos muito
para empresas que não constam
nas estatísticas, mas são enormes e
desenvolvidas; às vezes os números
enganam. Foi isso que aprendi nesses
30 anos de Seal e, também, que se
tiver um cara bom, na região que está
com o pior PIB, as coisas acontecem.
O ser humano é muito importante,
no engajamento, em acreditar e
tornar possível. Cabe a mim montar
esse sonho, mas preciso de pessoas
para entregá-lo.

18/01/2019 13:28:38

16

GESTÃO || POR PAULA ZAIDAN

Edição 21 / Jan. e Fev. de 2019

O

ano começou com um grande
desafio para os escritórios de
contabilidade, fornecedores,
consultores e canais de TI envolvidos com o Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - e-Social.
Desde o último dia 10, as empresas
integrantes do Simples Nacional, inclusive MEI, as instituições sem fins
lucrativos e as pessoas físicas, que
compõem o terceiro grupo, conforme
estabelecido pelo Governo, devem enviar informações ao sistema. Já a última turma, formada pelos órgãos públicos e organizações internacionais,
prestará suas informações ao e-Social
a partir de janeiro de 2020.
Segundo Leandro Souza, analista
de negócios sênior da Sankhya, provedora de soluções integradas de gestão
corporativa (ERP), entre as principais
mudanças trazidas pelo e-Social estão as informações sobre estagiários.
Antes, isso era enviado apenas para
os chamados agentes integradores,
como o Centro de Integração empresa-escola (Ciee).
Agora, tudo deverá ser unificado
no novo sistema de obrigatoriedades
do Governo. A reintegração de um funcionário é um novo evento que deve
ser informado, assim como os comunicados de acidente de trabalho, que
inicialmente tinham de ser mandados
para o site da Previdência e, agora, terão de ser transmitidos para o e-Social.
Apesar de melhorar os processos,
as empresas negligenciaram a busca
pelo conhecimento e não se inteiraram
sobre o e-Social. Nesse caso, atualmente profissionais de recursos humanos têm se especializado na prestação
de consultoria aos gestores para o correto cumprimento das exigências do
novo sistema.
Diante desse cenário, os agentes
envolvidos com o e-Social oferecem
suporte aos contabilistas e, em muitos casos, aos seus clientes. Para facilitar o cumprimento dos prazos do
sistema, algumas empresas como a
SCI, empresa 100% brasileira que desenvolve sistemas para o setor contábil oferecem, inclusive, robôs para
gerenciar prazos e lembrar os profissionais de recursos humanos de enviar a documentação ao escritório de
contabilidade em até 24 horas, prazo
estipulado pelo e-Social.
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A tônica
é respeitar

as regras
do jogo
Mudança de cultura
é o maior desafio
que escritórios de
contabilidade e
RH de empresas
optantes pelo
Simples Nacional
têm para a efetiva
adoção do e-Social

A balança do e-Social
Equilibrar a relação entre contabilidade e cliente é a grande dificuldade para
o sucesso da implementação do sistema. A Cast Group, canal da SAP, conta
com uma equipe de especialistas para
superar os obstáculos. “Claro que os
prazos e as constantes alterações no
e-Social impactam diretamente no
planejamento, mas entendemos que
eles fazem parte de uma mudança de
paradigma quanto à forma de como o
Governo se relaciona com as empresas”, comenta Alberto Silva Rodrigues
Júnior, gerente de soluções da Cast.
Com atuação nacional, a SCI realiza reuniões mensais com integrantes
do Governo e oferece cursos gratuitos
e pagos aos seus clientes, com o objetivo de ajudar na evolução do Sistema
de Escrituração Digital. “Nosso maior
volume de vendas foi em treinamento, pela complexidade do projeto. O
Auditor e-Social foi nossa grande sacada, pois é um produto exclusivo e
que dá produtividade aos usuários”,

diz Elinton Marçal, diretor de tecnologia e marketing da SCI.
Da mesma forma, a LG Lugar de
Gente, contribui com o projeto e-Social, participando do piloto do Governo Federal e apoiando a construção
dos layouts. Também investiu mais
de 200 mil horas no planejamento,
desenvolvimento e atualização das
soluções e do módulo que faz a comunicação com o e-Social. “Percebemos
que ainda exisem muitas dúvidas no
mercado sobre o projeto. Por isso, durante todo o ano de 2018 promovemos
consultorias coletivas presenciais e
gratuitas, e disponibilizamos conteúdos em formatos de texto, áudio e
vídeo sobre e-Social”, explica Daniela
Mendonça, presidente da LG Lugar de
Gente. A empresa desenvolveu iniciativas como o envio diário, por Whatsapp, de respostas às principais dúvidas
que chegaram e foram replicadas para
todos os cadastrados na LG.
Segundo Daniela, nos últimos
três anos houve um crescimento de
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62,3% em oportunidades nos novos
clientes. Além disso, nos últimos
dois anos houve um aumento de
81,61% nas solicitações de serviços,
como consultorias e implementações de projeto. “Sem dúvidas, um
crescimento fortemente influenciado pelo e-Social”.
A comunicação e a educação aos
seus seis mil clientes também são
ferramentas para o sucesso da Senior, fornecedora de soluções em
gestão. A empresa participa, junto
com clientes e um grupo de trabalho
piloto, na construção e aprimoramento da plataforma, levando o conhecimento por meio de um blog dedicado
ao projeto, webnars e fórum aberto.
Conta, ainda, com uma atendente
virtual, a Sara, um chatbot exclusivo para responder a dúvidas sobre o
novo sistema.
Ricardo Kremer, gerente de produto HCS da Senior, diz que nos últimos anos a receita vem crescendo
acima dos 17%. “Tivemos mais de 1,3
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mil clientes que se enquadraram na
primeira fase do e-Social”. Ele cita
como exemplo a Transville, transportadora que conseguiu reduzir prazos
no setor de recursos humanos e se
adequou rapidamente ao Sistema.

O papel do canal
Tanto o Governo quanto fornecedores, clientes e usuários finais têm no
canal de TI um aliado que vai além
de implementar as soluções; muitas
vezes é o responsável por propagar e
educar o mercado com informações
sobre as mudanças e o impacto do
novo sistema. Muito próximos dos
escritórios de contabilidade e até
dos seus clientes, revendedores de
soluções de e-Social sinalizam dois
grandes obstáculos. A mudança cultural para quem já está utilizando o
sistema, e a descrença sobre a terceira fase, que envolve as empresas
do Simples Nacional. Neste último
caso, são escritórios de contabilidade que atendem a empreendedores,

Tudo deverá
ser unificado
no novo sistema
de obrigatoriedades
do Governo,
a exemplo
de reintegração
de funcionário
e comunicados
sobre acidente
de trabalho
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autônomos e prestadores de serviço.
O grupo tem grande representatividade no País e a desinformação ou
a falta de interesse em buscar o conhecimento pode ter impacto negativo no cumprimento do prazo.
A grande dificuldade é a mudança
de cultura, especialmente nos escritórios contábeis e nos clientes finais,
porque até hoje as grandes empresas
que iniciaram o e-Social em janeiro de
2018 acreditam que o sistema não vai
funcionar. “Um escritório de contabilidade, cliente da SCI Rio de Janeiro
tinha cerca de 20 eventos recusados
há mais de três dias. Isso significa que
não acompanhou as informações do
sistema e não respeitou os prazos”,
comenta Sérgio Henrique Luparelli, diretor comercial da empresa. Para Júlio
César Korich, diretor da SCI de Minas
Gerais, atualmente o contador tem
receio de chamar seu cliente e expor
a dificuldade, porque acredita que irá
cancelar o contrato. Ele aponta que
dos 150 clientes da região, 90% são
pequenos, sendo que 30% deles estão
prontos e aderentes ao sistema. Esse
índice ainda é bastante baixo, portanto, Korich prevê que todo este mês de
janeiro será de muito trabalho para
implementar nas pequenas empresas.
Para o gerente de soluções da
Cast Group, os desafios dos clientes
são variados, independentemente
do seu tamanho. Boa parte deles
está tão imersa nas suas operações
rotineiras que não tem tempo para
dedicar-se ao estudo dos impactos
que o e-Social vem causando.

Benefícios de
melhores práticas
Superada a barreira cultural, algumas
empresas já se beneficiaram e até
conquistaram resultados expressivos
com a adoção de soluções voltadas
para o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - e-Social. É o
caso da ITMS, empresa de telemedicina na América do Sul, com sede em
Uberlândia (MG), que passou a atender aos novos requisitos e aumentou
a agilidade e produção de todas as
áreas ao adotar o ERP da Jiva, especializada em soluções de gestão para
pequenas e médias empresas. Mais
do que isso, aprimorou em 50% o
controle de estoque de equipamentos médicos comercializados.
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De acordo com Eliane Alcântara,
diretora-geral da ITMS, a solução da
Jiva permite a integração ao e-Social
e foi um dos motivos para a escolha,
já que o sistema usado anteriormente não acompanhava a evolução do
negócio por não se adequar às mudanças e evoluções tecnológicas. As
melhorias obtidas com a Jiva puderam ser percebidas em todos os departamentos. Quando a compra é
realizada, o Danfe - representação
impressa e simplificada da Nota Fiscal Eletrônica - já integra o financeiro, alimentando o contas a pagar, o
que facilita as tarefas e evita pagamentos indevidos.
Já no setor de RH, a produtividade cresceu 40%, uma vez que os
contratos de trabalho e documentos
auxiliares são gerados automaticamente. “Estas informações são integradas à contabilidade para gerar
a folha de pagamento, cálculo de

férias, horas extras e adicional noturno”, explica a diretora.
A Transville, empresa de transportes de cargas e logística, com
sede em Joinville (SC), 430 funcionários, e que atua, também, nos
Estados do Paraná e São Paulo,
obteve resultados positivos com
o software HCM, da Senior. Implementada em setembro de 2018, a
solução proporcionou uma redução
de 70% no tempo de processamento de folha de pagamento, rescisão
e férias. De acordo com a coordenadora de Gestão de Pessoas da
Transville, Edineia dos Santos Bedin, a adequação ao e-social é um
grande diferencial, uma vez que
garante a emissão de informações
ao sistema integrado do Governo de
forma facilitada e assertiva.

Entenda o Sistema

Rodrigues Jr. da Cast

Confira o cronograma de implemantação*

Cadastros do
empregador e tabelas
Dados dos trabalhadores e seus
vínculos com as empresas
(eventos não periódicos)
Folha de pagamento
Substituição da GFIP para
recolhimento de
contribuições previdenciárias
Substituição da GFIP
para recolhimento de FGTS
Dados de segurança e
saúde do trabalhador

Grandes
Empresas*

Denais Entidades
Empresariais

Empregador Pessoa Física*
Optante pelo SIMPLES
Produtor Rural PF
Ent. Sem Fins Lucrativos

Órgãos Públicos
Organizações
Internacionais

2018

2018

2019

2020

Janeiro

16
Julho

10
Janeiro

Janeiro

2018

2018

2019

2020

Março

10
Outubro

10
Abril

Resolução
Específica

2018

2019

2019

2020

Maio

10
Janeiro

10
Julho

Resolução
Específica

2018

2019

2019

2020
Instrução
Normativa
Específica

Agosto

Abril

Outubro

2018

2019

2019

Novembro

Abril

Outubro

2019

2020

2020

2021

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

*Com faturamento anual em 2016 maior que R$ 78 milhões
*Com faturamento anual em 2016 de até R$ 78 milhões,
exceto empregadores da coluna azul
Fonte: Min. do Trabalho

Ed21_16-18_eSocial.indd 18

*Exceto doméstico

Por meio do Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - e-Social,
os empregadores comunicam ao
Governo Federal, de forma unificada, as informações relativas aos trabalhadores. Cada grupo tem quatro
fases para a transmissão eletrônica
de dados.
Na primeira, devem ser comunicados os eventos de tabela, que são
os cadastros do empregador mais o
envio de tabelas. A segunda etapa
abrange os eventos não periódicos –
dados dos trabalhadores e seus vínculos com a empresa. A terceira fase
compreende os eventos periódicos,
que são as informações sobre a folha
de pagamento. E, por fim, na última
fase são exigidas informações relativas à segurança e saúde.
O objetivo é simplificar a prestação
das informações referentes às obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, de forma a reduzir a burocracia
para as empresas. O envio de dados ao
e-Social substitui o preenchimento e a
entrega de formulários e declarações
separados a cada ente.
A obrigatoriedade de utilização
desse sistema para os empregadores
é regulamentada por Resoluções do
Comitê Diretivo do e-Social, conforme
o Decreto 8.373/2014. Compete ao Comitê definir o cronograma de implementação e transmissão das informações por esse canal.
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Conheça a plataforma de análise
que transformou o mundo do business intelligence.
Tableau ajuda as empresas a entender seus dados
e aumentar a produtividade.

QUER SABER MAIS?
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Fale com nossa equipe especializada:
tableau.br@arrow.com | (11) 3549-3155

14-31_AS.indd 27

Ou deixe seus dados,
nós entramos em contato:
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Mais forte para pr o
Realizar a transformação digital na própria empresa
e adotar soluções inovadoras que sustentem os
negócios são ações para superar a concorrência

P

ode soar estranho
para alguns, mas a
existência de concorrentes é um bom sinal. Indica que o mercado
está saudável. A grande
questão é como se preparar para concorrer em
pé de igualdade e superá-los. A primeira
ação, sem encarar
os
oponentes
como inimigos,
é fazer uma
análise racional
da própria organização, do setor no
qual atua e das empresas
semelhantes em porte
e atividade-fim. Não é
demais lembrar que os
fatores forças, fraquezas,
oportunidades e ameaças
são a base para saber onde
melhorar e o que usar como
diferencial junto a clientes.
A ética, essência de toda e
qualquer relação humana, inclusive a
comercial, tem de ser mantida a qualquer custo. Até porque, em uma das
voltas que este mundo dá, é possível
que antigos concorrentes tornem-se
parceiros e uma reputação sólida é um
ótimo cartão de visita.
Para fazer um diagnóstico e transformar ameaças em superação, é

“

Há boas
oportunidades em
saúde e educação, e
pode ser interessante
investir em verticais

Menezes, da Westcon-Comstor

Foto: Claudio Belli
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preciso identificar os pontos fracos e
fortes dos principais competidores e
aprender com os pontos fortes deles.
Mais do que isso, estar atento aos erros já cometidos por essas empresas
pode ajudar a evitá-los ou, conforme
análise, corrigí-los e adotá-los para
que sejam diferenciais e novas oportunidades no mercado. Oscilações
cambiais, alteração em leis, novos
concorrentes ou problemas com fornecedores têm de ser identificados
antes que possam gerar prejuízos ao
negócio. Pensar ‘fora da caixa’ leva à
elaboração de estratégias diferentes
dos adversários, que enfrentam os
mesmos problemas. Com isso, ter um
plano B à mão para o caso de situações
inesperadas é indicado.
O objetivo sempre é fechar um
contrato e ter um cliente fiel não é
mesmo? Para isso, a norma número
zero é manter as equipes interna e
externa capacitadas. Agilidade e qualidade na resposta podem ser a chave
para fechar um contrato e manter a
entrega de tudo o que foi prometido,
no prazo. Em algum momento o canal
de distribuição também é consumidor,
portanto, a partir da empatia fica mais
fácil a aproximação com o cliente; entender e atender ao que ele espera de
um projeto. O resultado é confiança,
credibilidade e fidelização. “Com a
guerra de preço, o cliente quer solução
e implementação de quem ele confie”,

“

Com a guerra de
preço, o cliente
quer solução e
implementação de
quem ele confie

Carla, da Tech Data

defende Carla Carvalho, diretora-executiva da Tech Data no Brasil.
É esperado um movimento mais
forte do mercado em 2019, a exemplo
da Lei Geral de Proteção de Dados, que
vem por aí, e é importante estar preparado para responder a essa demanda.
“Há boas oportunidades em saúde e
educação e pode ser interessante investir em mercados verticais”, orienta
Humberto Menezes, diretor geral da
Westcon-Comstor para o Brasil.
Vale lembrar que conhecer as
características básicas, o perfil da
empresa e saber a pessoa certa com
quem falar pode ser o pulo do gato
para enriquecer o pipeline. Soluções
de Big Data fazem isso em poucos
segundos. Uma rápida pesquisa traz
informações valiosas como tamanho,
tempo de mercado, faturamento, localização posicionamento e presença
digital, entre outras. (leia artigo sobre
o uso de big data na prospecção em
www.inforchannel.com.br)
Quem não se preparar para o
novo modelo de negócios delineado
pela economia da recorrência, onde
são vendidos acessos a um bem de
consumo, e não a propriedade, está
fadado ao fracasso. A venda de Tudo
como serviço (XaaS) causa grande
impacto em todo o mercado e aumenta o grau de complexidade desse
modelo. Há sinais de que só ficará a
prestação de serviços, com eventuais
instalações de equipametos, sem a
forma tradicional.
A transformação digital oferecida
ao cliente pode ser implementada em
casa, com soluções inovadoras que
sustentem os negócios. Algumas revendas ainda têm receio ou não tiveram tempo para se adequar, “mas se
ficarem paradas enfrentarão um grande gap para que consigam se transormar”, alerta Fábio Baltazar, diretor de
Produtos e Marketing na SND.
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r ospectar e vender
A ordem é manter o foco na
venda corporativa, na prestação de
serviços e oferta de soluções em
nuvem e produtos digitais. Isso gera
receita recorrente e com contratos
de média ou longa duração é possível ter previsibilidade de receita.
Produtos ou negócios transformacionais, são os que mais têm rentabilidade, inclusive para ao pequeno
revendedor, com ofertas empacotadas por alguns distribuidores. “A revenda que quiser se destacar frente
à concorrência precisará entregar
soluções completas”, destaca o
chief country executive da Ingram
Micro Brasil, Luis Lourenço.
Eles também dão uma mãozinha às revendas com dificuldade de
conseguir o primeiro contato. O treinamento também ajuda a entrada
da revenda em novos segmentos,
novas tecnologias e produtos. Na
Adistec, o pessoal liga para o potencial comprador, faz tratamento do
mailing e até agenda a primeira reunião. “Estamos juntos não somente
na prospecção, mas até na entrega
e com consultoria ao longo de todo
o projeto, conta José Roberto Rodrigues, country manager da distriuidora no Brasil.
A Westcon-Comstor disponibiliza a plataforma online Blue Sky, que
permite aos canais contratar, consumir, vender e faturar serviços na nuvem. Já a Ingram Micro oferece o IM
Consulting, com módulos específicos
para Transformação de Negócios e
Inovação. “Ajudamos os parceiros
nesse processo de transformação digital, por meio de técnicas e metodologias”, diz Lourenço.

“

“

Estamos juntos não
só na prospecção,
mas até a entrega e
consultoria ao longo
do projeto

Rodrigues, da Adistec

Para qualificar e acelerar as vendas, os distribuidores buscam, cada
vez mais, viver de perto o dia a dia dos
revendedores. Fazem isso por meio
de planejamento de negócios, capacitação, certificação, treinamentos, suporte, orientações e ferramentas que
agilizam e qualificam tarefas administrativas e financeiras. Eventos voltados para atuais e potenciais clientes
e roadshows, bem como faturamento
direto, leasing e financiamento estão
na lista de apoio.
Toda ajuda para ampliar a atuação
e as margens de lucro com as diversas
ofertas de fabricantes é bem-vinda. A
maioria dos distribuidores está estruturada para apoiar os parceiros em ter-

Se as revendas ficarem
paradas enfrentarão
um grande gap para
que consigam se
transormar

Baltazar, da SND
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mos de capacitação técnica,
comercial e administrativa,
bem como indicar e orientar
quanto a verticais com potencial de vendas. E, boa
parte das ações não tem
custo e não discrimina
tamanho de empresa ou
de projeto.
Entre as iniciativas
para dar subsídios e
dotar de conhecimento
seu ecossistema estão,
- na maioria das empresas de distribuição -, consultoria,
ações de marketing e orientação
para o processo
de transformação digital
e reposicionamento no mercado,
assim como geração
de demandas e auxílio
para formar um time
de vendas. No Demo
Center da Tech Data o
parceiro pode testar, por
exemplo, uma aplicação
em inteligência artificial
ou desenvolver soluções
com suporte da empresa.
Outra prática entre os distribuidores é a realização de webinars, com
temas específicos para revendas e
seus clientes, inclusive sobre a visão
do fabricante. A Universidade SND
há dois anos apresenta o conceito de
diversas tecnologias e conteúdo relevante de diferentes temas, inclusive
em transformação digital. Atua para
desmitificar a sopa de letrinhas e levar
conhecimento sobre negócios, produtividade e mercado aos parceiros. A
distribuidora mantém um SAC ativo
que atende a revendas e clientes finais em questões administrativas.
Conheça e usufrua do apoio de
distribuidores. A concorrência está de
olho em você, assim como você nela.
Portanto, manter a empresa e a equipe em constante aperfeiçoamento é
assegurar um lugar na competição.

“

A revenda que quiser
se destacar frente à
concorrência precisará
entregar soluções
completas

Lourenço, da Ingram
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POLÍTICA SETORIAL || POR ROBERTA PRESCOTT

Novo comando:

o que esperar?
Representantes de
entidades falam
sobre expectativas
quanto ao novo
governo e apontam
questões sensíveis
na indústria,
em tributação,
software e Internet
das Coisas

A

entrada de novos governos
vem precedida de especulação. Os setores tendem a
aproximar-se dos futuros ministros
e secretários para entender como as
principais questões serão endereçadas. O astronauta Marcos Pontes,
que assumiu o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, nomeou Júlio Semeghini,
ex-deputado e secretário de governo de São Paulo como secretário-executivo do MCTIC, o que animou
muitos empresários.
A pasta deve manter as atribuições
atuais e herdará o Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (INPI) e o
Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro). De início, o novo governo terá
de encaminhar projetos vitais para as

“

Agilizar a
importação de
componentes
para protótipos,
aumentando
o acesso à
tecnologias

Marão, do Fórum Brasileiro de IoT
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TICs. Em 18 de dezembro de 2018, foi
publicado no Diário Oficial da União, o
decreto 9.612, que trata da Política de
Telecomunicações e normas relativas
à indústria, atribuições voltadas ao desenvolvimento tecnológico do setor e,
ainda, das políticas públicas relativas à
inclusão digital.
Também em dezembro (21) foi
publicado o novo Plano Geral de Metas de Universalização - PGMU, que
aprova a redução de 700 mil telefones públicos para cerca de 90 mil, e
a ampliação do prazo para instalação
das linhas fixas para 120 dias, contra
as atuais 24 horas. Os recursos deverão ser aplicados em redes sem fio
para prestação do serviço telefônico
fixo comutado (Stfc) e em contrapartida, oferecer suporte à banda larga
para viabilizar tecnicamente a oferta
de conexão à internet via 4G.
Já o Plano Nacional de Internet das
Coisas (IoT) ficou mesmo para este
ano, tendo como principal demanda
a revisão da Lei Geral das Telecomunicações. O Projeto de lei complementar 79/2016, que determina a transferência da prestação de serviços da
telefonia fixa para a iniciativa privada
e a renovação ilimitada das licenças
de frequências e posições orbitais, foi
aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia do Senado Federal e, em
20 de dezembro, ainda aguardava a

designação do relator da CCT. Com o
fim das sessões deliberativas do Plenário, o projeto só poderá ser apreciado agora em 2019.
O presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria Elétrica
e Eletrônica (Abinee), Humberto Barbato, diz que o resultado do processo
eleitoral trouxe indicativos claros de
aspiração por mudanças nos rumos do
País. “Temos oportunidade de levar
adiante reformas fundamentais, que
já deveriam ter sido iniciadas para que
o Brasil consolide os sinais de recuperação, que já começam a despontar no
horizonte”, destaca. Entre os pontos
principais, clama pela necessidade de
levar a cabo as reformas Tributária e
da Previdência, e aponta como preocupações a abertura comercial e os
impactos à Lei de Informática depois
da decisão da Organização Mundial do
Comércio (OMC).
A Abinee apresentou à equipe
do presidente eleito um estudo que
reforça a importância estratégica da
indústria eletroeletrônica para todos
os segmentos, da economia digital e
Internet das Coisas (IoT) à agricultura
e gestão das cidades. Apontou temas
sensíveis como abertura comercial.
“Demonstramos que não somos contrários à medida que, entretanto, deve
ser feita com o devido acompanhamento das reformas”, afirma.
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Em dezembro, o setor eletroeletrônico apontava que fecharia 2018
com crescimento nominal de 7% em
relação ao período anterior, tendo faturamento de R$ 146,1 bilhões, contra
R$ 136 bilhões de 2017. Para 2019, as
empresas do setor eletroeletrônico
projetam crescer 8% no faturamento
em relação a 2018. Esta projeção é,
segundo a Abinee, compatível com
a estimativa do PIB, de 2,5%, para o
próximo ano.
Para Francisco Camargo, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes), é importante que as reformas da Previdência,
Tributária e política saiam do papel,
mas admite que as de base são mais
difíceis de avançar. “O imposto sobre
valor agregado, por exemplo, exige
grande mudança e os Estados terão de
abrir mão de autonomia. Na reforma
política, São Paulo é sub-representado
no Congresso”, afirma.

A abertura
comercial deverá ser
feita com o devido
acompanhamento
das reformas
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O executivo avalia que 2018 foi um
ano bom, com retomada de investimentos. A área de segurança da informação, em parte para atender aos
requisitos da Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD), e equipamentos de infraestrutura têm sido os principais impulsionares desta retomada. A Abes
atua em conjunto com o BNDES e a
Finep para financiar as empresas que
passaram a enxergar a segurança da
informação como prioridade para aumentar a competitividade.
Camargo avalia que não está claro como as multas da LGPD incidem.
“Este é o maior problema. A empresa
é punida duas vezes, pela invasão e
pela multa”, explica, acrescentando
que a atividade da autoridade que
fiscalizará a aplicação da lei é outro
ponto que merece atenção e é preciso
esclarecer como será a participação da
sociedade civil. “O novo governo precisa endereçar questões relacionadas à
aplicação das multas, os atenuantes e
a atuação da autoridade de dados para
que a LGPD seja eficaz”, defende.
Ele critica a bitributação de software pelo “Novo ICMS” e pelo ISS,
em decorrência do Convênio Confaz
181/15, segundo o qual alguns Estados
cobram ICMS sobre a comercialização
de software, e que protejem o setor
da sanha arrecadatória de alguns federados. Em São Paulo, um decreto
do Governo do Estado determinou a
cobrança de ICMS sobre as transações
com plataformas de software, seja no

“

é importante
que as reformas
da Previdência,
Tributária e política
saiam do papel

Camargo, da ABES

formato físico ou virtual, o que não
acontecia de forma significativa desde
1992. A cobrança está parada devido a
algumas ações diretas de inconstitucionalidade contra a sua cobrança no
Supremo Tribunal Federal. A situação
gera insegurança para o setor.

IoT em alta
Em 2018, a Internet das Coisas esteve em evidência e avançou com

a elaboração do estudo conduzido
pelo consórcio McKinsey, Fundação
CPqD, Pereira Neto Macedo, e financiado pelo Bndes, que resultou em
um plano de ação e serviu como base
para o Plano de Internet das Coisas
(PNIoT), cuja assinatura deve ficar
para este governo.
Gabriel Antonio Marão, presidente do Fórum Brasileiro de IoT, avalia
como positivas as ações realizadas no
ano passado em prol da Internet das
Coisas. Ele cita a chamada pública
do Bndes, o aumento de startups e a
atuação do Pipe-Fapesp, que apoia a
pesquisa científica e tecnológica em
micro, pequenas e médias empresas
no Estado de São Paulo.
Para 2019, Marão enfatizou que
é preciso continuar o que está sendo
feito, com fomento do governo, para
que o País não fique para trás neste
setor. “O Brasil está em boas condições; deve manter e acelerar grandes projetos”, disse. “Mas é preciso
ter em mente de que IoT não é uma
tecnologia em si, mas um conjunto
delas que, quando agrupado, vai quebrar barreiras em diversas áreas. Para
isto, tem de reduzir alguns custos, a
exemplo dos sensores”, completa.
Uma das necessidades para incrementar IoT, segundo Marão, é
facilitar e agilizar a importação de
componentes para a concepção de
protótipos, para que os micro e pequenos empresários tenham acesso
a mais tecnologias. “Importar componentes para prototipagem para
IoT é um dos grandes embaraços
para o setor. Não se consegue importar”, critica.
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Visibilidade
automatizada

Tempo mais rápido
para a resolução

Programação
para fácil
integração

Aruba 8400 Switch Series

Inteligência e
automação do
núcleo com programação
completa e visibilidade
O switch de núcleo 8400 e switch de agregação 8320

Aruba 8400

Uma solução que muda as regras do jogo, oferecendo
uma abordagem ﬂexível e inovadora para atender
as novas demandas de aplicativos, segurança e
escalabilidade da era da mobilidade, nuvem e da IoT.
Ao permitir um maior nível de automatização de
tarefas e monitoramento da rede, o sistema
operacional ArubaOS-CX agiliza a resolução de
problemas e reduz o tempo gasto em tarefas
manuais, abordando as demandas atuais e futuras
impulsionadas pela evolução dos negócios.
Saiba mais em: https://bit.ly/2LC1jB9

crn.com/techinnovators

Procure por um Distribuidor Autorizado:
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3 perguntas para
Daniel Arraes
Ele é business developer da Fico, uma empresa
de análises preditivas, e traz uma luz sobre
machine learning e inteligência artificial.

Leia a íntegra em www.inforchannel.com.br
Quais são os setores mais aderentes
à tecnologia de machine learning?
Depois da indústria financeira, telecom
é bastante importante. Outros
são o de energia e o de manufatura
em geral, atuando, por exemplo,
como otimização de processos,
de custos como transportes na
distribuição de produtos. Podemos
citar também o varejo e seguradoras.
Qual o futuro de machine learning?
Uma das revoluções prevista é o
computador quântico, que gera
preocupação, porque seria muito
potente e com capacidade de quebrar
qualquer código de segurança,
transação financeira ou dados que
um governo mantenha registrados.
O que diferencia e o que aproxima a
tecnologia de inteligência artificial
de aprendizado de máquina?
É importante pontuar. Inteligência
artificial (IA) é o sistema que
consegue aprender por conta
própria e fazer referências sobre o
futuro. Com essa definição, o que
vemos hoje são soluções bastante
primárias. Já machine learning
(ML) é simplesmente fazer com
que a máquina aprenda um
determinado processo e responda
de uma forma mais elaborada.

Foto:
divulgação
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Banda larga via
satélite deve
crescer no País
A comunicação via
satélite provê cobertura
imediata à áreas remotas

em tempo real, com otimização de recursos, redução
de acidentes, de tempo ocioso, e de custos operacionais, além do aumento na satisfação de clientes,
que interagem de forma automática e instantânea.
Diante de melhoria na capacidade de conexão
surgem oportunidades em tendências como Internet
m julho de 2018 a Agência Nacional de Telecodas Coisas (IoT), assim como o avanço de inovações
municações - Anatel, registrou 161.467 acessos
em atividades como localização, cidades inteligende banda larga via satélite, o dobro se compates, propaganda, carros autônomos, logística, mobirado com o mesmo período de 2017. Com mais de 50
lidade e drones.
satélites em operação, entre nacioPara a concretização deste
nais e estrangeiros, o Brasil rececenário é preciso haver um combeu novos modelos que exploram a
promisso com políticas de privabanda Ka, uma faixa de frequência
cidade de dados, padronização de
mais alta que as bandas C e Ku, e
protocolos de comunicação para
possibilita maior tráfego de daIoT, além de incentivos à inovação,
dos na mesma largura de banda.
pesquisa e desenvolvimento.
Com esses índices, a velocidade
Apesar das oportunidades, o setor
maior e o preço menor, a expectaainda é muito onerado. Um provedor
tiva é que a oferta de banda larga
de acesso à internet por satélite envia satélite no Brasil cresça consifrenta as taxas de fiscalização, pagas à
deravelmente até 2021.
Anatel a cada assinante conquistado.
Para Vinícius Ferreira, gerente sêHá anos o setor pleiteia isonomia nas
nior da Here Technologies, empresa
cobranças. “Estas taxas são sete vezes
de serviços de localização, a qualimaior que as cobradas de tecnologias
dade da infraestrutura de conexão
concorrentes, tornando este tipo de
Guimarães, da Hughes
é fundamental para que dados de
acesso menos competitivo frente aos
diferentes empresas possam colademais”, conta Rafael Guimarães, preborar para a criação de sistemas. O
sidente da Hughes no Brasil.
resultado são soluções tecnológicas
Para 2021 a companhia planeja
robustas, aplicadas especialmenlançar o Echostar XXIV/Jupiter 3, que
te em áreas mais remotas. “Para o
entregará conexões de até 100 Mbps
avanço de soluções de IoT é essencial
em praticamente todos os países das
contar com uma boa conectividade, e
Américas. Com ele, a capacidade de
a comunicação via satélite provê cobanda da Hughes no continente será
bertura imediata para zonas despromais que dobrada.
vidas de infraestrutura de cobertura
De forma geral, a tributação no
celular”, exemplifica.
País é elevada. Hoje, cerca de 30%
A evolução tecnológica aumendo que é cobrado do assinante pela
ta a possibilidade de uso de sismaioria das empresas do segmento,
temas inteligentes, inclusive com
diz respeito a impostos, taxas e conacesso à diversas bases de dados.
tribuições estabelecidas pelos goverO benefício é a tomada de decisão Ferreira, da Here Technologies
nos Federal e estaduais.
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78% DAS PMEs ESTÃO PROCURANDO
UM PARCEIRO DE TI PARA AJUDÁ-LAS
A MELHORAR SEUS PROCESSOS.
1

Apresentamos a família
Xerox® VersaLink®
A nova geração de impressoras
da Xerox vai muito além da
impressão, oferecendo soluções
seguras, móveis, prontas
para a nuvem e baseadas em
aplicativos. Tudo facilmente
customizado para processos
específicos do cliente. Você
adicionará valor, aumentará a
fidelidade do cliente e gerará
lucros a longo prazo.

xerox.com/partnernet
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