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Nesta edição você tem acesso a temas re-
levantes para seu dia a dia e necessários 
para acompanhar as constantes transfor-

mações em TIC. Saiba para onde caminha e quais 
são os desafi os de Blockchain; por que Monetização 
de dados ainda engatinha no mercado brasileiro e, 
também, que Governança Corporativa ainda pode 
ser atraente para o canal de distribuição.

Saiba como uma área de projetos agilizou a 
ampliação de soluções do modelo de pagamento 
por recorrência no caso de sucesso deste mês e, em 
Opinião, Rodrigo Andrade Oliveira, diretor de ofer-
tas para Food Service na Linx, defende A chave para 
faturar mais no varejo

Veja, ainda, entrevista com Paulo de Godoy, 
diretor-geral da Pure Storage, sobre as tendências 
sobre armazenamento, os rumos da companhia e o 
relacionamento com seus parceiros de vendas. Na 
seção “Três perguntas para”, você tem uma pitada 
das controvérsias e desdobramentos da ferramen-
ta para a interação com o ser humano, os bots, mas 
a entrevista completa com Fabiano Pardini, diretor 
de Tecnologia e Operações da Microcity, pode ser 
lida no site www.inforchannel.com.br

Fique ligado! Vem aí a segunda votação para a 
Escolha do Leitor de Infor Channel.  

Convidamos você para indicar os melhores for-
necedores da indústria de TI e Telecom em softwa-
re, hardware e serviços.

Avise aos seus amigos e a toda comunidade 
de tecnologia da informação e telecomunicações e 
vote nas empresas, conforme as categorias lista-
das no www.inforchannel.com.br

A enquete estará disponível para votação online 
a partir de junho de 2019; os ‘escolhidos pelo leitor’ 
serão divulgados na edição de novembro e no site 
Infor Channel. Boa leitura!
Irene Barella - Editora
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Enquanto a maioria das 
empresas no mundo 
está adotando alguma 
funcionalidade ligada 
à Blockchain, no Brasil 
a adesão ainda é muito 
baixa, mesmo entre as 
grandes e médias. Este 
cenário indica boas 
oportunidades de negócios 
para a indústria de TIC

CONFIANÇA
Praticamente todas as compa-

nhias estão falando acerca de 
blockchain – que pode ser en-

tendida como uma tecnologia de re-
gistro distribuído e criptografado que 
visa a descentralização como medida 
de segurança. São bases de dados dis-
tribuídos e compartilhados que têm a 
função de criar um índice global para 
todas as transações que ocorrem em 
um determinado mercado. Porém, 
a maioria está no início do proces-
so, ainda tentando entender o que é 
a tecnologia, quais seus benefícios, 
custos e impactos para os negócios.

São poucas as que já partiram 
para algum projeto-piloto e o número 
é ainda menor quando são identifi ca-
das aquelas que já assimilaram e têm 
iniciativas implementadas. “No mer-
cado brasileiro, o que temos de produ-
ção está mais ligado a criptomoedas 
e wallets”, avalia o gerente da PwC 
Brasil, Darcio Alves. Segundo ele, uma 
pesquisa realizada junto a fi ntechs 
mostrou que 4% das startups brasi-
leiras usam, atualmente, blockchain 
como principal tecnologia e 16% delas 
disseram que esse novo recurso será a 
principal tecnologia adotada.

Vale lembrar que a palavra fi nte-
ch vem da língua inglesa: fi nance and 
technology, e surgiu da união das pa-
lavras fi nancial (fi nanceiro) e techno-
logy (tecnologia). O conceito pode ser 
defi nido como uma empresa que uti-
liza tecnologia intensiva para oferecer 
produtos do setor fi nanceiro.

Mundialmente, uma pesquisa da 
PwC com 600 empresas identifi cou 
que 84% delas já estavam empregan-

do algo ligado a blockchain — entre os 
itens constam pesquisa, desenvol-
vimento de aplicativo, projeto-piloto 
ou mesmo com alguma atividade em 
produção. A porcentagem das que 
estavam paradas, apenas observan-
do o desenrolar de blockchain é de 
16%. “Quanto às empresas médias 
ou grandes do Brasil, é possível iden-
tifi car que todas estão falando, mas 
poucas efetivamente fazendo algo.” 

Rajesh Kandaswamy, vice-presi-
dente e analista da consultoria Gart-
ner, concorda que blockchain está em 
alta, mas com poucas adoções em 
curso. Dos responsáveis pela tecno-
logia da informação de empresas la-
tino-americanas, entrevistados pela 
consultoria, 39% afi rmaram que pla-
nejam implementar a novidade dentro 
de dois a três anos; 18% entre 12 e 24 
meses e 7% nos próximos 12 meses. 
Do total, apenas 2% já implementa-
ram. No entanto, 34% dos avaliados 
disseram não ter qualquer interesse 
em adotar.

“Blockchain é uma tecnologia 
muito interessante, mas é preciso en-
tender ‘se’ e ‘por que’ é melhor que as 
atuais”, diz Kandaswamy, que afi r-
mou não estar vendo tantas provas 
de conceito.  

Ricardo Polisel, gerente-sênior da 
prática de estratégia de TI da Accen-
ture, empresa global de consultoria 
de gestão, tecnologia da informação 
e outsourcing, opina que o hype – 
expressão quando um assunto está 
dando o que falar, quando algo está 
na moda e é comentado por todo 
mundo – em torno de blockchain está 



“Blockchain está em 
alta, mas com poucas 
adoções em curso
Kandaswamy, do Gartner

As aplicações hoje têm foco 
muito grande em rastreamento 
de bens, em manutenção de 
registros e no compartilhamento 
de dados, sejam eles internos ou 
externos
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começando a passar, com o surgi-
mento de casos de uso para além 
da indústria fi nanceira. Um dos 
principais desafi os é conseguir ex-
plicar para que serve essa tal base 
de dados distribuída que guarda 
o registro de transações perma-
nentemente e à prova de violação. 
“Todo mundo já ouviu falar, mas 
os clientes ainda têm muitas dúvi-
das”, reconhece. 

Ainda que as instituições fi nan-
ceiras integrem o primeiro segmen-
to a olhar com mais cuidado para 
o blockchain, muito por causa do 
Bitcoin e de outras criptomoedas, 
setores como o de varejo, manufa-
tura, recursos naturais, transporte 
e governo (principalmente fora do 
Brasil) estão avançando em blo-
ckchain e começando a ter maior 
participação neste mercado, enca-
beçados pelas grandes empresas. 

Alves, da PwC, acredita que 
exista oportunidade em manufatu-
ra, recursos naturais, prestação de 
serviços de saúde, comunicação e 
mídia, além do setor de transporte 
que está começando a ter soluções 
desenvolvidas em cima da tecnolo-
gia. “Independentemente do setor, 
as aplicações hoje têm foco muito 
grande em rastreamento de bens, 
em manutenção de registros e no 

cado corporativo. Além deles, a 
plataforma Ethereum também tem 
avançado consideravelmente.

Oportunidades 
à vista
Por ser uma tecnologia descen-
tralizada e democrática, simples 
de se gerar aplicações em cima de 
um blockchain público, há grandes 
oportunidades para integradores e 
desenvolvedores de soluções en-
trarem neste mercado. Eles preci-
sarão, sim, buscar um conhecimen-
to amplo e que priorize a cadeia de 
valor completa. Hoje, alguns impe-
ditivos fazem com que blockchain 
não atinja um grande porcentual 
de adoção; entre eles está a falta 
de confi ança, por se tratar de uma 
tecnologia ainda muito complexa.

“Existe também uma compre-
ensão limitada do que é blockchain 
e não se sabe exatamente como 
usá-la. Outra questão é a descon-
fi ança dos parceiros de onde mon-
tar a rede de blockchain”, avalia 
Darcio Alves, gerente da PwC Brasil. 

Enquanto esta tecnologia está 
em ascensão, um dos principais 

papéis dos fornecedores é avaliar 
junto com os clientes se ela é a mais 
adequada para ser adotada no mo-
mento. Isto porque muitas empre-
sas estão querendo adotar block-
chain por ser novidade. Porém, nem 
sempre faz sentido para determina-
dos objetivos. Nesse sentido, algu-
mas perguntas devem ser dirigidas 
aos clientes: a aplicação que vai 
usar blockchain é de múltiplas par-
tes? Precisam compartilhar dados? 
Tem requerimento para verifi car os 
dados? Há intermediários nestas 
transações que agregam comple-
xidade para o processo? E se tirar 
intermediários fi ca mais simples? 
A transação é sensível ao tempo? 
Necessita-se de interação entre as 
transações? “Dependendo da quan-
tidade de sim, blockchain pode ser 
visto como uma boa possibilidade”, 
detalha Alves, acrescentando que 
uma considerável parte que foi para 
piloto, não se justifi cava.

“Vemos clientes com budget 
pedindo para fazer um piloto com 
blockchain, mas na verdade não é 
o caso. Somente querem mostrar 
que têm inovação”, assinala Ricar-
do Polisel, gerente-sênior da práti-

compartilhamento de dados, sejam 
eles internos ou externos”, aponta.

Polisel, da Accenture, conta 
que participou de um projeto no 
exterior, que aplicava blockchain 
para logística reversa. Com isto, 
é possível rastrear e saber, por 
exemplo, quem produziu o café 
e assim pagar determinado valor 
para o produtor. Uma das grandes 
vantagens que sua adoção traz é 
formar uma cadeia logística circu-
lar. “Isto permite que quem con-
some possa ter contato com quem 
produz”, explica o gerente. 

Na indústria de energia distri-
buída, há caso de uso que permite a 
negociação no peer-to-peer, ou P2P  
(arquitetura de redes de computa-
dores onde cada um dos pontos, ou 
nós, funciona tanto como cliente 
quanto como servidor, permitindo 
compartilhamentos de serviços e 
dados sem a necessidade de um ser-
vidor central) para energia produzida 
por painéis solares por indivíduos 
comuns. Com base em plataforma 
blockchain, pode-se viabilizar a ven-
da por meio do registro confi ável, 
tanto da produção caseira, quanto 
do consumo por terceiros. 

O grande benefício se dá quan-
do há vários participantes e pre-
cisa-se de um meio comum para 
armazenar informações confi á-
veis. “A tecnologia de Distributed 
Ledger - DLT permite registrar 
transações de forma transparente 
e segura e, também, que múltiplos 
participantes tenham acesso a elas 
por meio de uma fonte confi ável e 
em tempo real”, explica Polisel.

Do lado dos fornecedores bra-
sileiros o papel ainda tem sido o de 
evangelização, porque a maioria dos 
profi ssionais ainda não entendeu, 
ou não conseguiu convencer seus 
superiores, sobre onde e como uti-
lizar a tecnologia, além de justifi car 
o potencial efetivo de blockchain. 
Esse instrumento é muito novo, e 
identifi car quem serão os grandes 
players é um exercício de futurolo-
gia que nenhum dos entrevistados 
arriscou. Mas concordaram que o 
open-source Hyperledger Fabric, da 
Linux Foundation, impulsionado 
pela IBM, e o Corda, desenvolvido 
pelo consórcio R3, estão despon-
tando e devem prevalecer no mer-

Varejo, manufatura, recursos 
naturais, transporte e governo, 
principalmente, fora do Brasil, 
estão avançando em blockchain 
e começando a ter maior 
participação neste mercado
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ca de estratégia de TI, da Accenture. 
Ele relata que o Brasil, infelizmente, 
está bem atrasado no uso de block-
chain. China, Estados Unidos, Ca-
nadá e Austrália são os países mais 
avançados, com a China liderando o 
número de patentes. 

“O Brasil está cerca de dois anos 
atrás desses países; e não é por falta 
de tecnologia ou skill, mas devido à 
resistência das empresas em fazer 
parcerias. É difícil ver empresas lo-
cais se associando por um bem co-
mum. É uma questão cultural”, diz. 

Para entrar de cabeça na venda 
de soluções baseadas em block-
chain, os integradores precisam es- ““Todos já ouviram falar, 

mas os clientes ainda 
têm dúvidas
Polisel, da Accenture

tudar a fundo a tecnologia. Existem 
no mercado treinamentos para as 
principais soluções, como Corda, 
Hyperledger Fabric e Ethereum. 
Cada plataforma de blockchain fun-
ciona melhor para um propósito, as-
sim, deve-se saber identifi car qual é 
a mais adequada para o problema 
que se quer solucionar.  

Rajesh Kandaswamy, vice-pre-
sidente e analista do Gartner, reco-
menda estudar e testar aplicações 
e, ainda, aproveitar o fato de que 
muitas plataformas de blockchain 
têm base em código aberto. Para 
ele, há espaço e boas perspectivas 
de negócios para VARs, mas os for-

O Brasil está 
cerca de dois 
anos atrás 
desses países; e 
não é por falta de 
tecnologia ou 
skill, mas devido 
à resistência das 
empresas em 
fazer parcerias

Um pouco de história
A blockchain foi primeiramente defi nida no código fonte 
original do bitcoin. Portanto, estão intimamente ligados no 
que diz respeito ao surgimento de ambos. A defi nição origi-
nal foi criada em 2008 com a publicação do artigo “Bitcoin: A 
Peer-to-Peer Electronic Cash System” publicado por Satoshi 
Nakamoto (cuja real identidade permanece em aberto ape-
sar de haver algumas especulações e pronunciamentos a 
respeito). Em 2009 o código foi lançado como código aberto.

Assim, em 2009 começa a rede do bitcoin quando Sa-
toshi Nakamoto minerou os primeiros bitcoins, mas ele 
desaparece então em 2011 do público - isto é, dos fóruns, 
artigos e contribuições de código acerca do bitcoin. Porém, 
mesmo com a ausência de Satoshi Nakamoto, o bitcoin 
continuou a ser desenvolvido e mercantilizado, com o es-
forço da comunidade em geral trabalhando para resolver 

diversos problemas no código - incluindo, por exemplo, 
uma bifurcação na rede que originou o Bitcoin Cash.

Sendo a base tecnológica das criptomoedas, a 
blockchain tem recebido o interesse de bancos, empre-
sas e organizações governamentais. Desde então, mo-
difi cações têm sido feitas a partir da versão original e 
novas aplicações têm sido atreladas à blockchain.

Em 2014, surge o termo Blockchain 2.0, usado para 
descrever um novo projeto no campo de banco de dados 
distribuído da blockchain.

Em 2015, o jornal inglês The Economist descreveu 
uma das implementações da segunda geração da block-
chain, o Ethereum, como “uma linguagem de programa-
ção que permite usuários escreverem contratos inteligen-
tes mais sofi sticados”. Tal sacada permitiria a formação 
de “organizações autônomas descentralizadas” (DAO), 
companhias virtuais baseadas apenas em um conjunto 
de regras provenientes desta nova geração da blockchain.

Em 2016, foi previsto o montante de 1 bilhão de dóla-
res em investimento em tecnologia ligada à blockchain, 
pelo mercado fi nanceiro, segundo pesquisa do jornal CCN.

A evolução da blockchain tornou possível também o 
surgimento de conceitos distribuídos de blockchain, tal 
como a sidechain, que permitiria uma maior diversidade 
de blockchains sem comprometer a comunicação entre 
elas. Este é um conceito importante já que prepararia a 
rede para uma iminente tendência de diversifi cação vis-
to que diferentes empresas têm trabalhado na imple-
mentação de suas próprias blockchains.

A rede como um todo é descentralizada o que sig-
nifi ca que não há um ponto único de falha no sistema. 
Se um nó deixa a rede, outros nós já tem armazenado 
uma cópia exata de toda a informação compartilhada. 
De modo inverso, se um nó entra na rede os nós iniciais 
imediatamente criam cópias de suas informações para 
o novo membro.

Fonte: Wikipedia

necedores precisam ajudar os clien-
tes a usar a tecnologia onde agregue 
mais valor. E para isto devem orien-
tar se de fato, blockchain é a solu-
ção mais adequada para o problema 
que a empresa busca resolver.  

Polisel, da Accenture, recomen-
da que o canal, independentemente 
de seu tamanho, tenha alguém no 
time que conheça blockchain, por-
que os clientes que buscam inovação 
estão olhando para a plataforma, 
querendo entender melhor e usá-la. 
“Conhecer a tecnologia e saber para 
que ela serve, vai ajudar a determinar 
a melhor solução para o cliente, sen-
do ela blockchain ou não”, diz.  

No curto prazo, o gerente da 
Accenture vê oportunidade para 
atender às empresas que buscam 
tecnologias inovadoras e, no longo 
prazo, acredita que as oportunida-
des virão da combinação de blo-
ckchain com outras tecnologias, 
como inteligência artifi cial. “Acre-
dito que blockchain veio para fi car 
e fará parte do nosso dia a dia, mas 
na maior parte das soluções você 
nem vai perceber que ele está por 
trás, assim como acontece com os 
protocolos usados para criar aplica-
ções na internet. O blockchain, em 
um futuro próximo, será a parte bá-
sica de soluções descentralizadas”, 
acrescenta Alves, da PwC. 



Vender mais é sinônimo de mais receita, 
margem e empregos, em qualquer setor 
da economia. No segmento de food servi-

ce, por exemplo, que representa mais de 10% do 
PIB brasileiro, segundo a Associação Brasileira da 
Indústria de Alimentação - ABIA, não é diferen-
te. Com todos os desafi os do mercado, o varejo 
teve de buscar maneiras inovadoras de continuar 
incrementando seu faturamento e, mais do que 
isso, fi delizando seus clientes.

Graças às tecnologias atuais, os varejistas 
têm encontrado novas formas de continuar ala-
vancando seus negócios. Um dos recursos mais 
importantes é o autoatendimento, que além de 
oferecer benefícios para a operação como um 
todo, acarreta mais faturamento para os estabe-
lecimentos. Para entender as vantagens do au-
toatendimento em um negócio, é preciso ter em 
mente que os resultados são baseados em gran-
des entregas.

Vamos tomar como exemplo o mercado de 
fast food. A primeira delas é a redução de fi las. 
Isso signifi ca mais agilidade e conveniência para 
o consumidor. A segunda está na forma como a 
marca expõe seu cardápio, já que um totem, por 
exemplo, facilita a visão do cliente de toda a gama 
de opções de um jeito mais ilustrativo, o que 
pode aguçar o desejo de compra e pode aumentar 
até as chances da realização de uma venda con-
siderada quase incerta para o fast food, como é 
o caso da sobremesa. Afi nal, nesse ambiente é 

difícil que o consumidor volte ao caixa para fazer 
um novo pedido de sobremesa após sua refeição.

Como consequência dos benefícios citados 
acima, o autoatendimento dá mais precisão 
ao restaurante na hora de escolher seu mix de 
produtos e promover ações que façam sentido 
tanto para a loja quanto para o cliente. Este ca-
nal permite, inclusive, a utilização de recursos 
promocionais, como banners animados e suges-
tões de menu, o que contribui para o aumento 
da conversão, do ticket médio e do engajamento 
do público. E por último, para completar todo 
esse pacote, o pagamento é o responsável pelo 
grand fi nale, já que essa etapa costuma ser rea-
lizada com cartões neste canal, então tudo fi ca 
ainda mais ágil.

Como era de se esperar, o autoatendimento 
já se mostrou tão efi ciente que o gigante McDo-
nald’s, por exemplo, anunciou para 2019 investi-
mentos da ordem de R$ 9 bilhões, com foco em 
modernizar o atendimento em suas lojas ao redor 
do planeta. Só no Brasil, a companhia já investiu 
R$ 1,25 bilhão. O Bob’s, na mesma onda, já afi r-
mou que pretende investir R$ 1 bilhão até 2023 
em um plano de expansão que também inclui a 
modalidade que torna o consumidor protagonista 
de seu contato com as lojas.

A rede Taco Bell, que chegou ao território bra-
sileiro recentemente, já tem grandes ambições 
para o mercado local, tudo com base em inovações 
que incluem o autoatendimento. Ainda este ano, 
o objetivo da marca é chegar a 40 franquias, com 
preferência a São Paulo e Rio de Janeiro. Até 2027, 
a ideia é atingir a marca de 200 lojas no País.

E não é só expansão física que está no radar 
da empresa. Em termos de efi ciência, a meta por 
aqui é que o tempo médio de atendimento seja 
de 2,5 minutos até 2020 – indicador que gira em 
torno dos 4 minutos atualmente. Prova de que o 
País está em destaque é que a Taco Bell no Brasil 
foi a segunda a receber os totens de autosserviço 
no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

Muito além da alimentação
Apesar de todo – e verdadeiro – otimismo do 
mercado com este canal, ainda existem algumas 
barreiras culturais que levam as pessoas a fi car 
nas fi las, sem levar o autoatendimento em consi-
deração como primeira opção de contato. Porém, 
a solução é simples e está na maneira de uma 
marca se comunicar. Saber posicionar os totens 
estrategicamente e investir em sinalização para 
levar os consumidores ao serviço são medidas 
que podem fazer a diferença.

Junto com esse pensamento, é preciso ga-
rantir que a comunicação do autosserviço com a 
operação do estabelecimento aconteça da forma 
mais fl uida possível. Isso porque os totens aca-
bam se tornando parte fundamental do negócio e 
respondendo por grande parte da demanda gera-
da onde eles estão instalados.

Tanto é que, atualmente, outros segmentos 
do varejo se apropriaram da modalidade e tam-
bém estão apostando no autoatendimento como 
uma forma de melhorar a experiência do consu-
midor. É o caso de bancos, estacionamentos, su-
permercados, cinemas e outros.

O Carrefour, por exemplo, equipou uma de 
suas lojas em São Paulo em meados de 2017 e já 
constatou que 9% das vendas desta unidade são 
oriundas do novo serviço. 

Com esse mar de oportunidades, a conclusão 
é certeira: o segredo do sucesso está nas mãos do 
consumidor – literalmente.  

Por Rodrigo Andrade Oliveira, diretor de ofertas 
para Food Service na Linx

A chave para faturar 
mais no varejo
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Fundada em 2009, nos Estados Unidos, a 
Pure Storage, se defi ne como fornecedora de 
plataforma de dados fl ash para a era da nu-

vem, tem orgulho de ser, pelo quinto ano conse-
cutivo, líder no Quadrante Mágico do Gartner para 
Matrizes de Estado Sólido, na IDC MarketScape 
para matrizes all-fl ash, e de ter nota 86.8 no Net 
Promoter Score, que indica a avaliação de clien-
tes em relação à companhia. A operação da Pure 
Storage no Brasil teve início em outubro de 2014, 
quando ainda era startup; em 2015 fez IPO e em 
2016 já era unicórnio de US$ 3 milhões. No ano 
seguinte atingiu um bilhão de faturamento e, em 
2018, US$ 1,36 bilhão. Paulo de Godoy, que fala 
dos desafi os tecnológicos, de mercado, da atua-
ção indireta e muito mais, assumiu a Pure Storage 
no Brasil no fi nal de 2016. “A cultura da empresa 
é espetacular. É uma delícia. Trabalhei em quase 
todos os fabricantes de storage, mas a Pure é mo-
derna e aderente a todo esse modelo de nova eco-
nomia, no comercial e na proposta tecnológica. 
É um case muito bonito”.

storagedo

“Dinheiro não é mais 
a matéria-prima dos 
bancos, mas os dados
Godoy, country manager da Pure Storage
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Como a companhia se posiciona 
no mercado?
Desde seu início a empresa teve a 
proposta, visionária, de ser all fl ash 
(storage baseado em memória fl ash). 
A história do storage está relacionada 
basicamente com o disco. A partir 
de 2010 talvez, começou a aparecer 
como alternativa o disco sólido. Era 
uma memória muito mais rápida, 
mas muito mais cara. A visão era a de 
que o disco seria gargalo no futuro da 
tecnol ogia. Os servidores já tinham 
ganhado poder computacional para 
processador e virtualização e a 
rede passou pela mesma evolução. 
O storage estava parado. A Pure, 
então investiu no fl ash como mídia, 
apostou que seria muito mais rápido, 
além de permitir a virtualização e 
automatização mais simples e fácil. 
Este já é um primeiro diferencial da 
companhia, embora o custo fosse 
alto, se comparado ao disco. O 
problema de densidade se resolveu ao 
longo do tempo, coube mais coisas, 
barateou e houve economia de escala. 
Todo mundo foi migrando para isso, 
mas uma das diferenças é que a Pure 
nasceu no fl ash e não tem legado 
para lidar em relação às mudanças 
tecnológicas, mas tem impacto para 
os fabricantes tradicionais. Em cima 
disso criamos alguns conceitos, uma 
espécie de ‘uberização’ do storage 
que são brilhantes. Mantemos 
um modelo de comercialização 
as a service, com a subscrição do 
hardware. Podemos tratá-lo como 
uma nuvem. O que muda é a forma 
de oferecer. Isso que fi zemos com 
hardware, e é o que está sendo feito; 
todo mundo vai migrar para o modelo.

Qual o estágio atual da tecnologia?
A forma de ter dados e fazer com que 
conversem, é onde estamos morando 
hoje. Desde o início do equipamento 
baseado em fl ash, evoluímos muito e 
chegamos no padrão NVMe (non-
volatil memory express), que permite 
um paralelismo de comunicação 
muito maior. E é isso que diferencia 
a gente de outros, que não estão 
preparados para receber uma 
memória desse tipo. O storage junta 
várias peças, desde os processadores 
até o principal, a memória fl ash, que é 
a unidade básica de armazenamento 
que temos hoje. Tudo está integrado 
com uma camada de software e 
serviços, por isso é importante que 
dentro de uma solução de storage 
haja a possibilidade de se integrar 
com uma nuvem. Empresas como 
a SAP, Microsoft, Oracle, SAS e 
Salesforce, oferecem o software na 
nuvem; então preciso conversar com 
essas nuvens para pegar esses dados, 
juntar e tomar decisões ou fazer 
correlações. Ocorre maior fl uidez de 
dados com os diversos ambientes. O 
mundo de backup não é mais viável 
dentro da transformação digital, por 
isso, estamos transformando o tema 
antigo de disk to disk to tape, para 
fl ash to fl ash to cloud. Esta é a nova 
arquitetura do mundo de storage para 
o backup. O backup vai ser feito em 
cima do fl ash. Tivemos lançamentos 
recentes relacionados a cloud.

O que a indústria olha 
como tendência?
Vejo storage mais como integração 
de experiência do usuário do que 
como tecnologia. Em hardware, 
já passamos a fronteira do tempo 
de resposta de memória do dado, 
com o padrão NVMe, cada vez mais 
denso e mais rápido. Podemos dizer 
que o tempo de recuperação está 
na velocidade do pensamento. A 
arquitetura geral deixa de ser tão 
core-edge; vai ter que sair dessa 
estrutura e responder em tempo real, 
na borda. Então, são as redes neurais 
distribuídas que conseguem entregar 

imediatamente o que você busca. 
Isso não é uma tecnologia em si, não 
é um novo transistor, é uma forma 
de integrar, usar e montar. Temos 
oferecido e preparado dentro dessa 
visão de entregar uma infra evolutiva 
e aderente às transformações de 
maneira integrada, como serviço. 
Concluímos em abril a compra da 
Compuverde, desenvolvedora sueca 
de soluções para arquivamento 
e, também, celebramos a recente 
aquisição da Object Engine, que veio 
agregar funcionalidades ao sistema. 
Elas combinam e têm aderência ao 
meu modelo de negócio. Vamos 
entregar uma camada a mais de 
serviços no storage, de forma muito 
natural, simples e fácil de integrar. 
A Pure tem sido muito inteligente e 
efi ciente nesses investimentos.

De que forma a nuvem impacta o 
mercado de storage? 
Dentro da transformação do mundo 
de TI acho que as ofertas de storage 
estão fi cando retrógradas. É como 
oferecer mídia de vídeo, agora que 
há streaming. “Ah mas então seu 
mercado está ruim; a nuvem é que vai 
oferecer espaço de armazenamento”. 
As nuvens são grandes clientes 
nossos, mas não são solução para 
tudo. Tem o ambiente multicloud que 
permite essa transição. Quero meu 
storage integrado nas soluções de 
inteligência artifi cial, de big data, BI, 
IoT; integrado com as várias clouds, 
sendo oferecido de maneira as a 
service, on demand. O mundo está 
sendo bombardeado por um discurso 
de transformação digital, de nova 
economia. Se o mundo cresce, meu 
storage cresce.

Aposta em uma explosão de dados, 
inclusive no Brasil?
A explosão dos dados é meu nirvana, 
meu paraíso. Estamos esperando 
que isso aconteça de diversas formas 
com as novas tecnologias de IA, 
machine learning, big data. Fora do 
Brasil há muita iniciativa concreta em 
saúde, fi nanças, varejo; são coisas 
absurdas que já estamos ouvindo 
e nos preparando. O Brasil está um 
pouco encolhido, mas tem muita 
coisa fermentando. Nas startups o 
tema está bombando; já é matéria de 
faculdade, já tem cursos específi cos. 
O mundo está mudando para esse 
novo patamar e a infra só espera sair 
da preparação e começar a execução.

Quais são os mercados potenciais? 
Nossa oferta é horizontal. A 
nuvem é um grande cliente, os 
data centers, todo mundo que usa 
storage, toda infraestrutura. É só 
identifi car onde estão as grandes 
necessidades de infra de grande 
volume de dados. O mercado 
de saúde é muito sexy, muito 
charmoso de se falar. O mundo 
de big data, do analytics, dos 
grandes varejos; e-commerce, têm 
demanda de automação, volume e 
inteligência dos dados. Os bancos 
nem se fala; dinheiro não é mais 
a matéria prima, são os dados. 
Governo e educação. Mas temos 
que ter prioridades; onde o mundo 
corporativo vai investir mais e mais 
rápido. Agronegócio no Brasil virou 
um grande polo de consumo de TI.

E o canal participa como?
Minha atuação é totalmente à 
base de canais, com distribuidor 
e revendas integrados à atuação 
local, priorizando alguns grandes 
projetos ou suportando os 
parceiros na borda. Todo go to 
market é em cima de canais, que 
apoiamos desde o recrutamento, 
capacitação, formalização e gestão 
macro das atividades, com registro 
de oportunidades, suporte de 
confi guração, de marketing, e 
recursos. Temos um evento mundial 
que vai acontecer em setembro 
em Austin, Estados Unidos, para 
apresentar as novidades, mostrar 
quem somos, o que fi zemos e para 
onde vamos.

O que espera do canal de vendas?
Quero que o parceiro venda 
uma solução, por exemplo, de 
diagnóstico na área de saúde, em 
que o cara vai ter uma tomografi a, 
um software de captação de 
imagem fazendo machine learning 
e IA buscando os dados no meu 
storage e, de preferência, que 
entregue como serviço para seu 
cliente. Terá que fazer parceria 
com os envolvidos e, então, juntar, 
integrar e criar um serviço associado 
a tudo isso. Pode ser modelo 
tradicional também, mas só vai 
sobreviver quem estiver adaptado 
à nova realidade. A companhia 
mostra que já está integrada à visão 
que estamos falando, com o modelo 
de negócio sustentável chamado 
Evergreen Storage. 

storage
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A partir da análise de grande 
volume de informações é possível 
criar ofertas personalizadas. 
Pesquisa aponta que 90% dos 
líderes veem a informação como 
um ativo etratégico, porém, 
menos de 10% consegue medir a 
quantidade de seu valor econômico

O conceito de monetização de 
dados refere-se a sua utilização 
para obter um benefício econô-

mico quantifi cável e envolve, essen-
cialmente, o processo de identifi cação 
do valor fi nanceiro de toda informação 
coletada e gerada pela organização. 
Isso inclui métodos como a troca e 
venda de informação a terceiros ou a 
criação de um novo produto ou serviço 
baseado em dados. Diante desta pos-
sibilidade, se impõe como desafi o a 
conversão do valor da informação em 
vantagem. É preciso voltar esforços 
para segurança e capacitação do time.

O dado tornou-se um insumo es-
tratégico para os negócios. Graças à 
capacidade de geração e armazena-
mento de grande volume de infor-
mações é possível formatar ofertas 
personalizadas de produtos e serviços, 
para que melhorem a experiência de 
uso dos consumidores e proporcionem 
retorno fi nanceiro às companhias. 

Para tanto, é preciso dispor de am-
bientes digitalizados e de sistemas 
para coleta e análises de grande volu-
me de dados. A prática é conhecida no 
mercado por monetização de dados. 

Por digitalização entende-se 
dotar ambientes públicos e confi -
nados ou restritos – a exemplo de 
parques, shopping centers, restau-
rantes e complexos corporativos, 
entre outros espaços –, de infraes-
trutura tecnológica para permitir o 
engajamento do público na rede. É o 
que no jargão da área se chama de 
“acender” o ambiente. Por meio de 
sensores são capturados dados que, 
somados a pesquisas de posts pu-
blicados em redes sociais, permitem 
traçar o perfi l das pessoas, conhecer 
seus hábitos de consumo, os locais 
que costumam frequentar.

A monetização de dados é uma 
prática que vem ganhando força 
em âmbito mundial e tem potencial 
de crescimento expressivo nos pró-
ximos anos. Paulo Pichini, CEO da 
Go2Next, cita pesquisa do Instituto 
MarketsandMarkets, apontando que 
esse mercado vai movimentar em 
torno de US$ 3,12 bilhões até 2023. 
Quanto a um estudo elaborado pela 
consultoria McKinsey, o executivo diz 
que Netfl ix, Amazon, Google e Face-
book, entre outras empresas digitais, 
lideram as iniciativas nessa área, mas 
os segmentos de telecomunicações e 
de fi nanças também começam a tri-
lhar o mesmo caminho.

Há exemplos bem-sucedidos de 
monetização de dados em ambientes 
confi nados fora do País. “Uma pessoa 
que já se conectou na rede de um ho-
tel em Las Vegas, nos Estados Unidos, 
quando se hospedar novamente, rece-
berá sugestões personalizadas sobre 
serviços”, exemplifi ca Pichini. ““É preciso saber como 

utilizar todo esse 
aparato para capturar 
as informações
Pichini, da Go2Next

Aqui no Brasil, grandes espaços, 
tanto públicos como fechados, já in-
corporam sensores de Internet das 
Coisas (IoT) e inteligência digital, que 
permitem acompanhar o trajeto e as 
ações de cada visitante, construindo 
um mapa comportamental que irá 
alimentar uma aplicação de mone-
tização de dados. Porém, o mercado 
brasileiro ainda é considerado imatu-
ro na adoção desse conceito. “O que 
se faz aqui é mapa de calor, ou seja, 
onde as pessoas costumam parar, 
quantas pessoas entraram em um 
determinado espaço e quanto tem-
po permaneceram. Acho isso muito 
pouco”, analisa Pichini, acrescentan-
do que para o Brasil atingir o nível de 
maturidade de outros países será ne-
cessário levar a digitalização de espa-
ços ao seu máximo. 

Tecnologia para que essa ten-
dência se concretize não falta e está 
disponível para universalizar a mo-
netização de dados: para capturar 
dados existem dispositivos de ra-
diofrequência (RFID), beacon (base-
ado na rede bluetooth), sistemas de 
video analytics. As redes wi-fi  e 4G 
garantem a conexão com a internet, 
que será ainda mais rápida com a 
chegada do 5G. E há outas opções de 
conectividade, como as tecnologias 
LoRa, RPMA e Sigfox. Existem as 
ferramentas de análises, a exemplo 
de Big Data, Business Intelligence e 
Analytics e Inteligência Artifi cial, para 
o processamento das informações.

O que talvez esteja faltando, ava-
lia Pichini, é saber como utilizar todo 
esse aparato para capturar as infor-
mações. Já Cláudio Pinheiro, cientis-
ta de dados sênior da IBM, identifi ca 
como o ‘calcanhar de Aquiles’ da mo-
netização de dados a falta de espe-

valiosos
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cialistas em análise e que saibam uti-
lizar a grande massa de informações 
gerada como insumo, para aumentar 
a receita das empresas. Contudo, 
essa carência não é uma exclusivida-
de brasileira, alerta. “O mundo inteiro 
corre atrás desses profi ssionais”.

Mercado atrativo
As condições para explorar o potencial 
da monetização de dados são favorá-
veis. O executivo da IBM ressalta que 
o advento da IoT simplifi cou a coleta 
de dados, assim como o ambiente 
de computação em nuvem barateou 
o seu armazenamento. Além disso, 
lembra que o Brasil, assim como ou-
tros países, passou a produzir mais 
informações nos últimos anos com o 
aumento da penetração da internet. 
Segundo ele, 68% da população têm 
acesso à internet e 71% do total dis-
põem de um aparelho smartphone, 
dos quais a maior parte dotado de 
conexão 3G. “Também estamos con-
sumindo muitos dados. Se formos 
observar, as mulheres são as grandes 
usuárias desse tipo de insumo e elas 
são a maioria da população brasileira”.

Leonardo Dias, chief Data Offi -
ce (CDO) da Semantix, considera a 
geolocalização uma das aplicações 
mais monetizadas devido à grande 
quantidade de pessoas que utilizam 
smartphones. Os setores que, se-
gundo ele, podem melhor explorar as 
oportunidades de negócios geradas 
por essa prática são aqueles que pro-
cessam grande base de dados no dia a 
dia e possuem muitos clientes.

“““Os dados podem ser 
usados para gerar 
novas ofertas
Dias, da Semantix
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““Faltam especialistas 
que usem as 
informações geradas 
para aumentar a 
receita das empresas
Pinheiro, da IBM

Conceito de monetização 
de dados
Uma ação que consiste em utilizar informações para obter um benefício. Assim 
é defi nida a monetização de dados, que vem ganhando força na Era Digital. No 
mundo dos negócios sua implementação está associada à estratégia que visa 
obter ganhos fi nanceiros por meio da oferta de um novo produto ou serviço.

Para que tal estratégia seja bem-sucedida é preciso organizar as informa-
ções coletadas e identifi car o valor fi nanceiro de cada uma delas, o que pode ser 
feito com o auxílio de ferramentas de análise de dados disponíveis no mercado.

Mas, afi nal, de que tipo de dados se trata? Dos que permitem traçar um per-
fi l de atuais ou potenciais clientes; conhecer seus hábitos de consumo e saber 
como se comportam. Os dados são divididos em três categorias: estruturados, 
que trazem informações específi cas sobre cada pessoa; não estruturados, que 
indicam o tipo de conteúdo que as pessoas compartilham nas redes sociais; e os 
semiestruturados, um misto dos dois anteriores.

A monetização de dados não é exatamente uma novidade, mas passou a 
ser adotada com mais intensidade pelo corporativo no momento em que as 
condições para a captura e o armazenamento de grande volume de informações 
geradas no dia a dia são mais favoráveis. Dessa forma, a informação torna-se o 
principal insumo das empresas. 

A coleta e o tratamento dos dados são considerados diferenciais competi-
tivos e quem não estiver executando esses procedimentos de forma adequada 
corre o risco de perder espaço no mercado.

Empresas digitais lideram as 
iniciativas nessa área, mas os 
segmentos de telecomunicações 
e de fi nanças também começam 
a trilhar o mesmo caminho

“O timing é importante 
para melhorar a 
experiência do usuário
Ribeiro Jr., da Openet

Além de operadoras de telefonia 
e bancos, o executivo inclui na lista 
a rede varejista. Grandes estabeleci-
mentos comerciais podem transmitir 
aos seus fornecedores as análises so-
bre o comportamento de compra dos 
seus clientes. Dessa forma é possível 
recomendar produtos similares aos 
que são normalmente consumidos. 
“Existem vários produtos que estão 
surgindo assim. Isso é usar dados para 
gerar novas ofertas”, explica.

Negócios à vista
O cenário que se desenha em torno 
da monetização de dados é promis-
sor também para provedores e inte-
gradores de soluções, especialmente 
porque começa a surgir necessidade 
de auxiliar as organizações na imple-
mentação de projetos do gênero. A 
Go2Next, por exemplo, “acendeu” no 
ano passado o complexo WTC, que 
reúne hotel, centro de convenções, 
shopping center e torre de escritórios, 
em São Paulo. “Está tudo desenhado. 
Falta implementar e, em seguida, mo-
netizar”, diz Pichini.

No mercado há dez anos, a Se-
mantix utiliza suas ferramentas de 
big data, machine learning, inteli-
gência artifi cial e processamento de 
linguagem natural para auxiliar os 

clientes em projetos de monetização 
de dados. Dias conta que a empresa 
tem parcerias com grandes provedo-
res de computação em nuvem, como 
a Amazon e a Microsoft. 

A IBM tem diversas iniciativas 
com foco em monetização de da-
dos. Uma delas é um acordo com 
a Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM), para a realiza-
ção de cursos de inteligência arti-
fi cial para profi ssionais de marke-
ting, que segundo Pinheiro, ensina 
como monetizar dados.

Já a Openet, empresa global de 
serviços e desenvolvedora de softwa-
re de gerenciamento de transações 
em tempo real, concentra esforços na 
oferta de uma solução que permite a 
criação de ofertas e promoções em 
tempo real, de acordo com a necessi-

dade pontual e o perfi l de cada pessoa. 
A estratégia da empresa está voltada 
para o atendimento das operadoras 
de telefonia móvel. Denominada Ges-
tão de Oferta em Tempo Real (RTOM, 
na sigla em inglês), a solução usa uma 
variedade de fontes de informação 
para criar o contexto personalizado do 
assinante, como por exemplo, gasto 
médio mensal, saldo remanescente 
de dados para aquela conta, risco de o 
usuário mudar de operadora etc.

Segundo Antonio Ribeiro Júnior, vi-
ce-presidente de Vendas e Marketing 
da Openet para a América Latina, o 
‘timing’ é muito importante para me-
lhorar a experiência de uso do cliente 
e, consequentemente, para o processo 
de monetização pela operadora. “Um 
usuário aceita a oferta que vai melho-
rar a sua experiência de uso, porque 
naquele momento ele está propenso 
a comprar”, explica. Com as ferramen-
tas adequadas, é possível fazer ofer-
tas em tempo real. Mas é preciso ter 
a oferta preparada para disparar, caso 
contrário, de nada adiantará, enfatiza.

A empresa tem projetos de mone-
tização de dados no Brasil e em outros 
países da América Latina, em conjun-
to com a Claro. Outra operadora, cujo 
nome o executivo não pode revelar, 
conseguiu reduzir em cerca de 2% a 
perda de clientes (churn), enquanto o 
índice de aceitação de novas ofertas 
em tempo real pelos assinantes subiu 
para 80%.  
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Em poucas e breves palavras: 
governança corporativa é o 
sistema pelo qual organiza-

ções são dirigidas, monitoradas 
e incentivadas; considera pontos 
como relacionamentos entre só-
cios, conselho de administração, 
diretoria, órgãos de fi scalização e 
de controle, entre outros. Esta é a 
defi nição resumida disponibilizada 
no site do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa, o IBGC, 
autoridade máxima sobre o assun-
to no País.

Estes princípios podem ser con-
vertidos em um conjunto de boas 
práticas que alinhem interesses 
da organização com a preservação 
de valor ao longo do tempo. Desta 
forma facilita, entre outras ações, o 
acesso a fi nanciamento, o aumento 
da qualidade da gestão e o cumpri-
mento da função social. Transpa-
rência, prestação de contas, equida-
de e responsabilidade corporativa 
estão entre os itens. São eles que 
defi nem – ou deveriam defi nir – as 
ações de líderes de todas as ativida-
des que formam a sociedade, não 
apenas empresariais.

Porém, o tema ainda gera 
dúvidas. Esses princípios e boas 
práticas são exclusividades das 
grandes empresas, que podem 
investir em pessoal especializado 
nesse campo? Startups e reven-
das de tecnologia da informação 
e telecomunicações devem pen-
sar em governança apenas quan-
do crescerem? A resposta é duas 
vezes não. 

A governança está implícita 
desde o momento zero de qualquer 
organização. “Não é um evento 
isolado. É um processo dinâmico, 
paulatino, progressivo. É impor-

tante que a empresa entenda em 
que estágio de desenvolvimento 
se encontra para identifi car as prá-
ticas adequadas para cada ciclo”, 
explica Marcelo Hoffmann, conse-
lheiro de administração do IBGC.

O professor Hugo Tadeu, do Nú-
cleo de Inovação da Fundação Dom 
Cabral (FDC), concorda. E salienta 
que, ao contrário do pensamento 
dominante no ambiente de startups, 
inovação combina com governan-
ça e conselhos de administração. 
“Quando olhamos mundo afora, nos 
rankings que colocam empresas de 
tecnologia como as mais inovado-
ras, vemos organizações de capital 

aberto com alguém na função de 
responsável nos conselhos pelos ris-
cos corporativos”, explica. “As mais 
inovadoras do mundo, todas elas, 
têm governança.”

Imaturidade nacional
Governança ainda é um assunto 
que gera certa apreensão entre as 
empresas brasileiras que estão no 
início de suas atividades e que bus-
cam explorar atividades inovadoras, 
o que não acontece com seus pa-
res em países como Estados Uni-
dos ou China, diz Tadeu. Isso se dá 
principalmente porque a captação 
de investimento por meio de fun-
dos, sejam investidores anjos ou 
venture capitals, exige pentes fi nos 
e prestação de contas que não se-
riam possíveis sem governança. 

Startups não têm conselho, 
mas precisam prestar contas para 
alguém. O professor da Fundação 
Dom Cabral ressalta que o mundo 
da inovação, tanto para a grande 
quanto para a pequena empresa, 
precisa de gestão moderna e ante-
nada, e que há um custo de capi-
tal a ser respeitado. “Criatividade 
não é anarquia, mas geração de 
ideias”, defende.

A governança corporativa pro-
tege as organizações contra riscos 
econômicos, necessários para pro-
mover inovação, diz o professor, 
que integra um grupo da Organi-
zação Internacional para Padroni-
zação, (International Organization 
for Standardization – ISO), voltado 
para formular uma norma de prá-
ticas de inovação e governança. O 
objetivo é proteger investimentos, 
respeitando marcos regulatórios e 
riscos operacionais, fi scais e fi nan-

Ainda bastante atrativa para integradores e 
revendas de TI, Governança Corporativa pode ser o 
antídoto para empresas brasileiras, especialmente 
as pequenas e médias, consideradas imaturas em 
termos de adoção desta prática – mortalidade de 
startups chega a 75%

““Governança permite 
crescimento interno 
e externo, além 
de reter talentos
Magalhães, da StoneCapital

PENSAR DIFERENTEPENSAR DIFERENTE
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A governança corporativa protege 
as organizações contra riscos 
econômicos, necessários para 
promover inovação

ceiros. Afi nal, não se pode esque-
cer que a inovação e a tecnologia 
trazem consigo riscos como ata-
ques cibernéticos e vazamentos de 
informações sensíveis, que preci-
sam ser previstos.

“Certamente as boas práti-
cas de governança corporativa di-
minuem o risco de mortalidade 
de empresas”, explica Hoffman. 
“Quando avançamos para um es-
tágio mais maduro, percebermos 
que há benefícios de criação de 
valor em seu mais amplo sentido, 
ou seja, geração de liquidez para 
sócios e acionistas. Sem dúvida 
quem adota governança terá mais 
facilidade de acesso a capital.”

Atento à situação, o IBGC lan-
çou em março um caderno chama-
do Governança Corporativa para 
startups & scale-ups, que aborda 
as particularidades de cada fase de 
crescimento de um negócio – idea-
ção, validação, tração e escala – e 
busca auxiliar os empreendedores 
brasileiros (veja quadro). Afi nal, 

o índice de mortandade de novas 
empresas no Brasil é de 75%, se-
gundo a FDC, que poderia ser mui-
to menor com mais planejamento 
e governança.

Ainda assim, o grau de ma-
turidade das pequenas e médias 
empresas brasileiras é baixo. São 
companhias mais preocupadas em 
vender uma tecnologia ou produto 
novo o mais rápido possível. 

“Sem dúvida estamos em es-
tágio inicial, mas existe uma mu-
dança bastante intensa e veloz”, 
diz Hoffman. Ao olhar o mercado 
de tecnologia de modo mais am-
plo, o advento da cloud computing 
democratizou o acesso a ferra-
mentas de grande impacto. “Eu 
vejo uma primeira camada de em-
presas early adopters propensas a 
adotar ferramentas que ajudem na 
governança”, avalia.

 Nas grandes empresas, ao 
contrário, o nível de maturidade 
no Brasil é alto diante da neces-
sidade de respeitar regulações 
governamentais, órgãos de pro-
teção concorrencial e conselhos 
profi ssionais, entre outros. Para 
este universo, o desafi o é treinar 
e capacitar conselheiros para que 
entendam o mundo da transfor-
mação digital, e que riscos correm 
para investir em inovação. 

Na prática
A StoneCapital Investimentos, 
consultoria especializada em ope-
rações de compra e venda de em-
presas, além de assessorar com-
panhias na captação de recursos 
via Private Equity, também vende 
consultoria para governança. Ela 
auxilia nos processos necessários 
para a criação de um conselho de 
administração, por exemplo.

Como no mundo corporati-
vo casa de ferreiro não pode ter 
espetos de pau, a governança 
foi de grande valia para o desen-
volvimento da própria consulto-
ria, que aplica internamente os 
fundamentos de governança a 
exemplo de transparência, pres-
tação de contas e responsabili-
dade corporativa, como forma de 
gerar incentivo e harmonia entre os 
sócios e a equipe. 

“A StoneCapital está fazen-
do nove anos. No início tínhamos 

muito mais um viés empreende-
dor, de inspiração”. Há cerca de 
seis anos passou a adotar e aplicar 
as boas práticas de governança. 
“Mas é um trabalho contínuo de 
amadurecer pessoas e processos 
que resulta em evolução; não con-
seguimos resultados da noite para 
o dia”, explica Fernando Maga-
lhães, sócio da consultoria. 

Para o executivo, a governança 
permite crescimento interno e ex-
terno, além de ser uma forma de 
reter talentos. Afi nal, as políticas 
costumam ser discutidas com a 
equipe, buscando fazer com que 
todos adotem práticas e costumes 
por meio da participação. Há ainda 
um processo interno para formação 
de sucessores. “É difícil imaginar o 
longo prazo sem a governança ao 
lado”, pondera. 

Magalhães concorda que a maio-
ria das empresas brasileiras nasce 
do empreendedorismo, da ideia de 
um negócio no qual o empresário 
está mais preocupado em realizar 
do que criar processos e regras. Mas 
há um momento em que perce-
bem que é preciso organizar a casa, 
transcendendo da visão do empre-
endedor para a do administrador. 

““As boas práticas 
de governança 
corporativa diminuem 
o risco de mortalidade 
de empresas
Hoffmann, do IBGC

““O mundo da inovação, 
para grandes e 
pequenas, precisa de 
gestão moderna e 
antenada
Tadeu, da FDC
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É uma mudança de pensamento 
crucial antes de receber aportes.

“A decisão de investir em um 
negócio é muito subjetiva. Uma 
empresa é um organismo vivo, 
muito sensível e complexa. Se a 
empresa tem boas práticas de go-
vernança isso facilita o processo e 
torna o ativo mais atrativo para o 
investidor”, explica o consultor. “A 
consequência para o aporte é uma 
boa governança.”

Oportunidades 
de negócio
Muito embora a tecnologia não 
seja pré-requisito para a gover-
nança corporativa, que tem relação 
muito maior com processos, boas 
práticas e cultura corporativa, é 
inegável que há soluções que faci-
litam a vida dos gestores – e geram 
muitas oportunidades de negócio.

Ferramentas que simplifi quem 
ou habilitem recursos de detecção 
de fraudes, auditoria, gestão de 
pessoas, contábil, fi nanceira, jurí-
dica etc., permitem o mapeamento 
de processos estratégicos e da pró-
pria gestão direta da governança. 
Apoiam, por exemplo, a atividade 
dos conselhos de administração.

Nesse contexto, o mercado de 
soluções de gestão de documen-
tos corporativos em ambientes 
regulados, armazenamento seguro 
na nuvem, os tradicionais ERPs e 
CRMs, além de Analytics, Business 
Intelligence e mesmo Inteligência 
Artifi cial é promissor. 

Um caso interessante é o da 
Atlas Governance, fornecedora 
de um sistema que processa to-

das as atividades de um conselho 
antes, durante a após as reuniões 
periódicas. Elas exigem prepara-
ção de materiais para os membros 
do grupo, geração de atas, acom-
panhamento da execução de de-
cisões etc. Tudo isso sem abdicar 
da segurança e da confi denciali-
dade dos documentos.

A solução da Atlas automati-
za o trabalho de agendamento, a 
preparação de pautas e a disponi-
bilização de materiais de suporte, 
além do envio por e-mail das con-
vocações e a junção de documen-
tos em único ‘livro’ de leitura. Em 
suma, facilita para o conselheiro o 
acesso aos temas a serem discuti-
dos, e para o gestor auxilia no tra-
balho de organizar tudo.

Governança 
Corporativa para 
startups & scale-sps  & scale-sps 

Buscando apoiar startups e 
scale-ups, o Instituto Brasilei-
ro de Governança Corporativa – 
IBGC lançou em março de 2019 
um guia de governança voltado 
a empreendedores. O objetivo é 
desmitifi car a adoção de gover-
nança em pequenas empresas 
e reduzir a taxa de mortalidade 
desses negócios no Brasil, que 
gira em torno de 75%. 

A publicação está disponível 
no bit.xly/2URb4F9

Há um momento em que as 
empresas percebem que é 
preciso organizar a casa, 
transcendendo da visão do 
empreendedor para a do 
administrador

“A Atlas surgiu em 2015, quan-
do eu estava simultaneamente 
no conselho de sete empresas. Eu 
precisava ter uma metodologia 
para as diferentes atividades, de 
forma que conseguisse orquestrá
-las”, conta Eduardo Carone, fun-
dador e CEO da Atlas Governance. 
“Mesmo empresas mais organi-
zadas não conseguem tratar tudo 
que é discutido em reunião e, pior 
ainda, é comum não haver follow
-up e não saber se o que foi deci-
dido foi implementado.”

Hoje o mercado de software de 
gestão para governança é domina-
do por duas empresas norte-ame-
ricanas, a Diligent e a BoardVan-
tage, da Nasdaq. A Atlas mantém 
o foco no mercado brasileiro com 

venda direta do software no mode-
lo como serviço ou, do inglês, SaaS, 
mas sem descartar a venda indire-
ta. “Já pensamos em atuar via ca-
nal; apareceram interessados, mas 
ainda não resolvemos a equação”, 
conta Carone. “Só falta entender 
qual o perfi l do parceiro de negó-
cios correto, porque nosso públi-
co-alvo é de nicho. Falar com um 
conselheiro nem sempre é fácil.” 

No entanto ele conta que a 
aquisição das soluções da Atlas 
pode ocorrer também por meio dos 
gestores de governança das em-
presas. Estes são os primeiros que 
“fi cam apaixonados” pela automa-
ção do seu processo de trabalho. 
De toda maneira, são os membros 
do conselho que dão a palavra fi -
nal, o que pode levar algum tempo. 
O ciclo de venda pode ser de quatro 
a cinco meses, diz.

Hoje a companhia tem 40 
clientes de grande e médio por-
tes, incluindo shopping Iguatemi, 
Riachuelo, CVC e Cyrela. São 
empresas com processos de go-
vernança mais maduros. Recen-
temente recebeu um aporte de 
R$ 1 milhão, o que deve facilitar a 
expansão da Atlas para outros pa-
íses da América Latina, em prazo 
ainda não defi nido.

“O mercado é imaturo ainda, 
mas por necessidade vai precisar 
amadurecer”, pondera Carone. 
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Diante de tantas novidades o relacionamento en-
tre fornecedores de serviços, produtos e clien-
tes se tornou ainda mais fácil e dinâmico. Uma 

vez que a tecnologia avança de forma cada vez mais 
acelerada, muitos empreendedores demoram para se 
adaptar às mudanças e, com isso, acabam perdendo 
em competitividade. A inadimplência, controle de 
clientes, contratos, transações, regras de preço e de 
descontos, além dos próprios meios de pagamento, 
como boletos e cartões de crédito ou débito, precisam 
ser tratados com todo o cuidado, principalmente no 
que tange a negócios virtuais ou a prestadores de ser-
viço que cobram mensalidades e assinaturas.

Plataformas especializadas em cobrança automá-
tica – boleto bancário, débito automático ou cartão 
de crédito – foram criadas para 
facilitar e automatizar esse pro-
cesso. No Brasil há mais de 450 
fi ntechs, segundo os últimos le-
vantamentos das associações, 
número que cresceu cerca de 
30% em relação ao ano de 2017.

A Vindi, fi ntech de paga-
mentos on-line e soluções fi -
nanceiras, busca suprir as ne-
cessidades deste segmento. 
Atualmente são mais de 4 mil 
clientes, o que representa cerca de R$ 1,8 bilhão em 
volume processado no período de um ano. Para supor-
tar estes números e sustentar o crescimento escalável, 
métodos e processos são fundamentais. Entretanto, a 
fi ntech não detinha processos estruturados, com estra-
tégias defi nidas e acompanhamento das equipes.

Em meados de 2017, após receber aporte e precisar 
expandir a equipe, a Vindi contratou a Plataformatec, 
consultoria e desenvolvimento de software customi-
zado, para estruturar os processos, melhorar a perfor-
mance da equipe e colocá-la à frente do mercado. Os 
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trabalhos iniciaram em novembro de 2017 e, à época, 
foi identifi cada a falta de uma estrutura ágil, com pro-
cessos defi nidos para criar equipes que pudessem cres-
cer e aumentar o número de projetos.

O primeiro passo foi mapear o ambiente e iden-
tifi car quais eram os problemas e questões-chave, 
os quais mereciam atenção especial. A partir disso, 
o time da consultoria desenvolveu as soluções e co-
meçou a implementá-las. O processo de desenvolvi-
mento foi ganhando corpo e passou a ter estratégias 
claras, possibilitando que as equipes crescessem de 
uma forma saudável e estivessem preparadas para 
os novos desafi os. As soluções de pagamentos foram 
ampliadas, com planejamento e processos estrutura-
dos na concepção dos produtos.

“O cenário inicial era incerto. 
Mas, agora, temos equipes esta-
belecidas e conseguimos ampliar 
o número de projetos executados, 
o que está diretamente relaciona-
do com mais ofertas de soluções 
aos nossos clientes”, afi rma 
Wagner Narde, CTO e cofundador 
da Vindi. “Estes processos defi ni-
dos e claros do fl uxo de trabalho 
geram valor ao nosso negócio”.

A Vindi detinha uma equipe 
de tecnologia com o produto envolvido no processo, 
mas a consultoria trouxe uma mudança: transfor-
mou o produto como fi m e a tecnologia como meio, 
com a implementação da estratégia Ágil. De forma 
a manter a continuidade dos processos, a Platafor-
matec teve a preocupação de implementar o treina-
mento aos novos colaboradores da área de tecno-
logia. “O maior ganho da Vindi foi o fortalecimento 
da estrutura e estar preparada para receber novos 
colaboradores e estar à frente do mercado”, comple-
menta Narde. 
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3 perguntas para 
Fabiano Pardini

Diretor de Tecnologia e Operações da Microcity 
fala sobre as controvérsias e tendências dos bots, 
ferramenta para a interação com o ser humano. 
Leia a íntegra em www.inforchannel.com.br

Foto:
divulgação

O que há de mais avançado em termos 
de robôs que hoje dominam a internet?
A automatização de processos tem sido im-
plementada de forma cada vez mais intensa. 
Uma das aplicações que mais tem se falado 
é na esfera de call center, que hoje executam 
muitas tarefas repetitivas e podem agregar 
a parte de bot aliada à inteligência artifi cial.

Qual é o estágio atual?
Muitas empresas estão com soluções 
bem avançadas de bot. O que vejo é que 
há, ainda, a necessidade de uma integra-
ção maior do bot com estas ferramentas 
de IA, para trabalhar muito a parte de 
automatização de processos. O bot por 
si só não faz nada. É preciso ter platafor-
mas de automatização que, de alguma 
forma, vão acessar sistemas e produzir 
informações para os clientes. Informa-
ções essas que serão dadas pelo bot.

Há interação de aplicações?
As possibilidades de interação são imen-
sas. É possível ir construindo uma verda-
deira rede de conhecimento. Contudo, a 
parte mais importante do bot é ensinar 
o robô. Isso pressupõe a construção de 
mecanismos com o objetivo de reali-
zar a integração com as plataformas 
e os diversos sistemas. O bot pode ser 
considerado o primeiro gatilho da ope-
ração; é ele que vai disparar processos 
automatizados que serão encaminha-
dos para o cliente. Ele deve ser criado 
de acordo com cada atividade-fi m, ou 
seja, o mais adequado ao seu negó-
cio, de acordo com a sua necessidade.

Área de projetos ganhou 
agilidade para ampliar 
modelo de pagamento 
por recorrência

Vindi adota Ágil 
para desenvolver 
estrutura 
interna

Estes processos 
defi nidos e claros 
do fl uxo de trabalho 
geram valor ao 
nosso negócio
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