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N o penúltimo mês de 2019 – alguém dis-

corda que passou a jato? – vemos o Bra-

sil e o mundo enfrentando sérias ques-

tões político-econômicas, sociais e climáticas.

A indústria de TIC pode contribuir para a me-

lhoria da situação, a exemplo de funcionalida-

des para as cidades inteligentes e tudo o que ela 

representa e, também, no âmbito da produção 

de bens de consumo e atendimento ao usuário.

Robótica é um exemplo de como a tecnolo-

gia pode ajudar – e já vem ajudando a humani-

dade em determinados aspectos, assim como a 

automatização de processos ou Robotic Process 

Automation – RPA. Essas inovações são o tema 

da reportagem de capa desta edição que, inclu-

sive, apresenta os ganhos no segmento para o 

canal de distribuição.

Nesse mesmo caminho estão os sistemas de 

Código Aberto, que contribuem para o compar-

tilhamento e a disseminação da TI, além da jor-

nada das empresas 

rumo à nuvem.

Conheça os pla-

nos do recém-em-

possado diretor-ge-

ral da Aruba no Brasil, 

Antenor Nogara e, 

ainda a opinião e as 

explicações de Cassio 

Bobsin, CEO da Zen-

via, sobre a situação 

atual e as tendên-

cias das plataformas  

de comunicação.Irene Barella
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CASO DE SUCESSO || POR IRENE BARELLA

Claranet faz a 
sustentação do 
ambiente AWS e 
tem contrato 
renovado ano 
após ano

Confiança se conquista. No mun-
do dos negócios quando con-
tratos entre cliente e prestador 

de serviços se renovam ano após 
ano, é sinal de que essa essa rela-
ção está consolidada. Isso aconteceu 
entre a Webmotors, plataforma de 
compra e venda de veículos que tem 
como acionistas o Santander (70%) e 
a Carsales (30%), e a Claranet, prove-
dora de serviços gerenciados. 

O mais recente contrato entre as 
empresas foi assinado em setembro 
de 2019, sendo que o primeiro da sé-
rie foi firmado em maio de 2014 e, 
desde então, renovados por períodos 
que variam de um a dois anos. O ob-
jeto foi a sustentação 24x7, contra-
tada para o projeto de migração de 
uma infraestrutura on premise para 
a nuvem AWS, do front-end ao ba-
ckoffice, efetuado há cinco anos.

“A parceria com a Claranet é es-
sencial para que a Webmotors con-
siga focar no desenvolvimento de 
novos produtos, negócios e na evo-
lução da aplicação”, ressalta Vagner 
Santana, coordenador de TI e Infra-
estrutura da Webmotors.

Outro indício de que a parceria 
deu certo é o fato de que a infraes-
trutura está evoluindo para um am-
biente multicloud e as equipes de 
arquitetura das empresas estão, jun-
tas, alinhando a estratégia. De acor-

Webmotors reduz custos 
em US$100 mil anuais
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como um todo. “Com nosso conhe-
cimento no mercado de cloud, con-
tribuímos para a jornada da Web-
-motors pela inovação tecnológica”, 
destaca Pessol.

Resultados
O cliente conta com ferramentas de 
monitoramento que ajudam a iden-
tificar e a corrigir problemas. Isto 
permitiu à Webmotors evoluir em 
termos de infraestrutura, perfor-
mance e custos. No primeiro mês da 
migração para AWS houve aumento 
de 45% na performance e disponibili-
dade do site.

A plataforma obteve, aproxima-
damente, US$ 100 mil de economia 
em infraestrutura e deve-se a um 
trabalho realizado em conjunto com 
a Claranet. “Analisamos o consumo 
de cada recurso da infraestrutura 
da AWS, como CPU, memória, dis-
co, rede e fizemos um re-sizing de 
servidores de produção”, descreve 
Santana. Ele informa que a Web-
motors fez a compra de instâncias 
reservadas e para workloads de pro-
cessamento batch e passou a utili-
zar instâncias spot.

Em relação ao ambiente de ho-
mologação, também foi realizado um 
re-sizing e um script foi implementa-
do para o desligamento do ambiente 
durante a noite e finais de semana.

A migração
Foi em 2013 que a Webmotors 
começou a considerar a migração 
para nuvem. “No início da nossa 
jornada para cloud, os principais 
serviços que utilizávamos eram 
EC2, RDS e S3”, conta Santana. A 
aplicação rodava em uma arquite-
tura estática, com pouco uso dos 
benefícios da cloud computing, 
como AutoScaling, CDN e Elas-
tic Cache. Desde então, o time 
técnico de ambas empresas vêm 
trabalhando em conjunto na evo-
lução da aplicação. “Hoje nossa ar-
quitetura é altamente disponível, 
escalável, modular, segura e 100% 
serverless”, conclui.

A migração integral foi fina-
lizada em maio de 2014 e, como 
descrito, foi seguida pelas etapas 
de sustentação e otimização do 
ambiente na nuvem.

Com a proposta de seguir em 
constante ampliação em ter-
mos de arquitetura, custos e 
performance a Webmotors quer 
continuar com a Claranet como 
principal parceiro nesta jornada. 
Santana adianta que há outro 
grande projeto em desenvolvi-
mento, que ainda não pode divul-
gar, mas que visa a evoluir ain-
da mais a aplicação, alinhada ao 
crescimento do negócio.

do com o cliente, a Claranet possui 

um time técnico maduro, com múlti-

plos conhecimentos, que os ajuda na 

evolução e implementação de novos 

projetos. “Por conta da criticidade de 

nosso negócio, temos um SLA agres-

sivo contratado com o parceiro, cujo 

tempo mínimo é de 15 minutos e 

máximo de uma hora”, diz Santana.

Dentro desse contexto, a missão 

da Claranet é, além da sustentação, 

monitorar e manter o ambiente dis-

ponível e seguro. “Isso dá condições 

de suportar o aumento no número de 

usuários e os picos em determinados 

períodos do e-commerce automoti-

vo”, explica Luiz Pessol, arquiteto de 

soluções da Claranet.

Claranet oferece consultoria e 

sugestões estratégicas, além de ser 

responsável pelo acompanhamento 

e amadurecimento das aplicações 

Ambiente na Webmotors.

04-05_webmotors.indd   4 04/11/2019   20:48



04-05_webmotors.indd   5 04/11/2019   20:48



06 Edição 30 / Novembro de 2019 MERCADO    || POR MARCUS RIBEIRO

Os números não mentem, e 
muito menos a predisposi-
ção do mercado, com alta 

demanda por bots e robôs em geral, 
visando a automação de processos 
repetitivos e mesmo a melhoria nos 
processos de fabricação e de conta-
to com os clientes. De acordo com o 
Gartner, apenas a receita de softwa-
res de Robotic Process Automation 
– RPA, alcançou globalmente um 
crescimento de 63,1% em 2018 com 
US$ 846 milhões e a previsão atingir 
o US$ 1,3 bilhão este ano. 

Globalmente, a venda de robôs 
industriais, por exemplo, de acor-
do com a previsão da International 
Federation of Robotics – IFR, deve 
atingir as 400 mil unidades em 2019 
– constantes 10% de crescimento ao 
ano. Neste segmento, são importa-
dos pelo Brasil algo como 1,5 mil ro-
bôs industriais – veja mais no desta-
que: Relação robôs x funcionários – e 
a consultoria IDC prevê que o merca-
do local atinja os US$ 2,150 bilhões, 
catapultados pela constante roboti-
zação da produção de alimentos.

No entanto, mesmo com esses 
números e perspectivas, o mercado 
brasileiro ainda é pequeno e incipien-
te, embora esteja em franca expan-
são tanto em robôs industriais como 
em RPAs. Algo detectado pela alta 
demanda das empresas e pela busca 
por profissionais especializados, es-
pecialmente nos RPAs. “Muitas com-
panhias possuem projetos globais e 
estão trazendo esses investimentos 
para o País, migrando para cá. A van-
guarda fica para as áreas de finanças 
e telecomunicações, com uma adoção 
em massa mesmo”, garante David 
Dias, diretor de Artificial Intelligence, 
Robotics & Advanced Analytics para o 
Brasil e a América Latina da Accenture.

 
Todos  

os atores  
de mercado e  

mesmo os institutos  
de pesquisa falam que 

Robotic Process  
Automation e as práticas  

ligadas a ela transformam  
o segmento em um dos mais 
promissores em curto e em 
médio prazos para os canais

BOAS PERSPECTIVAS EM  
ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO
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gerente geral para a América Latina da 
Automation Anywhere.

É certo que a indústria brasileira 
já adotou robôs físicos e máquinas 
em geral para automação há um bom 
tempo. A vertente de utilização agora 
é voltada para os setores de serviços e 
comércio, ainda uma novidade, com 
os bots – robôs virtuais. Afinal, são 
poucas as empresas que exploram o 
uso de ferramentas de Inteligência 
Artificial – IA, e robôs para reduzir cus-
tos e aumentar a qualidade de seus 
produtos ou mesmo para aprimorar o 
atendimento aos clientes. Mas, ape-
sar do atraso, caminhamos a passos 
firmes para que essas ferramentas se 
tornem regra.

Incipiente  
mas promissor
Melhor, como os benefícios dos pro-
jetos estão intrinsecamente ligados 
ao modelo de implementação e como 
em poucos casos são feitos de forma 
direta pelos fabricantes, os canais 
indiretos têm um mundo de opor-
tunidades pela frente. “O conjunto: 

“ Estimativa: 
apenas o 

mercado global 
de RPA pode 

chegar aos US$ 
100 bilhões  

até 2020

Se os projetos bem-sucedidos nas 
matrizes ou globalmente servem para 
impulsionar os investimentos bra-
sileiros, a exceção fica por conta dos 
bancos, segmento com capital local e 
que tem tradição de alto investimento 
em Tecnologia da Informação e Co-
municações – TIC. “Começamos esse 
processo três anos depois dos Estados 
Unidos e mesmo alguns mercados 
europeus, porém estamos em expan-
são. A maioria dos grandes setores 
no Brasil, como serviços financeiros, 
telecomunicações, recursos naturais e 
industrial, começou a adotar a robóti-
ca, porém os projetos ainda estão nos 
estágios iniciais do ciclo de vida”, aler-
ta Edmundo Costa, vice-presidente e 

BOAS PERSPECTIVAS EM  
ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO
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Gomes,  
da Tinbot:
é necessário um parceiro 
com conhecimento 
correlato ao tema para 
atender a clientes.

Dias, da 
Accenture: 
a vanguarda fica para 
as áreas de finanças e 
telecomunicações, com 
adoção em massa.

uso mais adequado da solução, mon-
tagem do retorno do investimento – 
ROI, implementação e manutenção é 
algo que os fornecedores deixam ao 
encargo dos parceiros”, revela Dias. 
No entanto, ele faz uma ressalva: “o 
canal precisa pensar na jornada do 
projeto como um todo”.

Mesmo em clientes pesos-pesa-
dos como os bancos e as telcos, os 
canais podem ter uma entrada, mas, 
claro, desde que tenham escala para 
lidar com tais clientes e as necessi-
dades dos projetos. Algo que é mais 
compatível, por exemplo, com gran-
des implementadores e consultorias. 
Entretanto, mesmo os canais de por-
te médio podem se beneficiar e se 
aventurar, no melhor sentido da pa-
lavra, na rápida expansão do merca-
do. Parceiros com a característica de 
‘boutiques’ de RPA podem e devem 
atuar com clientes de porte médio e 
até de grande.

Como diferenciação, um projeto 
pequeno tem até cinco robôs, um mé-
dio vai até 50 equipamentos e acima 
disto já é considerado grande, dentro 
da perspectiva local. Em comum, tan-
to os projetos de médio como os de 
grande porte se iniciam com pilotos 
que podem, por exemplo, começar 
em departamentos como finanças ou 
RH com cinco robôs.

Corporações que evoluem seus 
projetos para algo como 400 ou 500 
robôs podem e devem criar Center 
of Excellence CoI, ou Centros de Ex-
celência, porém mesmo quem che-
gou a 50 unidades pode ter um CoI 
ou mesmo uma pequena ‘fábrica’ 
para concentrar suas atividades ou 
utilizar de terceiros neste sentido. 
Seja por necessitar de uma gover-
nança estruturada ou por questões 
de compliance. O maior projeto do 
gênero no Brasil, aliás, é o de uma 
telco com 800 robôs. Leia mais em 
Eu tenho um CoI.

Essas definições podem ter al-
gumas variações – especialmente 
quando a ‘bula’ vem do exterior. Na 
Automation Anywhere, por exemplo, 
os três estágios do ciclo de vida da 
adoção são denominados Starter, para 
menos de 100 bots; Scaler, de 100 a 1 
mil bots, e Transformer, acima de 1 mil 
bots. “Temos muitos clientes no Sca-
ler e acreditamos que a maioria deles 
chegará ao Transformer no próximo 
ano. A robótica oferece excelentes 
resultados medidos em meses, com 
ROI de um dígito. Por esse motivo, a 
chave para o sucesso é poder condu-
zir um programa de robótica capaz de 
abranger todas as unidades de negó-
cios, geografias e áreas funcionais. 
Altos retornos se traduzem em opor-

“O grande 
desafio 
comum a 
todos os 
fornecedores 
se dá no quesito 
capacitação

Eu tenho um CoI
As empresas com as quais conversamos, possuem 

a estrutura dos CoIs, ou Centro de Excelência, 
veja como se posicionam:

ABB
Soma centros de desenvolvimento
de aplicações robotizadas em
todo o mundo, que auxiliam no
treinamento de parceiros, condução
de projetos, especificação de
produtos e no desenho de soluções
padrão, visando a diminuir riscos.

06-11_RPA.indd   8 05/11/2019   00:15
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Costa,  
da Automation 
Anywhere: 
grandes setores no Brasil 
adotaram a robótica, 
porém ainda em estágios 
iniciais.

tunidades excepcionais para clientes e 
parceiros”, garante Costa.

A maioria das implementações 
globais da Automation Anywhere é 
realizada por parceiros e o Brasil não é 
exceção. Essa é a rota dominante para 
acessar o mercado. A robótica requer 
conhecimento de processos e da in-
dústria que somente os parceiros de 
canal possuem. No mundo, são 800 
os canais, e a empresa trabalha em 
estreita colaboração com os parcei-
ros para desenvolver bots e ajudar os 
clientes a implementar RPA.

O canal é soberano
É raro uma empresa do setor não 
trabalhar com parcerias, mesmo 
que de forma paralela a sua ativida-
de fim. A Epson, por exemplo, atua 
apenas com canal direto na venda de 
seus robôs, porém não executa a ins-
talação, que fica a cargo de parceiros 
e integradores. Todo e qualquer pro-
jeto necessita de uma equipe de en-
genharia para desenvolver uma solu-
ção, além de técnicos e uma série de 
equipamentos periféricos que preci-
sam ser interligados. É necessário, 
ainda, fazer a programação do robô 
e a comunicação entre os equipa-
mentos. “Sempre é preciso alguém 
trabalhando com a gente, seja um 
integrador ou a engenharia do pró-

“A robótica 
oferece 
excelentes 
resultados 
medidos em 
meses, com 
ROI de 
um dígito

prio cliente”, explica Marta Macha-
do, gerente de Contas de Robótica 
na Epson do Brasil.

Há oportunidades espalhadas por 
todo o País, a exemplo do Amazonas 
e do Rio Grande do Sul que, devido 
à distância para os demais estados, 
precisam de um implementador lo-
cal. “A proximidade com o cliente faz 
toda a diferença. Por outro lado, a 
automação exige um alto nível de co-
nhecimento técnico, sem contar que o 
tempo de maturação de um projeto é 
longo, o que exige um esforço de pla-
nejamento e relacionamento muito 
grande entre clientes e distribuidores. 
“As vendas desses projetos são mais 
esporádicas, apesar de terem contra-
tos bem longos”, alerta Marta.

O mesmo conceito rege a Tinbot 
Robótica, cuja instalação, suporte 
e manutenção dos equipamentos 
geralmente dependem de presen-
ça física. Inclusive a empresa diz ser 
necessário um parceiro com conheci-
mento correlato ao tema para atender 
a clientes em todas as regiões do País.

“Uma solução como o nosso robô 
Tinbot, que tem como proposta re-
duzir custos ou automatizar proces-
sos em caixas de autosserviço, por 
exemplo, garante um retorno melhor 
quando utiliza Inteligência Artificial”, 
compara Marco Diniz Garcia Gomes, 

Product Owner da Tinbot Robótica.
Mais conhecida por seus pesados 

equipamentos para a indústria, a su-
íça-sueca ABB também atua com ca-
nais indiretos, que constituem parte 
importante do processo de vendas. 
“Junto com eles conseguimos pulve-
rizar os nossos produtos no mercado, 
muitas vezes trabalhando em parce-
ria com empresas especialistas em 
determinado tipo de aplicação com 
robôs”, admite Daniel Diniz, gerente 
de vendas da área de robótica da ABB. 
Não por acaso, toda a política de ven-
das da companhia foi desenhada para 
o desenvolvimento desses parceiros, 
fornecendo robôs com pacotes de sof-
tware e treinamento.

Formatos e políticas
OK, o canal tem um papel relevante, 
mas quais os formatos de atuação e 
quais as políticas relacionadas? “Vejo 
times de canais e políticas de vendas 
indiretas bem montadas nos grandes 
fabricantes, mas é algo recente, do úl-
timo ano, e é algo crescente, não parou 
ainda de evoluir. Porém, as estruturas 
de canais estão sendo criadas, com 
pessoas que trabalhavam com outro 
tipo de solução”, radiografa Dias, da 
Accenture, para quem o grande desa-
fio, comum a todos os fornecedores, 
se dá no quesito capacitação.

Accenture 
Possui um centro de
desenvolvimento de
robôs no Brasil que
está ligado à rede
global. Ao todo foram
implementados 800
robôs localmente.

Automation Anywhere 
Opera um centro regional de suporte 
e desenvolvimento em Alphaville, 
no Estado de São Paulo, 
com cerca de 50 funcionários.

Epson
Tem um laboratório na
 sede em Barueri (SP), 
no qual são realizados 
testes, treinamento 
e empréstimos de 
equipamentos para 
avaliação dos clientes.

Tinbot Robótica 
A fornecedora montou 
um laboratório 
de pesquisa e 
desenvolvimento.
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Demasiado humanos
De acordo com o McKinsey Global Institute, espera-se que a Automação 
e os avanços na Inteligência Artificial – IA, incentivem até 375 milhões de 
trabalhadores, ou cerca de 14% da força de trabalho global a se alinharem com 
essas tecnologias até 2030. Se isso não bastasse, a Robotic Process Automation 
é classificada como a terceira tecnologia que mais cresce no mercado de trabalho 
freelancer nos Estados Unidos, de acordo com uma pesquisa da Upwork.

“A demanda dos parceiros que desejam entrar no mercado de robótica 
é alta e com ela, a busca por profissionais. Com isso em mente, anunciamos 
recentemente nossa divisão de educação e certificação, a Automation 
Anywhere University, que treinou mais de 350 mil desenvolvedores, 
analistas de negócios, parceiros e estudantes em RPA em todo o mundo”, 
contabiliza Edmundo Costa, gerente geral para a América Latina da 
Automation Anywhere.

O programa está se expandindo em um ritmo acelerado, com mais 
de 65 parceiros de treinamento autorizados e mais de 300 instituições 
acadêmicas, programas de educação continuada e associações 
profissionais globalmente.

Relação robôs x funcionários
Ainda temos um mercado incipiente, com muito 
espaço para crescer. Para se ter uma ideia, 
a indústria automobilística brasileira, que é mais 
avançada em termos de robótica possui 170 robôs 
para cada dez mil empregados, de acordo com o 
International Federation of Robotics, IFR. Nos 
Estados Unidos, essa relação é de 1,2 mil robôs 
por dez mil colaboradores.

Se olharmos para todas as indústrias juntas no País, 
esta relação é ainda mais precária. São seis robôs 
para cada dez mil empregados, enquanto no país 
da América do Norte é muito maior, e eles não são 
os melhores do ranking do IFR. A campeã é a 
Coréia do Sul, que chega aos 530 para cada 
dez mil funcionários.

A capacitação associada à con-
tratação e à retenção do talento hu-
mano, necessário para executar as 
expansões de projetos e as transfor-
mações da força de trabalho digital, é 
realmente a grande barreira. A chave 
é a educação continuada e a demo-
cratização da robótica.

Uma novidade para o canal, 
aponta o executivo da Automation 
Anywhere, é a Bot Store, criada há 
pouco mais de um ano. Uma oportu-
nidade para que os parceiros desen-
volvam e comercializem sua própria 
propriedade intelectual por meio da 
loja online, com automação inteli-
gente e pronta para implementar nas 
empresas. “A Bot Store é um vasto 
ecossistema de desenvolvedores ex-
perientes e especialistas no assun-
to”, conta Edmundo Costa. De acordo 
com o executivo, a plataforma possui 
mais de 600 bots que automatizam 
tarefas rotineiras e 20 trabalhadores 
digitais que possuem um conjunto 
de habilidades para automatizar par-
tes de um cargo definido, pensando, 
agindo e analisando do modo como 
os humanos fazem.

Já a ABB montou a estratégia 
‘Dual Channel’, na qual trabalha 
o mercado tanto de forma direta 
como indireta. “Descobrimos que 
atuando dessa maneira consegui-
mos criar um corpo técnico alta-
mente capacitado e apto a lidar 
com os mais diversos tipos de de-
safios do mercado”, admite Diniz. 
Em razão da atuação direta, os 
engenheiros da companhia podem 
compartilhar suas experiências 
com os parceiros. A estratégia faz 
com que os canais tenham menos 
dificuldade no processo de venda 
de seus projetos.

Perfil do canal
Mas qual o desenho do canal indireto 
de automação e robótica? Ele se asse-
melha ou se diferencia em relação ao 
canal de TIC?

Para Dias, da Accenture, existem 
os dois retratos possíveis: os oriun-
dos de TIC e os especializados em 
chão de fábrica. “O mais comum é o 
que trabalha com tecnologia. Os fa-
bris dependem muito do operacional 
e têm expertise, mas não possuem 

experiência na implementação. Os de 
TIC, ao contrário, têm o skill técnico, 
mas não possuem conhecimento do 
negócio”, explica.

Em resumo, os dois perfis podem 
lucrar com o momento. E ambos 
buscam profissionais que os ajudem 
nesse processo. Não por acaso é dito 
que nos últimos dois anos um gran-
de número de profissionais mudou 
de emprego em busca de melhores 
salários e oportunidades, o que in-
flacionou o mercado (leia detalhes 
em Demasiado humanos).

No geral, o canal de robótica 
possui um conhecimento íntimo 
dos negócios do cliente e de seus 
processos. Eles têm experiência em 
desenvolvimento de software e es-
tão familiarizados com a implemen-
tação do ciclo de vida de desenvolvi-
mento de software, em especial os 
enterprise. Oferecem serviços em 
quatro grandes categorias: seleção 
e avaliação de processos, projeto e 
desenvolvimento do Center of Ex-
cellence – COE, configuração de in-
fraestrutura e desenvolvimento de 
bot. Suas habilidades mais valiosas 

estão nas duas primeiras catego-
rias. Enquanto infraestrutura e de-
senvolvimento de bots são, compa-
rativamente, menos importantes.

A Automation Anywhere se con-
centrou inicialmente nas maiores em-
presas de consultoria e integradores 
de sistemas. Em 2019, anunciou par-
ceria global com a distribuidora Tech 
Data, que inclui o Brasil, para expandir 
o canal para o mercado intermediário. 
“Para impulsionar nossa expansão 
para esse segmento, lançamos uma 
versão de nossa Plataforma de Robó-
tica Empresarial, A2019, que pode ser 
implementada como Software como 
serviço, Saas”, conclui.

A corrida apenas começou. Afinal, 
a perspectiva é que o crescimento do 
mercado de RPAs em 2019 fique nos 
30% ou 40%, com grande potencial 
para dobrar no próximo ano. “Essa 
projeção, no entanto, fica dependen-
te da resolução das questões macro-
econômicas”, admite Dias, da Accen-
ture. Não é por acaso que existem 
estimativas que apenas o mercado 
global de RPA possa chegar aos US$ 
100 bilhões até 2020.  
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TENDÊNCIAS || POR EDILEUZA SOARES

As plataformas 
de open source 
cresceram com 
os avanços da 
nuvem e com as 
iniciativas das 
organizações 
para a 
Transformação 
Digital dos 
negócios. Até 
gigantes, antes 
resistentes, se 
renderam à 
tecnologia para 
atender a 
clientes de 
ambientes 
heterogêneos

Menosprezado no passado pe-
las produtoras de software 
proprietário, o código aber-

to cresceu, amadureceu e se tornou 
o queridinho do mercado, caindo nas 
graças até da Microsoft; prova maior 
de que faz todo sentido para os ne-
gócios. Hoje as aplicações open sour-
ce, ou código aberto - código fonte de 
um software de utilização livre, mas 
que não deve ser confundido com o 
software livre –, contemplam as ofer-
tas da maioria dos fornecedores de TI 
e ajudam a acelerar a Transformação 
Digital em organizações de diversos 
segmentos da economia.

Considerada a bola da vez, a tec-
nologia abre oportunidade de negócios 
para revendas e integradores terem 
domínio das plataformas e ampliar o 
menu de ofertas. Nesse sentido, po-
dem desenvolver aplicativos para em-
barcar em soluções de negócios digi-
tais, gerenciar infraestruturas, prestar 
consultoria e ajudar as companhias na 
migração para a nuvem.

 “O código aberto cresceu muito em 
infraestrutura e na gestão de ambien-
tes, camadas que mantêm a TI das 
empresas em funcionamento”, avalia 
Pietro Delai, gerente para América La-
tina da consultoria IDC, especializado 
em software e aplicações em nuvem. 

Código  
aberto  
é a bola  
da vez 
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Ele percebe uma participação forte do 
open source também na área de de-
senvolvimento, embalada pela expan-
são da computação em nuvem e pela 
necessidade das empresas disporem 
de aplicativos com mais rapidez, para 
transformar suas atividades-fim.

Entres as tecnologias open source 
que estão avançando no mercado, De-
lai menciona as plataformas de virtua-
lização e o sistema operacional Linux. 
“Percebemos avanços de Linux não só 
na área de TI das empresas. Esse sis-
tema está entrando fortemente nos 
carros conectados e em drones, por 
exemplo”, afirma.

Inovação  
com agilidade
Uma pesquisa divulgada pela Red Hat, 
em abril deste ano confirma a expan-
são do código aberto. O estudo global, 

conduzido pela consultoria Illuminas, 
com 950 líderes que atuam no setor 
de Tecnologia da Informação revelou 
que 68% deles aumentaram o uso des-
sa modalidade de software no último 
ano. Mais da metade (59%) disse que 
planeja ampliar a adesão dessas solu-
ções nos próximos 12 meses.

Para 69% dos líderes entrevista-
dos, o open source é importante para 
a estratégia geral de software de in-
fraestrutura empresarial. Mais de 40% 
deles também disseram que estão 
usando a solução para acelerar a – olha 
ela aí de novo –, Transformação Digital.

Boris Kuszka, diretor dos arquite-
tos de solução da Red Hat Brasil, conta 
que passou a fase do preconceito con-
tra código aberto. “Hoje praticamente 
todas as companhias estão usando 
alguma solução de open source para 
acelerar os processos de inovação”.

Muitos dos projetos de Inteligên-
cia Artificial, Internet das Coisas (IoT), 
Business Analytics e Machine Learning 
que vêm sendo implementados pelas 
companhias estão sendo suportados 
por este modelo colaborativo. “Nin-
guém mais quer ficar preso a sistemas 
proprietários. Todos estão em busca de 
versatilidade e de agilidade”, ressalta o 
executivo da Red Hat.

José Lima, engenheiro de siste-
mas da Citrix, acrescenta que “es-
tamos em um momento de entrega 
ágil dos aplicativos”. Porém, na sua 
visão, a maioria das empresas ainda 
utiliza o modelo monolítico para o 
desenvolvimento de software com 
produções demoradas, limitações 
para inclusão de novas funções e, in-
clusive, para fazer atualizações.

A comunidade de código aberto 
quer encurtar caminho com a aborda-

“O sistema Linux 
avança não só 
na área de TI 
das empresas, 
mas nos carros 
conectados e em 
drones
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gem de microsserviços para o desen-
volvimento de aplicativos em contêi-
-ner, o qual permite atualizações em 
questão de horas, e não em meses 
como no sistema monolítico. Lima 
conta que esse é o modelo utilizado por 
empresas digitais, como a Uber, que 
têm necessidade de liberar constante-
mente novas versões de seu aplicativo 
aos usuários.

Vantagens  
do queridinho
Além de mais agilidade no desen-
volvimento de software, o código 
aberto promete outros benefícios se 
comparado com os sistemas proprie-
tários. Sergio Toshio, vice-presidente 
da Suse para América Latina, aponta 
o custo mais baixo das implementa-
ções, a flexibilidade e a confiabilida-
de da tecnologia.

“As empresas já estão olhando o 
código aberto como a primeira opção”, 
garante o executivo, citando o exemplo 

da SAP, que desenvolveu o sistema 
Hana de processamento de dados em 
memória em ambiente aberto. “É a 
única opção que o mercado tem hoje 
dessa solução”.

Wagner Arnaut, CTO de Cloud na 
IBM Brasil, explica que hoje é mais ba-
rato investir em open source, porque 
existe mais mão de obra especializa-
da nessa tecnologia. A comunidade é 
extensa e as universidades, segundo 
ele, estão formando mais profissionais 
com conhecimento em código aberto 
do que em software comercial.

O executivo da IBM destaca que 
as soluções desenvolvidas em código 
aberto falam a mesma língua e facili-
tam a transição para o ambiente cloud, 
assim como a portabilidade. “Há difi-
culdades para mover aplicações que 
não estão em códigos padronizados de 
um provedor para outro”, explica, enfa-
tizando que os sistemas proprietários 
geram dependência e que hoje as orga-
nizações querem liberdade.
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Com sua escalada no mercado, o open source se tornou 
caso de amor da Microsoft. Em 2001, o então CEO da dona 
do Windows, Steve Ballmer, comentou que o Linux era ‘um 
câncer maligno que ameaçava a propriedade intelectual’. 
Essa visão mudou quando Satya Nadella, atual CEO da 
empresa de Bill Gates disse, em 2005, que a Microsoft ama 
Linux.

 “A visão da Microsoft mudou porque percebeu que o 
mundo também está mudando com nuvem e mobilidade. 
Foi um movimento acertado”, entende Roberto Prado, 
CTO da Microsoft Brasil. Ele avalia que o reposicionamento 
“foi um grande fator de transformação da companhia”.

Em 2014, a empresa mudou o nome do serviço de cloud 
de Windows Azure para Microsoft Azure. “A nuvem da Mi-
crosoft é aberta e está pronta para receber os clientes de 
ambientes heterogêneos”, informa Prado.

A Microsoft se tornou integrante da Linux Foundation 
em 2016, com o objetivo de se aproximar da comunidade 
de código aberto. Há cerca de dois anos apresentou uma 
versão do seu banco de dados SQL Server para Linux. No 
ano passado reforçou suas apostas em open source com 
a compra da GitHub, plataforma de compartilhamento de 
códigos de programas, que conta com 28 milhões de de-
senvolvedores em todo mundo.

É crescente a importância do já conhecido In-
ner Source, que pode ser definido como o uso 
das melhores práticas de código aberto para 
o desenvolvimento de software dentro dos li-
mites de uma organização. De forma simples, 
é a forma segura de levar o open source para 
as grandes empresas, com boas práticas de 
governança corporativa.

Nessa seara, entre outros, destaca-se o Git-
-Hub, plataforma colaborativa do mundo de de-
senvolvimento de software, adquirida pela Mi-
crosoft em junho de 2018, por US$ 7,5 milhões 
e que é mantida como uma unidade indepen-
dente e neutra pela companhia. Com o GitHub 
é possível hospedar e revisar código, gerenciar 
projetos e construir software com segurança e 
governança em uma plataforma utilizada por 
mais de 35 milhões de desenvolvedores e 2,1 mi-
lhões de organizações em todo o mundo.

No Brasil, o repositório tem representan-
tes como CI&T, RSI Infra, Sempre IT, Better 
Now e a gaúcha ilegra, empresa de design, 
inovação e software. 

A plataforma provê segurança, flexibilida-

de, compliance e controles de implementação 
para todos os tipos e tamanhos de empresa, 
cobrindo os mais complexos padrões de segu-
rança e escalabilidade.

Isto pode ser comprovado pela diversida-
de dos clientes da ilegra: Whirlpool, Thom-
son Reuters, Agco, Sompo, Movile, Bradesco, 
Fiat Chrysler. A empresa brasileira tem como 
missão facilitar o processo de contratação da 
ferramenta, já com contratos em Português e 
moeda local.

No início deste ano, o GitHub anunciou 
duas grandes atualizações das atuais ofertas 
Free e Enterprise, com o objetivo de tornar a 
plataforma mais acessível aos desenvolvedo-
res: repositórios privados gratuitos ilimitados 
e uma Enterprise mais simples e unificada.

Vale lembrar que o GitHub tem origem 
no sistema de controle e acompanhamen-
to de software para trabalho em equipe – 
o Git, criado por Linus Torvalds, em 2005, 
com a proposta de controlar o desenvolvi-
mento do kernel do Linux. O GitHub é sua 
versão para a Web.

Antes maligno,  
hoje um amor

Por dentro  
das corporações

Delai, da IDC:  
O código aberto cresceu em 
infraestrutura e na gestão 
de ambientes, camadas que 
mantêm a TI das empresas 
em funcionamento.

Kuszka, da Red Hat:  
Hoje praticamente todas as 
companhias estão usando 
alguma solução de open 
source para acelerar os 
processos de inovação.

Arnaut, da IBM:  
Há dificuldades para mover 
aplicações que não estão em 
códigos padronizados de um 
provedor para outro.

Prado, da Microsoft:  
A visão mudou porque  
a companhia percebeu  
que o mundo também  
está mudando com  
nuvem e mobilidade.
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Quais são as metas para 2020?
Meu primeiro objetivo é dar luz a todo 
o espectro de ofertas que temos e 
transcender o aspecto da mobilidade, 
parte fundamental que está sendo 
enriquecida com outros elementos que 
compõem a nossa borda inteligente, 
e alcançando data center e filiais das 
empresas com oferta de SDWan. E 
tudo isso envolto por uma camada de 
segurança. Serão ações para promover 
um portfólio completo, fim a fim da 
Aruba. O desafio que mais incentiva 
e terá atenção no ano que vem é 
trabalhar com os services providers, 
não apenas pelo potencial, mas porque 
do lado deles existe uma vontade 
em agregar valor as suas ofertas, 
que vêm ao encontro do que a Aruba 
entrega. Um dos desafios é ampliar 
significativamente nossa cobertura no 
Brasil e, vamos reforçar o movimento 
de ampliar os canais.

Quais são as tendências das redes?
Elas vêm evoluindo no sentido de 
oferecer mais banda para dar vazão à 
demanda cada vez maior por dados, 
pelo volume e pela natureza do tráfego 
de informações, que também está se 
modificando. Vemos isso claramente 
quando o tema é Internet das Coisas, 
mas não podemos esquecer de voz 
e vídeo, que estão aumentando 
barbaramente. Vemos ofertas de 
interfaces de 2,5 gigas e 5 gigas para 
acesso, assim como no data center, 
as demandas por portas de 40 gigas, 
100Gb. A rede não pode, não deve 
e não é mais vista como uma mera 
infraestrutura, mas um elemento 
que habilita novas aplicações e é esse 
o valor que a gente vende. Nesse 
aspecto o maior diferencial passa a ser 
o sistema operacional que vai sobre 
essa infraestrutura. O grande e novo 
papel da rede é entregar plataformas 
de infraestrutura, nesse espaço de 

Com 20 anos de conhecimento ad-
quirido no mercado de redes, ora no 
corporativo, ora nas operadoras de 
telecomunicações, Antenor Nogara 
chega como diretor-geral da Aruba - 
HPE há cerca de três meses: “Encon-
trei um ambiente super favorável 
para o desenvolvimento das metas 
para 2020 e uma equipe receptiva, 
bem preparada”. Ele fala do merca-
do, tendências e inovações do setor 
e de suas metas à frente da compa-
nhia no Brasil. 

Mobilidade 
ampliada

A infraestrutura está preparada  
para suportar essas inovações? 
Assim como as redes corporativas 
vêm evoluindo, as redes móveis 
e as fixas de transporte também 
passam, de alguma forma, pela 
mesma transformação. O 5G chega 
com a promessa de entregar mais 
banda em maiores adensamentos 
de usuários. Portanto, é preciso 
dotar as redes de transporte com 
essa mesma capacidade. Com 
isso, vem um grande investimento 
nas redes de backhaul, levando 
esse tráfego para os grandes 
data centers. E isso também 
acontece com o Wi-Fi 6, que chega 
como a nova geração de redes 
WLan. As capacidades são muito 
significativas: quatro vezes mais 
em banda, e quase dez vezes mais 
em atendimento de usuários.

Há novidade em ofertas da Aruba?
Temos lançamentos previstos 
para expandir essa capacidade de 
oferta fim a fim e com Wi-Fi 6, já 
disponível. Lançamos na segunda 
quinzena de outubro o AOS-CX, 
e estendemos para o core e a 
distribuição das redes de campus 
o mesmo sistema operacional 
que hoje é executado nas nossas 
suítes de data centers sendo que 
essa homogeneidade funcional vai 
trazer ainda mais valor para a borda 
inteligente. O sistema operacional 
faz todo o controle do hardware 
e agora vai para a borda, para 
facilitar a comunicação. O portfólio 
e a nossa história demonstram 
um espectro de alcance grande e 
completo. Temos soluções para 
todos os portes. Para atender ao 
pequeno empresário mantemos 
toda a sofisticação tecnológica, só 
que com simplicidade e acessível 
financeiramente.
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Qual é a estratégia para  
direcionar o foco? 
Estas ofertas vêm sendo atualizadas 
e estamos preparando os parceiros 
para a entrega desse valor fim a fim. 
O usuário final percebe esse valor de 
uma forma muito mais clara quando 
ele é entregue por inteiro. É óbvio que 
o foco isoladamente em cada uma 
das tecnologias continua, mas cada 
vez mais o discurso que os nossos 
comerciais, pré-vendas e a área de 
educação e treinamento levam para 
os parceiros é o de uma solução 
integrada e de valor agregado fim a 
fim. Apresentamos casos concretos 
de ganhos com essas tecnologias. 
Data center é um espaço e segurança é 
uma camada que envolve toda oferta, 
mas o nosso espaço de trabalho em 
mobilidade e acesso, que é a nossa 
borda inteligente, é parte fundamental 
de toda essa estratégia.

Como o canal participa  
dessa estratégia?
Está no topo das minhas missões levar 
ao mercado essa oferta completa, 
integrada, fim a fim. Exatamente do 
outro lado vem essa expansão forte 
de canal para nos dar mais cobertura e 
marcar mais a presença da companhia 
no Brasil. No mercado corporativo, 
quando se trata de trabalho vertical, 
o nível de especialização e a área de 
conhecimento, além da infraestrutura, 
têm que ser considerados. Nesse 
sentido, a gente incentiva o canal a 
ampliar o espectro de conhecimento, 
de capacitação e de atuação. Com um 
centro de treinamento autorizado 
duplicamos a capacidade para 
qualificar nosso canal, que é muito 
engajado, fiel e vem usufruindo de um 
crescimento com a marca Aruba ao 
longo dos anos. E é isso que a gente 
espera. Há treinamento de forma 
cotidiana, via nossa área comercial e 

borda inteligente, seja de mobilidade 
ou data center, para que sejam de 
fato instrumentos para melhorar 
a experiência do usuário e, ainda, 
viabilizar novas aplicações.

E em termos de novas tecnologias?
5G e Wi-Fi 6 são evoluções naturais 
e irreversíveis. O varejo e a área de 
serviços como um todo, envolvendo 
mobilidade, cidades digitais, energia e 
segurança pública podem ter ganhos 
de eficiência muito interessantes. 
5G viabiliza outras aplicações em 
dispositivos móveis. Do ponto 
de vista de escala e em termos 
econômicos, a adoção no Brasil pode 
ter um ritmo um pouco diferente 
dos Estados Unidos, Europa e de 
alguns pontos da Ásia. Tudo indica 
que teremos as primeiras ofertas 
em torno de dois anos. Do nosso 
lado, vamos reforçar iniciativas para 
apoiar a transformação digital dos 
nossos clientes, inclusive usando 
Inteligência Artificial em alguns 
softwares, especialmente de 
segurança. A Aruba libera os APIs, 
por isso, nossas soluções são abertas 
e as mais flexíveis do mercado. Hoje, 
uma rede deve ser capaz de trazer 
eficiência operacional combinada com 
disponibilidade e performance, mas 
a eficiência operacional é algo que 
vem a partir dos sistemas de gerência 
dos processos automatizados e da 
capacidade de se abrir ou se integrar 
a outras plataformas, como na área 
de segurança, ou em termos de 
sistemas de workflow. Soluções de 
IA e outras, foram desenvolvidas 
dentro do nosso sistema de gerência 
e toca na parte de automação. Assim, 
identifica comportamento anômalo 
e faz com que a rede se corrija ao 
perceber algum aspecto que fuja de 
um padrão; há uma gerência proativa, 
que alivia a carga do operador de rede. 
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técnica de pré-vendas. O Atmosphere 
é o grande encontro, mas ao longo do 
ano levamos para diversas regiões as 
novidades apresentadas no evento. 
Há também, duas vezes por ano, uma 
rodada de webinars para catequizar o 
parceiro nas tecnologias. Por sua vez, 
os distribuidores Alcateia, Arrow, Agis, 
WDC, Ingram e Network 1 nos ajudam 
a propagar nossa mensagem, o 
discurso comercial, e, ainda, produzem 
materiais de treinamento, hands-on...

Há perfil e região prioritários?
De forma proativa iniciamos 
um processo de mapeamento e 
recrutamento. Mas todo interessado 
pode entrar em contato via o HP 
Partner Ready Portal, inserir os 
dados e documentação, que será 
prontamente atendido. Temos 
iniciativa voltada para os services 
providers, as operadoras de 
telecomunicações, que estão em 
busca de valor agregado para suas 
ofertas e de mais produtos e serviços 
para entregar aos seus usuários. E isso, 
claramente segue na direção de TI. 
Como fornecedores de conectividade, 
o caminho natural é que adicionem 
oferta de redes, mobilidade e de 
segurança. Entendemos que existem 
espaços para um crescimento ainda 
maior no interior de São Paulo, nas 
regiões Nordeste e Norte e boa 
parte da Sudeste. O papel do canal 
passa a ser cada vez mais relevante, 
desde que ele entenda as novas 
necessidades que estão em volta da 
Transformação Digital dos clientes. A 
venda tem que ser não só consultiva, 
mas de valor agregado.

Como a Aruba trabalha  
o modelo SaaS?
Os parceiros adicionam um grande 
valor para a nossa forma de fazer 
negócio, entregando soluções 
como serviço para operadoras, a 
exemplo dos que desenvolveram 
soluções financeiras para poder 
entregar os equipamentos e os 
serviços numa forma as a service. 
Alguns canais são capitalizados e 
têm instrumentos para a entrega 
como serviço e outros recorrem 
ao sistema financeiro disponível. 
Existe a unidade de serviços 
financeiros da HPE, um braço 
para desenvolver projetos mais 
específicos. A gente transforma a 
venda convencional, Capex, para 
modelo Opex

Antenor 
Nogara,  

diretor-geral  
da Aruba 
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A adoção da 
cloud computing 
e a consequente 
migração de 
dados assustam 
a muitas 
empresas, que 
desejam saber 
quando atingirão 
seus objetivos de 
negócios. Ao 
ajudar o cliente, 
desde a definição 
da arquitetura 
até a gestão de 
todo o ambiente, 
inúmeras 
oportunidades se 
abrem para os 
integradores

A 
migração de sistemas para a 
nuvem está em alta em todos 
os segmentos de mercado, in-

clusive entre os mais resistentes, os 
bancos, que também se renderam às 
vantagens da tecnologia. Integrado-
res e prestadores de serviços têm se 
beneficiado dessa onda que não para 
de crescer. A computação em nuvem 
promete reduzir e otimizar custos de 
processamento: as empresas não mais 
precisam se preocupar com a aquisição 
de hardware, manutenção e atualiza-
ção de sistemas. Nesse processo de 
migração, a oferta de serviços geren-
ciados é uma grande oportunidade 
para o canal de distribuição. Como as 
empresas estão com equipes cada vez 
mais enxutas, os prestadores de servi-
ços ganham espaço ajudando o cliente 
nessa jornada.

Em uma analogia da migração para 
a nuvem e a escalada do Monte Everest, 
os integradores são os ‘sherpas’, pesso-
as altamente especializadas no proces-
so, que sabem das mudanças que seu 
corpo precisa passar para se adequar 
ao novo ambiente, vão se encarregar 
do trabalho pesado, conhecem os per-
calços do caminho, e o mais importan-
te, são capazes de trazê-lo de volta em 
segurança. “É exatamente essa a tarefa 
dos integradores durante a jornada do 
cliente para a nuvem”, aponta Italo Co-
centino, master principal technical con-
sultant da Hitachi Vantara.

Segurança e interoperabilidade 
devem estar sempre no radar: a ca-
pacidade de fazer com que os am-
bientes com tecnologias tradicionais 
se comuniquem com a nuvem é um 
grande desafio. “É um ecossistema 
de múltiplos provedores, portanto é 
necessário que o canal tenha experi-
ência e comprove entregas nos princi-
pais players”, afirma Cocentino.

Escolha a dedo
Para formar um profissional experiente 

em diferentes ambientes – AWS, Mi-

crosoft, Oracle, SAP – pode levar meses 

e na maioria das vezes, o cliente não 

pode esperar tanto. “É preciso escolher 

um parceiro que, além de ajudar na 

capacitação dos profissionais, traba-

lhe lado a lado para que o projeto seja 

desenvolvido da melhor maneira, redu-

zindo drasticamente o prazo de migra-

ção e dando mais segurança ao proces-

so”, recomenda Maurício Fernandes, 

presidente da Dedalus.

Ter no portfólio a oferta de serviços 

gerenciados indica que o parceiro não 

somente ajuda na jornada para a nu-

vem como pode suportar os desafios 

de gerenciamento do dia a dia. “Além 

de segurança e interoperabilidade, 

deve cuidar do custo, disciplina que 

demanda uma atenção constante nos 

serviços consumidos e novas ofertas”, 

explica Cocentino, da Hitachi Vantara. 

Seus canais são responsáveis pela ‘úl-

tima milha’, alinhando as capacidades 

de serviços da Hitachi com os desafios 

de negócio dos clientes. “Com anos 

de experiência, eles são capacitados a 

oferecer consultoria, trazendo a tran-

quilidade necessária para este tipo de 

serviço”, destaca. Para que possam 

desempenhar esta tarefa com suces-

so, os canais são submetidos a um 

programa de capacitação em soluções 

Hitachi para ambientes de nuvem pú-

blica e privada.

Além do conhecimento das respec-

tivas linhas de negócios dos clientes é 

importante que os parceiros tenham 

experiência na entrega de ofertas como 

Infrastructure as a Service- IaaS, Pla-

tform as a Service - PaaS, Storage as 

a Service - StaaS, Backup as a Service- 

BaaS e tecnologias tradicionais para 

que possam elaborar propostas para 
cada um desses nichos.

Primeiros passos
Entre os obstáculos à adoção da nu-
vem está o desalinhamento entre o 
departamento de TI e a alta diretoria, 
pois é comum que uma área esteja 
mais aberta ao novo modelo que a 
outra. “Nestes casos, é necessário co-
meçar aos poucos, com apresentação 
de resultados, para que os incrédulos 
a respeito da economia gerada possam 
perceber o potencial”, aponta Max Ca-
margo, diretor de vendas da Solo Ne-
twork integradora de empresas como 
Microsoft, Dell, HP e Lenovo.

O passo inicial para a nuvem geral-
mente começa com a migração de apli-
cações de backup e mensageria, e gra-
dativamente vai transportando outros 
sistemas. “Enquanto o primeiro tem 
um ciclo de migração muito rápido, o 
segundo tem potencial de gerar grande 
economia para a empresa, sem falar no 
aumento de estabilidade e capacidade 
de escalabilidade, abrindo portas para 
que novos projetos sejam avaliados”, 
completa Camargo.

A confiança no parceiro é uma ca-
racterística chave do processo. Critérios 
como certificações e competências do 
fabricante, qualidade da equipe técni-
ca e casos de sucesso já realizados no 
mercado devem ser considerados nes-
sa análise. “Outro ponto importante 
é que este integrador tenha atendi-
mento 24x7 e ferramentas para fazer a 
gestão do ambiente migrado”, afirma 
Camargo. É comum encontrar am-
bientes complexos, envolvendo vários 
fabricantes e tecnologias e, portanto, 
outra característica importante é ter 
capacidade de coordenar um projeto 
com outras empresas, cada uma espe-
cialista em sua área.

Jornada – bem guiada –  
para a nuvem
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A integradora Sky.One começa 
o trabalho fazendo um levanta-
mento dos processos, segurança, 
aplicações, operações e infraes-
trutura do cliente. “Essa análise 
gera uma diretriz de arquitetura 
referencial que projeta a nuvem 
de acordo com seu perfil”, explica 
Lauro de Lauro, diretor de serviços 
da Sky.One que representa empre-
sas como a AWS, Google, Microsoft 
Azure e Oracle Cloud.

Entre os critérios para a escolha 
de um integrador está a quantidade 
de profissionais certificados, experi-
ência em migrações similares, nível 
de integração com o fornecedor da 
nuvem e sua capacidade de oferta de 
serviços complementares como ma-
nutenção do ambiente e segurança.

Na opinião de Fernandes, da 
Dedalus, a migração para a nuvem 
deve criar um ambiente funcional-
mente similar ao convencional que, 
em geral, é chamado de on-premi-
se. Com a criação desse ambiente 
os dados são migrados e os usuá-
rios são redirecionados para esse 
novo ecossistema. “Se o ambiente, 
além de funcionalmente similar, 
tem uma arquitetura semelhante - 
por exemplo com quatro servidores 
on-premise e quatro em cloud com 
a mesma configuração do original, 
chamamos essa migração de lift 
and shift”, explica.

Essa modalidade tem a desvan-
tagem de ser a solução com consu-
mo mais caro por não se beneficiar 
de um ambiente mais enxuto. “Mes-
mo assim, esta é a estratégia mais 
aplicada por nós hoje, pois os bene-
fícios são o baixo custo, curto prazo e 
eficácia da migração”, conta Fernan-
des. Esse ambiente passa, em se-
guida, a ser otimizado com base no 
perfil de uso e recebe melhorias que 
tragam mais robustez, capacidade 
de expansão e melhor custo.

Gestão da nuvem
Outra demanda do cliente é a 
gestão da nuvem, pois essa tare-
fa é secundária para as empresas. 
Isso libera os profissionais inter-
nos para o uso da tecnologia na 
transformação do negócio. 

Especializada na implementa-
ção da nuvem da AWS, a Dedalus 
acompanha esse fornecedor há 
quase dez anos o que lhes dá van-
tagem competitiva. “Com isso, tive-
mos a oportunidade, não somente 
de influenciar no plano de parcerias 
da empresa, mas também de inves-
tir nas capacitações necessárias”, 
explica. Cenário similar aconteceu 
com a parceria entre a Dedalus e a 
Microsoft Cloud. “Hoje temos de-
zenas de profissionais certificados 
e um grande time especializado em 
AWS e Azure”, aponta. 

A responsabilidade da AWS e da 
Microsoft é manter o ambiente no ar 
e oferecer suporte de terceiro nível de 

atendimento. A Dedalus se encarrega 
do monitoramento, administração, 
suporte, análise de segurança, cus-
tos, performance e backup. De acordo 
com o executivo, tipicamente, menos 
de 5% do total de incidentes é escala-
do para o provedor, já que boa parte 
dos desafios de gestão é externa à 
estrutura da nuvem em si.

O integrador de nuvem tem pa-
pel fundamental nas fases iniciais 
da definição do projeto, quando 
o cliente está definindo sua es-
tratégia e planejamento. “Desta 
forma os riscos de investimentos 
são mitigados e é possível até ‘re-
patriar’ aplicações que não deram 
certo devido a planejamentos ina-
dequados”, afirma Ricardo Emme-
rich, diretor de pré-vendas da HPE. 
Adicionalmente, o integrador deve 
oferecer um completo portfólio 
chamado de Migration Targets, ou 
objetivos da migração, oferecendo 
opções de ambientes híbridos. Para 
ser parceiro da HPE é necessário 
conhecer a indústria com a qual vai 
trabalhar, ter capacidade consulti-
va e orientada a resultados. “Além 
disso, o canal precisa entender pro-
fundamente como pode acelerar os 
resultados desses clientes, a partir 
da exploração de todo o potencial 
do portfólio da companhia e suas 
alianças globais, por meio da estra-
tégia HPE Super 6 – na qual ofere-
cemos capacitação e treinamento 
no conceito ‘Right Mix of Hybrid 
Cloud’”, detalha Emmerich.

Pontos de atenção
Paulo Silveira, sócio e consultor 
da TGT Consult, alerta sobre os 
cuidados que o cliente deve ter na 
hora de escolher fornecedores de 
nuvem, pois contratos de prazos 
fixos possuem custos mais baixos, 
mas não permitem que se reduza 
o tamanho dos servidores ou que 
se desliguem esses equipamen-
tos durante períodos em que não 
são utilizados. “Por outro lado, 
os contratos do tipo pay-per-use, 
apesar de nominalmente mais ca-
ros, permitem essa flexibilidade 
que, no fim do dia, significa cus-
tos mais baixos”, aponta.

O cliente também deve conside-
rar como será efetuada a cobrança 
pelos serviços e como essa fatura 
será paga, se em reais ou em dóla-
res. “Muitas empresas contratam 
‘brokers’ que cuidam do pagamen-
to em dólares para o fornecedor de 
serviços em nuvem e cobram do 
cliente em reais”, diz Silveira.

Um ponto importante é qual ar-
quitetura será adotada, incluindo 
aspectos como quantidade e ta-
manho dos servidores, segurança, 
comunicação e rede, backup, recu-
peração de desastres, bancos de 
dados, que serviços são prestados 
pelo fornecedor e o que ficará a car-
go dos parceiros.

A linha de inversores TS ON supre 
as necessidades de energia limpa 
e ininterrupta que o setor de 
Telecom necessita. 

Lançamento
TS ON Inverter Telecom

De Lauro,  
da Sky.One:  
Análise gera uma  
diretriz de arquitetura 
referencial, que projeta  
a nuvem de acordo  
com seu perfil

Emmerich, da HPE:  
Reforçamos o papel do canal 
nas fases iniciais do processo 
de migração, quando o 
cliente está definindo sua 
estratégia para mitigar os 
riscos de investimentos 
inadequados

Fernandes, da Dedalus:  
O parceiro deve capacitar 
profissionais para cada 
fornecedor de nuvem, 
reduzindo o prazo de 
migração e dando mais 
segurança ao processo

Silveira, da TGT Consult:  
O cliente deve ter cuidado ao 
fazer um contrato de prazos 
fixos com custos mais baixos, 
mas que não permitem 
a redução do tamanho 
dos servidores ou que se 
desliguem esses servidores 
durante períodos em que eles 
não são utilizados
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A IDC projeta que o mercado de 
nuvem pública no Brasil chegará a 
US$ 2,3 bilhões em 2019 e vai cres-
cer a uma taxa de 35,5% ao ano até 
atingir US$ 5,8 bilhões em 2022. 
Das empresas que estão migrando 
para a nuvem, 49% já contratam 
serviços de nuvem pública como 
multicloud, ou seja, sistemas de 
vários fornecedores com camada 
de gestão e um processo de movi-
mentação entre as nuvens.

Para o Gartner, empresas que 
não utilizam computação em nu-
vem serão tão raras quanto as que 
hoje não usam internet. Segun-

do a consultoria, as estratégias 
de ‘cloud first’ e ‘cloud-only’, nas 
quais as empresas priorizam proje-
tos de migração ou que já nascem 
com todos os sistemas em nuvem, 
vêm substituindo a postura de-
fensiva que dominou muitos dos 
grandes provedores nos últimos 
anos de não adotar a tecnologia.

Os integradores têm investido 
em certificações para estarem à al-
tura da demanda de serviços. Os 
parceiros da Hitachi Vantara, por 
exemplo, aderem aos padrões de se-
gurança prescritos no Secure Cloud 
Computing Architecture – SCCA e no 

Center for Internet Security - CIS.
A Dedalus tem profissionais 

especializados DevOps, FinOps, 
redes, segurança, continuidade de 
negócios, performance, automação 
e arquitetura. “Todas essas qualifi-
cações são parte dos pré-requisitos 
para os títulos que temos de Mana-
ged Services Provider AWS e Azure 
Expert MSP (Microsoft)”, explica o 
presidente, Maurício Fernandes.

Os fornecedores de nuvem certi-
ficam os parceiros por meio de cate-
gorias como a AWS Premier Consul-
ting Partner, Google Cloud Platform 
Premier Partners e Microsoft Gold 

Cloud Platform. “É um termo de 
acreditação que funciona como um 
cartão de visitas no cliente”, afirma 
Paulo Silveira, sócio e consultor da 
TGT Consult.

Outra classificação importan-
te é a SAP Gold Partner. A AWS é 
SAP-Certified Global Technology 
Partner e muitos parceiros SAP são 
parceiros Microsoft, o que aumen-
ta a chance de migrarem o SAP 
S/4HANA para o Azure. Muitos 
provedores especializados em SAP 
oferecem também serviços geren-
ciados nos ambientes Azure, AWS 
e Google Cloud.

A linha de inversores TS ON supre 
as necessidades de energia limpa 
e ininterrupta que o setor de 
Telecom necessita. 

Lançamento
TS ON Inverter Telecom

Integradores investem em capacitação
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Na esteira da inovação, a tecnologia con-
duz mudanças significativas em ativi-
dades cotidianas e - repetindo o clichê 

- cria soluções para problemas que nem sabía-
mos que tínhamos. Alheia às inúmeras funções 
grandiosas que o sistema de assistente de voz 
pode desempenhar, é justamente na realização 
de atividades corriqueiras que podemos encon-
trar a sua principal utilidade. 

O Google anunciou recentemente um coman-
do de voz especial. Ao falar “Ok Google, conte-
-me uma história”, o assistente pessoal da Big 
G vai narrar histórias como João e Maria ou Cin-
derella. Também será possível pausar, avançar 
ou retroceder a leitura sem nem mesmo precisar 
tocar o aparelho celular ou outro dispositivo em 
que o Google Assistente esteja disponível.

Com base nos interesses individuais, o algo-
ritmo realiza uma curadoria eficiente para que o 
público consiga consumir um conteúdo de qua-
lidade sem sequer precisar olhar para a tela. Em 
um mundo cada vez mais dinâmico, onde rece-
bemos uma tempestade de informação por mi-
nuto e sofremos pressão para estamos sempre 
atualizados, a ferramenta é uma companheira. 

Imagine, você, com uma lista de coisas, ter 
a facilidade de alterar horário de eventos ou 
controlar as atividades, apenas com o comando 
de voz, sem precisar perder o foco do que está 
fazendo naquele momento. A quantidade de 
ações que tomamos e projetos que desenvol-

vemos diariamente deixam a rotina mais com-
plexa e corrida. Os assistentes virtuais tornam 
mais fácil boa parte dessas tarefas. 

Em geral, o sentimento contemporâneo é 
que as horas parecem nadar numa correnteza 
irrefreável e a leitura costuma ser uma prática 
guardada na prateleira mais alta da sala de estar. 
Um levantamento realizado pela empresa Picodi 
mostrou que 31% da população não lê livros.

Neste cenário, a solução pode vir, então, dos 
subestimados comandos de voz. Além das como-
didades costumeiras, ela é democrática: desde 
crianças em fase de aprendizado, até idosos com 
a visão debilitada podem usufruir dos benefícios 
disponibilizados pelos assistentes virtuais.

Em breve veremos ferramentas desempenhan-
do as mais diversas funções e sendo utilizadas nos 
mais diversos setores. Para a leitura, os primeiros 
passos já foram dados e são animadores. 

Por ser uma interface de comunicação natu-
ral, fluida e intuitiva, a voz proporciona economia 
de tempo, acessibilidade e, no fim, mais acesso 
a conhecimento.

Comandos de voz para 
atividades corriqueiras 

Rafael 
Guimarães,  

CTO do 12min

3 perguntas para  
Cassio Bobsin

O CEO da Zenvia, fala sobre a adoção, o uso, a 
situação atual e as tendências de mercado e 
tecnológicas da plataforma de comunicação. 
Leia a íntegra em www.inforchannel.com.br

Foto:
divulgação

O que é CPaaS e como ela se insere 
nas diferentes áreas produtivas? 
A Plataforma de Comunicação, ou 
CPaaS, é a tecnologia que conecta os 
processos e sistemas das empresas 
com o consumidor por meio dos 
canais como SMS, voz e WhatsApp 
e envolve desde a integração por 
APIs até a gestão de campanhas, 
interfaces para atendimento humano 
e automação de comunicação por bots.  

Qual aplicação é mais intensa? 
A CPaaS é muito usada no marketing, 
para campanhas multicanal e 
qualificação de leads por chatbots; 
no atendimento, para oferecer ao 
cliente uma experiência de múltiplos 
canais, combinando atendimento 
humano e chatbots. E, também, 
nas áreas de operação, para 
conectar diretamente o cliente 
a agendamento, rastreamento, 
cobrança, autorizações e alertas.

Quais são as tendências de CPaaS?
O SMS deve seguir como o canal mais 
utilizado; as empresas adotarão 
o WhatsApp na comunicação e 
integrarão voz em seus CRMs. Os 
chatbots também se mostram 
cada vez mais importantes, mas 
a disponibilidade do atendimento 
humano segue muito 
relevante para consumidor
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