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Além do
dinheiro
Tendência tecnológica
aumenta o valor
dos dados que são
coletados do cidadão,
especialmente pelo setor
financeiro, que investe
bilhões em automação e
análise desse capital

Saas influencia o ERP
Nuvem deverá balizar a
competição no segmento

01-capa_25.indd 1

Outsourcing de TI
Os ambientes híbridos
exigem especialização

Luis Banhara

Citrix Brasil

Evolução da oferta para tornar
o talento mais livre e produtivo
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PRÊMIO || POR REDAÇÃO

“A Escolha
do Leitor
2019”
Chegou a hora de reconhecer a empresa que correspondeu
– ou superou – suas expectativas

D
Mais
informações
marketing@inforchannel.com.br

Para participar
acesse
inforchannel.com.br/premio2019

anuncio_premio.indd 2

e 1º de junho a 30 de agosto de 2019
você poderá votar nas marcas de sua
preferência.
Participe! Acesse agora mesmo o www.
inforchannel.com.br e eleja os melhores
fornecedores da indústria de TI e Telecom
em software, hardware e serviços de 2018.
Você pode assinalar quantas categorias
desejar; não precisa ser em todas as 26 listadas ao lado.
A sua preferida não está na lista? Sem
problema. Deixamos um campo para inserir o nome da sua indicação.
Para garantir a lisura do processo, o sistema somente aceitará uma votação por
IP. Somos auditados pelo Instituto Verificador de Comunicação - IVC, que monitora
o uso de robôs ou outros meios que possam influenciar as métricas de um portal.
O resultado de “A Escolha do Leitor” de
Infor Channel, será divulgado em outubro
de 2019, na revista impressa e no site.
Convide também seus colegas que atuam em tecnologia da informação, telecomunicações e negócios.
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1. Notebook
Dell
HP
Lenovo

Positivo
Samsung

2. Smartphone
HP
Canon
Epson

Ricoh
Xerox

Samsung
Xerox

IBM
Qlik

IBM
Locaweb
Microsoft

CSU ITS
Embratel
IBM

Tivit
T-Systems

Stefanini

20. Sistemas e
soluções de IoT/IIoT
Aruba
IBM
Logicalis

Oi
Senior Sistemas

12. Virtualização

21. Inteligência artificial

Level3
Oracle

Google
IBM

Veean
Vmware

Microsoft
Stefanini

4. Automação comercial Hardware

13. Infraestrutura
convergente

22. Realidade Aumentada
/ Realidade Virtual

Bematech
Elgin
Epson

Cisco
Dell EMC
HPE

Intel
Nvidia

Oki
Zebra

5. Automação comercial Aplicações

14. Serviços
e Sistemas

Linx
Seal
Senior

Capgemini
Resource IT

Teknisa
Zoho

6. Proteção e
gerenciamento de energia
APC
Eaton
Engetron

SMS
Vertiv

Avaya
BT
Cisco

Microsoft
WestconComstor

8. Desktop
/ Servidores
Dell
HP
IBM

Lenovo
Positivo

23. Proteção e
Armazenamento de dados
Stefanini
Totvs

Equinix
Embratel
IBM

Epson

24. Serviços e aplicações
para web

15. Projetores
Benq
Canon

Resource IT
Senior
Sonda It

Dell EMC
Hitachi Vantara

Stefanini
T-Systems

17. Segurança
de rede e dados
Avast
Kaspersky
Mcafee

Qualcomm

Oracle
Tivit

IBM

25. Outsourcing
Capgemini
HP
Sonda IT

Stefanini
Tivit

26. Certificação Digital
Panda
Symantec

Certisign
Serasa Experian

Soluti
Valid

18. Business Intelligence

9. Conectividade
Aruba
Cisco
Ruckus

Nutanix

16. Aplicações de
Software Corporativo

7. Comunicação
Unificada

anuncio_premio.indd 3

19. Business Analytics

Amazon Web
Services (AWS)
Google

11. Cloud Privada

3. Impressoras
Multifuncionais
Canon
Epson
HP

10. Cloud Pública

Tp-Link
Ubiquiti

MicroStrategy
QlikView
SAP

Stefanini
Tableau
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Além do
dinheiro
Tendência tecnológica
aumenta o valor
dos dados que são
coletados do cidadão,
especialmente pelo setor
financeiro, que investe
bilhões em automação e
análise desse capital

Saas influencia o ERP
Nuvem deverá balizar a
competição no segmento

Outsourcing de TI
Os ambientes híbridos
exigem especialização

Luis Banhara

stá disponível no Infor Channel (www.inforchannel.com.br) a lista de
empresas a serem votadas para a “Escolha do Leitor 2019”, ou seja, a
sua escolha por qualidade na oferta e no atendimento!
Convidamos você a indicar – até o dia 30 de agosto – os melhores
fornecedores da indústria de TI e Telecom em software, hardware e serviços.
Participe e engaje a todos do seu círculo de conhecimento, envolvidos com
tecnologia da informação e telecomunicações.
É simples! Basta assinalar quantas categorias desejar - não precisa
ser em todas. Se a empresa de sua preferência não constar na lista, há um
campo onde você pode incluí-la. Para garantir a confiabilidade do resultado, o
sistema somente aceitará uma votação por IP. Somos auditados pelo Instituto
Verificador de Comunicação - IVC, que monitora o uso de robôs ou outros meios
que possam influenciar as métricas de um portal.
As 26 empresas eleitas por você, leitor, serão
divulgadas na revista Infor Channel de outubro
de 2019, assim como no site.
Enquanto isso, nesta edição... fique por dentro
de temas como a análise do setor financeiro, as
tendências do ERP com o advento de software
como serviço e, também, como esse modelo de
venda influencia a terceirização de TI e empresas
como a Citrix do Brasil, que promoveu uma
evolução nas suas ofertas e tem, hoje, o usuário
no centro de tudo.
Leituras imperdíveis!
Irene Barella

Citrix Brasil

Evolução da oferta para tornar
o talento mais livre e produtivo
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MERCADO || MARCELO GIMENES VIEIRA

Informação
no alvo da

estratégia
O setor financeiro brasileiro, especialmente os
grandes bancos, está investindo pesado na adoção
de novas tecnologias como Analytics, Big Data e
Inteligência Artificial para pautar a expansão dos
negócios e do faturamento, mas ainda há muito a
explorar – o que traz grandes oportunidades para
integradores e revendas

Ed25_Mercado_06-11.indd 6
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Os bancos despenderam com
tecnologia R$ 19,6 bilhões
em 2018, sendo R$ 5,7 bilhões
em investimentos

H

á dados por todos os lados,
há dados em tudo o que eu
vejo. Poderia ser apenas
uma referência à música dos Titãs,
mas é exatamente o que está efetivamente acontecendo no mundo
dos negócios. O advento da chamada economia baseada em dados, ou data-driven, no jargão em
inglês, tem radicalmente alterado
as estratégias – digitais ou não –
das organizações.
O aumento da captação e da
análise de dados em todas as verticais é parte intrínseca da chamada
e tão almejada Transformação Digital. Isso é verdade particularmente
para o setor financeiro, que no Brasil tem o histórico papel de ser catalisador da adoção de tecnologia.
Portanto, não poderia deixar de ser
em relação a Analytics, Big Data,
Machine Learning e outras técnicas
de Inteligência Artificial - IA.
Um estudo da Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, feito
em parceria com a consultoria De-

Ed25_Mercado_06-11.indd 7

loitte, ouviu 15
dos maiores bancos brasileiros e
descobriu que 80%
destas instituições
estão investindo em
soluções de Big Data
e Analytics, enquanto
73% destinam recursos
em computação cognitiva
ou Inteligência Artificial.
Os chatbots, softwares que
executam e gerenciam trocas de mensagens e conversas que buscam imitar a fala
humana, são parte dos produtos
resultantes desses investimentos, segundo a Febraban, que
viu o número de interações com
esses robôs crescer 2.585% entre
2017 e 2018.

Além do dinheiro
“Investir em novas tecnologias
como Big Data ou Inteligência Artificial é uma questão de sobrevivência”, atesta Gustavo Fosse, diretor
de tecnologia e automação bancária da Febraban. “Cada vez mais
nossos clientes preferem usar o canal de chat para se relacionar com o
sistema financeiro”, diz.

02/06/2019 13:12
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No total, os bancos brasileiros
despenderam com tecnologia R$
19,6 bilhões em 2018, sendo que R$
5,7 bilhões foram contabilizados
como investimentos e o restante
como despesas. Software responde
pela maior parte do montante, ou
R$ 10,1 bilhões.
Mas que outros usos bancos,
fintechs, corretoras e empresas
do segmento financeiro têm feito
dos dados que acumulam, sejam
de clientes ou não; estruturados
ou não? Segundo Gustavo Fosse,
as funcionalidades e aplicações de
tecnologias como Analytics e Big
Data variam muito conforme a estratégia de cada organização deste
segmento, mas quase todas já são
heavy users. A inteligência de dados é o que vai fazer o banco ‘ver’ o
cliente todo dia. “Em tese, o cliente está cada vez mais com o banco
por meio de canais digitais, mas
ao mesmo tempo, quer ser o menos abordado possível, e quando
for necessário, que o faça da forma
mais assertiva possível”, explica.
Com este cenário fica evidente que
o uso de dados é importante para
conhecer em pormenores os hábitos e as necessidades dos clientes
para melhor ofertar serviços e produtos financeiros.

Valor dos dados
Para a analista sênior do Gartner Estados Unidos, Moutusi Sau, o setor
bancário em todo o mundo já é orientado a dados, mas ainda não descobriu como monetizar a maior parte
deles, já que o objetivo maior do
uso de informações é fazer dinheiro.
“Ainda falta estratégia. Os dados são
mal-entendidos e usados em um nível aquém do que poderiam.”

Ed25_Mercado_06-11.indd 8

94% dos brasileiros estão
preocupados com a proteção de
seus dados, e 90% com o uso e o
armazenamento deles
Um dos bons exemplos vem da
Bia, a assistente inteligente que o
Bradesco utiliza para interagir não
apenas com atuais e potenciais
clientes, mas também com seus
funcionários. O chatbot do banco
que ocupa as primeiras posições
quando o assunto são ativos totais,
tem base na tecnologia IBM Watson e é capaz de aprender com os
usuários. Até março de 2019 a Bia
já havia interagido mais de 100 milhões de vezes.
Na prática, interações proporcionadas com soluções de inteligência artificial geram uma enormidade de dados que, ao longo do
tempo, serão usados para tornar a
relação cada vez mais consultiva,
indo muito além de simplesmente
tirar dúvidas ou consultar extratos.
Dados são essenciais para um
banco operar. Ainda mais porque
as informações capturadas tornam
possível mapear e entregar produtos de acordo com a experiencia do
usuário. “Quem manda na plataforma bancária não é mais o banco, é
o cliente”, diz Ailtom Nascimento,
vice-presidente executivo da Stefanini. É o cliente que mostra ao

banco quais serão seus próximos
investimentos.
Para o executivo, no entanto,
iniciativas inovadoras baseadas
em dados ainda são minoria, e os
bancos têm usado os insights obtidos principalmente para gerar
novos produtos financeiros fundamentados em preferências declaradas dos consumidores. Isso ocorre, porque ainda há deficiências
não só nas instituições, mas nas
próprias plataformas de análise de
dados que precisam lidar com um
volume astronômico de informações e atuam na detecção de correlações entre eles.
Há um espaço imenso de elementos que ainda não conseguiram
correlacionar. “Conforme isso for
acontecendo, os algoritmos se sofisticando, teremos conhecimentos
novos utilizando as mesmas fontes
e tecnologias”, explica Nascimento.
Em tese seria possível cruzar
as informações de um correntista

“

Falta estratégia. Os
dados são usados em
um nível aquém do
que poderiam
Moutusi, do Gartner

02/06/2019 13:12

O armazenamento all--ash inteligente
mais rápido do mundo
Mesma capacidade, mesmo preço

*1.8TB 10K SAS disk
Acesse e saiba mais

ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE:
www.arrowecs.com.br | huawei.br@arrow.com
11 3549.3155

Ed25_Mercado_06-11.indd 9

02/06/2019 13:12

10

Edição 25 / Junho de 2019

do banco com fotos em suas redes
sociais. Com isso, é possível descobrir que o aumento recente de
gastos possivelmente tem relação,
por exemplo, com um bebê recémnascido na família. Afinal, o perfil
financeiro de um cliente vai muito
além das movimentações bancárias
que executou ‘dentro’ da instituição. Portanto, os dados que os bancos buscam dos clientes são ainda
mais importantes do que aqueles
que já possuem.

Segurança e
confidencialidade
Mas ainda há desafios a serem superados pelos bancos para que seja
possível explorar a totalidade dos
dados capturados de clientes e outras fontes. A segurança, por exemplo. Uma pesquisa recente feita por
PayPal e Opinion Box revelou que
94% dos brasileiros estão preocupados com a proteção de seus dados e 90% com o uso e o armazenamento deles.
A Lei Geral de Proteção de Dados, ou simplesmente LGPD, sancionada em 2018 e que deverá entrar
em vigor em 2020, é uma variável
importante a ser considerada. O uso
de toda e qualquer informação do
cidadão precisará ser autorizada e
deverá ficar muito bem protegida.

Ed25_Mercado_06-11.indd 10

73% dos grandes bancos
destinam recursos em
computação cognitiva ou
Inteligência Artificial

“

Investir em novas
tecnologias como
Big Data e IA é
uma questão de
sobrevivência
Fosse, da Febraban

Isso inclui não só referências cujo
uso já fica autorizado por contrato,
mas também as transações a partir
de plataformas móveis, que garantem acesso à localização e câmera,
entre outros.
“O dado em instituições financeiras é levado muito a sério”,
afirma Emanuela Ramos, diretora
executiva de negócios para o setor
de serviços financeiros da Resource IT. “Elas tomam muito cuidado
para usá-los, talvez de modo até
ingênuo. O banco detém todos os
nossos dados, sabe onde estamos,
se viajamos, se mudamos de cidade. Acho que usam até muito
pouco.” Falta um pouco mais de
ousadia das áreas de produto para
se reinventarem. O que é possível,
apesar da LGPD.
Há um caminho que instituições financeiras precisam percorrer
para tornar o uso dos dados mais

“

Falta mais de ousadia
das áreas de produto
para se reinventarem
Emanuela, da Resource IT

informal e, ao mesmo tempo, não
intrusivo. Para tanto, os bancos
terão que investir ainda mais e
buscar soluções. E não só por conta da LGPD, mas para a mudança
de mentalidade. De acordo com
Emanuela, a Resource tem investido em consultoria para que bancos
e instituições financeiras de modo
geral lidem com a nova lei sem limitar as possibilidades de uso de
dados de clientes.
Para Moutusi Sau, do Gartner,
de fato a monetização de dados
pelos bancos é difícil por conta da
forte regulação sofrida pelo setor,
maior ainda em mercados como
o brasileiro. O comprometimento
de informações de clientes pode
ser um problema imenso, mas as
soluções de nuvem híbrida atuais
podem ajudar a lidar com o desafio.
Ou seja, há sim tecnologia disponível e segura.

02/06/2019 13:12
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Oportunidades de negócio
Tendências tecnológicas abrem chances de vendas para
integradores especializados no setor financeiro
Como não poderia deixar de ser, o setor financeiro é um mercado promissor. Grandes bancos estão
investindo pesado em Big Data, Analytics e Machine Learning, entre outras tecnologias correlatas e
criando ambientes de análise de dados cada vez mais poderosos. Isso fará com que as soluções necessárias para suportar essa evolução representem grande oportunidade de negócios para distribuidores e integradores qualificados – que preenchem os requisitos de contratação de grandes bancos.
Revendas menores podem encontrar entrada em financeiras, seguradoras e, claro, fintechs.
“Grandes companhias estão estruturando verticais de dados, o que inclui as áreas de negócio
e de tecnologia”, pondera Emanuela Ramos, da Resource, que tem, atualmente, a maior parte
da receita conquistada no segmento bancário. “Mas é preciso que os dados sejam analisados em
tempo real. Olhar para o retrovisor é importante, mas é preciso ter soluções que tornem possível
olhar para o futuro”, destaca.
Soluções que aproveitem o poder da Inteligência Artificial para interagir assertivamente com os
clientes, como os chatbots, estão crescendo exponencialmente. Soluções mais tradicionais para obtenção de aprendizagem também ganham muito com Machine Learning e predição. O que se espera é a
capacidade de analisar os dados enxergando o passado, assim como o futuro.
Projetos de Big Data que se valiam apenas de bases históricas para fazer análises são menos
comuns nos bancos brasileiros. Dados não-estruturados, já capturados pelas instituições, permitem ouvir os ruídos externos à atividade bancária, incluindo aqueles que vêm da mídia ou das redes
sociais, por exemplo.
Mas, é claro, isso exige muita tecnologia e uma cultura de inovação bem estruturada, por isso, as
empresas devem olhar para o futuro e quebrar paradigmas, ajudar os clientes, transformando tecnologia de fato em negócios.
A Stefanini, outra grande empresa que presta serviços ao mercado financeiro, também tem se preparado para desenvolver projetos de transformação digital que incluam análise preditiva de dados, com
desenvolvimento ágil e cultura de inovação, tudo dentro da oferta de consultoria. Atualmente o setor
bancário representa cerca de 30% do faturamento da consultoria.

Ed25_Mercado_06-11.indd 11

“

É o cliente que
mostra ao banco
quais serão
seus próximos
investimentos
Nascimento, da Stefanin
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SISTEMAS || INALDO CRISTONI

precisa de

convergência
Fornecedores enfrentam o desafio de incorporar as novas
tecnologias e funcionalidades aos sistemas integrados de gestão,
dotando de inteligência e automatizando as ofertas

O

software de gestão empresarial, ou Enterprise Resource
Planning, massivamente conhecido no mercado simplesmente
por ERP, evoluiu bastante nos últimos anos com a incorporação de
novas tecnologias que ampliaram
consideravelmente as suas funcionalidades. Os avanços abarcam a
interface com usuários, a junção de
serviços especialistas e a crescente
automatização dos processos.
Houve mudanças até mesmo no
modelo de comercialização com a
difusão da oferta de software como
serviços, ou software as a service –
SaaS, em decorrência ao advento da
computação em nuvem. A inovação
tecnológica tende a continuar em
ritmo acelerado e vai balizar a competição entre os fornecedores que
atuam no setor.
Em sintonia com a onda de
transformação digital em curso, todas as novidades tecnológicas que

“

Ed25_ERP _12-16.indd 12

Cloud, que consagrou
o modelo como serviço
representa uma
quebra de paradigma

Slivskin, da Oracle

02/06/2019 13:22
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permitem aperfeiçoar e conferir inteligência à gestão dos negócios,
atendem à demanda do mercado
por sistemas de ERP. “O mercado tem sinalizado que o escopo de
aplicação destes sistemas precisa
ser mais abrangente do que a gestão do backoffice”, avalia Fernando
da Silva, head de produto na Senior,
fornecedora de soluções em gestão
empresarial, logística, gestão de
pessoas, de relacionamento com
clientes, de supermercados e gestão de acesso e segurança.
Toda essa modernização somente será possível se a plataforma puder ‘conversar’ com as novas
tecnologias que estão surgindo
e sendo implementadas. Como o
processo de inovação é inevitável e
na maioria das vezes, bem-vindo,
os fornecedores terão um enorme
desafio para viabilizar essa convergência. Conhecimentos técnico e de
negócios são essenciais para acompanhar a evolução digital, já que
implica em alteração do modelo de
negócio. “Se o ERP não for flexível,
as empresas terão dificuldades em
conduzir o processo de transformação na velocidade exigida pelo mercado”, diz Silva.
Entre as tendências de aperfeiçoamento tecnológico dos sistemas
de ERP, o executivo da Senior destaca o crescente processo de robotização. Estudo do Gartner indica que
até 2022, 85% das empresas em
âmbito mundial utilizarão algum

A inovação tecnológica tende a continuar
em ritmo acelerado e vai balizar a competição
entre os fornecedores que atuam no setor
tipo de chatbot, ou seja, um programa de computador desenvolvido
para realizar atendimentos e estabelecer interações com o usuário,
respondendo às questões formuladas de forma que o interlocutor não
perceba tratar-se de um programa.

ERP turbinado

“

Ed25_ERP _12-16.indd 13
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A evolução passa
pela voz e pelo olhar
como interfaces de
comunicação com
o ERP

Botelho, da SAP

Também merece atenção o avanço
da Internet das Coisas, IoT – tecnologia que possibilita a interconexão digital de dispositivos
cotidianos com a internet, o que
significa levar o software de ERP
até a última milha – e a incorporação de mecanismos de gestão de
compliance dos dados, em função
da transferência das informações
para o ambiente da nuvem.
No que diz respeito à modernização da plataforma de ERP, Rui
Botelho, vice-presidente da SAP
para a área digital, detecta um
movimento rumo à automatização
dos processos. Enquanto algumas
empresas estão interessadas em
mecanizar a execução de atividades consideradas repetitivas, outras estão dando

02/06/2019 13:22
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“

Há muitas novidades
tecnológicas
disponíveis, porém
ainda estão soltas

Edição 25 / Junho de 2019

Até 2022,
85% das
empresas
em âmbito
mundial
utilizarão
algum tipo
de chatbot

Felippe, da Sankhya

um passo além ao implementarem
recursos de aprendizagem de máquina.
O uso de algoritmos de machine
learning e de inteligência artificial
garante a proatividade na execução de certas tarefas. Por exemplo,
o sistema de gestão eficiente pode
sugerir ao responsável pela área financeira a aprovação automática de
despesas recorrentes; efetuar automaticamente o processo de conciliação bancária ou ainda, cuidar das
operações de compras para evitar
ruptura de estoque.
A vantagem é que, livres de tais
tarefas, os profissionais podem desenvolver novas competências, enquanto as empresas terão ganho de
produtividade, entre os benefícios. O
uso dos conceitos de inteligência artificial e do aprendizado de máquina
ainda está pouco difundido, mas não
vai demorar muito tempo para que
ganhe espaço. “Nos próximos dois
ou três anos, mais da metade dos
processos que rodam na plataforma
de ERP da SAP terão algoritmos des-

sas tecnologias aplicados”, acredita
Botelho.

Mais avanços
Dentro do universo do setor de tecnologia da informação e telecomunicações, TIC a evolução não para, e
não poderia ser diferente quando o
assunto é gestão empresarial. Nesse
sentido, o executivo da SAP vislumbra o uso da voz como interface dos
usuários com o ERP.
Para a geração millennium, especialmente, falar com a máquina
é muito mais interessante e prático
do que ficar digitando em um teclado. Outra novidade é a comunicação
por meio dos olhos. Em um ambiente de chão de fábrica, por exemplo,
o usuário precisa indicar ao sistema
o que ele deve fazer. Porém, não
pode digitar porque está com as
duas mãos ocupadas e, também
não consegue dar um comando de
voz por causa do barulho. Para este
tipo de situação, é possível a comunicação via olhos. A tecnologia que
permite esse tipo de aplicação está

Migração acelerada para o SaaS
O ritmo de adoção do software como
serviço, SaaS é intenso no mercado
de ERP. O modelo tem sido adotado
como prioridade pelos fornecedores
e conta com a adesão crescente dos
clientes, exigindo a rápida adequação do canal de comercialização.
A Oracle, por exemplo, criou
um programa de capacitação de
seus parceiros comerciais na oferta
SaaS, denominado Cloud Excelent
Implement (CEI), que “reconhece o
compromisso de integradores com
a excelência na implementação e
satisfação dos clientes com as nossas soluções”.
Segundo Eduardo Slivskin, diretor sênior de aplicativos, ERP Cloud
da Oracle Brasil, o integrador precisa reunir uma série de requisitos
para fazer parte deste grupo, como
certo número de consultores certificados e de clientes implementados
e satisfeitos. “Quando os clientes
pedem indicações de integradores,
nós disponibilizamos a lista de parceiros certificados”, diz.
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De acordo com Fábio Túlio
Felippe, diretor de inovação da
Sankhya, entre 70% e 80% da
carteira de, aproximadamente,
10 mil clientes, já migraram para
a plataforma Web da companhia.
Desse total, 40% são empresas
de pequeno porte, usuárias do Jiva
Evo, lançado em março. A versão
da plataforma Evo para a faixa das
médias e grandes estará disponível no mercado a partir do segundo semestre. “O ritmo de migração está muito alto”, comenta.
Na Senior, que tem uma rede
com mais de uma centena de parceiros comerciais, as vendas no
modelo on premise representam
atualmente de 30% a 40% do total. No exercício passado a taxa
foi maior, mas a tendência é cair
ainda mais nos próximos anos.
“Não definimos a data de morte
de comercialização do modelo on
premise, mas o canal tem autonomia para discutir com o cliente
o tipo de oferta mais adequado”,

diz Fernando da Silva, head de
produto da empresa.
De acordo com a Elmane Lucas,
gerente comercial da Senior ES, as
empresas já consideram a aquisição
de software como serviço, quando
pensam na evolução da plataforma
tecnológica. “O modelo SaaS traz
mais conforto na compra, uma vez
que tudo vem embarcado no pacote
e a implementação é mais fácil e rápida”, detalha.
Parceira da Senior há 25 anos,
a empresa capixaba consegue dar
suporte e atendimento locais aos
clientes, mesmo com a instalação
da plataforma de ERP na nuvem.
De acordo com Elmane, a empresa
possui uma fábrica de software e
seu time de desenvolvimento está
sempre alinhado tecnologicamente
com o da Senior, o que permite entregar aos clientes, customizações
alinhadas com o padrão da fornecedora. Atualmente, de 15% a 20%
da carteira de 250 clientes já estão
operando em ambiente SaaS.
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disponível e foi apresentada pela
companhia durante evento realizado em maio deste ano, nos Estados Unidos”, conta Botelho.
Fábio Túlio Felippe, diretor de
Inovação e Alianças Estratégicas
da Sankhya, reconhece os avanços
tecnológicos do software de ERP
nos últimos anos, porém observa
que a experiência de uso ainda é
fragmentada. No momento em que
um usuário precisa de uma ferramenta de balanced score card, BSC,
de software de analytics ou de big
data, ele tem que acessar outras
plataformas, e cada uma delas com
um login diferente. “Há muitas novidades tecnológicas disponíveis
que estão soltas”, avalia.
O desafio, segundo Felippe, é
fazer com que todos esses recursos tecnológicos estejam integrados ao ERP de forma a facilitar o
acesso pelos usuários. Foi o que
fez a Sankhya Gestão de Negócios
quando desenvolveu o conceito de
plataforma corporativa inteligente
(EIP), que permite acessar bases de
dados estrangeiras ou nativas para
suportar a tomada de decisões.
Esse recurso está incorporado às
marcas Sankhya Evo, para médias e
grandes empresas, e Jiva Evo, para
clientes de pequeno porte.
O executivo cita a parceria da
provedora de soluções integradas
de gestão corporativa, que atua
em todo o mercado nacional desde
1989, com a FGV Ibre, cuja base de
indicadores macroeconômicos pode
ser consultada pelos clientes da
empresa para, por exemplo, verificar preços e realizar compras para
repor o estoque.
“A própria plataforma de ERP
se conecta a outras bases de dados e traz as informações necessárias no momento da decisão”,

O uso de
algoritmos
de machine
learning e de
inteligência
artificial
garante a
proatividade
na execução
de certas
tarefas

explica Felippe, acrescentando
que a vantagem do uso dessa tecnologia é a praticidade, a eficiência e a agilidade.
A rápida disseminação dessas
novas tecnologias não seria possível sem a computação em nuvem,
ou cloud computing. Esse ambiente, que consagrou o modelo de comercialização como serviço, SaaS,
representa uma quebra de paradigma: os clientes passam a ter acesso
fácil às novidades implementadas
pelos fornecedores, mas eles precisam se adequar à maneira como o
ERP funciona.
O ritmo de atualizações é impressionante. “A cada trimestre
nossa companhia disponibiliza em
média 200 novas funcionalidades
para os usuários de sua plataforma”, revela Eduardo Slivskin, diretor sênior de aplicativos, ERP Cloud
da Oracle Brasil.
Entre as novas tecnologias que
tendem a ser aderentes e que podem incrementar os sistemas de
gestão empresarial, o executivo da
Oracle cita Blockchain. Por ser aplicada em processos colaborativos,
para verificação descentralizada da
autenticidade de dados e suas modificações, Slivskin defende que a
tecnologia pode suportar a contabilidade
distribuída.
Realidade Aumentada, RA, também compõe a lista de
tendências que podem
alcançar e beneficiar o ERP.
Além da Internet das Coisas (IoT),
que pode ser utilizada como um
instrumento de coleta de informações e de respostas a vários
processos na cadeia de valor,
Gustavo Bastos, vice-presidente
de plataformas da Totvs, aponta
como uma das tendências para o
ERP a incorporação de recursos de
RA. A empresa chegou a desenvolver projetos desse tipo, todos
em caráter experimental. A aplicação em larga escala dependerá
do avanço da indústria 4.0. “Estamos muito distantes desse cenário”, afirma Bastos.

“

Uma das tendências
é a incorporação de
recursos de Realidade
Aumentada às soluções

Bastos, da Totvs

“
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O crescente processo
de robotização marca
o aperfeiçoamento dos
sistemas

Silva, da Senior
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Melhore suas operações de ﬁlial
em até 68% nos próximos 3 anos

1

Descubra como a solução de ﬁlial deﬁnida por software
da Aruba (SD-Branch) aprimora a visibilidade, o
controle e a aplicação de políticas, integrando
operações, segurança e gerenciamento de redes
sem ﬁo, com ﬁo e WAN. Tudo num único painel.
62% das organizações precisam de maior
agilidade para suportar a adoção da nuvem2

Economize até 76% implantando a internet de banda larga
nas agências para complementar ou substituir o MPLS2

Economize até 68% em custos de redes de
agências, integrando gerenciamento e
infraestrutura para WLAN, LAN e WAN3

Aproveite o SD-WAN para tomar decisões de caminho em
tempo real com base na integridade do usuário, dispositivo,
aplicativo e WAN

Filial deﬁnida por software da Aruba
Com os departamentos de TI gravemente sobrecarregados, a rede gerenciada em nuvem
pode ajudar a modernizar sua ﬁlial, otimizar recursos e melhorar a experiência geral da ﬁlial
1. Análise de TCO da Aruba com base em 500 sites que variam de MPLS a banda larga
2. CloudVision 2020: O futuro da nuvem, LogicMonitor
3. Global Internet Geography, TeleGeography, Anahi Rebatta

(11) 3226-2762
aruba@alcateia.com.br
www.alcateia.com.br
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O usuário no ce
Luis Banhara assumiu
em 2014 como diretor-geral da Citrix Brasil,
época em que a companhia colocava em prática
seu salto tecnológico,
saindo do mundo do
acesso remoto seguro, expandindo para o
que chama de Espaço
de Trabalho Inteligente.
Passou a focar a experiência do usuário, sem
que segurança e uso de
funcionalidades sejam
excludentes. “Pregamos
que o talento é mais produtivo quando tem acesso às aplicações de que
precisa, usando o dispositivo que lhe for mais
conveniente, no lugar em
que se sentir mais à vontade”. Houve um movimento muito grande
para oferecer a solução,
que existe há um tempo,
também em formato de
nuvem: a Workspace.
Saiba o que o executivo pensa sobre mercado, tecnologia, evolução
e o que espera do seu
canal de vendas.

“

Hoje 80% das
vendas são de
soluções em
nuvem, sendo
que há dois
anos eram 5%
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É importante
entender quais são
as virtudes e as
deficiências de
cada lado e
estabelecer
colaboração entre
todo o ecossistema

Quais os números da empresa e
como vê o País?
No Brasil, em receita crescemos no ano
passado 39% e em 2017 o índice foi de
49%. Ao longo dos últimos três anos
o ticket médio praticamente triplicou.
Em termos de mercado, Citrix é
bastante horizontal, mas tem setores
sempre ativos como o financeiro,
de saúde, varejo e manufatura e
governo. A expectativa para este ano
era diferente das dificuldades deste
primeiro semestre, o que não significa
que foi ruim. Desde o ano 2000, a
Citrix nunca saiu do Brasil, mesmo com
todas as mudanças do mercado, por
entender como funciona a América
Latina. Mesmo nos momentos mais
difíceis como os anos de 2015 e 2016,
continuamos investindo na marca e
em pessoas. Ainda que o mercado
esteja em compasso de espera,
estamos com ofertas muito mais
aderentes às necessidades do cliente
e o processo de cloud fez com que
a gente trabalhasse com contratos
mais longevos. O portfólio está mais
rico, com soluções para legado, BYoD,
para expansão de home office e
infraestrutura de internet, com SDWan. Muito mais aderente às atuais
necessidades e maiores oportunidades
para o nosso canal.

Pode detalhar o Espaço
de Trabalho Inteligente?
O que temos é o usuário no centro
e pensamos no que ele precisa
em termos de infraestrutura para
ser mais produtivo. A gente não
desenvolve a aplicação, mas a
colocamos nessa espécie de loja,
onde o usuário pode escolher e usar.
Em um smartphone ou tablet, ele
pode acessar a uma determinada
aplicação que está no escritório, basta
se conectar via 4G, por exemplo, que
receberá um ‘desktop tradicional’,
com acesso à tela, teclado, mouse...
tudo virtualizado. Se estão no
Windows, Linux ou Mac, é menos
importante e o processamento
acontece na nuvem.
E quanto à segurança?
Se o usuário acessar uma aplicação
dentro da rede da empresa, será
autenticado normalmente. Mas de
casa, terá uma segunda autenticação
via token e biometria, a cada 15
minutos. O reconhecimento é
feito onde esse usuário estiver.
Entendemos ser muito mais eficiente
proteger o usuário do que todos os
seus dispositivos, que aumentaram
com a chegada da Internet das
Coisas. Nossa arquitetura direciona o
olhar para a proteção do usuário e a
escolha do dispositivo é do cliente. A
Citrix certifica aparelhos de diversos
fabricantes.
O conceito passa pela
transformação digital?
As empresas não acreditavam
que a Citrix trabalhasse com
aplicações como serviço. E a
expansão que promovemos
está sendo muito valorizada,
exatamente porque facilitamos a
transformação digital. Agilizamos
esse processo entrando na nuvem
e, a partir da aplicação e dos
dados, por exemplo, do ERP do
cliente, processamos tudo em
cloud, simulando a proximidade
entre usuário e servidor. É
importante no processo, porque

consegue pegar o legado que
normalmente era deixado de fora,
e incluí-lo no caminho digital que
o cliente estabelece.
Como a Citrix entrou no mercado
de redes?
No meio desse caminho percebemos
que na hora de fazer a conexão entre
filiais de regiões distantes tinha
muito problema de infraestrutura
e de alto custo. Mais uma vez
investimos em algo para a melhora da
experiência do usuário, entrando no
mercado de Software-Defined Wan.
Para entregar os dois lados e alinhar
a experiência com a segurança,
foi preciso entrar nos mercados
de telecomunicação, de rede, e no
modelo de software como serviço –
SaaS, onde há vulnerabilidade grande
de segurança e muitas empresas
ainda não perceberam.
Tem aliança com provedor de
serviços de nuvem?
Sim, com os principais. Somos
multicloud. Onde o cliente quiser
trabalhar a gente consegue
encostar, já que temos instâncias
na Amazon - AWS, no Azure Microsoft e no Google Cloud.
A Citrix trabalha globalmente
para estar inserida na replicação
de instâncias que eles têm.
Além disso, temos parceria com
empresas de storage, como a
Nutanix e a NetApp.
Para onde o mercado caminha?
O centro desta discussão é a
nuvem e dentro da jornada
digital há várias vias que
correm em paralelo. A nuvem
pública é uma delas, que
vai evoluindo e forma uma
base importante, porque
dá a capacidade de uma
empresa criar uma solução
com menor investimento
upfront, fazendo uso de toda
essa nova tecnologia de cloud
e com isso entrar no mundo
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centro de tudo
digital mais rápido. Hoje, 80% das
vendas são das soluções em nuvem,
sendo que há dois anos eram 5%.
Antes da nossa evolução, para criar
uma prova de conceito demorava
de 15 a 20 dias e hoje isso é feito em
duas horas. Caminha para agilidade,
simplicidade e velocidade.
E a atuação on premisse?
Não fizemos nenhum movimento
radical do tipo agora é só nuvem.
Na prática temos que manter
quase que duas equipes de
desenvolvimento – claro que
dá para reaproveitar um pouco,
mas os alicerces são distintos.
Não dá para pegar a solução on
premisse e simplesmente colocar
na nuvem e passar a vender. É
preciso refinar esse movimento e
praticamente reescrever a solução
para que ela seja mais eficiente na
nuvem. O mundo é híbrido,
porém acreditamos
que sempre existirá
esse modelo. Se
continuaremos
a atender a esse
mercado ou não,
é outra discussão.
Nesse momento
nós vamos.
O que espera do
canal?
Que seja expert em
suas tecnologias
e reconheça que
não é possível ser
especialista em
tudo. É fundamental
conhecer os clientes e
ter curiosidade: conhecer
jargões do setor; como
operam, o que buscam.
Isto vai induzi-lo a fazer as
perguntas corretas para esse
cliente. Faço reuniões com meu
canal todos os meses. Quando há
uma parceria, se anda junto e, os
gringos definem bem isso com o
termo partnership. O processo é o
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de entender quais são as virtudes e as
deficiências de cada lado e estabelecer
colaboração entre todo o ecossistema.
É impossível para o fabricante
conhecer todos os clientes e, por sua
vez, o parceiro não conhece tanto da
tecnologia como fabricante, é natural.
É em função dessa complexidade e
variedade, além do alcance da nossa
solução, que o canal exerce um papel
muito importante para a Citrix.
Quanto mais meu canal conhece de
virtualização, de rede e de mercado,
melhor, porque o cliente é híbrido.
Qual a estrutura do canal?
As vendas são 100% indiretas.
Contamos com os distribuidores
Arrow e Westcon, que ajudam no
treinamento e identificação dos
parceiros. Mas, para a certificação
e treinamentos mais sofisticados,
optei pela K Solutions. Temos um
programa mundial de canais e
perto de 160 empresas inscritas nas
categorias platinum, gold e silver,
diferenciadas por capacitação e
musculatura comercial. Por conta do
aumento no portfólio e da mudança
conceitual, o parceiro precisa chegar
nos níveis hierárquicos mais altos e,
mais ainda, nas áreas usuárias onde
os benefícios serão mais sentidos.
Apesar do grande conhecimento
técnico, o canal tradicional não
tinha esse skill. Além disso,
houve aumento de clientes que
começaram a olhar mais para opex,
o que exige musculatura financeira.
Como resolveu a questão?
Trouxemos grandes integradores
como IBM, Logicalis, Tivit e
criamos um processo com grande
sinergia e troca de conhecimentos
técnico e comercial. A companhia
conectou e alinhou o especialista
tradicional ao grande integrador,
que tem enorme força de venda.
Este abre as portas e subcontrata
o especialista, de total confiança
da companhia e que já tem 50
profissionais treinados em Citrix.
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Outsourcing de TI
se

REINVENTA

Com capacidade financeira
para desenvolver projetos de
IaaS, PaaS e SaaS, os grandes
provedores devem puxar
o mercado e as pequenas
empresas tendem a se
concentrar em nichos

A

computação em nuvem tem
provocado grandes transformações no mercado de
outsourcing ou terceirização de
tecnologia da informação (TI). Impulsionado pela onda da transformação digital, o modelo impõe uma
nova abordagem de negócio, ao estimular as contratações baseadas
no chamado as a service, ou modelo
de venda como serviço.
O futuro do outsourcing será
cada vez mais pautado pelas necessidades individuais dos usuários,
que podem ser desde serviços avançados até determinados equipamentos, como tablets e smartphones. Por isso impacta as operações,
tanto de fornecedores de soluções
como de integradores, que precisam estar preparados para suprir as
demandas dos clientes.
“Cada usuário possui demandas específicas, geradas pelas rotinas de trabalho. Um vendedor, por

“
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Os parceiros estão
habilitados a atender
os clientes em
diferentes estágios
de adoção da nuvem
Oliveira, da VMWare

exemplo, precisa se movimentar,
ser ágil e ter dados atualizados
sempre à mão para negociar com os
clientes. Já um executivo responsável por tomadas de decisões críticas, não pode parar nunca e precisa
ter acesso a informações, de forma
rápida e independente do lugar
onde esteja. Diante desse cenário,
o modelo de outsourcing precisa
acompanhar cada perfil corporativo”, afirma Luis Carlos Nacif, diretor
presidente da Microcity.
A escalabilidade e a flexibilidade contam a favor da oferta de soluções na nuvem. Não é novidade
que os clientes podem ampliar ou
reduzir a infraestrutura tecnológica
sempre que necessário para suportar picos de demanda nas suas operações. Outra vantagem é a garantia de receita recorrente ao provedor
do serviço. Entretanto, o valor dos
contratos costuma ser inferior ao
cobrado no modelo tradicional de

outsourcing, no qual o cliente faz o
investimento na aquisição dos recursos de TI. “Os custos de um projeto na nuvem chegam a ser 20% a
25% menores”, estima Moyses Rodrigues, líder de IaaS da Accenture.
A redução do valor é excelente
para o cliente, mas implica em queda das margens de venda. “Ajustar
o modelo de negócio a essa nova
realidade é o desafio que fornecedores de soluções e integradores
terão que enfrentar se quiserem
continuar ativos no mercado”, diz
Igor Ivanov, sócio da área de consultoria tributária da Deloitte. E
recomenda: será preciso ganhar
escala e incorporar uma série de
serviços aos contratos.
A escalada das organizações
rumo ao ambiente de computação
em nuvem tende a começar com
a configuração da infraestrutura
como serviço (IaaS), modelo que
terá crescimento de 27,6% previs-
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“

Os custos de um
projeto na nuvem
chegam a ser 20%
a 25% menores
Rodrigues, da Accenture
tos para este ano, chegando a US$
39,5 bilhões. “A maioria dos projetos que estamos desenvolvendo
tem essa abordagem”, revela o executivo da Accenture. Depois, serão
firmados contratos que contemplam a oferta da plataforma como
serviço (PaaS) e, por fim, o software
como serviço (SaaS).
Um desdobramento do avanço
da nuvem é o reposicionamento dos
players que atuam no mercado de
outsourcing de TI. Segundo Ivanov,
da Deloitte, os grandes provedores
tendem a dominar a cena, porque
têm capacidade financeira para desenvolver projetos de IaaS, PaaS e
SaaS. Já as pequenas empresas terão uma operação concentrada em
nichos, oferecendo serviços específicos na nuvem para os clientes.
Como o processo de migração
para nuvem está apenas começando, os provedores terão que estar
preparados para desenvolver projetos de terceirização nos chamados
ambientes híbridos, nos quais há
um mix de ativos de TI contratados
na modalidade as a service e na forma convencional de aquisição (neste último caso, os recursos tecnológicos estão instalados no cliente).
Na Cisco, por exemplo, 90%
dos contratos de outsourcing são
no modelo híbrido, informa Marce-
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lo Ehalt, diretor de canais. “Muitas
vezes o cliente firma contratos as a
service, mas prefere manter o hardware como um ativo”, ressalta. A
fabricante, porém, já aplica o modelo de subscrição em boa parte do
portfólio de ofertas que está disponível aos mais de dois mil parceiros habilitados a comercializar
suas soluções.
Quanto às soluções de segurança, hoje, mais da metade é comercializada no modelo de subscrição:
o equipamento é instalado no cliente, mas todas as suas funcionalidades e o sistema operacional são
entregues por meio da nuvem. De
acordo com Ehalt, soluções de colaboração, telefonia e dispositivos
de conectividade, como switches e
roteadores, também são vendidas
dessa forma.
Fundada há mais de 30 anos,
a Microcity foi a primeira empresa
brasileira a fornecer outsourcing de
ativos e hoje possui mais de 200
mil computadores e notebooks alocados em clientes de todo o Brasil.
Hoje, para diferenciar sua oferta
de terceirização, aposta no atendimento mais próximo e personalizado dos diferentes perfis de usuários
das máquinas alocadas.

“

O modelo de
outsourcing precisa
acompanhar cada
perfil corporativo
Nacif, da Microcity
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3 perguntas para
Gabriel Dias
Head de IoT da Semantix, empresa
especializada em Big Data, IA, Internet das
Coisas e Análise de dados fala sobre 5G.

Leia a íntegra em www.inforchannel.com.br
Qual será o impacto do 5G no mercado?
O debate sobre a implementação
desta tecnologia aumenta na mesma
proporção em que países mais consolidados começam a realizar os primeiros
testes em escala comercial. A expectativa é que o 5G possa, finalmente,
concretizar conceitos como Internet das Coisas e Inteligência Artificial, promovendo uma
verdadeira transformação na forma como as pessoas e organizações se relacionam na sociedade.
Haverá relação com o mundo dos dados?
O surgimento da tecnologia 5G
e a expansão de projetos de
Internet das Coisas possibilitam a
criação de ambientes digitais
capazes de representar, cada
vez melhor, o mundo físico por
meio de dados e modelos matemáticos. É possível inferir que o
uso de algoritmos fará com
que a análise desses dados
seja feita de forma eficiente.
Quando
estará
disponível?
O padrão de implementação
ainda não foi estabelecido,
o que deve acontecer em 2020.
Neste ano, uma versão inicial do padrão deve ser proposta para testes em larga escala, mas os planos comerciais
devem chegar apenas em 2021.

Foto:
divulgação
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Os parceiros de integração da
VMWare estão habilitados a atender
os clientes que estão em diferentes
estágios de adoção da nuvem, assegura Kleber Oliveira, gerente de canais
da fabricante. Com uma rede de 600
integradores, dos quais 30 são dedicados às grandes contas, a VMWare
também caminha para a oferta de
software como serviço. “Temos parte
de nosso licenciamento de software
baseado nesse modelo”.
Na avaliação de Paulo Torres, diretor de serviços para América Latina da Logicalis, propor a construção
de ambientes híbridos é o melhor
caminho para eliminar os receios
que ainda persistem em relação à
nuvem, entre os quais figura a segurança e a perda do controle das
operações. “É preciso mostrar que
provedores de serviços têm capacidade de gerenciar as duas pontas”,
diz ele, fazendo referência às aplicações que estão in house e as que
rodam na nuvem.

“

Céu de Brigadeiro
A expectativa dos integradores
é de incremento do mercado de
outsourcing de TI com o avanço
da nuvem. Especializada na entrega
de hardware como serviço (HaaS),
a Arklok detectou aquecimento da
demanda por projetos a partir de

“

Crescimento fora da
curva e operação teve
tamanho dobrado
Tatiane, da Arklok

É preciso mostrar que
provedores de serviços
têm capacidade de gerenciar as duas pontas

Torres, da Logicalis
setembro de 2018. “No ano passado
tivemos um crescimento fora da curva e dobramos o tamanho da operação”, revela Tatiane Moura Campos,
gerente comercial da integradora.
A abordagem na nuvem contribuiu para aumentar não apenas o
número de projetos de outsourcing
desenvolvidos, como também a
quantidade de clientes nos últimos
anos, revela Thiago Madeira, diretor executivo da Penso Tecnologia.
Todos os 550 clientes da integradora já portaram as aplicações ou estão em processo de migração para
esse ambiente.
Os planos são de aumentar em
20% a carteira esse ano. No desenvolvimento do projeto, diz Madeira,
os clientes têm a opção de portar suas
aplicações para uma nuvem da Penso
Tecnologia ou de parceiros da integradora, como a Amazon Web Service
(AWS) e a Microsoft Azure.
A Microcity anuncia que está reformulando seu programa de canais,
que hoje conta com 400 empresas por
todo o País. “Queremos ajudar nossos
parceiros focados em implementação
de máquinas e suporte a aprimorarem
suas áreas comerciais”, diz Nacif. A
iniciativa se dará por meio do desenvolvimento de processos de vendas
mais assertivos e ao acesso à Escola
de Negócios Microcity, que fornece
conteúdos didáticos à distância. A
meta para este ano é que 20 parceiros
concluam o programa.
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