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Editorial

Sério? Você  
ainda faz revista 

impressa?

3Edição 26 / Julho de 2019

Sim. E também o site! Diante da efervescência da Era Digital é compreensível que 

algumas pessoas torçam o nariz quando o assunto é publicação impressa; podem 

parecer ultrapassadas ou acharem que seu manuseio não é prático. Porém, esta 

mídia mantém relevante papel na comunicação.

Complementariedade cabe como luva no tema. A Web cumpre a função de 

agilidade e superficialidade, necessárias para o dia a dia e a invenção de Gutenberg 

tem hoje a função de apresentar temas aprofundados, apurados e mais completos.

A versão impressa de Infor Channel é uma fonte de pesquisa contínua e, 

se torna verdadeiramente perene quando, ela vai para o site, na versão digital.

Mas vai além desse aspecto. Um estudo de 2018 da Kantar Media mediu a 

credibilidade das informações junto a cinco mil consumidores no mundo - inclusive 

do Brasil – e apontou que a confiança do leitor é duas vezes maior em mídia noticiosa 

impressa, se comparado com o Facebook, e até mesmo com sites de notícias.

As revistas e os jornais têm, respectivamente, a confiança de 72% e 67% dos 

entrevistados contra 33% das redes socais, sendo que esses índices ficam mais 

patentes, diante da onda de desinformação que atinge as redes sociais. Claro, FB e 

outras marcas estão lutando contra as fake news, e estas iniciativas reforçam ainda 

mais o papel da mídia tradicional como formato confiável. O impresso prevalece por 

estar associado a uma marca de mídia (re)conhecida.

Os meios impressos apresentam menores taxas de rejeição quando se estuda a 

publicidade. Os entrevistados afirmaram que anúncios em jornais (53%) e revistas 

(48%) não os incomodam, contra 35% nas redes sociais. Quanto a revistas impressas, 

32% dos consumidores até gostam dos anúncios, 

ao passo que em sites o índice é de 26%.

E mais: na publicação impressa é possível 

auditar a distribuição e a exposição de um anúncio. 

Algo que, nas revistas segmentadas, se soma à 

comprovação e qualificação do leitor.

Nesta edição destacamos a transformação 

que se vislumbra no setor de TI; o mercado de 

impressoras 3D, a entrevista do mês e um guia de 

certificação profissional.

Curta a Infor Channel na tela, no olhar, no toque, 

no olfato.Irene Barella
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Desafio para revendas e 
distribuidores, a oferta de 
impressoras de objetos em três 
dimensões – 3D, se apresenta como 
boa alternativa de lucro, já que esse 
mercado tem muito a crescer
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deslanchar 
Prontas para

“A fabricação 
avançada 
habilitada pela 
impressão 3D 
oferece níveis 
mais altos de 
escalabilidade, 
agilidade, 
flexibilidade e 
eficiência

A 
quarta revolução industrial 
recebeu um grande estí-
mulo com a tecnologia e 

equipamentos para a modelagem 
tridimensional ou prototipagem 
rápida, mais conhecida como im-
pressão em 3D. Pode-se dizer que 
criar um objeto com base em apli-
cação em camadas, a partir de um 
arquivo digital, é o processo inver-
so do artista que esculpe em ma-
deira ou em mármore.

Essa ciência que fascina por 
sua singularidade, invade muitas 
áreas que exigem alta precisão 
como a automobilística, autope-
ças e aeroespacial, além da saúde, 
em ortopedia, cardíaca e dentária. 
Ao longo dos anos, a impressão 3D 
tem avançado da prototipagem e 
produção de ferramental, para a 
efetiva fabricação de componentes 
de produtos finais, como no caso 
da indústria aeroespacial.

No varejo e pequenos negó-
cios há inúmeras outras aplica-
ções em objetos de decoração, 
bijuterias e brinquedos, impul-
sionadas pelo barateamento de 

equipamentos, as chamadas ver-
sões desktops, e pela iniciativa 
‘Faça você mesmo’. O mercado 
de impressão doméstica, porém, 
tem um potencial de crescimen-
to baixo em comparação com a 
modelagem em três dimensões 
industrial, que tem registrado um 
aumento exponencial.

Há seis anos com escritório no 
Brasil e sede em Israel, a Stratasys, 
uma das principais fabricantes des-
ses equipamentos do mundo, viu o 
mercado nacional amadurecer. “Em 
2013, quando iniciamos operação 
no Brasil, sentimos que existia um 
boom fora do País, como nos Esta-
dos Unidos e em países europeus, 
mas no Brasil as empresas ainda 
estavam buscando conhecer mais 
a tecnologia. Naquele momento, o 
mercado era imaturo para absorver, 

mas tinha demanda”, diz Anderson 
Soares, líder da Stratasys para o 
Brasil. De acordo com ele, o ama-
durecimento do mercado brasileiro 
decorreu de fatores como maior co-
nhecimento dos clientes acerca dos 
benefícios que a impressão 3D traz 
para os processos das companhias 
e o barateamento da tecnologia. “O 
mercado é gigante para impressão 
3D. Não atingimos nem 10% do po-
tencial”, ressalta Soares.

Ele acredita que, apesar de a tec-
nologia já ter barateado, dentro de 
um horizonte de dez a 15 anos, ela 
vai baratear ainda mais e a produção 
vai aumentar. “Vamos estar cada vez 
mais competitivos com os processos 
de manufatura atuais como usina-
gem”, aponta. Segundo ele, um dos 
maiores utilizadores da tecnologia é 
a área de manufatura, com clientes 
usando impressão 3D com objetivo 
de redução de custos. “Os clientes 
economizam por volta de 70% dos 
custos dos ferramentais e diminuem 
o tempo para que tenham as ferra-
mentas em mãos. Também temos 
clientes que trocaram as garras dos 

robôs, que eram bem pesadas, por 
impressão 3D. Têm a mesma resis-
tência, mas é mais leve para os ro-
bôs, o que contribui para a redução 
do custo de manutenção preventiva 
e pode aumentar a produtividade do 
robô”, exemplifica.

Claudio Raupp Fonseca, presi-
dente da HP no Brasil, destaca que 
o mercado de 3D, antes restrito a 
prototipagem e modelagem, hoje 
alcança a produção final de peças. 
“Nós desenvolvemos uma meto-
dologia e conseguimos endereçar 
três problemas fundamentais: a 
velocidade, que era muito lenta e 
não atendia ao volume; o custo, 
que no modelo tradicional era mui-
to alto; e a qualidade de peça, ten-
do um melhor acabamento e defi-
nição para entregarmos o produto 
final”, afirma. 

Raupp afirma que 3D traz mui-
tos benefícios e impacta outros 
segmentos da cadeia, entre eles, 
gestão, coordenação e suprimen-
tos. “Na manufatura tradicional, 
você produz uma grande quantida-
de de peças e tem o transporte, a 
logística; já com 3D não precisa de 
molde, o time to market para o de-
senvolvimento de produto é mais 
rápido. Você vai imprimir a peça 
no local de destino, não precisa de 
um hub, além de reduzir a pegada 
de carbono”, explica Raupp. Além 
de impressão sob demanda, outra 
promessa da 3D é a possibilidade 
de personalização sem que isto 
gere um custo maior, pois não é 
preciso moldes.  

Medir as vantagens
Usuária da impressão 3D há pelo 
menos dez anos, a Flex, que fa-
brica produtos eletrônicos e se 
autodenomina uma empresa ‘do 
esboço à escala’ (sketch-to-scale), 
foi pioneira na compra e utilização 
da HP Multi Jet Fusion. “Houve 
uma evolução das máquinas. No 
começo, as peças eram rudimenta-
res e hoje fazem peças de padrão 
de qualidade muito alta, com pre-
cisão, qualidade do material e re-
sistência mecânica”, diz Leandro 

“O mercado é gigante 
para impressão 3D. 
Não atingimos nem 10% 
do potencial”

“Vendemos de dez a 15 
impressoras ao mês e o 
público aumentou, desde 
escolas até indústrias”

Soares, da 
Stratasys: 

Campos, da 
Alcateia: 
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Santos, gerente-geral da Flex no 
Brasil e vice-presidente de ope-
rações. Ele conta que com a nova 
máquina tem conseguido produzir 
um volume de peças superior, po-
dendo manufaturar em escala e 
com alta resistência mecânica.  

Santos explica que é preciso fazer 
contas para saber se vale a pena ou 
não produzir em modelagem tridi-
mensional. Há muitas situações em 
que a escala é pequena, a exemplo 
de um objeto para medição de cam-
po, que será usado uma vez por ano, 
portanto, não precisa de muitas des-
tas peças. “No método tradicional é 
preciso fazer um molde mecânico que 
custa, em média, US$ 200 mil. Para 
produtos que o volume total seja pe-
queno, até 60 mil unidades, este mo-
delo de impressão permite um novo 
processo de manufatura”, explica, 
acrescentando que o aspecto pode 
não ficar muito bonito, mas as peças 
têm boa qualidade e resistência. 

A Flex tem três fábricas no Bra-
sil: em Sorocaba e em Jaguariúna, 
ambas cidades paulistas, e em 
Manaus, no Amazonas. A nova im-
pressora foi instalada em maio úl-
timo na planta de Sorocaba.

O gerente-geral da Flex anali-
sa que, no mercado corporativo, as 
impressoras 3D estão bem difundi-
das, já que todas as empresas que 
trabalham com prototipagem usam 
3D. “Os centros de pesquisas e em-
presas que trabalham com projetos, 
também têm feito investimentos 
nestas impressoras, mas ainda é di-
fícil achar profissional que saiba me-
xer com 3D, operando o equipamen-
to e o software”, assinala Santos. 

Vendas especializadas 
A venda de impressoras 3D requer 
canais especializados, principal-
mente quando o foco é atender 
a indústrias específicas e à ma-
nufatura com equipamentos in-
dustriais. “No caso da impressora 
industrial, é necessário criar um 
projeto específico para vendê-la. 
O canal tem de ser especializado 
e conhecer a indústria para fazer 
uma venda mais consultiva. Tem 
de entender o processo do clien-
te”, detalha Raupp, da HP, que 
tem como parceira a SKA, de São 
Leopoldo, no Rio Grande do Sul, 
comandada por Siegfried Koelln. 
Já para o segmento residencial ou 
de varejo, os canais tradicionais 
normalmente estão capacitados 
para oferecer aos clientes este 
tipo de produto.

Os equipamentos industriais não 
são vendidos por atacado, portanto, 
exigem uma venda consultiva, esfor-
ço e competência de quem está no 
negócio. A falta de maturidade plena 
do mercado requer uma consultoria 
consistente, para que o cliente compre 
produto adequado às suas demandas.

O entendimento comum é de 
que há falta de mão de obra capa-
citada, profissionais e distribui-
dores especializados. Soares, da 
Stratasys, compartilha da mesma 
opinião com relação à capacitação. 
A empresa atua somente por meio 
de canal no Brasil e possui um gru-

po de sete revendas habilitadas em 
uma determinada indústria, como, 
por exemplo, aeroespacial. “O mais 
importante é que sejam especiali-
zadas no setor, que tenham conhe-
cimento e relacionamento com o 
segmento no qual atuam. É preciso 
dar muito foco à aplicação”, diz. 

A Alcateia, distribuidora de pro-
dutos de tecnologia, identificou o 
potencial do mercado das impresso-
ras 3D e ingressou nele há cerca de 
três anos. “Percebemos a demanda 
por impressora 3D e software”, conta 
Luiz Emanuel Campos, engenheiro de 
aplicações e consultor de impressão 
3D da Alcateia Distribuidora. A em-
presa decidiu apostar em outra frente, 
diante da mudança que o mercado de 
distribuição sofreu, com a venda dire-
ta e por assinatura de software e, tam-
bém, com os fabricantes de hardware 
passando a vender via internet.

“Desde a entrada, vendemos en-
tre dez a 15 impressoras ao mês e o 
público aumentou: desde escolas fun-
damentais até indústrias diversas”, 
conta Campos.

A distribuidora, que promove trei-
namentos de capacitação, mantém 
um departamento de solução 3D para 
apoiar seus revendedores. São 4,5 mil 
canais no Brasil inteiro, sendo que 
destes, 20 são mais ativos no dia a dia. 
Para a empresa é fundamental desmi-
tificar o fato de que é difícil fazer uma 
impressão 3D.

Campos, que trabalha com im-
pressão 3D há cerca de 18 anos, auxi-
liando empresas no uso de impressão 
3D aplicada aos processos de criação, 
prototipagem e produção, avalia que 
houve uma grande mudança no seg-

mento provocada tanto por empre-
sas iniciantes quanto pelas de gran-
de porte. “Isto ocorreu à medida que 
startups passaram a usar esta tecno-
logia para testar seus produtos em 
máquinas de menor porte antes de 
alçar voos maiores, ao mesmo tem-
po em que companhias do porte da 
Embraer começam a imprimir peças 
finais para seus aviões.

Do ano 2000 para cá, duas situ-
ações também colaboraram para a 
mudança: a evolução tecnológica e 
a redução de custo. O software que 
desenhava as peças era caro e difí-
cil de operar. Hoje, o acesso às fer-
ramentas e ao software é maior, da 
mesma forma, a acessibilidade, a 
queda de preço, a facilidade de ma-
nuseio. “Isso tem trazido pessoas 
criativas para a indústria, que apren-
deram a criar em casa”, pontua.

Outro fator a ser destacado foi a 
criação de leis que direta ou indireta-
mente vão incentivar a adoção de pro-
totipagem rápida. Campos cita como 
exemplos a Lei nº 13.755, que institui 
o Programa Rota 2030, que visa à po-
tencialização do setor automotivo no 
País, e o fato de as escolas terem de 
constituir um espaço criativo para a 
experimentação de tecnologias. “Só 
com a Base Nacional Comum Curricu-
lar temos 186 mil instituições de ensi-

“A impressão 
3D tem 
avançado da 
prototipagem 
e produção de 
ferramental, 
para a efetiva 
fabricação de 
componentes 
finais

“Modelos de 
negócios são 
transformados 
quando o 
processo de 
criação de 
objetos em 
três dimensões 
é integrado 
a uma 
plataforma de 
fabricação

“A impressão no local 
de destino elimina a 
necessidade de um hub e 
reduz a pegada de carbono”

Raupp,  
da HP:

“Ainda é difícil achar 
profissional que saiba 
mexer com 3D, operando o 
equipamento e o software” 

Santos,  
da Flex: 
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Fused Deposition Modeling – A 
modelagem por fusão e deposição 
produz seus objetos camada por 
camada. A impressão FDM produz 
peças com maior resistência de 
material, por exemplo, para gabari-
tos e dispositivos para manufatura 
nos quais o acabamento da peça do 
cliente não é tão importante. 

Polijet – Esta tecnologia per-
mite fabricar o produto, o mais 
real possível. Em geral, é usada 
na fase inicial, de desenvolvimen-

to do produto, quando a peça tem 
de ser bastante realista e parecida 
com o produto final.

No que se refere a custos, as 
máquinas apresentam bastante 
variação, de acordo com o tama-
nho e o número de materiais que 
se pode operar. Os valores para im-
pressoras de fácil utilização iniciam 
em R$ 6,5 mil e passam a R$ 300 
mil para uma impressora industrial 
de entrada — as mais complexas 
podem chegar a R$ 4 milhões.

no fundamental, sejam públicas ou pri-
vadas, que vão demandar impressoras 
3D”, acredita.    

A vez dos pequenos
Criada em 2017 por dois irmãos, a 
Engiprinters iniciou as operações em 
abril de 2018 com objetivo de facilitar 
os processos de fabricação tradicionais 
da indústria, por meio da impressão 
em três dimensões.

“Eu vejo um mercado muito novo 
e pouco desenvolvido, considerando 
o potencial desta tecnologia”, des-
taca Felipe Casanova Montesso, CEO 
e cofundador da empresa. Para ele, 
atualmente o que mais ocorre são 
empresas que produzem modelos em 
três dimensões, oferecendo itens fa-
cilmente encontrados em lojas, como 
objetos decorativos, esculturas, bo-
necos, brinquedos etc. “Este não é o 
caminho”, acredita. 

A comparação entre o custo da ma-
nufatura aditiva (3D) com o da manufa-
tura tradicional é injusta, uma vez que 
um item produzido em massa terá um 
custo total menor devido ao grande vo-
lume. Claramente, esta comparação de 
custos funciona apenas quando desa-
fiamos a impressão 3D a produzir peças 
projetadas para tecnologias convencio-
nais de fabricação, como moldagem, 
fundição e usinagem. “Esta compara-
ção falha quando um item foi projetado 
especificamente para este processo; 
ele pode ter um design inovador, inco-
mum e geometrias tão complexas que 
somente poderá ser produzido via im-
pressão 3D”, pondera Montesso.

Esta tecnologia está evoluindo ra-
pidamente e criando oportunidades 
para interromper ou alterar modelos 
de negócios em diversos setores. A im-
pressão 3D amadora não requer habili-
dades especiais para integrar hardwa-
re-software-materiais; ao contrário, 
estas soluções podem ser compradas 
na Amazon. Ao mesmo tempo, mais 
aplicações industriais de modelagem 
em três dimensões passaram da proto-
tipagem para a produção e estão fazen-
do com que as empresas criem valores 
totalmente novos. “Isso permitiu que 
muitas empresas se aprimorassem, 
criando ofertas de produtos mais per-
sonalizados”, diz o CEO da Engiprinters. 

A expectativa da empresa é de 
expansão para o mercado nacional, à 
medida que cresça o número de pes-
soas que entendem os benefícios da 
manufatura aditiva. De acordo com o 
executivo, as organizações estão usan-
do a impressão 3D para alterar seus 
modelos de negócios, já que este tipo 
de impressão pode formar peças com-
plexas; na verdade, quase impossíveis 
de se fazer em um processo tradicional. 

Uma maneira de se transformar os 
modelos de negócios é quando o pro-
cesso de criação de objetos em três di-
mensões é integrado a uma plataforma 
de fabricação, que permita às tecnolo-
gias e aos ecossistemas de hardware e 
software modernizarem e ampliarem 
a produção. Por sua vez, a fabricação 
avançada habilitada pela impressão 3D 
oferece níveis mais altos de escalabili-
dade, agilidade, flexibilidade e eficiên-
cia”, finaliza Montesso. 

Diferentes tecnologias
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Chegou a hora de reconhecer a empresa que correspondeu 
– ou superou – suas expectativas

De 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 lis-
tadas ao lado.

A sua preferida não está na lista? Sem 
problema. Deixamos um campo para inse-
rir o nome da sua indicação.

Para garantir a lisura do processo, o sis-
tema somente aceitará uma votação por 
IP. Somos auditados pelo Instituto Verifi-
cador de Comunicação - IVC, que monitora 
o uso de robôs ou outros meios que pos-
sam 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 atu-
am em tecnologia da informação, teleco-
municações e negócios.

Para participar 
acesse 

inforchannel.com.br/premio2019

Mais 
informações

marketing@inforchannel.com.br

anuncio_premio.indd   2 03/06/2019   08:44
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IBM
Qlik

Stefanini
19. Business Analytics

20. Sistemas e
soluções de IoT/IIoT

21. Inteligência artificial

22. Realidade Aumentada
/ Realidade Virtual

23. Proteção e
Armazenamento de dados

24. Serviços e aplicações
para web

25. Outsourcing

26. Certificação Digital

Aruba
IBM
Logicalis

Oi
Senior Sistemas

Google
IBM

Microsoft
Stefanini

Intel
Nvidia

Qualcomm

Equinix
Embratel
IBM

Oracle
Tivit

Dell EMC
Hitachi Vantara

IBM

Capgemini
HP
Sonda IT

Stefanini
Tivit

Certisign
Serasa Experian

Soluti
Valid

10. Cloud Pública

11. Cloud Privada

12. Virtualização

13. Infraestrutura
convergente

14. Serviços
e Sistemas

15. Projetores

16. Aplicações de
Software Corporativo

17. Segurança
de rede e dados

18. Business Intelligence

Amazon Web 
Services (AWS)
Google

IBM
Locaweb
Microsoft

CSU ITS
Embratel
IBM

Tivit
T-Systems

Level3
Oracle

Veean
Vmware

Cisco
Dell EMC
HPE

Nutanix

Capgemini
Resource IT

Stefanini
Totvs

Benq
Canon

Epson

Resource IT
Senior
Sonda It

Stefanini
T-Systems

Avast
Kaspersky
Mcafee

Panda
Symantec

MicroStrategy
QlikView
SAP

Stefanini
Tableau

1. Notebook

2. Smartphone

3. Impressoras
Multifuncionais

4. Automação comercial -
Hardware

5. Automação comercial -
Aplicações

6. Proteção e
gerenciamento de energia

7. Comunicação
Unificada

8. Desktop
/ Servidores

9. Conectividade

Dell
HP
Lenovo 

Positivo
Samsung

Apple
Asus
LG

Motorola
Samsung

Canon
Epson
HP

Samsung
Xerox

Bematech
Elgin
Epson

Oki
Zebra

Linx
Seal
Senior

Teknisa
Zoho

APC
Eaton
Engetron

SMS
Vertiv

Avaya
BT
Cisco

Microsoft
Westcon-
Comstor

Dell
HP
IBM

Lenovo 
Positivo

Aruba
Cisco
Ruckus

Tp-Link
Ubiquiti
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Como é a política  
de vendas indiretas?
Há três anos foi contratado um vice-
presidente de parceiros que estruturou 
todo o modelo global da companhia. 
Em 2017 ampliamos o foco em vendas 
via canal, porque se a empresa não 
tem expertise em algumas verticais 
prefiro que o parceiro atue, como 
acontece em Governo, por exemplo. 
Independentemente do tamanho do 
projeto, nossa prática é repassar para a 
revenda; recentemente prospectamos 
uma oportunidade bem grande e 
indicamos um parceiro forte no setor 
hospitalar. O parceiro sabe que existe 
uma regra bem desenhada. Também 
migramos os clientes fora da capital 
de São Paulo para os parceiros. A 
presença no cliente é fundamental, 
e o atendimento é melhor realizado. 
O que é da minha base eu posso 
eventualmente repassar para o canal. 
Minha receita caiu um pouco, claro, 
mas temos mais possibilidades de 
crescer ao ganhar em capilaridade.

E a distribuição  
geográfica das revendas?
São 17 cidades no Brasil com 
parceiros locais. Tendo o canal, vamos 
migrando. Nosso trabalho é muito 
bem segmentado e a venda direta 
é restrita ao estado de São Paulo, e 
muito mais voltada para a Grande 
São Paulo. Recentemente repassei 
um cliente de Ribeirão Preto para 
um canal de Joinville, Santa Catarina, 
porque acredito que ele será melhor 
atendido. Uma exceção é um cliente 
de Porto Alegre, que está conosco há 

ao pré-vendas, com todas as etapas 
e funcionalidades, da pré-venda 
à implementação das soluções. 
Normalmente, eles possuem duas 
pessoas treinadas, pelo menos, e ao 
ter mais projetos precisam de mais 
gente. Aconteceu de um cliente 
pedir uma implementação em 20 
dias e era impossível para o canal. 
Nossa demanda de serviços é alta e 
precisamos formar técnicos. Muitas 
vezes os canais postergam projetos 
por não ter pessoal para fazer o 
atendimento. O segmento em que 
atuamos tem como maior barreira o 
tempo de entrega.

Como mudar esse cenário?
Alguns recursos pessoais internos 
passaram a trabalhar para os 
canais, por exemplo. Outra iniciativa 
é contratar estagiários, formar 
e oferecer como mão de obra, 
desligando esse funcionário para que 
seja contratado pelo parceiro. É uma 
ação para tentar resolver essa lacuna, 
com investimento integral da Altitude. 
O retorno vai acontecer a partir dos 
projetos que vão entrar nos canais.

Qual a expectativa geral da 
Altitude no Brasil para este ano? 
Existe uma insegurança no 
mercado; a demanda é mais na 
manutenção e ampliação na 
nossa base de clientes do que em 
novos projetos. Eles exigem, por 
exemplo, a entrada do WhatsApp 
como forma de comunicação. O 
que o cliente final está pedindo as 
corporações investem, mais até 
do que algo proativo. Há clientes 
que eu apresento soluções e 
mostro um ROI bem estruturado 
e, mesmo assim, seguram o 
investimento. O ciclo dos projetos 
aumentou bastante. Uma mudança 

Conhecida pela oferta de soluções de 
gerenciamento unificado de canais de 
comunicação, a companhia de origem 
portuguesa Altitude tem estrutura-
do e alterado o seu modelo de ven-
das desde 2017, buscando uma maior 
participação dos canais. A meta para 
o Brasil, aliás, é sair do patamar atual 
de 12% de vendas indiretas para 20% 
até o final deste ano. Algo crucial 
para garantir o crescimento projeta-
do em dois dígitos.
“É um grande desafio. Vamos 
trazer um olhar ainda mais es-
tratégico para a gestão de par-
ceiros para acelerar os negócios a 
partir de maior capilaridade no País” 
conta a country manager Vanessa 
Tiba que possui 19 anos no mercado 
de TIC. A seguir saiba mais dos planos 
e iniciativas da Altitude.

Sintonia fina  
com o canal

importante é que ninguém mais 
quer colocar uma tecnologia sem 
conhecer; todos querem testar, 
provar e depois contratar.

E quais são os  
impactos nas vendas?
O cenário não é resultado da falta 
de confiança na solução, mas 
econômico. A dificuldade está em 
provar para os decisores internos 
que o investimento é viável e traz 
retorno. E as margens tendem a 
ficar ainda piores. Cada vez mais a 
venda de serviços estará atrelada 
aos resultados a serem obtidos. 
Todo mundo pede para que sejamos 
‘sócios’ na implementação. Essa 
‘regra’ é complicada, porém, eles 
enquanto contratantes, definem 
como o mercado caminha.

Falando em serviços, como  
se posicionam com o SaaS?
Há dez anos inovamos com o modelo 
comercial de software como serviço 
na entrega das soluções para nossos 
clientes. O maior desafio não é o 
SaaS, mas o fato de que o cliente usa 
a solução de forma mais fácil e pode 
deixar de usá-la de modo mais fácil 
também. Seguimos as tendências do 
mercado e toda a gestão dos canais 
de comunicação das corporações 
pode ser feita por nós. Fomos uma 
das primeiras empresas a integrar 
o WhatsApp, mesmo antes de 
APIs oficiais, por exemplo. O nosso 
compromisso na entrega é maior 
porque estar na nuvem é um 
facilitador; entretanto, nenhuma 
solução trabalha sozinha, sempre 
necessita de serviços agregados 
e precisamos estar próximos dos 
clientes. Neste sentido, o canal 
nos auxilia com o trabalho feito por 
pessoas treinadas e certificadas.

dez anos e continuamos atendendo 
de forma direta.

Como é feita essa migração  
dos clientes para o canal?
Vamos junto com o parceiro, 
atendemos juntos e fazemos 
essa transição. O cliente e o canal 
precisam se sentir seguros. No 
ano passado fizemos a previsão 
de migrar os clientes em 2019 e 
optamos por ficar apenas com os 
clientes da Grande São Paulo e 
algumas poucas exceções.

Há estratégia para  
o Norte e o Nordeste?
Sem dúvida. Hoje as maiores 
oportunidades surgem no Nordeste. 
O responsável por canais esteve na 
região e identificou que a demanda 
é alta, e os nossos parceiros não 
conseguem responder a todas as 
oportunidades. Apoiamos um canal 
com nossa equipe de pré-vendas e 
contamos com a VS Telecom, que 
atende à região Nordeste. Vamos 
acrescentar mais dois parceiros. Se 
a região está tendo uma demanda 
alta prefiro qualificar muito bem 
os canais locais. Não queremos 
crescer de forma desordenada. Hoje 
são sete canais em todo o País e 
queremos trazer mais oito.

Qual o investimento  
atual no seu canal?
Damos suporte ao marketing dos 
parceiros com a realização de cases, 
diferentes materiais e em eventos. 
E oferecemos um apoio a pré-
vendas exclusivo para os canais, 
entre outras facilidades.
Tivemos um desafio grande nessa 
área para poder crescer, que é a falta 
de pessoal treinado. Oferecemos 
treinamentos certificados, do técnico 
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Como a Altitude trabalha  
a dicotomia inovação  
e demanda de mercado? 
A Altitude é uma empresa 
de inovação, não apenas 
tecnologicamente falando, mas em 
processos e estratégias, tanto que 
migramos para a nuvem e o SaaS 
há dez anos. Somos uma empresa 
de inovação como um todo. 
Acompanhamos as tendências do 
mercado e estamos entrando no 
negócio de trazer resultados para 
os clientes. No entanto, a empresa 
tem que minimizar os riscos. Para 
reduzir o risco ao máximo, temos 
que usar a tecnologia e, também 
fazer uso da inteligência para 
‘pilotar’ nossas soluções. O lado 
bom é que o brasileiro gosta de 
inovação, mais até que os europeus. 
O portal de voz da empresa teve 
seu início no Brasil, assim como 
os principais avanços da nossa 
solução. Além disso, os maiores 
usuários da Altitude estão no 
nosso País. Ajudamos a construir o 
roadmap das nossas soluções.

Como Machine Learning entra  
na inteligência das soluções?
Não reinvento nada. Diversas 
empresas estão na frente em Machine 
Learning e fazemos a integração com 
as soluções deles, de Inteligência 
Artificial, Machine Learning ou bots. 
Nossa solução sempre é unificada, 
nunca entrego soluções distintas 
para cada uma das tecnologias. Por 
exemplo, temos trabalhado com bots 
de atendimento, vendas, segurança 
e auditoria, em serviços que antes 
eram feitos por pessoas.  

E o canal já absorveu 
essa tendência?
Logo depois de realizarmos 
uma sessão interna sobre uma 
nova solução, marcamos um 
encontro com os canais. Tudo 
é rapidamente repassado para 
eles, sejam soluções nossas 
ou de outros fornecedores. 
Montamos uma parceria com 
uma empresa que está habilitada 
a vender a solução corporativa 
de WhatsApp, por exemplo, 
e buscamos essa sinergia 
com nossos canais. Temos 
uma pessoa específica no 
Brasil para trazer essas 
parcerias e tudo 
tem dois 
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documentos agora, um para a venda 
direta e outro para nossos canais. 
O nosso canal tem uma estrutura 
específica, mas ele é totalmente 
alinhado com a empresa como um 
todo. A estrutura interna é replicada 
integralmente para os parceiros. E 
nosso roadmap de soluções é alinhado 
com os canais.

Isso acontece também  
nos contratos de serviços?
O modelo de contrato de suporte sai 
da Altitude, sendo que existe um 
alinhamento no SLA para que não haja 
divergência entre nós e o canal. Mas 
existem diferentes formatos. Se eu 
vendo toda a solução, o parceiro pode 
oferecer serviços e ele não aparece 
para os clientes. Tem cliente que não 
quer ver o nome do canal e, por outro 
lado, temos contratos que saem da 
Altitude e quem recebe é o parceiro 
para não termos uma bitributação.

No médio prazo, onde a Altitude 
está e aonde quer chegar com  
os negócios oriundos do canal?
A nossa receita vinda de parceiras 
ainda não é expressiva, temos algo 
como 12% e queremos chegar até 
o final do ano com 20% do nosso 
faturamento. Essa é a nossa projeção. 
No entanto, o crescimento está 
sendo bem rápido. É uma conquista 
grande para nós. Todo o investimento 
no canal passou pelo nosso board. 
Conseguimos mostrar para a matriz 
como está a concorrência, como está 
a demanda e mostramos que esse 
era o caminho, mesmo sabendo que o 
mercado não está fácil este ano.

Qual a expectativa de  
crescimento no Brasil e  
de evolução das soluções?
Vivemos um momento de grande 
concorrência nos nossos clientes, 
existem oportunidades e quem 
não investir em tecnologia vai ficar 
para trás. A expectativa é crescer na 
base instalada, mais até do que em 
prospecção. Atuamos muito forte 
nos nichos financeiro, outsourcing 
e cobrança. Queremos avançar nas 
verticais de educação e hotelaria, e 
não estamos pensando no momento 
em alavancar novas verticais. 
Conheço toda a base de clientes e 
planejamos muito em cima de nossa 
perspectiva de crescimento. No geral, 
temos que manter o crescimento no 
País, no mínimo, em dois dígitos. 

Vanessa, country 
manager: “Fomos 

uma das primeiras 
empresas a integrar 

o WhatsApp, mesmo 
antes de APIs 

oficiais”
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Analistas de

mercado preveem

mudanças na forma

de atuação da área

de tecnologia 

da informação. 

Em alguns casos,

haverá demolição

de silos e os

profissionais vão se

integrar aos times

Ágeis de negócios 

O futuro 
da TI  
na Era 
Digital 

O 
mantra atual das organiza-
ções é se reinventar para mais 
conquistar e aumentar a com-

petitividade na Era Digital. Uma das 
transformações prega que o traba-
lho seja realizado em equipes cola-
borativas e estrategicamente distri-
buídas pelas empresas. O objetivo 
é atender às demandas do mercado 
com mais agilidade. Com a mudan-
ça, um dos questionamentos é sobre 
o futuro da área de tecnologia da 
Informação, TI. Será extinta, se in-
tegrará aos negócios ou se dividirá?

“As companhias estão mudando 
e não faz mais sentido ter silos de 
TI. Agora todos têm que trabalhar 
juntos na construção de soluções 
para os negócios”, defende Alberto 
Albertin, coordenador da linha de TI 
do curso de Mestrado em Competi-
tividade da Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo (EAESP) 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
Ele diz que a tendência é que haja in-
tegração dos profissionais de TI com 
especialistas de outras unidades da 
companhia, como a de marketing, 
desenvolvimento de produtos, expe-
riência do cliente, por exemplo. O re-
sultado esperado é a aceleração dos 
processos de inovação.
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O professor da FGV enfatiza que 
tudo está evoluindo muito rápido e 
a situação atual poderá ser comple-
tamente diferente daqui a seis me-
ses. Portanto, as empresas precisam 
apresentar diferencial competitivo 
para, então, atender às demandas 
dos clientes com maior rapidez, 
mantendo a qualidade.

É exatamente para enfrentar os 
novos desafios que as companhias 
estão criando equipes ágeis, divi-
didas em squads ou esquadrões, 
conceito aplicado para estruturar 
times multidisciplinares com in-
dependência e autonomia para a 
tomada de decisão.

Função da nova TI
De acordo com o professor Albertin, 
a TI do futuro será constituída por 
dois times: o de sustentação e o de 
inovação. O primeiro formado por 
técnicos responsáveis por manter o 
funcionamento da infraestrutura, e 
o segundo, composto por profissio-
nais que se integrarão às equipes de 
negócios e atuarão distribuídos por 
toda a organização. O CIO estará à 
frente da liderança das duas equi-
pes, segundo o professor.

Na visão de Pietro Delai, Latin 
America Cloud & Software Program 
Manager da consultoria IDC, a TI é 
hoje o negócio. Ele conta que a área 
automatizou primeiramente as ope-
rações da empresa e agora está pas-
sando por um processo similar para 
ganhar produtividade com ganho de 
escala. Muitas das aplicações migra-
ram para nuvem.

Com a automação da tecnologia 
da informação, o analista da IDC ex-
plica que o gestor da área poderá se 
dedicar mais aos negócios, mas com 
papel diferente do exercido atual-
mente. “O CIO do futuro será uma 
espécie de guru que dará orientações 
aos negócios”, sinaliza.

A função desta área e, por conse-
quência, de seus especialistas vem 
mudando e se adequando às evo-
luções ocorridas ao longo dos anos. 
“As disciplinas de TI estão cada vez 
mais automatizadas e não faz mais 
sentido os profissionais realizarem 

tarefas que um robô pode fazer”, 
afirma Tomás Roque, sócio da con-
sultoria PwC.

Um dos desafios atuais dos ges-
tores da Tecnologia da Informação 
é entender como dados podem tra-
zer vantagem competitiva para os 
negócios. “Hoje há uma quantidade 
absurda de conteúdo, mas além de 
tudo é preciso entender a jornada do 
cliente, gerenciar riscos e conhecer a 
nova Lei Geral de Proteção de Dados 
- LGPD, para uso dos dados com in-
teligência”, pontua Roque. 

“O Gartner não prevê o fim da 
organização da área de TI, mas acre-
dita que os recursos de informação 
e tecnologia - I & T, ficarão cada vez 
mais dispersos pelas corporações”, 
informa Janelle Hill, vice-presiden-
te global do instituto de pesquisas. 
Ela ressalta que o gerenciamento 
dos recursos humanos e digitais não 
serão mais controlados apenas pelo 
gestor de tecnologia da informação. 
Essa tarefa será compartilhada en-
tre o CIO e os líderes de negócios.

Levantamentos da empresa de 
pesquisas indicam que, até os pró-
ximos três anos, muitos dos direto-
res de TI terão sua atribuição altera-
da pelos presidentes das empresas, 
para que encontrem novas formas 
de trazer valor para as operações. 
De acordo com Janelle, alguns des-
ses executivos serão promovidos 
para o que ela chama de orquestra-
dor de informações digitais, com a 
responsabilidade de coordenar o 
uso dos recursos de I & T em várias 
unidades de negócios. 

Essa função é a que se apro-
xima mais hoje da tarefa desem-
penhada pelo Chief Technology 
Officer – CTO, ou o profissional 
que responde por todas as ações 
que dizem respeito à infraestrutu-
ra tecnológica da companhia; que 
olha para o futuro para apontar 
e recomendar tecnologias mais 
modernas, considerando as novas 
formas de se trabalhar e gerenciar 
talentos críticos de TI. “Esse papel 
será de influência e não de geren-
ciamento direto”, esclarece a ana-
lista do Gartner.

“A TI tradicional ainda vai 
existir por muito tempo 
em empresas que não têm 
maturidade no uso de 
tecnologias avançadas”

Reinhard,  
da FIA: 
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“A tendência é a 
integração dos 
profissionais 
de TI com 
especialistas 
de outras 
unidades da 
empresa

“Os recursos de informação 
e tecnologia ficarão cada 
vez mais dispersos pelas 
corporações”

Janelle,  
do Gartner: 

“Empresas estão 
estruturando 
times 
multidisciplinares 
com 
independência e 
autonomia para 
a tomada de 
decisão
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O portfólio de rede da Aruba oferece soluções 
acessíveis, de fácil implementação, fácil 
gerenciamento e adequado a empresas com 
recursos e orçamentos limitados.

Os switchs e APs fornecem conectividade rápida  
e confiável - otimizada para usuários móveis e 
integrada com e sem fio.

Gerencie sua rede com segurança, visibilidade 
granular e análise preditiva, no local ou na nuvem.

Access Point 207 e Switch 2930F

Conectividade de nível empresarial
para empresas em crescimento.

Fácil de configurar.
Fácil de gerenciar.

Nicolau Reinhard, coordena-
dor do curso de MBA em Gestão 
da Tecnologia de Informação, da 
Fundação Instituto de Adminis-
tração - FIA, concorda que o fu-
turo da tecnologia da informação 
se concentrará mais na gestão. 
Entretanto, pondera que a TI tra-
dicional ainda vai existir por muito 
tempo em empresas que não têm 
maturidade no uso de tecnologias 
avançadas. “Este grupo de orga-
nizações vai preferir times cen-
tralizados, porque a preocupação 
maior será com a continuidade 
dos negócios”, avalia Reinhard. 

Barreiras para mudanças
O trabalho colaborativo entre os 
times de TI e negócios traz de-
safios para as companhias. O 
professor Alberto Albertin, da 
FGV, destaca que o novo modelo 
exige quatro habilidades dos pro-
fissionais. São elas: domínio das 
tecnologias atuais e novas; visão 
de negócios; noções de gestão e, 
as chamadas soft skills, que são 
as competências baseadas na 
inteligência emocional como re-
siliência, empatia e colaboração, 
comportamentos essenciais para 
a interação com outras pessoas 
no ambiente corporativo. 

Para o professor Reinhard, da 
FIA, a capacitação é um quesito 
importante para desenvolvimen-
to de times ágeis. Ele destaca a 
necessidade de os profissionais 
investirem em educação conti-
nuada como cursos de especiali-
zação e MBA, Master in Business 
Administration, ou Mestre em 
Administração de Negócios.

O fator cultural também é 
um empecilho para o sucesso 
das iniciativas de transformação 
digital. Reinhard relata casos 
de empresas que tentaram con-
tratar profissionais de startups 
para acelerar esse processo, po-
rém, eles acabam indo embora, 
porque não encontram ambiente 
favorável. “Os projetos de trans-
formação digital só funcionam 
se tiver apoio do presidente da 
empresa”, reforça. 

o Gartner divulgava quatro previ-
sões para o futuro da tecnologia 
da informação e dos Chiefs Infor-
mation Officer, os CIOs. 

Entre os futuros cenários e 
suas implicações para a área, foi 
dito que TI seria como um provedor 
global de serviços, uma unidade de 
serviço compartilhado expandida 
e integrada, que funcionaria como 
um negócio, oferecendo serviços 
de TI e processos de negócios de 
uma empresa. Para o segundo tó-
pico, a consultoria dizia que TI se 
apresentaria como engine room, 
ou seja, seus recursos seriam en-
tregues rapidamente ao mercado 
a preços competitivos. A organiza-
ção de TI cumpriria seus objetivos 
por monitoramento de tecnologia 
e desenvolvimento de mercado.

O terceiro item apontado é que a 
área de TI seria exatamente o negó-
cio, onde a moeda é a informação, 
ou está intrinsecamente atrelada 
ao produto. TI deixaria de ser coad-
juvante no processamento, mas se 
posiciona na cadeia de valor.

Já o quarto item apontado 
como tendência pelo Gartner era 
a colaboração e o uso frenético da 
informação pelos líderes de negó-
cios. De novo, o foco é a informa-
ção e não a tecnologia pura.

À época, o Gartner também 
disse que os ‘novos’ CIOs iriam 
desempenhar um importante pa-
pel no direcionamento do futuro 
de uma companhia de TI, “garan-
tindo que toda a equipe de TI es-
teja envolvida e interessada des-
de o início dos processos”. Sete 
anos se passaram e a tecnologia 
da informação continua sendo 
objeto de estudo.

As questões propostas no início 
desta reportagem serão respondi-
das, com certeza, em alguns anos. 
Enquanto isso, profissionais de TI 
– Engenharia e Ciência da Compu-
tação; Sistemas de Informação; 
Análise e Desenvolvimento de Sis-
temas e de Dados; e Gestão, Segu-
rança da Informação e Redes, entre 
outros – precisam se preparar para 
o reposicionamento de sua área 
dentro das corporações. 

“Os profissionais 
precisam se 
atualizar. O que 
é importante 
hoje pode não 
ser relevante 
amanhã

Pietro Delai, analista da IDC, 
sugere que as organizações come-
cem as transformações pelas lide-
ranças. A partir do momento que 
elas acreditarem nas ações, vão 
comprar a ideia e incentivar a força 
de trabalho a promover mudanças 
em favor dos negócios. 

Impactos da inteligência 
artificial na TI
É fato que os robôs com inteli-
gência artificial, IA (ou Artificial 
Intelligence, AI), já estão subs-
tituindo os humanos nas mais 
variadas tarefas. Essa realidade 
não é muito diferente na área de 
tecnologia da informação.

Inteligência artificial está pre-
sente em diversas operações da 
TI. Pietro Delai, analista da IDC, 
cita o exemplo da automação dos 
controles de segurança da infor-
mação para prevenção de ataques 
DDoS – Distributed Denial of Ser-
vice, ou ataque distribuído de ne-
gação de serviço. Os sistemas de 
internet das coisas – IoT, e Machi-
ne Learning – ML, também con-
tam com a ajuda de IA. 

Os chatbots, atendentes vir-
tuais, são outras aplicações em 
substituição aos agentes de call 
centers e especialistas humanos 
dos serviços de help desk. Esta 
tecnologia inteligente está sendo 
aplicada, ainda, para monitorar 
sistemas, desenvolver códigos 
de software, serviços de backups, 
diagnosticar falhas e criar inter-
faces para o usuário final, entre 
tantas outras tarefas. 

Tomás Roque, sócio da con-
sultoria PwC, constata que inte-
ligência artificial é uma ameaça 
para o mercado de trabalho e 
alerta que muitas funções dei-
xarão de existir por causa des-
sa tecnologia. “Os profissionais 
que não se atualizarem vão ficar 
na mesmice. O que é importante 
hoje pode não ser relevante ama-
nhã”, alerta o consultor.

É certo que tudo tem base em 
pesquisas e estudos, mas são 
projeções e expectativas. Porém, 
notavelmente válidas. Em 2012, 

“As companhias estão 
mudando e não faz mais 
sentido ter silos de TI. 
Agora todos têm que 
trabalhar juntos”

Albertin,  
da FGV:

“O CIO do futuro será 
uma espécie de guru 
que dará orientações 
aos negócios”

Delai, 
da IDC:
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Smartphones, farta banda de rede e 
apps muito funcionais colocaram o 
escritório na rua. Por algum tempo 
parecia que, aos escritórios tradicio-
nais, nada restava senão o passado: 
infraestrutura básica de TI, lousas 
brancas não digitalizadas e solu-
ções tradicionais de videoconferên-
cia. Na contramão dessa realidade 
surgiu o Smart Office, também co-
nhecido como Smart Meeting Place 
ou Intelligent Workplace. 

O Intelligent Workplace está sen-
do implementado em empresas que 
desejam inserir seus colaboradores 
num ambiente que potencialize cria-
tividade e produtividade. Os colabo-
radores, por seu lado, usufruem de 
uma UX (User Experience) disruptiva 
e atraente, baseada na digitalização 
do espaço físico onde trabalham.

Isso já está acontecendo no Bra-
sil e os resultados dessa empreita-
da são sólidos.

É o que confirma a pesquisa Digi-
tal Culture: your competitive advan-
tage report, realizada em 2018 pela 
Microsoft com 20.476 profissionais 
de 21 países da Europa e analisa-
das produtividade (capacidade de 
trabalho de cada pessoa), inovação 
(combinação de criatividade com co-
laboração) e empoderamento (senti-
mento de ter valor para a empresa e 
poder contribuir de maneira estraté-
gica para o crescimento de todos). 

As empresas onde trabalhavam 
os pesquisados foram divididas em: 
pouca cultura digital; boa cultura di-
gital e avançada cultura digital. Entre 
os ambientes de trabalho pouco digi-
talizados, aparece um claro desânimo: 
39% se sentem pouco empoderados/
valorizados, 28% não encontram in-

Pessoas são o centro  
do smart office e isso explica 
o aumento da produtividade

OPINIÃO  || POR PAULO HENRIQUE PICHINI18 Edição 26 / Julho de 2019

O portfólio de rede da Aruba oferece soluções 
acessíveis, de fácil implementação, fácil 
gerenciamento e adequado a empresas com 
recursos e orçamentos limitados.

Os switchs e APs fornecem conectividade rápida  
e confiável - otimizada para usuários móveis e 
integrada com e sem fio.

Gerencie sua rede com segurança, visibilidade 
granular e análise preditiva, no local ou na nuvem.

Access Point 207 e Switch 2930F

Conectividade de nível empresarial
para empresas em crescimento.

Fácil de configurar.
Fácil de gerenciar.centivos para a inovação e 21% dis-

seram que esse contexto diminui a 
produtividade. Talvez porque ainda 
seja pequeno o número de empresas 
com avançada cultura digital, os re-
sultados mais positivos em relação ao 
uso do Smart Office vieram do grupo 
de empresas com boa cultura digital: 
78% dizem que a inteligência do am-
biente colabora para que sua produti-
vidade seja maior. Dentro desse grupo 
encontram-se, também, outros dois 
destaques: 73% afirmam ter maior 
incentivo para a inovação e 69% se 
sentem empoderados pelo ambiente 
digital onde trabalham. Esses índices 
mostram que empresas que oferecem 
conforto digital a seus colaboradores 
contam com uma força de trabalho 
mais produtiva, inovadora e satisfeita. 

O Smart Office libera o profis-
sional para fazer o trabalho que só 
ele pode fazer; em todo o resto, a 
tecnologia dará conta. Esse resul-
tado será atingido por meio de um 
projeto inteligente e ousado e com 
o uso de tecnologias como IoT, IA,
Machine Learning, Digital Signage
integrado com áudio e vídeo e Data
Lake/Analytics. Essas tecnologias
estão baseadas na nuvem e trazem
o futuro para agora.

O futuro, em São Paulo, pode ser 
encontrado em uma grande empre-
sa da área de energia. O investidor 
ou cliente que entrar nesse espaço 
imediatamente notará algo diferen-
te. Toda a tecnologia está escondida, 
mas a liberdade para criar é algo pal-
pável. Esse espaço de trabalho reúne 
o que há de mais avançado em cabe-
amento – usa-se o padrão 6A, mais
facilmente encontrável em data cen-
ters –, velocidade de Wi-Fi (10 Gb/s),
conectividade Ethernet e HDMI e uma 
miríade de dispositivos IoT com as
mais diversas funções. 

A parte exposta desse projeto 
aparece em uma solução de Digital 
Signage com um painel de LED de 
altíssima resolução, estruturado 
em vários quadrantes/telas que 
pode ser utilizado de forma modular 
ou em bloco. Centenas de detalhes 
da configuração digitalizada do am-
biente são acionadas por um tablet, 
onde uma aplicação de Smart Offi-
ce estará pronta para autorizar que 
a sala ‘aconteça’ de acordo com as 
preferências do líder da reunião que 
irá começar. Para isso, basta aper-
tar um botão. Um dos diferenciais 
que mais aceleram os processos de 
colaboração é a aderência ao Bring 

your own Codec - BYOC, que permi-
te ao profissional usar sua própria 
solução de vídeo, e ela falará com a 
da empresa e com todas as outras 
soluções de videoconferência, de 
Skype a Zoom, das outras pessoas 
(no ambiente ou fora dele). 

Para que a inovação e o aumento 
de produtividade aconteçam, é funda-
mental que o Smart Office seja uma 
resposta aos desafios de negócios, 
inserindo-se no movimento maior da 
transformação digital desta cultura 
específica. Se uma corporação exige 
Digital Signage, outra pode demandar 
virtual ou augmented reality. O proje-
to que dá origem ao Smart Office vai 
muito além de se comprar dispositivos 
digitais e instalá-los numa sala. 

Ganha quem compreende que, 
no mundo do Smart Office, o ponto 
central é e sempre será a pessoa. O 
Intelligent Workspace continuará 
se desenvolvendo e surpreendendo: 
daqui a algum tempo, até mesmo 
os wearable devices que o profissio-
nal trará em seu corpo serão auto-
maticamente reconhecidos e inte-
grados a um único Smart System. 
Mas o ser humano continuará sen-
do o coração da empresa e o Smart 
Office, sua ferramenta de trabalho.

Paulo 
Henrique 
Pichini, 
CEO da Go2neXt 
Digital Innovation
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O portfólio de rede da Aruba oferece soluções 
acessíveis, de fácil implementação, fácil 
gerenciamento e adequado a empresas com 
recursos e orçamentos limitados.
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Para subir e obter reconhecimento na carreira, os profissionais 
devem aumentar sua qualificação. A seguir, um panorama do 
cenário das principais habilitações

Certificações  
na ordem do dia

Certificação Definição
Uso  
e atuação

Carga horária  
(em média)

Custo  
(em média)

Belt

Relacionadas à metodologia DMAIC (roteiro 
para implementação do Six Sigma), com ní-
veis, sendo o Black Belt (faixa preta), o mais 
alto. Conecta-se com o Lean Six Sigma.

DMAIC pode ser traduzido como 
definir, medir, analisar, melhorar e 
controlar os processos.

60 horas (Green Belt) de 3 mil a 5 mil reais 
(variação pelo Belt)

Cobit - Control 
Objectives for 
Information 
and related 
Technology

É o framework de boas práticas criado pela 
ISACA - (Information Systems Audit and 
Control Association) para a governança de 
tecnologia de informação.

Diversas práticas de controle da 
informação, do planejamento até 
o monitoramento de resultados, 
com base em governança.

16 horas 1,2 mil a 4 mil reais

IEEE - Institute 
of Electrical 
and Electronic 
Engineers

O Instituto promove a engenharia de cria-
ção, desenvolvimento, integração, com-
partilhamento e o conhecimento aplicado 
à ciência e à TI.

Estabelece e promove padrões 
para formatos de computadores 
e dispositivos 

varia de acordo com a 
especialização.

varia de acordo com 
a especialização.

ITIL - 
Information 
Technology 
Infrastructure 
Library

É um conjunto de melhores práticas aplicadas 
à infraestrutura, operação e ao gerenciamen-
to de serviços. Possui quatro níveis de certifi-
cação, conforme a experiência do profissional 
e seus conhecimentos.

Importante no gerenciamento 
de serviços de TI e 
implementação de projetos.

24 horas de 3 mil a 18 mil 
reais

Lean Six Sigma

Metodologia que utiliza ferramentas analíti-
cas e estatísticas e que prega a colaboração 
para evitar desperdícios e retrabalhos em 
processos. Está ligada aos Belts.

Eliminação no tempo de desen-
volvimento, e implementação e 
melhoria de processos.

60 horas de 2 mil a 3 mil reais

Linux
Sistema operacional e de redes colaborativo, 
dentro dos chamados sistemas abertos.

Voltado para quem trabalha com 
redes computacionais

24 horas 1,2 mil reais (básico)

PHP - acrônimo 
de Hypertext 
Preprocessor

Linguagem de script de sistemas abertos 
utilizada para o desenvolvimento Web e que 
pode ser embutida no HTML.

Websites e desenvolvimento de 
aplicações no mundo digital. Al-
gumas certificações são voltadas 
tanto para Linux como Windows.

40 horas (básico) 1,1 mil reais (básico)

Metodologia 
Agile

Com forte apelo na transformação digital, 
promove a entrega de valor de forma 
otimizada, transparente e colaborativa.

Práticas de gestão de projetos 
que precisam se adequar às novas 
exigências do mercado.

variável variável
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É 
certo que a área de Tecnologia 
da Informação e Telecomu-
nicações -TIC, é um oásis no 

cenário geral de empregos no Brasil, 
que contabilizou mais de 13 milhões 
de desempregados em março últi-
mo. No entanto, os profissionais de 
tecnologia precisam responder às 
evoluções e demandas do mercado. 
E a forma mais eficiente é investir 
na qualificação, que na maioria das 
vezes é traduzida por meio de certi-
ficações alcançadas.

Não é por acaso que a Hays, 
empresa especializada em recru-
tamento, em sua pesquisa Aná-
lise de Tendências & Salários do 
Brasil 2019 – que entrevistou 2,6 
mil pessoas – apontou que os car-
gos voltados às práticas de data 
science, data analytics, engenha-
ria de dados, digital labs e digital 
transformation estão entre os 
mais valorizados no segmento de 
TI. E o que eles têm em comum? 
Uma alta especialização.

“O mercado exige dos profis-
sionais preparados, que tenham 
agilidade, criatividade e capacidade 
analítica e de planejamento”, ga-
rante o professor Nilson Ramalho, 
CIO na Faculdade Impacta Tecnolo-
gia. E um dos caminhos que as áre-
as de recursos humanos utilizam 
para validação do conhecimento e 
filtro para distinção na área de TIC, 
é por meio das certificações em di-
versas tecnologias.

Ramalho lista as certificações 
mais solicitadas, que vão de Agile 
Scrum Master Certified, ITIL Certi-
fication, Certified Mobile and Web 
Application, ICS Certified Specialist, 
PMI e PMO, DevOps Professional e 
Data Science Certified, até as de pla-
taformas como AWS, Cisco CCNA, 
VMware VCP Cloud, Oracle e Linux.

Cloud merece o destaque (veja 
ao lado), como admite o professor 
Cristiano Uniga, coordenador acadê-
mico do MBA em Business Process 
Management & Transformation da 
FIAP, porque “as certificações mais 
promissoras são as voltadas para 
as tecnologias que fazem parte da 
transformação digital, como as que 
envolvem a nuvem”. Ele também 

“Data science, 
data analytics, 
engenharia de 
dados, digital 
labs e digital 
transformation 
são as práticas 
mais valorizadas. 
E o que elas têm 
em comum? Alta 
especialização

lista outras especializações como 
a de segurança da Certified Infor-
mation Security Manager e as de 
rede da CCNP (Cisco Certified Ne-
tworking Professional) e CompTIA 
Network+.

As mais valorizadas
Se as certificações voltadas para 
Cloud estão no topo da ‘cadeia ali-
mentar’, quais estão logo abaixo? 
Intrinsecamente ligada à platafor-
ma da nuvem, a transformação di-
gital e tudo que está ligado a ela é 
protagonista nesse cenário. Afinal, 
se estas habilitações são a parte 
técnica, a gestão de TI é o outro 
componente, representada por ITIL, 
Cobit e os Belts, entre outras.

Se a habilitação na nuvem passa 
por um boom, outras seguem com 
uma demanda certa e atemporal. 
“Certificações como a CCNP, a IEEE 
e as de Linux tendem a ser constan-
tes e estão há muito tempo no mer-
cado”, elenca Uniga, da FIAP.

Um desses fatores constantes, 
o Linux, tem seus defensores fer-
renhos. Uma pesquisa da Red Hat 
Academy com instrutores apontou 
que 91% deles concordam que o pro-
grama torna os alunos mais prepara-
dos para a indústria, e 89%, que os 
seus estudantes sejam bem-suce-
didos no mundo da transformação 
digital. “As habilidades para traba-
lhar com sistemas abertos colocam 
os alunos em uma posição favorável 
para ter mais sucesso em suas car-
reiras”, afirmou Jim Whitehurst, pre-
sidente e CEO da Red Hat.

De acordo com os entrevistados 
nesta reportagem, as certificações 
mais indicadas para quem está no 
início da carreira são as da ITIL Fou-
ndation, Linux+ CompTIA e RHCE, 
da Red Hat. Os profissionais de 
nível intermediário – que desejem 
focar em gestão – devem buscar 
qualificação em PMP, os Belts e Six 
Sigma e, também, em plataformas 
de Cloud e em segurança. Já os sê-
niores devem investir em Togaf 
Foundation e Professional; Cobit e 
nos Belts. E, claro, certificações com 
o nível professional sempre são va-
lorizadas pelo grau exigido.

“Avalie quais certificações 
serão importantes para cada 
estágio da sua carreira”

Ramalho,  
da Impacta

“As certificações mais 
promissoras são para as 
tecnologias que promovem 
a transformação digital”

Uniga,  
da FIAP

“As novas inteligências 
artificiais e as habilidades 
humanas caminharão juntas 
e serão colaborativas”

Puškaric, da 
Bertelsmann

No Brasil, se multiplicam as empre-
sas que oferecem treinamentos fo-
cados em computação em nuvem. 
Uma das habilitadas ao treina-
mento específico da Google Cloud 
Platform, divisão do Google que 
disponibiliza serviços na nuvem, é a 
Matza Education, cuja oferta inicia-
da em fevereiro deste ano é voltada 
para as certificações Google Asso-
ciate Cloud Engineer, Google Pro-
fessional Cloud Architect e Google 
Professional Data Engineer.

E a oferta da companhia ten-
de a crescer. “À medida que mais 
instrutores da nossa equipe forem 
capacitados, ampliaremos o leque 
de ofertas, com a adição também 
de conteúdo online ao vivo e EAD 
Gravado”, completa Marco Carva-
lho, CEO da companhia. Fundada 
em 2014, com a criação da unida-
de Matza Education, a empresa 
investiu R$ 1 milhão na capacita-
ção de sua equipe e na criação das 
ofertas locais de treinamentos, 
entre elas o credenciamento como 
Authorized Training Partner GCP 
(Google Cloud Platform).

Especializada  
em Cloud
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3 perguntas para  
Daniel Domingues

O diretor de safer city da NEC, que integra e 
fabrica soluções que vão de telefonia à segurança, 
aborda biometria e reconhecimento facial.  
Leia a íntegra em www.inforchannel.com.br

Foto:
divulgação

O que há disponível em termos de 
soluções e aplicações biométricas?
A biometria digital abrange sistemas de 
identificação por meio de algoritmos, 
que podem usar o reconhecimento 
da face, impressões digitais, íris, 
palmar e até da cavidade auricular, 
para apontar a identidade de um 
indivíduo. Permitem identificar até 
mesmo frutas a serem monitoradas 
ao longo do processo produtivo.

E em reconhecimento facial?
Na maioria dos casos, a tecnologia 
tem foco na segurança pública e na 
dos indivíduos, como os sistemas 
que desbloqueiam equipamentos 
eletrônicos. Também pode agilizar 
alguns processos, como check-in nas 
empresas aéreas. Ela abre inúmeras 
possibilidades de aplicação, mas 
que não são empregadas por 
impossibilidade de investimento.

Quais setores são mais aderentes?
Além da segurança pública, o 
bancário. O setor precisa, cada 
vez mais, garantir a segurança 
de seus processos e dos dados 
dos clientes. Porém, segmentos 
como o hoteleiro podem aplicar 
sistemas de reconhecimento 
de clientes. Seria um grande 
diferencial se o hóspede habitual 
não mais preenchesse a ficha e 
tivesse sua recepção facilitada.

“Os profissionais 
precisam 
demonstrar 
agilidade, 
criatividade 
e capacidade 
analítica e de 
planejamento

Se o mercado de TI no Brasil passa por uma cons-
tante transformação na especialização profis-
sional, a forma como aprendemos também está 
em ponto de mutação. Depois das FinTechs, as 
novas financeiras digitais, e das Insurtechs, as 
seguradoras virtuais, chegou a hora das EdTechs, 
as empresas de educação totalmente digitais.

”O desenvolvimento de novas inteligências 
artificiais e as habilidades humanas caminharão 

juntas e serão colaborativas. Por isso que o mer-
cado das EdTechs experimentou um crescimen-
to tão súbito nos últimos anos”, afirma Marc 
Puškaric, diretor geral da Bertelsmann no Brasil, 
empresa alemã que investe em mídia, serviços e 
em educação. Não por acaso, existem 360 em-
presas com o perfil, ou próximo, do modelo, das 
EdTechs, de acordo com a ABStartups – Asso-
ciação Brasileira de Startups.

E lá vem as EdTechs

Difícil decisão
Com tanta diversidade é até com-
plicado fazer escolhas, porém uma 
coisa é certa: a remuneração de um 
profissional certificado tende a ser 
de 16% a 30% maior em mercados 
competitivos, como os de países 
desenvolvidos. Em países em de-
senvolvimento, a exemplo do Bra-
sil, a taxa é 60% superior. Existem 
mais oportunidades nos setores 
financeiro, de telecomunicações 
e de serviços (consultoria), por-
tanto, são verticais que tendem a 
intensificar a procura por mão de 
obra qualificada.

O perfil esperado do profissional 
de TIC vem, ao longo dos anos, pas-
sando por alterações. Antigamen-
te, o esperado era um profissional 
extremamente técnico onde carac-
terísticas como relacionamento, 
visão 360º, comunicação etc, aquilo 
que podemos chamar de soft skills 
(habilidades, competências inter-
pessoais), não tinham um peso re-
levante na contratação.

“Atualmente, entretanto, as 
empresas buscam profissionais de 
TIC que consigam suportar tanto 
a demanda técnica quanto profis-
sionais hábeis em compreender o 
ambiente ao qual pertencem. Logo, 
estas soft kills auxiliam muito no 
processo de seleção”, complementa 
Uniga, da FIAP.

Preparado ou preparada para en-
frentar o processo de uma certifica-
ção? Pois saiba que elas duram, em 
média, de três a seis meses de es-
tudo e dedicação, embora os mais 
básicos levem poucas semanas. 

Mas, claro, o tempo é relativo de acor-
do com o nível que se deseja alcançar 
e a experiência que possui. Bem como 
a variação do grau de dificuldade; al-
gumas provas são fáceis, enquanto 
outras requerem até mesmo o apoio 
de cursos preparatórios específicos. 
(veja tabela). E mesmo o custo é va-
riável. A pessoa pode desembolsar de 
US$ 500 até US$ 8 mil. Contudo, mui-
tas companhias oferecem incentivos 
financeiros, para que seu profissional 
conquiste uma certificação que seja 
do seu interesse.

Outra certeza: o mercado de TIC 
está em constante mutação e exige 
do ecossistema a mesma dinâmi-
ca – e muito mais. É extremamente 
importante que o profissional saiba 
em que momento está na carreira e 
tenha um roadmap de onde deseja 
chegar. “Identifique e avalie quais 
certificações serão importantes para 
cada estágio do seu desenvolvimento, 
bem como o potencial máximo das 
tecnologias que escolheu como carrei-
ra, quais serão os próximos passos e 
certificações a serem conquistadas”, 
aconselha Ramalho, da Impacta. Em 
resumo, uma certificação - ou várias - 
direciona e estabelece carreiras.  
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Apresentamos a família 
Xerox® VersaLink®

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