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GERENCIAMENTO DE 
DADOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO

DELL EMC DATA PROTECTION APPLIANCE
Simples e Convergente

DP4400

Ideal para organizações de pequeno a médio porte com o IDPA (Integrated Data Protection Appliance).

Principais recursos:

> Proteção de dados abrangente e completa;

> Appliance de 2U que pode ser instalado e atualizado pelo próprio cliente.  
Disponível em configurações a partir de 8TB, que pode expandir até 96TB  
de espaço utilizável;

Conheça mais sobre as soluções de Data Protection Dell Technologies nos nossos distribuidores:

Eficiência

Simplicidade

Flexibilidade

Performance

Dirval Junior
(11) 4573-2143
dirval.junior@arrow.com

Jóse Carlos
(11) 2078-4402
jose.silva@ingrammicro.com

Rafael Bezerra
(11) 2078-4259
rafael.bezerra@ingrammicro.com

Jorge P. Neto
(11) 3049-0300 (Ramal 5309)
jorge.paschoalick@network1.com.br

Glauber Oliveira
(11) 3049-0300 (Ramal 5670)
glauber.oliveira@network1.com.br

Cristiane Campos
(11) 3191-2840
cristiane.campos@techdata.com

> Alto desempenho: Backups muito rápidos, taxa média de desduplicação de até 
55:1, recuperações muito mais rápidas e granulares, largura de banda até 98% menor;

> Expanda para a nuvem para retenção de longo prazo ou para uma solução  
alternativa de recuperação a desastre com excelente custo benefício.
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Editorial
Mercado  

premiado 
e movimentado

E volução tecnológica, dicas de segurança para a nuvem, entre-

vista e artigo recheiam esta edição. E, claro, a apresentação das 

26 fornecedoras do setor de Tecnologia da Informação e Tele-

comunicações eleitas por internautas, que votaram de 1º de junho a 

30 de agosto.

Que a tecnologia 5G está chegando para revolucionar a vida das pesso-

as e das corporações, já é sabido. Associada à virtualização das redes, Inte-

ligência Artificial, IoT, Machine Learning, Realidade Virtual e Aumentada, a 

quinta geração de sistema sem fio promoverá um salto em diversidade, em 

oferta de serviços, como você pode conferir na reportagem 5G: propulsor 

das Telecomunicações.

Após dois meses de votação aconteceu a cerimônia de entrega do tro-

féu ‘A Escolha do Leitor’. Conheça quais são as preferidas de 167 mil in-

ternautas que participaram desta segunda edição da iniciativa. Parabéns e 

muito obrigada aos leitores de Infor Channel! Sem vocês, esse reconheci-

mento não seria possível. 

Fator de sucesso para a venda de uma solução, a segurança ocupa 

hoje o patamar mais alto em termos de importância junto aos desen-

volvedores e ao marketing de produto. Com o advento da computação 

em nuvem abre -se ainda mais oportunidades de venda para o canal 

de distribuição em TIC, conforme mostra 

‘Segurança da nuvem está em ebulição’. 

Como o tema exige análises diversas, leia 

o artigo opinativo ‘Endpoint integrado é 

a rota para a segurança corporativa’, de 

Carlos Baleeiro, country manager da Eset 

no Brasil.

Os planos da WDC Networks para con-

quistar mais revendas, mais mercado e 

oferecer novos produtos aos parceiros são 

contados por Vanderlei Rigatieri, CEO da em-

presa, que opina também sobre o difícil mer-

cado de distribuição.

3Edição 29 / Outubro de 2019

Irene Barella
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04 TECNOLOGIA   || POR MARCUS RIBEIRO

Todas as tecnologias e tendências da prática de telecom estão atreladas  
à nova rede, que promete com sua velocidade extrema impulsionar 

negócios, com reflexos generosos para o canal de distribuição

Em dois anos - 2021, o mundo terá o incrível núme-
ro de 25 bilhões de dispositivos conectados, sejam 
eles smartphones, geladeiras, tevês, roupas ou o 

que mais a imaginação ousar conectar à Internet e às re-
des de comunicação – de acordo com o Gartner. É bom sa-
ber que o presente e as projeções estão umbilicalmente 
atadas ao advento e à implementação das redes de quin-
ta geração de Internet móvel ou de sistema sem fio, que 
representa a futura geração de telecomunicação móvel, 
ou, simplesmente, 5G.

Não por acaso, as telecomunicações no Brasil vêm 
passando por uma significativa transformação em suas 
redes, nos serviços e modelos de negócio, e segue a ten-
dência mundial de crescimento da conectividade de da-
dos de banda larga, com queda nas conexões de voz e 
aumento exponencial dos serviços de streaming. Dentre 

as principais tendências, impulsionadas especialmente 
pelo desenvolvimento de novas tecnologias, estão a vir-
tualização das redes, Inteligência Artificial - IA, Internet 
das Coisas - IoT, Realidade Aumentada – RA, e Realidade 
Virtual – RV, Edge Computing, Cloud – com seus diversos 
modelos de serviços como o IaaS, NaaS, PaaS etc – e, cla-
ro, tudo turbinado pela rede 5G.

“A tecnologia 5G suportará inúmeros casos de usos 
emergentes, especialmente àqueles que demandarão 
aplicações para Internet ultrarrápida, de baixa latência 
e com alta confiabilidade de rede. Vale destacar que a 
5G está sendo concebida para ser a rede das redes, que 
permitirá a convergência tecnológica das redes fixas e 
móveis”, aponta Mauro Fukuda, diretor de estratégia, 
tecnologia e arquitetura de rede da Oi. Ele completa afir-
mando que a rede de transmissão e IP da Oi atende a 

Edição 29 / Outubro de 2019

5G: propulsor das 
Telecomunicações

Em um mundo cada vez mais digital, a segurança e governança das informações se fazem 
necessárias, junto com o entendimento das ferramentas e soluções requeridas para tal.
A Lei Geral de Protação de Dados (Lei 13.709 ou LGPD) define como os dados pessoais 
devem ser tratados pelas empresas, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais 
de liberdade e de privacidade do cidadão.

A Lei promove uma melhor governança do seu negócio sob o ponto de vista 
de compliance, segurança e governança de dados.

Através das Soluções Integradas de Proteção de Dados, 
você estará preparado para apoiar seus clientes na adequação

à LGPD, ou seja, protegendo seus dados.

Lei Geral de Proteção de Dados

Principais conceitos da Lei:

A LGPD vale para todas empresas nacionais e internacionais 
instaladas no Brasil, e entrará em vigor a partir de Agosto de 2020.
As sanções, por infração, são de 2% do faturamento anual, 
limitada a R$ 50 milhões.

Quer saber mais?
Entre em contato conosco: lgpd@techdata.com
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mais de 5,5 mil municípios e está 
sendo continuamente expandida 
e evoluindo para um modelo que 
atenderá às necessidades futuras 
da 5G e de todas as demais ten-
dências para os próximos anos.

Provedora de telecom do grupo 
mineiro Algar, a Algar Telecom en-
xerga o futuro das telecomunica-
ções de modo mais “pessoal, en-
raizado e ubíquo”, um cenário no 
qual não será apenas um telefone 
sob demanda, mas sim, dispositi-
vos que permitam a total intera-
ção do tempo com os demais usu-
ários e coisas. “Dessa forma, a 5G 
irá basicamente pavimentar a via 
na qual esses serviços trafegarão. 
“No curto prazo, essa tecnologia 
será utilizada para melhorar as 
aplicações já existentes, como a 
navegação em casa ou nos smar-
tphones”, acrescenta Luis Lima, 
diretor de operações e tecnologia 
da Algar Telecom.

A rede 5G na prática
Além de propiciar maior capaci-
dade de transmissão, essa tec-
nologia oferecerá uma latência 
muito menor, ou seja, o tempo 
de resposta da rede diminui a um 
décimo do tempo atingido em 
outras redes, como a LTE. Esmiu-
çando ainda mais, significa que 
haverá mais banda e menor tem-
po de resposta, resultando em 
melhora significativa na experi-
ência do usuário e no uso de apli-

06 Edição 29 / Outubro de 2019

Para a consultoria e prestadora de ser-
viços de TIC Capgemini, a 5G é funda-
mental para a transformação digital. 
Recente estudo aponta que quando 
os executivos das empresas indus-
triais foram questionados sobre quais 
tecnologias serão mais essenciais para 
sua transformação digital nos próxi-
mos cinco anos, 75% mencionaram a 
5G como um facilitador importante. 
Computação em nuvem (84%) vem 
em segundo lugar, à frente de outras 
inovações tecnológicas como Auto-
mação avançada e Inteligência Artifi-
cial e Machine Learning.

O futuro é 5G

cações críticas, como telecirurgias 
ou veículos autônomos.

Para o usuário final, o impacto 
da 5G será levar a conectividade 
sem fio de ultra banda larga, que 
permitirá o acesso a conteúdo de 
vídeo em 4K, ou mesmo games 
em tempo real. Assim como a 
Internet das Coisas – IoT, estará 
cada vez mais presente no coti-
diano das pessoas, tanto nas ci-
dades como no campo, no traba-
lho ou em casa e até mesmo no 
corpo dos indivíduos. Por outro 
lado, as operadoras e os clientes 
(corporativos ou pessoais) ganha-
rão em escala, uma vez que em 
uma rede 5G será possível conec-
tar um número muito maior de 
dispositivos e usuários.

A Claro, por exemplo, que se 
advoga como a primeira operadora 
a instalar uma antena 5G no Bra-
sil, em outubro de 2018, na Ilha 
do Fundão, no Rio de Janeiro, fez 
testes e pesados investimentos 
em infraestrutura para acompa-
nhar as atualizações e a moder-
nização dos mercados internacio-
nais, em um processo necessário 
independentemente da 5G, dentro 
da visão da companhia. Ou seja, 
quando a quinta geração chegar ao 
Brasil, a Claro já estará preparada, 
agregando conteúdo (a NET) às 
suas infraestruturas de fibra ópti-
ca e de mobilidade.

Com milhões de pessoas e dis-
positivos conectados, haverá um 
salto em automação e na ope-
ração autônoma das máquinas, 
viabilizadas pelo uso intensivo 

Machado, da Corning: 
Será preciso remodelar 
a logística e a gestão 
de estoque para um 
atendimento mais 

eficiente.

“Aplicações 
avançadas de 
Realidade Virtual e 
Aumentada, farão 
parte do dia a dia
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Não é por acaso que o setor in-
dustrial, objeto da pesquisa, acredi-
ta que a versatilidade, flexibilidade 
e confiabilidade da 5G ajudarão a 
enfrentar os desafios de conecti-
vidade, um fator que ainda é visto 
como limitante à Transformação 
Digital para 44% dos pesquisados. 
Algo que pode ser contornado com 
a nova geração de redes. E, no longo 
prazo, apontam os executivos das 
operadoras, teremos a capilariza-
ção das redes 5G, com o Edge Com-
puting cada vez mais próximo dos 
usuários e terminais.

O futuro é 5G

Fukuda, da Oi: 
5G permitirá a 
convergência 

tecnológica das redes 
fixas e móveis.

de aplicações baseadas em IA. 
“Aplicações avançadas de Reali-
dade Virtual e mesmo de Reali-
dade Aumentada, também farão 
parte do dia a dia, enriquecendo 
as experiências de educação e 
entretenimento, que se tornarão 
interativas e imersivas”, projeta 
Fukuda, da Oi. Um novo mundo, 
uma nova realidade presente nas 
redes móveis que, por sua vez, 
precisarão de uma expansão em 
infraestrutura traduzida, entre 
outras, em novas antenas, vias 
de fibra óptica.

Caminho das redes 
privadas reaberto
Se a 5G vai impactar o mercado 
de telecom em todas as suas ra-
mificações é interessante falar de 
um movimento que pode trazer 
uma nova vertente de negócios 
para fornecedores de tecnologia e 
prestadores de serviços, como in-
tegradores, consultorias e demais 
atores do mercado: a volta das re-
des privadas, agora com o selo 5G. 

Essa é uma conclusão da Cap-
gemini com o estudo ‘5G in Indus-
trial Operations: How Telcos and 
Industrial Companies Stand to Be-
nefit’: no mundo, 47% das grandes 
empresas da vertical de indústrias 
pretendem investir em licenças 
privadas próprias até 2021.

Essa possibilidade tem um 
olhar bem definido: transformar 
a conectividade 5G como um fa-
cilitador primário da Transfor-
mação Digital e entregar opera-
ções mais seguras e eficientes. 

Algo alimentado pelo desejo de 
maior autonomia e segurança 
das empresas, combinado com 
preocupações sobre as operado-
ras de telecomunicações serem 
muito lentas na implementação 
de redes públicas 5G. No entanto, 
haverá barreiras regulatórias que 
diferem de país para país.

O estudo, que entrevistou 
mais de 800 executivos do setor 
industrial e 150 que atuam em 
telecomunicações em 12 países, 
aponta ainda que um terço das 
empresas industriais, indepen-
dentemente do tamanho, planeja 
solicitar sua própria licença 5G. 
“Na indústria 4.0, por exemplo, 
há uma tendência de que boa 
parte da automação sob a tec-
nologia 5G realmente ocorra em 
casa, devido não só à necessida-
de de baixa latência, com os da-
dos em hosts dentro da própria 
indústria, quanto à preocupação 
com o sigilo de dados relativos a 
processos essenciais à empresa”, 
completa Lima, da Algar.

Essa tendência, no entanto, 
depende da forma como será feito 
o licenciamento nacional. E caso 
não exista padronização da 5G em 
espectro livre – que não existe até 
hoje, parceria com uma operado-
ra será fundamental. Entretanto, 
é possível que outros setores da 
economia ou mesmo empresas de 
menor porte ainda fiquem atrela-
dos às operadoras, seja pelo custo 

“5G abrirá 
oportunidades 
no mercado 
de telecom, TI, 
infraestrutura e em 
toda a cadeia
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ou pela conveniência.
Mas quais setores, além do 

industrial podem partir para re-
des próprias? Mineração, agro-
negócio, utilities e até mesmo o 
governo, por diferentes razões e 
necessidades específicas como 
cobertura, segurança ou mesmo 
gestão operacional podem realizar 
este investimento. E, mesmo in-
dependentes, esses projetos ain-
da devem recorrer às operadoras 
em diferentes níveis ou modelos 
de negócios, como um backup da 
rede principal, ou com serviços es-
pecializados e específicos.

Porém, alguns executivos mi-
nimizam essa possibilidade. “Os 
principais casos mundiais têm 
base na oferta da infraestrutura 
da tecnologia 5G pelas operado-
ras que permitirão novos serviços 
por parte de diversas empresas e 
segmentos da sociedade.

Assim como não era possível 
imaginar serviços de comparti-
lhamento de veículos antes do 
4G, da mesma forma percebemos 
a proliferação de novas ideias e 
plataformas que poderão se tor-
nar viáveis fazendo uso das ca-
racterísticas da quinta geração”, 
explica Nicolas Driesen, diretor 
de tecnologia da Huawei Brasil.

E o canal, como fica?
Novidades com forte impacto 
como a 5G movimentam e geram 
um ciclo virtuoso de investimen-
tos, sempre com reflexo nos ca-
nais e parceiros de negócios dos 
fabricantes, fornecedores e, no 
caso, das operadoras. Assim, o 
mercado passa a se movimentar 
de uma forma diferente, mais 
acelerado, motivado pela mu-
dança. “O lançamento da tecno-
logia 5G fará com que os clientes 
busquem a novidade de olho na 
qualidade e inovação tecnológica, 
aponta Bernardo Pina, diretor de 
canal empresarial da Oi. De acordo 
com ele, o canal que estiver pre-
parado, capacitado e estruturado 
comercialmente, conseguirá sair 
na frente e surfar essa onda, bem 
como, incrementar a solução com 

serviços adicionais para melhor 
atendimento ao cliente”, aponta.

As oportunidades vão surgir 
especialmente para os parceiros 
com perfil de prestadores de ser-
viço de implementação de rede, 
por conta da nova infraestrutura 
de telecom que será demandada. 
Além desses parceiros tradicio-
nais, muitos outros entrarão na 
cadeia 5G como desenvolvedores 
de software para as aplicações 
futuras, provedores de infraestru-
tura de TI para suportar os novos 
serviços ou ainda analistas de da-
dos especializados em IA. É certo 
que as novas ofertas possibilita-
das pela 5G abrirão diversas opor-
tunidades no mercado de telecom, 
TI, infraestrutura e serviços, e em 
toda sua cadeia de atividades.

Para Giovani Machado, geren-
te de marketing da Corning, fa-
bricante de fibras ópticas, os ca-
nais podem se beneficiar da alta 
demanda por infraestrutura pre-
vista pelas novas redes 5G, uma 
vez que serão necessários mais 
equipamentos e aplicativos, mas 
sobretudo serviços. “Com isso, 

será preciso remodelar a logísti-
ca e o gerenciamento de estoque 
para atendimento mais eficiente 
ao mercado”, conclui.

Como parte da estratégia local, 
a Corning possui parceria com vá-
rios canais de distribuição com per-
fis que endereçam as necessidades 
dos Internet Service Providers – 
ISPs. O executivo vê oportunidades 
no aumento da capilaridade que os 
canais de distribuição da fabrican-
te possuem e, consequentemen-
te, um incremento no portfólio 
de produtos. Aponta, ainda, para 
maior importância na participa-
ção dos canais, especialmente no 
atendimento a um mercado adi-
cional na estratégia da companhia: 
os pequenos provedores. “O canal 
tem papel fundamental para im-
pulsionar a atuação no segmento 
de carrier, além da já existente em 
enterprise -datacenter-, colabo-
rando para a ampliação de nossa 
capilaridade”, explica. 

Ecossistema estendido
A Huawei acredita na oferta de 
soluções por meio de operadoras 

Lima, da Algar Telecom: No 
curto prazo, a 5G vai melhorar as 

aplicações já existentes.

Driesen, da Huawei: nova fronteira 
em produtos e serviços alinhados à 
indústria 4.0, via redes robustas e 

always-on.

Há 10 anos oferecendo as melhores
soluções em T.I. para a sua empresa

Solicite um orçamento!

 (41) 3151-5353      |         www.idatadistribuidora.com      |         idatadistribuidoram CK

Kit 2º Processador
Fontes Redundantes

Placas de Rede 1G/10G
Placas nVidia Profissionais

Placas de Fibra 8G/10G/16G/32G/40G
   

SSDs SATA/SAS
HDDs SATA/SAS

DDR4-ECC
DDR3-ECC

Servidores
Storages

Garantias Estendidas (SLA)
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e de integradores no Brasil. Afi-
nal, a combinação de atendimen-
to direto e indireto tem rendido 
expressivo crescimento, como 
salienta o diretor de tecnologia 
da companhia. Isso será possível 
a partir da oferta de uma nova 
fronteira em produtos e servi-
ços alinhados com a indústria 
4.0, por meio de redes robustas, 
confiáveis e always-on. E ainda 
com virtualização de hardware 
que viabilize projetos, reduzindo 
distâncias e deslocamentos com 
o uso de telepresença em opera-
ções, e mesmo em telemedicina. 
Sem esquecer do entretenimen-
to. “Enfim, um ecossistema novo 
com soluções para atuais desa-
fios outrora intransponíveis ou 
inviáveis”, completa o executivo.

Esse ecossistema emergen-
te citado por Driesen pode ser 
uma extrapolação, por exemplo, 

da estratégia da Algar Telecom 
e de outras operadoras, que ter-
ceirizam praticamente toda a 
implementação de redes móveis, 
deixando apenas os serviços 
mais estratégicos de desenho e 
projetos realizados internamen-
te. Essa premissa permite uma 
maior eficiência operacional, 
dada a sazonalidade das ativa-
ções de rede, mas que abre possi-
bilidades para diferentes canais 
de prestação de serviços. Algo 
que pode avançar ainda mais 
com as redes 5G.

Além do canal tradicional que 
já opera junto à Algar Telecom, a 
operadora revela que outros in-
tegradores serão agregados ao 
leque de prestadores de serviço. 
No entanto, se a incerteza com 
relação às novas aplicações que 
serão suportadas pela 5G ainda 
não permite que um perfil defi-
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nitivo seja traçado, a operadora 
pretende se antecipar, com a cer-
teza de que a demanda por servi-
ços mais especializados e de alto 
nível será acelerada.

O fato de ter uma fábrica no 
País permite que as soluções da 
Corning sejam adequadas à rea-
lidade local. Por isso, a empresa 
aproveita o seu portfólio global 
e investe em pesquisa e desen-
volvimento de produtos custo-
mizados e de entrega rápida para 
todo o território brasileiro. Neste 

sentido, atua em conjunto com o 
canal, desde a análise do projeto 
até a implementação.

Também com estrutura local, 
a Huawei aposta na sedução do 
canal a partir da recente inau-
guração do laboratório de testes 
e construções de soluções, em 
conjunto com o Openlab. “Nos-
so objetivo é proporcionar um 
ambiente colaborativo de ganha-
-ganha para nosso ecossistema, 
provendo recursos e tecnologia 
de última geração com os melho-

res produtos inovadores que re-
sultam em soluções disruptivas 
nos segmentos onde atuamos. 
Acreditamos neste diferencial e 
nossos clientes e parceiros têm 
compartilhado conosco muitos 
resultados positivos, reforçan-
do a efetividade da estratégia”, 
entusiasma-se Ricardo Matsui, 
diretor de desenvolvimento de 
canais da Huawei Brasil. A sorte 
está lançada para todos de olho 
no futuro das telecomunicações, 
traduzido pela 5G.

“Há demanda para 
os parceiros em 
implementação de 
rede, desenvolvedores 
de software, 
provedores de 
infraestrutura de TI 
e analistas de dados 
em IA

A promessa da Internet em todos 
os lugares e objetos está cada 
vez mais próxima com a tecnolo-
gia 5G. As futuras redes de nova 
geração impulsionarão especial-
mente as aplicações de Internet 
das Coisas - IoT, de missão críti-
ca, baixa latência e altas veloci-
dades como Realidade Aumen-
tada - RA, veículos autônomos, 
IoT industrial, cirurgia remota, 
aplicações de Internet tátil. Tudo 
isso em uma única rede.

Outra aplicação cada vez mais 
possível no horizonte é a dos weara-
bles, ou peças de roupas conectadas 
na Web, com sensores incorporados 
que permitirão melhorar a qualidade 
de vida, a saúde e até mesmo a pro-
dutividade das pessoas no trabalho.

Nos próximos anos, de acor-
do com as projeções, o mercado 
de IoT será ainda predominante-
mente de acessos fixos e de cur-
to alcance e não necessitarão de 
mobilidade plena. Mesmo assim, 
a maioria dos objetos conectados 
utilizará tecnologias do tipo Blue-
tooth e WiFi ou fixos, que usam 
alguma forma de acesso com fio – 
via Ethernet, xDSL, FTTH. 

Em 2017, a Algar Telecom abriu 
o centro de inovação Brain, estru-
tura que desenvolve soluções e 
tem como uma de suas frentes a 
atuação em IoT, o que gerou uma 

unidade de negócios com o objetivo 
de cuidar do tema de ponta a ponta 
e que envolve vendas, desenvolvi-
mento, melhorias contínuas, entre 
outras inciativas.

Já a operadora Oi revela que pos-
sui inúmeros casos de uso com IoT, 
atendendo a diversas verticais com 
solução para cidades inteligentes 
envolvendo câmeras – com capa-
cidade de reconhecimento facial e 
identificação de placas veiculares 
– aplicações em segurança pública 
e gestão de tráfego; sistemas de 
gestão de frotas; sistemas de mo-
nitoração de ambientes de telecom 
(energia, temperatura, abertura de 
portas); solução de conectividade 
para as verticais de agronegócio 
(máquinas agrícolas); e suporte para 
viabilização de novas oportunidades 
de aplicações para IoT Rural.

“Temos uma série de iniciati-
vas com soluções customizadas 
de IoT para o mercado corporativo 
através de desenvolvimentos pró-
prios ou via parceiros, garantindo 
também um conjunto completo 
de serviços de TIC (Cloud, data 
center, Big Data, Analytics e segu-
rança, entre outras) para o avanço 
das aplicações”, enumera Mau-
ro Fukuda, diretor de estratégia, 
tecnologia e arquitetura de rede 
da Oi. Ele revela que a operadora 
tem trabalhado na prospecção e 

construção de novas soluções de 
Internet das Coisas via o Oito, hub 
de empreendedorismo e inovação 
da companhia, no qual startups 
concebem novas aplicações, e 
que atua ainda como suporte ao 
ecossistema de IoT por meio de 
seu laboratório de certificação e 
homologação de dispositivos – 
Open IoT Lab.

Realidades 
incrementadas
Uma revolução logo na esquina! 
As tecnologias de Realidade Au-
mentada – RA e Realidade Virtual 
– RV, potencializarão o desenvol-
vimento de inúmeras aplicações 
para os mais variados setores: 
entretenimento, que inclui games 
e vídeos; comércio, com atendi-
mento virtual, demonstrações e 
experiência imersiva de compra; 
indústria (simulação, prototipa-
gem e ferramentas de suporte 
para manutenção); educação e 
treinamento; serviços públicos 
(localização de pontos de inte-
resse, simulação de ambientes e 
informações). Algo que deve abrir 
um grande leque de negócios para 
integradores de soluções e desen-
volvedores, bem como demais ca-
nais de infraestrutura.

E, como as aplicações ne-
cessitarão de baixas latências 

para propiciar uma experiência 
em tempo real, será necessário 
adequar as redes móveis para 
suportar estes requisitos. As tec-
nologias de Edge Computing (ar-
quitetura Multi Access Edge Com-
puting) são fundamentais. “Elas 
permitirão trazer os recursos ne-
cessários para o funcionamento 
destas aplicações mais próximos 
do usuário, garantindo uma ex-
periência plena e imersiva para o 
utilizador”, explica Fukuda, da Oi. 
A operadora já vem preparando 
sua infraestrutura de rede para 
suportar esta tecnologia, capilari-
zando sua rede de fibra e evoluin-
do para um modelo de transporte 
convergente e programável.

Mais comedida, a Algar Tele-
com acredita que a adoção de tec-
nologias de AR/VR depende muito 
da disponibilidade de conteúdo e 
de dispositivos com custos razo-
áveis para o consumidor final. O 
papel da operadora, nesse caso, é 
o de prover uma rede que permita 
nível de serviço suficiente para que 
esses serviços sejam prestados 
com qualidade. “É o grande desa-
fio dessas aplicações, que exigem 
baixíssimas latências, enormes 
taxas de dados e um grau de con-
fiabilidade que praticamente não 
existe hoje no mercado”, admite 
Lima, executivo da companhia.

IoT ou Internet em tudo com a 5G!
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A ESCOLHA DO LEITOR 2019   || POR REDAÇÃO

Dinâmica, alegre, descontraída, na medida certa, leve e marcante foram 
alguns dos adjetivos a respeito da cerimônia de entrega do prêmio 

‘A Escolha do Leitor 2019’ que ocorreu na noite do dia 19 de setembro  
e contou com a presença de representantes das 26 empresas eleitas  

pelos 167 mil internautas que votaram no  
site www.inforchannel.com.br  
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Com a escolha do público qualificado de Infor 
Channel, algumas fabricantes e fornecedo-
ras debutaram no prêmio, enquanto outras 

conquistaram a preferência pelo segundo ano. 
Houve marca que figurou em primeiro lugar nesta 
amostra de mercado em três categorias, a exem-
plo da Tivit.

Números da primeira edição demonstram a 
evolução desta iniciativa, assim como o interes-
se do leitor. O total de votantes saltou de 116,4 
mil para 167 mil IPs e, com pequena variação nas 
cinco regiões do País, os índices foram de 3% na 

região Norte; 5% na Nordeste; 12% na Centro-O-
este, Sul 15% e Sudeste 65%. As porcentagens 
em 2018 foram respectivamente: 3%; 5%, 12%, 
14% e 66%. Aqui vale ressaltar que somente era 
possível efetuar um voto por máquina e todo o 
processo foi auditado pelo Instituto Verificador 
de Comunicação – IVC.

As três categorias mais votadas em 2019 foram 
‘Certificação digital’, ‘Impressoras multifuncionais’ e 
‘Notebook’, sendo que na edição anterior, ‘Proteção e 
Gerenciamento de energia’ recebeu o maior número de 
indicações: 33,6 mil.

A disputa mais acirrada aconteceu em Certificação 
Digital, tendo a Certisign com 36,07% dos votos e a Se-
rasa com 36,34%. A Soluti (17,12%) e a Valid (10,12%) 
receberam indicações nessa categoria e ‘Outras’ apon-
tadas obtiveram, juntas, 0,35%. O ranking detalhado, 
com todas as categorias e empresas que receberam 
votos está disponível no portal Infor Channel. Confira.

A segunda edição de ‘A Escolha do Leitor’ veio com 
modificações em relação à anterior. Este ano, a votação 
se deu em fase única, de 1º de junho a 30 de agosto, 
com alterações nas categorias que, para 2020, terão 
mais ajustes e adequações.
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Virtualização
“Parabenizo a Infor Channel 
pela iniciativa e somos 
muito gratos aos leitores 
pelo reconhecimento. 
Recebemos este mesmo 
prêmio no último ano e pela 
segunda vez consecutiva 
conseguimos medir e 
comprovar a satisfação dos 
nossos parceiros e clientes 
com relação às nossas 
ofertas. Obrigado mais uma 
vez a toda equipe da Infor 
Channel”. 

Kleber Oliveira, diretor 
de canais e alianças da 
VMware

Proteção e 
Gerenciamento de 
Energia 
“Ao longo dos anos, temos 
nos dedicado fortemente ao 
desenvolvimento dos nossos canais 
e transmitido a mensagem de que 
podemos, de fato, agregar valor 
ao que nossos parceiros ofertam. 
Assim, o prêmio é, para nós, de 
extrema importância: nos enche de 
orgulho e só faz aumentar nossa 
motivação e responsabilidade. É 
uma prova de que nosso trabalho 
vem sendo reconhecido e de que 
estamos, sim, no caminho certo”. 

Luciano Santos, vice-presidente 
de ITD da Schneider Electric Brasil   

Comunicação 
Unificada 
“Os parceiros da Microsoft 
estão no centro de nossa 
estratégia. Hoje, temos o 
maior ecossistema do setor 
de TI. Só no Brasil são 25 mil. 
Juntos, estamos ajudando as 
empresas a se transformarem 
digitalmente”. 

Priscyla Laham, vice-
presidente de Canais e 
Vendas para pequenas 
e médias empresas da 
Microsoft Brasil. 
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Venha vivenciar a tecnologia e toda a experiência que o Atmosphere oferece para 
expandir conhecimentos e idéias para sua organização. Uma oportunidade de 
conhecer e interagir com mais de 1.200 executivos e profissionais de TI e aprender 
e compartilhar visões estratégicas e tecnológicas de como prover soluções de 
Inteligent Edge no seu negócio. Palestras executivas e sessões ”hands-on” vão te 
ensinar como:

• Transformar recursos de TI em bens para sua empresa.
• Resolver falhas de segurança ao mesmo tempo que proporciona flexibilidade no  
   local de trabalho.
• Prover as ferramentas certas para a colaboração e criatividade organizacional.
• Ajudar sua organização a uIlizar soluções inovadores do Core ao Edge.
• Adotar a flexibilidade e escalabilidade de soluções em nuvem e “on-premises”.
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Serviços e Aplicações  
para Web
“A IBM busca constantemente 
oferecer soluções e tecnologias 
que ajudem os clientes em suas 
jornadas de transformação digital. 
Por isso, é uma grande honra para 
nós conquistar esse prêmio, posto 
que vivemos na era do imediatismo 
e hiper-personalização, onde os 
serviços e aplicações WEB precisam 
ser cada vez mais performáticos, 
flexíveis, adaptáveis e escaláveis, 
trazendo assim uma real experiência 
digital a todo mercado”. 

Guilherme Novaes de Araujo - 
diretor de Cloud Híbrida IBM Brasil

Automação 
Comercial - 
Aplicações 
Estamos honrados! O 
prêmio reforça que, com 
a dedicação dos times 
e o reconhecimento dos 
clientes, entregamos 
com excelência a 
missão da Linx: 
tornar o varejo mais 
rentável, competitivo e 
sustentável por meio da 
tecnologia. 

Vitor Augusto Amaral, 
diretor de Arquitetura 
e P&D da Linx

Notebook 
“Para a Lenovo, é 
uma honra ser eleita 
a melhor empresa de 
notebooks para nossos 
canais e distribuidores. 
Esse reconhecimento é 
resultado de um trabalho 
fundamental junto 
aos nossos parceiros e 
reflexo do nosso estreito 
relacionamento, a fim de 
levar aos clientes finais a 
melhor solução possível 
para sua operação”.  
 
Kátia Kellis, gerente de 
Canal e Vendas indiretas, 
da Lenovo  

Impressoras 
multifuncionais
“É um orgulho para a 
Xerox ser premiada nesta 
categoria pelo segundo 
ano consecutivo. Nosso 
compromisso é oferecer 
soluções e serviços de 
qualidade para nossos 
parceiros e clientes, e é 
muito gratificante sermos 
reconhecidos”. 

Ticiana Neves, diretora de 
Marketing da Xerox

Automação Comercial - 
Hardware 
“O mercado de automação e lojas 
físicas, ao longo dos últimos anos, 
tem enfrentado desafios legais e 
de competitividade, causados pelos 
avanços tecnológicos e mudança 
na forma com que as empresas se 
relacionam com os consumidores. 
Este prêmio é importante porque 
mostra que estamos cumprindo a 
nossa missão de fornecer produtos 
inovadores, de alta qualidade, 
além de um bom suporte, que 
atenda as demandas dos nossos 
clientes. Este reconhecimento 
coloca a Epson em uma 
posição de destaque no setor, 
o que nos incentiva a continuar 
desenvolvendo novas tecnologias e 
entregando os melhores produtos 
para consumidores e parceiros”. 

Mateus Larrabure, gerente de 
negócios da Epson
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Serviços e Sistemas
“A Totvs está honrada 
em ser reconhecida 
pelos leitores da Infor 
Channel como vencedora 
na categoria Serviços e 
Sistemas. Acreditamos 
muito no Brasil que faz e 
esse prêmio mostra que 
estamos no caminho certo, 
oferecendo tecnologia, 
gestão e eficiência aos 
nossos clientes”. 

Alexandre Perotti,  
diretor de Franquias e 
Canais da Totvs

Business 
Intelligence 
“A Qlik investe 
constantemente em 
tecnologias que buscam 
auxiliar as empresas 
em seus desafios mais 
complexos com dados. 
O reconhecimento dos 
leitores nos motiva ainda 
mais a contribuir para a 
transformação digital das 
empresas por meio do 
gerenciamento de toda a 
jornada de dados”. 

Olimpio Pereira, country 
manager da Qlik Brasil. 

Realidade 
Aumentada / 
Realidade Virtual 
“Recebemos a notícia 
com muito orgulho e 
satisfação. Todos os 
dias trabalhamos para 
oferecer uma experiência 
incrível aos nossos 
usuários mais exigentes, 
por meio de nossas 
soluções de computação 
de alta performance”.  

Richard Cameron 
Anderson, country 
manager da Nvidia Brasil

Sistemas e Soluções 
de IOT/IIOT
 “Conquistar esse prêmio 
valida ainda mais nossa 
visão de sermos um 
agente catalisador em um 
ecossistema de empresas 
inovadoras de IoT. E o melhor 
de tudo é saber que esta 
tecnologia está crescendo 
constantemente e impacta 
os negócios, as cidades e até 
mesmo as nossas vidas”. 

Rafaela Mancilha, gerente 
de IoT da Logicalis
 

Segurança de Rede  
e Dados
“Estamos honrados com a 
preferência dos revendedores 
e o prêmio da Infor Channel. 
Isto valida reconhecimentos 
recebidos, como o do 
Gartner ou da Forrester, que 
destacam a qualidade da 
nossa tecnologia”. 

Luciana Lovato e Elisandra 
Silva, ambas gerentes de 
Canal da Kaspersky Brasil

Business 
Analytics 
“A Qlik continua 
a alavancar 
sua plataforma 
de análise e 
gerenciamento 
de dados com 
o objetivo de 
oferecer inovação 
e aperfeiçoamento 
para os clientes. 
Este prêmio mostra 
que estamos no 
caminho certo, ao 
lado de empresas 
de tecnologia que 
se destacam no 
mercado”.

Olimpio Pereira, 
country manager 
da Qlik Brasil. 

Projetores
“Nossa premissa é oferecer 
produtos inovadores e de 
qualidade, e esta premiação 
mostra que estamos no 
caminho certo. Trabalhamos 
no desenvolvimento de 
novas tecnologias, visando 
oferecer os melhores 
produtos e suporte, que 
atendam às demandas dos 
nossos clientes”. 

Gerlinde Lesk, gerente de 
Produto da Epson do Brasil 

Conectividade
“É uma grande satisfação e felicidade 
para todos nós da Cisco termos sido 
escolhidos pelos leitores de Infor Channel 
como vencedores nesta categoria, que 
representa nossa principal missão nestes 
25 anos de Brasil: conectar pessoas, 
empresas, serviços e lugares”. 

Infraestrutura Convergente
“Estamos muito felizes com o 
reconhecimento. Trabalhamos para 
atender a demanda do mercado com uma 
plataforma que oferece desempenho e 
agrega muito mais simplicidade e agilidade 
aos data centers. Prêmios como este 
comprovam que estamos no caminho certo”. 

Marcelo Ehalt, diretor de Canais 
da Cisco do Brasil
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As eleitas

Aplicação de Software Corporativo 
“Esse prêmio é fruto do trabalho de inovação e 
cocriação que desenvolvemos dentro do nosso 
ecossistema de parceiros e startups. Saber que o 
resultado reflete a opinião de leitores, especialistas 
em tecnologia, mostra que lideramos esse caminho”. 

Caio Rainerio, vice-presidente  
de Aplicativos da Sonda. 

Cloud Pública
“Receber o prêmio A Escolha do Leitor é o resultado do empenho 
de toda a equipe de Google Cloud no Brasil, que está focada em 
levar as melhores soluções em nuvem para empresas de todos os 
tamanhos e auxiliá-las em seus esforços de transformação digital”.

Inteligência Artificial
“A Inteligência Artificial está no DNA de nossa empresa e, por 
meio de nossa plataforma, estarmos incentivando e apoiando as 
empresas na adoção da tecnologia. Ser reconhecidos pela Infor 
Channel nesta categoria é um sinal de estamos no caminho certo”. 

Izabelle Dantas Macedo, diretora de Marketing para Cloud 
na América Latina do Google.

Desktop / Servidores 
“Estamos muito honrados! Nesse ano, 
que a Dell Technologies completa 20 anos 
no Brasil, esse é o reconhecimento de que 
estamos colaborando com tecnologias 
inovadoras para o futuro digital”. 

Sergio Helaehil, Partner Account 
Manager da Dell

Smartphone
“Com foco na gestão de qualidade e satisfação dos clientes, a Motorola iniciou uma série de 
investimentos no programa global Customer Experience Transformation, que prevê a excelência 
na gestão da experiência dos consumidores em toda oportunidade de relacionamento”. 

Kátia Kellis, gerente de Canal da Lenovo recebeu o troféu em nome da Motorola

Cloud Privada 
Outsourcing  
Proteção e Armazenamento de Dados
Para a Tivit é uma satisfação ser eleita como a melhor empresa em três categorias do setor 
de Cloud. O prêmio reafirma o nosso posicionamento e nos motiva a continuar impactando 
positivamente a rotina e os negócios dos nossos clientes e das pessoas. 

Carlos Gazaffi, presidente da Tivit e  
Anderson Gaspar, diretor Executivo

Certificação Digital 
“Ser novamente eleita como a principal empresa 
em certificação digital mostra que continuamos 
no caminho certo ao colocarmos nosso cliente 
no centro de tudo, com serviços e atendimento 
de qualidade. Estamos muito honrados”. 

Fabiano Leite, gerente de  
Marketing Digital Identity
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Como vê a distribuição hoje no País?
De extremo desafio para os 
distribuidores de TI, de informática 
e comunicações que passam por 
um momento difícil de mega 
complexidade para conduzir os 
negócios. E existe uma mudança 
de comportamento do canal e dos 
próprios clientes finais, que querem 
comprar produtos como serviços. 
A WDC está nessa toada há mais 
de cinco anos e hoje, 30% da nossa 
receita anual provêm da venda as 
a service, da qual fomos, talvez, os 
pioneiros no Brasil. Vejo que mesmo 
para os grandes distribuidores 
internacionais é um desafio por se 
tratar de mudança de filosofia de 
trabalho e isto faz com que percam 
margem e sejam espremidos ou do 
lado do fabricante, ou do canal, ou 
do próprio usuário. E, se continuar 
a agir como nos últimos dez anos, a 
tendência é que seja incorporado ou 
mesmo desapareça, porque o mercado 
vai te matar se você não inovar.

Então, inovar é a ordem? 
Dentro da nossa missão e valores está 
descrito que a gente só vai crescer via 
inovação. Por isso, há 15 anos a WDC 
trouxe ao Brasil o conceito de cidade 
monitorada com câmeras e também 
fomos o primeiro distribuidor a 
transmitir imagens de vídeos via redes 
sem fio, que por aqui achavam que 
não era possível. Em 2013 lançamos o 

Com capital integralmente nacional, 
a WDC Networks tem na prática di-
ária a máxima ‘crescer com inovação’, 
tanto que, de acordo com o CEO, Van-
derlei Rigatieri, a empresa é pioneira 
no modelo de vendas como serviço, 
já que atua com o conceito há cerca 
de cinco anos. Mantém parceria de 
distribuição com nada menos que 
62 marcas e atende às áreas de Tele-
com, Segurança da Informação, Ne-
tworking, Unified Communication, 
geração de Energia Solar, Automação 
Predial, e áudio e vídeo profissional.

O executivo fala da situação atual 
e futura da empresa, que está ávida 
por aumentar o número de reven-
das parceiras e evangelizar quanto 
à necessidade de se reinventar para 
acompanhar toda mudança do mer-
cado. Confira.

Crescer com  
inovação 

que atendo, porque com um pouco 
mais de prazo,  consigo fazer melhor 
para o canal. Alguns não entenderam 
e não embarcaram nessa, mas outros 
viram valor e começaram a dar mais 
crédito e mais prazo e começamos a 
ter mais giro. A parte boa é que depois 
de um certo tempo vai se criando 
uma maquininha, porque você tem 
um monte de receita recorrente que o 
distribuidor comum não tem.

Qual o maior desafio do distribuidor? 
Ao analisar os concorrentes 
tradicionais o que mais me preocupa 
e é mais difícil de combater é aquele 
que a gente não percebe que virou 
concorrente. Por exemplo, muitas 
empresas de vigilância e de segurança 
física não perceberam, anos atrás, 
que as revendas e integradores de 
TI iriam entrar nesse segmento. 
Eles ofereciam cabo de rede, switch, 
roteador e entenderam que câmera 
IP era um bom negócio para ganhar 
dinheiro, usando todo conhecimento 
que tinham do mundo TCP-IP. O 
mesmo aconteceu com PABX e a 
tecnologia de voz sobre IP. Por isso, 
existe um desafio a ser entendido 
pelos distribuidores: se ficar fazendo 
sempre o mesmo, de repente um 
Maga Lu passa a vender o produto 
que vendo e ele é bom de logística e 
tem distribuição no País todo. Então, 
tem que se preocupar com quem é 
o concorrente indireto - aquele que 
pode me machucar a alma - e esse é o 
mais perigoso, como a Amazon. Eles 
anunciaram o modelo de assinatura 
e o que é esse modelo? As a service. 
E com isso, as ações de todos os 
varejistas despencaram na Bolsa, 
porque realmente é uma ameaça 
pesada. A saída é que os distribuidores 
têm que ter conhecimento do produto 
e serem altamente especializados. 
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Preciso ser realmente diferente para 
que o comprador perceba quando um 
produto é para a Amazon e quando 
é para um especializado, com venda 
como serviço. Esse é um grande 
desafio e alerto meus companheiros 
de mercado, porque é complexo. Além 
disso, temos dificuldades enormes no 
Brasil, como capital de giro, oscilação 
e alta do dólar, altos impostos, 
diferentes legislações estaduais de 
ICMS e dificuldade de logística.

Qual o grau de maturidade  
desse modelo?
Esse modelo ainda é pouco explorado 
no Brasil. Vamos lembrar que quem 
começou com isso foi a nuvem, foram 
os data centers, vendendo todo o 
poder de processamento dos seus 
servidores como serviço. Os gigantes 
deram o caminho, virtualizaram, 
porque não dá mais para ficar 
tomando conta de servidor. O usuário 
final não tem mais condição de ficar 
capacitando pessoas para cuidar da 
segurança da informação. Então tem 
que ser transformado em prestação 
de serviço e o brasileiro, na minha 
opinião, é muito bom para isso; nós 
somos bons prestadores de serviço 
e temos mão de obra. Acho que 
esse é um grande caminho e é sem 
volta. Nós, como distribuidores, não 
teremos nenhuma diferença para 
uma Amazon. 

Busca aumentar o número  
de revendas? 
Sempre queremos novos canais 
e estamos mudando toda a 
modelagem de promoções, porque 
preciso de gente nova. Os quase 
dois mil atuais, ou já estão no 
novo modelo, ou não querem se 
adequar. Busco canais de diversos 
tamanhos e quanto mais melhor, 

programa as a service para provedores. 
Tudo será como serviço e quem não 
acredita na nuvem está morto. Nesse 
nosso negócio você tem que dormir ora 
com o olho esquerdo aberto, ora com 
o direito, sem o direito de descansar. 
Talvez por isso a WDC tenha histórico 
de crescimento alto nos últimos 
cinco anos. Só atendendo a nichos 
diferentes, com produtos diferentes 
que você terá sucesso. A gente vem 
crescendo em grande ritmo nas 
vendas. No ano passado a empresa 
dobrou de tamanho e passou a barreira 
dos US$ 100 milhões em faturamento. 
Neste ano devemos crescer de 50% 
a 70%. Hoje, minha venda em banda 
larga responde por quase 40% da 
minha receita.

O que despertou essa 
ideia lá em 2013?
Percebemos uma demanda 
altíssima dos provedores de internet 
regionais e de algumas empresas 
de integração de sistemas. O clique 
veio quando o shopping center 
Pátio Higienópolis pediu ao nosso 
integrador para pagar o projeto como 
serviço, mas ele não tinha capital 
para comprar os produtos, instalar, 
fazer o capex e oferecer o serviço. 
Foi aí que a gente percebeu que 
podia facilitar a vida dele e ajudá-lo a 
entrar em um outro segmento. Essa 
é a nossa filosofia e começamos a 
levar esse modelo para os outros.

Houve ajuda do fabricante?
Para fazer as a service, para fazer 
diferente, ou você tem um bolso 
muito grande para investir ou tem 
que trazer os seus fabricantes para 
o jogo. Eu dizia: se você aumentar 
em 30 dias o prazo de pagamento, 
com esse modelo como serviço vou 
conseguir atender 20% a mais da fatia 
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mas com engajamento, em todas as 
regiões. Hoje, tudo está no mundo 
IP, então tem que ter o mínimo 
de conhecimento em rede e em 
segurança da informação. Podemos 
automatizar um prédio inteirinho, 
das cortinas às fechaduras digitais, 
com biometrias e com um bom 
sistema de segurança.

Como a WDC ajuda as revendas?
Diversificando sob nosso ponto 
de vista, o serviço. Em menos de 
dois anos partimos de 20 marcas 
distribuídas, para 62. Por que 
percebemos que o mesmo cliente 
estava consumindo desde cabo, 
switch, roteador, câmera, catraca, 
controle de acesso, segurança da 
informação, automação predial, que 
agregam valor à economia de energia, 
e assim melhorar a qualidade do 
atendimento que o cliente vai dar 
aos clientes dele. E a partir de agora, 
áudio profissional para sonorização 
das empresas, shopping centers, 
hospitais... Produtos que têm valor 
para o cliente e margem para o canal. 
Em uma venda de somente câmera de 
vigilância, o canal pode vender catraca, 
controle de acesso biométrico, 
automação predial e até multimídia 
para as salas de reunião. E muitas 
vezes a revenda faz só o cabeamento 
e a câmera, perdendo oportunidades 
concretas. A função do distribuidor é 
mostrar e incentivar a cross selling, é 
realmente prover educação, formação 
e informação para esse cara.

Há novidades no portfólio?
Estamos trazendo para o Brasil 
painéis de led, tendência para 
entrada dos prédios comerciais 
novos, em shoppings e aeroportos. 
Lançamos agora nossa solução 
de geração distribuída de energia 
solar. Por que o cara que hoje está 
fazendo cabeamento e swtich na 
empresa não oferece energia solar? 
Alguns respondem que “esse não é 
meu ramo”. O seu ramo é atender 
ao cliente com oferta completa e 
se não sabe, a gente está aqui para 
ensinar. O Casa conectada é o projeto 
B2C, onde estamos lançando 100 
lojas pelo Brasil e quero também 
fazer isso com a empresa conectada. 
O modelo é diversificar; quero que 
a revenda tenha todo um conjunto 
de solução para oferecer. Uma 
empresa precisa de automação, 
videoconferência, cortina inteligente 
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automatizada, iluminação, controle 
de reuniões. A tecnologia está à mão 
e o cara sabe implementar.

A interação com a revenda é 
automatizada?
Sim. Usamos uma ferramenta 
de CRM para que mesmo que o 
vendedor se esqueça, um alarme vai 
lembrá-lo de, por exemplo, oferecer 
produtos complementares em 
uma cotação. Temos um projeto de 
disponibilizar essa ferramenta para 
o canal poder fazer a sua própria 
cotação. Com login e senha, terá 
acesso ao meu sistema e obterá 
toda a informação que necessitar. 
Somente sendo completamente 
transparente no nível de informação é 
que ele vai evoluir. Isso ainda está em 
evolução e a WDC está trabalhando 
ferrenhamente para entrar em 
2020 com essas ferramentas mais 
ajustadas. Queremos fazer agora 
um B2B, ou seja, a própria revenda 
fará sua cotação, com total acesso 
ao preço, à informação do produto 
e, também, com acesso a cases. 
Será possível gerar uma proposta de 
compra e venda, assim como unir um 
modelo de aluguel de produto, por 
quantos meses, como é o contrato 
e, inclusive sugestões de ofertas 
complementares para o projeto. 
Daremos toda autonomia para 
nossos parceiros. Esta iniciativa, a 
ser implementada em fases, será, 
talvez, o ponto de partida para toda a 
transformação digital da WDC.

Como enxerga o futuro das revendas?
Tenho visto o número de revenda 
diminuir no Brasil por desistência 
desse negócio ou porque foi 
consolidada. Mas acho que está muito 
ligado à maneira como os fabricantes 
ou os próprios distribuidores estão 
indo ao mercado. Alguns lançaram 
e-commerce passando por cima dos 
parceiros; outros vão direto e não 
querem mais canal por considerar que 
não agregava valor. Essas empresas 
precisam abrir o olho e se reinventar, 
porque o mercado já mudou. Hoje já 
enfrentam várias dificuldades, como 
diversificar atuação e manter bons 
profissionais na folha de pagamento. 
Algumas querem sair da venda que 
sempre fez, mas não sabem como. A 
WDC ajuda a abrir o leque na medida 
em que estamos diversificando as 
linhas de produtos, ofertas e alertando 
para essa mudança.

Vanderlei 
Rigatieri, 
CEO da WDC 
Networks 

“Busco canais 
de diversos 
tamanhos 
e com 
engajamento, 
em todas as 
regiões do País”
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Mercado brasileiro de segurança de TI corre atrás do tempo perdido e deve 
experimentar uma nova explosão. Migração acelerada de dados, aplicações 
e sistemas para a nuvem, além do vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, 

são oportunidades imensas para canais especializados 

Com o mercado de nuvem pública cres-
cendo dois dígitos ano a ano, sem per-
der inércia – 17,5% em 2019, de acordo 

com o Gartner, e alcançando US$ 214,3 bi-
lhões mundialmente –, aumenta por óbvio a 
quantidade de dados, aplicações e sistemas 
fora do chamado perímetro das companhias, 
ou seja, suas infraestruturas internas. Pare-

ce natural que tudo isto faça com que os in-
vestimentos em segurança das informações 
subam na mesma proporção. Parece.

Segundo o mesmo Gartner, somente 
neste ano o mercado global de Segurança 
da Informação deverá crescer 8,7%, alcan-
çando US$ 124 bilhões. Número respeitá-
vel, mas que considera todo o universo de 
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Segurança da nuvem 
está em ebulição A linha de inversores TS ON supre 

as necessidades de energia limpa 
e ininterrupta que o setor de 
Telecom necessita. 

Lançamento
TS ON Inverter Telecom
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Segurança da nuvem 
está em ebulição A linha de inversores TS ON supre 

as necessidades de energia limpa 
e ininterrupta que o setor de 
Telecom necessita. 

Lançamento
TS ON Inverter Telecom

soluções de proteção – segurança 
da nuvem deve representar ape-
nas US$ 459 milhões deste total.

É claro que outras áreas, como 
a segurança de aplicações e de 
dados, por tabela, também vão 
proteger tudo o que está nas nu-
vens – cada vez mais presentes 
em companhias e organizações 
do mundo todo. No entanto, o 
número crescente de invasões 
e sequestros de sistemas, além 
de roubos de dados de clientes e 
corporativos, acendem uma luz 
de alerta – intensa e constante.

Sobre a lacuna entre o ritmo de 
migração e a adoção de soluções 
de segurança, Carlos Baleeiro, 
country manager da Eset, avalia 
que os clientes primeiro adotam, 

depois vão pensar em como pro-
teger. “Por isso, não vejo o mer-
cado de segurança para a nuvem 
crescendo na mesma velocidade.”

“Esta pressão pela transforma-
ção digital da infraestrutura força 
as organizações a atropelarem po-
líticas e procedimentos de segu-
rança no processo”, pondera Daniel 
Bortolazo, engenheiro de sistemas 
da Palo Alto. Vale lembrar que isto 
aconteceu em outros momentos da 
evolução tecnológica, como na pri-
meira fase de adoção das soluções 
de virtualização on premise, em 
que o retorno sobre o investimento 
– ROI, foi priorizado em detrimento 
da proteção. “Não começar pela se-
gurança deixa um projeto mais caro 
a longo prazo. Não só pela possibili-

“90% das violações 
de dados na nuvem 
acontecem devido 
a técnicas de 
engenharia social 
contra funcionários

“O mercado global 
de Segurança da 
Informação deverá 
crescer 8,7%, 
alcançando US$ 124 
bilhões
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do data center
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de soluções de 

hardware e software

dade de vazamento de informações, 
mas pela necessidade de remodelar 
a arquitetura”, diz Bortolazo. Por-
tanto, considerar a segurança no 
desenho do projeto vai proteger não 
apenas a infraestrutura, mas todo o 
processo de desenvolvimento.

Necessidades 
imperativas
Existe uma série de razões que levam 
as empresas a investir em nuvem, 
mas não em protegê-la. Talvez a pri-
meira delas seja a falsa sensação de 
que os provedores de serviços têm 
total responsabilidade neste aspecto. 
Afinal, eles são empresas gigantes-
cas e cuja atividade-fim os permite 
investir massivamente em segurança 
dos dados e sistemas sob sua guarda. 
Mas isso é uma meia verdade.

Primeiro porque eles também são 
passíveis de falhas. Um relatório divul-
gado este ano pela Unit 42, equipe de 
inteligência contra ameaças da Palo 
Alto, detectou 34 milhões de vulne-
rabilidades em algumas das princi-
pais nuvens do mercado, como AWS 
(Amazon), Azure (Microsoft) e GCP 
(Google). Boa parte motivada por pro-
blemas de atualização, ou patching.

O relatório identificou tam-
bém que faltam conhecimentos 
básicos de segurança e que exis-
tem erros de configuração por 
parte dos parceiros de canal ou 
dos próprios clientes. Esta é a 
causa maior de incidentes - pro-
blema que tende a piorar na me-
dida em que aumenta a comple-
xidade dos ambientes.

Outro estudo recente, desta 
vez da Kaspersky Lab, revela que 
aproximadamente 90% das vio-
lações de dados corporativos na 
nuvem acontecem devido a téc-
nicas de engenharia social contra 
funcionários, e não problemas no 
provedor. Mesmo assim, somen-
te 46% das empresas brasileiras 
já implementaram uma proteção 
específica para a nuvem.

“Entender a responsabilidade 
do cliente versus o papel dos pro-
vedores ajuda as organizações a to-
marem melhores decisões sobre a 
segurança de ambientes de nuvem”, 

e 50% em 2019, mesmo diante do 
cenário macroeconômico pouco 
animador. Para isso, aposta em 
novas soluções no portfólio de 
cinco ou seis novos fabricantes.

Outro ponto importante da 
estratégia da ApliDigital são os 
serviços. A Content, braço de ser-
viços do Grupo, cresce entre 18% 
e 21% por trimestre desde o fim 
de 2017, quando foi lançada. E a 
LGPD deve impulsionar boa parte 
do crescimento estimado.

“O bicho-papão do mercado 
atualmente é a LGPD, e por trás 
dos grandes problemas estão as 
grandes oportunidades”, afirma 
Sandro Sabag, COO da distribui-
dora. “É muito interessante, pois 
não existe uma única solução, 
mas um conjunto de soluções, 
práticas e ferramentais associa-
dos a arquiteturas e tecnologias.”

Neste conjunto estão, entre 
outras, soluções de autentica-
ção de usuários, proteção contra 
roubo de dados, Web Application 
Firewall - WAF, análises de vulne-
rabilidade de infraestrutura e apli-
cações, análises de conformidade 
de políticas, Data Logic Protection 
– DLP. “A LGPD fez o mercado de 
DLP ascender”, diz Sabag.

O ecossistema de canais da 
ApliDigital é pequeno, segundo o 
próprio COO, com base ativa tri-
mestral de aproximadamente 200 
revendas. Para o executivo, a capa-
citação desses canais é um traba-
lho fundamental para aproveitar a 
oportunidade oferecida pelo merca-
do efervescente. “Ainda são poucos 
os players capacitados”, diz.

Outra perspectiva das opor-
tunidades oferecidas pela LGPD 
vem do integrador multinacional 
Atos, que aproveitou a experiên-
cia obtida na União Europeia, tra-
balhando com empresas em ade-
quação para a GDPR. Para isso, a 
própria filial brasileira passou por 
um processo de transformação.

A Atos conseguiu aplicar servi-
ços de consultoria a projetos muito 
específicos, identificando as infor-
mações - sejam elas pessoais, sen-
síveis - e ver onde estão. E com total 

conta Vinícius Bortoloni, especialis-
ta em cibersegurança da Check Point 
no Brasil. Ele reforça o coro que de-
fende que a responsabilidade deve 
ser compartilhada. “O provedor en-
trega segurança, mas os contratos 
também preveem as responsabilida-
des de cada um”, destaca.

Na guerra constante contra ha-
ckers e ladrões de informações, as 
empresas começam a se preocupar 
com os limites de suas próprias res-
ponsabilidades e buscam quem as 
ajude a descobrir estas fronteiras. 
É aí que o aumento do número de 
ataques bem-sucedidos e a aproxi-
mação das punições previstas pela 
Lei Geral de Proteção de Dados ex-
pande o mercado global e brasileiro 
de segurança da informação.

“É um consenso. É um assunto 
que interessa a todo mundo com 
quem tenho conversado. Cem por 
cento das reuniões tocam nesse 
tema: privacidade e LGPD”, diz Da-
niel Romio, gerente de distribuição 
da Check Point.

Américo Alonso, Data Protection 
Officer da Atos, também acha que o 
mercado de segurança para nuvem 
começou de fato a aumentar signifi-
cativamente a partir de março deste 
ano, graças principalmente às preocu-
pações relativas à LGPD. É a mesma 
preocupação já observada na União 
Europeia frente à General Data Protec-
tion Regulation - GDPR, assim como 
nos Estados Unidos, motivada pelo 
Privacy Shield. “Há um crescimento 
bastante acentuado na adoção de fer-
ramentas entre as grandes empresas, 
e elas levam as pequenas junto, que 
também precisam se adequar”, perce-
be o executivo. De acordo com Alonso, 
não é só um tema de tecnologia, mas 
também de processos, com questões 
técnicas e jurídicas.

Preparando canais e 
soluções
A ApliDigital, distribuidora bra-
sileira especializada em soluções 
de segurança da informação, tem 
apostado na especialização para 
crescer. A empresa informa que 
dobrou de tamanho entre 2016 e 
2018, e estima crescer entre 45% 

Karioty, da Netskope: Os clientes 
também estão tentando achar 
talentos em segurança.

Alonso, da Atos: Não é só um tema 
de tecnologia, mas também de 
processos, com questões técnicas 
e jurídicas.

Barros, do Gartner: Automação 
vai colocar as pessoas em tarefas 
que realmente precisam de um ser 
humano para tomar decisões. 
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O Gartner, em conferência sobre 
segurança e gestão de riscos, de-
fendeu mais automação nas ini-
ciativas corporativas de Seguran-
ça da Informação. O Automation 
Continuum, demonstrado por 
executivos da empresa de pes-
quisas, prevê iniciativas grada-
tivas de automação, dada como 
condição para permitir a evolu-
ção da proteção corporativa.

De acordo com os analistas, 
áreas de controle de identida-
des, dados e desenvolvimentos 
de produtos e serviços são as 
mais suscetíveis à automação, 
por terem como base uma série 
de atividades repetitivas. Uma 
vez que estejam liberados delas, 
os profissionais – analistas e ge-
rentes – encarregados poderão se 
concentrar em combater ameaças 
mais complexas.

“Estamos trazendo esta fer-
ramenta [o Continuum] para 
ajudar as organizações a enten-
derem melhor as diferentes ma-
neiras de automatizar tarefas, 
processos e decisões”, disse Au-
gusto Barros, vice-presidente de 
pesquisas do Gartner, para quem 

uma sequência de passos auto-
máticos avançam com a inclusão 
de técnicas de Inteligência Artifi-
cial e Machine Learning.

O Continuum do Gartner vai 
do nível mais básico (Ad-Hoc) 
de automação, baseado em ma-
cros de Excel, passando por ní-
veis intermediários que se valem 
de robôs, os RPAs, e Analytics, 
terminando em aplicações de IA 
para respostas autônomas a in-
cidentes. Porém, a proteção au-
tomática não é a única capacida-
de possível.

A automação tem muito valor 
na operação de segurança. Não na 
resposta automática necessaria-
mente, mas sim em reduzir tare-
fas mundanas e maçantes em um 
Centro de Operações de Seguran-
ça, ou Security Operations Center 
– SOC. Por que ainda temos gente 
copiando e colando tickets em fer-
ramentas? “A automação é uma 
grande oportunidade para salvar 
tempo, reduzir pessoas em tarefas 
repetitivas, e colocá-las em outras 
que realmente precisam de um ser 
humano para tomar decisões”, res-
pondeu Barros.
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“Somente 46% 
das empresas 
brasileiras já 
implementaram 
uma proteção 
específica para a 
nuvem

capacidade para indicar as medidas 
de proteção mais adequadas em de-
terminado cenário: “Não adianta di-
zer que é preciso criptografar tudo e 
fazer investimentos imensos. É ne-
cessária uma abordagem para cada 
cliente, de modo a dar a resposta 
mais adequada, explica Alonso.

Os consultores foram treinados, 
com base na experiência europeia, 
para entender e diferenciar as infor-
mações que estão tratando. Conside-
rando que a LGPD brasileira é basea-
da na iniciativa europeia, o processo 
de adaptação foi mais natural, adje-

Edição 29 / Outubro de 2019

tiva o executivo. “As contramedidas 
para a GPDR também são válidas. 
Dessa forma tivemos uma baseline 
mais tranquila de ajuste”, informa.

Alonso acredita que o crescimen-
to do mercado de segurança brasilei-
ro será superior ao da América Latina 
em função do estabelecimento da 
LGPD, tornando o País um dos mo-
tores globais para este mercado.

Canais de fabricantes
A Eset aposta principalmente em 
DLP na nuvem para proteger clien-
tes de vazamentos, e em softwa-

res de proteção para resguardar 
dispositivos que acessam dados 
em Cloud. A empresa contabiliza 
cerca de 2 mil revendas ativas, 
com expectativa de ampliar a ca-
pilaridade entre 30% e 40% em 
2019, após firmar parceria com a 
distribuidora Ingram Micro.

Existe uma grande necessidade 
em formar e qualificar os parceiros 
de venda e implementação, especial-
mente por meio de treinamentos, por 
meio de webinars, e certificações. “É 
muito importante certificar devido 
à relação da educação dos usuários 

Automação é chave  
para valor em segurança
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com a segurança. Os ataques atuais 
sofisticados usam muita engenharia 
social”, pondera Carlos Baleeiro, cou-
ntry manager da Eset.

Daniel Bortolazo, da Palo Alto, 
concorda que a segurança na nuvem 
tem um grande vilão na falta de co-
nhecimento de desenvolvedores, 
dos times de infraestrutura e das 
áreas de negócio. O executivo res-
salta que a capacitação do canal é 
fundamental, tendo em vista que a 
forma de operar segurança em Cloud 
Computing é diferente daquela que é 
efetuada em data centers privados.

A Palo Alto mantém um time 
voltado para a capacitação dos par-
ceiros de canal, tanto técnica como 
de vendas. “Há atenção especial 
para o pós-vendas, que tem deman-
da muito grande, justamente pela 
falta de conhecimento dos clientes”, 
aponta e complementa dizendo que 
com a transformação, esta é uma 
área muito demandada. “Por isso 
as revendas, mesmo algumas que 
já nasceram com Cloud, estão sendo 
transformadas”, diz.

De fato, a formação e a educação 
parecem ser os grandes focos dos fa-
bricantes consultados por Infor Chan-
nel para esta reportagem.

Alain Karioty, diretor regional de 
vendas para a América Latina da Net-
skope, estende o problema para a 
mão de obra empregada pelo canal e 
praticada pelos profissionais de TI nas 
companhias. “Os clientes não estão sa-
bendo qual o grau de problema que en-
frentam, e para resolver essa questão, 
precisam recorrer aos fabricantes. Mas 
eles também estão tentando achar ta-
lentos em segurança”, pondera.

As mudanças na forma de fazer 

segurança impostas pela nuvem exi-
gem um conhecimento técnico eleva-
do, pois simplesmente não há mais 
espaço para quem se limita a imple-
mentar soluções já empacotadas, 
como firewalls.

A Netskope aposta em uma es-
trutura de ‘customer success’, for-
mada por engenheiros que acompa-
nham o cliente ao longo de todo o 
contrato. A ideia é que eles ajudem 
na utilização e nas frequentes e ne-
cessárias mudanças de configura-
ções das soluções. Recentemente 
ampliou sua estrutura no Brasil – 
que incluirá em breve um data cen-
ter – e trabalha com cerca de oito ca-
nais. Em âmbito global a companhia 
aprimorou sua infraestrutura de da-
tacenter, incluindo o NewEdge que 
permite oferecer segurança em tem-
po real, sem as tradicionais escolhas: 
de disponibilidade ou desempenho. 
Agora, o cliente Netskope pode ter 
ambos ao mesmo tempo. Com o 
NewEdge é possível aumentar a pro-
dutividade e o nível de segurança 
corporativa, devido a menor latência.

O Netskope NewEdge promete re-
duzir as falhas e limitações do uso da 
Internet para fornecer segurança em 
uma infraestrutura de próxima gera-
ção, com base em tecnologias e pro-
cessos de otimização de redes, conte-
údo e aplicações. Isso diminui o atraso 
e a interrupção. A previsão é imple-
mentar mais de 50 pontos de presen-
ça - POPs, com capacidade de milhões 

“É muito importante 
certificar o canal 
devido à relação 
da educação dos 
usuários com a 
segurança

de conexões simultâneas e rendimen-
to total de 100 terabytes por segundo. 
Distribuídos em todo o mundo, esses 
POPs contam com uma infraestrutura 
de rede global distribuída, arquitetada 
por uma equipe de engenharia de pla-
taforma especializada, capaz de fazer 
uma entrega otimizada e mais segura.

Já a Check Point, tradicional em-
presa de segurança, tem buscado 
nos últimos anos transformar o por-
tfólio para aproveitar a oportunidade 
de mercado. Antes reconhecida pelo 
firewall e gateway de segurança, a 
empresa passou a expandir a atuação 
para outras linhas de produtos, in-
cluindo proteção na nuvem.

“O que estamos dizendo para nos-
sos canais é: nos acompanhem nesta 
jornada. Os clientes estão indo para a 
nuvem, têm demandas relacionadas a 
terminais e o conceito de perímetro se 
dissolveu”, explica Daniel Romio, ge-
rente de distribuição da Check Point. 
Ele informa que nos últimos sete 
anos, pelo menos, a companhia vem 
promovendo esta conscientização e 
estimulando os parceiros de vendas a 
se transformarem.

Parte do esforço passa pela parce-
ria com grandes distribuidores – recen-
temente com a WDC Networks, mas 
também Ingram Micro, Westcon e 
Scansource, entre outros, como forma 
de capacitar revendas. As atividades 
passam também por novas certifica-
ções focadas em nuvem e dispositivos 
e uma plataforma de e-learning.

Romio, da Check Point: Há 
demandas relacionadas a 
terminais para o canal e o conceito 
de perímetro se dissolveu.

Bortolazo, da Palo Alto: Não 
começar pela segurança deixa 
um projeto mais caro, inclusive 
pela necessidade de remodelar a 
arquitetura.
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Todo gestor da área de segurança 
da informação já ouviu falar em 
Endpoint Security. Estes siste-
mas protegem a rede empresarial 
quando acessada da extremida-
de, daí o nome, em inglês, en-
dpoint. Com ele, é possível detec-
tar, prevenir e responder a ações 
de malwares, ransomwares e 
outros programas maliciosos que 
tentam invadir os sistemas.

Ter um sistema de segurança 
que proteja os dispositivos que 
estão na ponta, como notebooks, 
tablets ou smartphones, é essen-
cial para as empresas. A proteção 
desta área age em conjunto com o 
firewall, monitora em tempo real 
as ameaças e funciona como uma 
plataforma de defesa do sistema.

Hoje, muitos profissionais acre-
ditam que a segurança tradicional 
do endpoint por si só não é o su-
ficiente e creem que tecnologias, 
como a análise de baseada em 
Machine Learning, Inteligência Ar-
tificial ou Threat Defense, podem 
auxiliar neste processo de proteção 
da segurança corporativa.

De fato, é possível reunir todas 
essas soluções em uma plataforma 
de Endpoint, o que conhecemos 
como Endpoint Next Generation –
NGEP. Trata-se de um sistema que 
reúne ferramentas de segurança 
que aprendem dia a dia sobre os 
malwares de acordo com situações 
passadas. Com isso, é possível 
combatê-los em tempo real, em 
vez de esperar que a ameaça cause 
danos para depois agir.

Além das tecnologias já men-

Endpoint integrado é a rota para  
a segurança corporativa 

Hoje, muitos profissionais de TI acreditam que a segurança 
tradicional do endpoint por si só não é eficiente 

cionadas, outras fazem parte do 
NGEP, como a coleta e análise 
centralizada de dados, preven-
ção ou mitigação de exploração, 
detecção baseada em análise de 
comportamento e bloqueio de 
ransomware, análise de sandbox, 
reversão de alterações após de-
tecção de evento, detecção re-
trospectiva, entre outros.

Um dos principais desafios 
que enxergo na segurança da in-
formação é aprimorar continu-
amente os recursos de proteção 
contra ataques, já que os cibercri-
minosos usam técnicas cada vez 
mais especializadas.

Em julho deste ano, por exem-
plo, a Eset relatou uma vulnera-
bilidade na plataforma Microsoft 
Teams, uma ferramenta de co-
municação que unifica múltiplas 
funcionalidades (bate-papo, reu-
niões de vídeo, armazenamento 
de arquivos e integração de apli-
cativos, entre outras).  A falha 
permitia que um cibercriminoso 
inserisse códigos maliciosos no 
aplicativo, e, com isso, executas-
se arquivos arbitrários no siste-
ma. De acordo com Richard Ree-
gun, um dos pesquisadores que 
descobriram o problema, a lacuna 
foi reportada à Microsoft, que re-

conheceu a vulnerabilidade, mas 
adiou o patch para o próximo lan-
çamento. Uma falha como essa 
pode causar danos irreparáveis 
a uma grande empresa, seja em 
sua imagem, seja em seus ativos.

Não é uma surpresa que os to-
madores de decisão de segurança 
corporativa classifiquem a evolução 
das ameaças de TI como um dos 
principais desafios na área. Uma 
pesquisa da Verizon mostra que 
mais da metade dos gerentes de 
TI (60%) acredita que suas defe-
sas não são fortes o suficiente para 
impedir a variedade diversa de ata-
ques que testemunharam em 2017.

O ideal é que os líderes de 
segurança implementem tecno-
logias para lidar com ameaças 
de seus endpoints corporativos. 
Mas que essas soluções sejam 
pacotes de segurança com pre-
venção integrada. Estes sistemas 
precisam fazer a detecção de pro-
blemas, com respostas rápidas e 
eficientes, além de alta disponi-
bilidade, fornecendo uma prote-
ção mais completa.

Carlos  
Baleeiro,  

country manager 
da Eset no Brasil
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