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SEGURANÇA || POR MARCELO GIMENES VIEIRA

CIBERATAQUES:
corrida contra
o tempo
Ritmo e sofisticação de ataques cibernéticos crescem, enquanto empresas
brasileiras são alvo prioritário de hackers. Cenário ameaçador e
proximidade da LGPD aumentam cobrança sobre fornecedores, que
também enxergam oportunidades de negócio

É

sabido que o número de ataques cibernéticos e ameaças rondando redes e
aplicações - corporativas ou não - é enorme.
Segundo a IDC, a previsão é de alta em investimentos em segurança, impulsionada por consultorias de negócios, como as especializadas no segmento, e outros serviços, de integração de novos recursos, capacitação e treinamento, com crescimento esperado de 9,6% em 2020,
atingindo US$ 456 milhões. “Quase 60% das organizações terão a LGPD
em sua pauta estratégica neste ano e quase dois terços das empresas
estarão em processo de adequação ao longo do ano”, afirma Luciano
Ramos, gerente de pesquisa e consultoria para o segmento Enterprise
da IDC Brasil.
Dados do estudo IDC Predictions 2020, pontam para uma definição
de papéis mais clara: cerca de 75% das empresas devem criar um cargo
de direção voltado à área de privacidade. “Além disso, neste ano surgirão muitas solicitações de privacidade, com empresas tendo de descartar informações mantidas de forma inadequada, na medida em que os
usuários também se movimentam para controlar o uso de suas informações”, lembra Ramos.
Algumas medições feitas por especialistas ajudam a dar uma dimensão: apenas no segundo trimestre de 2019 foram 15 bilhões de ataques
no Brasil. Os dados da Fortinet divulgados em agosto consideram tanto
a base de clientes da companhia como outros dados fornecidos por terceiros.
O Brasil, aliás, é um dos países mais visados por cibercriminosos.
Dados da União Internacional de Telecomunicações - ITU mostram que
o País é o segundo que mais perde economicamente com ataques, com
prejuízos estimados em US$ 20 bilhões e mais de 70 milhões de pessoas
afetadas entre 2017 e 2018 – ou um em cada três brasileiros.

04-11_segurancacibernetica.indd 4
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“

A previsão é
de alta em
investimentos,
com crescimento
esperado de
9,6% em 2020,
atingindo US$
456 milhões
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Outro dado que comprova
nossa condição de alvo vem
do Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil
- CERT.br, ligado ao Núcleo de
Informação e Coordenação do
Ponto BR - NIC.br. Em 2019, o
órgão recebeu 875 mil notificações de incidentes de segurança, 29% mais que no ano
anterior. Foram mais de 300
mil relacionadas a ataques de
negação de serviço, os Denial
of Service - DoS, maior número da série histórica e 90%
maior que em 2018.

Ouvidos
dos clientes
Para piorar, a maior parte das
empresas se sente despreparada para enfrentar esse cenário. Um relatório de 2019 da
Forbes Insights ouviu mais de
200 executivos de segurança e
descobriu que 84% deles acreditam que os riscos de ciberataques vão aumentar no futuro. E um quarto deles revela
sentir que as habilidades dos
criminosos provavelmente superam a capacidade de defesa
das organizações.
Esses dados colocam nos
ombros de todos os elos da
cadeia uma responsabilidade
enorme – e também criam novas oportunidades de negócios.
Fabricantes de soluções de

04-11_segurancacibernetica.indd 6
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segurança, distribuidores e revendedores precisam estar preparados para o ritmo crescente
das ameaças para que possam
ajudar os clientes finais.
Estes últimos, principalmente revendas mais qualificadas e integradores, serão aqueles que ouvirão diretamente
dos clientes os temores e necessidades de proteção e precisarão dar respostas a contento.
Principalmente conforme a famigerada Lei Geral de Proteção de Dados, a simplesmente
LGPD, se aproxima.
Com a evolução e o aumento constante dessas ameaças,
a capacitação destes canais se
mostra fundamental.
Grandes integradores têm
apostado em caminhos diversos para enfrentarem o desafio. A consultoria multinacional
Accenture, por exemplo, divide
esforços em duas frentes. A primeira, chamada de projetos estruturantes, é especificamente
voltada às soluções específicas
de segurança e atua principalmente junto a diretores da
área, como os Chief Information Security Officers, CISO.

Ações estratégicas
A segunda frente é chamada
de Security by Design, ou seja,
se presta a embutir serviços e
conhecimento em projetos de
tecnologia de outras naturezas.
“Assim garantimos que novas
aplicações nasçam seguras,
que infraestruturas tenham segurança e que a Transformação
Digital será feita com essa preocupação em primeiro lugar”,
explica André Fleury, líder de
segurança da Accenture para a
América Latina. “Acreditamos
que inovação e Transformação
Digital simplesmente não existem sem segurança”.
Auxiliar clientes em esforços de proteção da informação desde a defesa de maiores orçamentos destinados

“

O Brasl é o
segundo país
que mais perde
economicamente
com ataques

Sabag, da ApliDigital:
A falta de certificação oficial
gera dúvidas sobre o nível
de compreensão atingido.

Santos, da Kaspersky:
Relatórios de inteligência
são fundamentais para
integradores que prestem
serviços em SOCs.

à iniciativas de executivos c-levels, ou mesmo de Conselhos
de Administração, medindo
riscos, tanto de forma quantitativa, quanto financeira para
que sirvam de argumento.
Outro ponto importante é
estruturar programas de transformação da área para criar o
que Fleury chama de ‘defesa
ativa’, ou seja, sair de uma postura defensiva e reativa para
uma postura de se antecipar às
ameaças, o que é possível por
meio de técnicas de investigação com o Threat Hunting e de
simulações de ameaças reais,
entre outros.
Recentemente a Accenture
adquiriu a divisão de serviços
de segurança cibernética da
Symantec, anteriormente nas
mãos da Broadcom, como forma de reforçar a unidade de
negócios chamada Accenture
Security. O portfólio adquirido
inclui centros de monitoramento e análise de ameaças, serviços de inteligência de ameaças
e resposta a incidentes.
Outro player importante do
mercado é a NTT, holding de
origem japonesa que no Brasil
controla empresas como a tradicional Dimension Data, que
também aposta na abordagem
de inclusão da segurança desde a fundação dos projetos de
tecnologia. No portfólio estão
soluções de monitoramento
em Security Operations Center
SOCs, espalhados pelo mundo,
além de centros de pesquisa
e especialistas, buscando dar
mais visibilidade às ameaças e
velocidade de reação em caso
de ataques.

Fleury, da Accenture:
Inovação e Transformação
Digital simplesmente não
existem sem segurança.
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Tecnologia na
trincheira
Recursos como Aprendizado
de Máquina, ou Machine Learning, são usados para detectar
ataques de botnets antes que
evoluam e comprometam a estrutura das empresas.
Outro serviço - o Cyber Threat Sensor - usa sensores baseados em software para identificar
ameaças internas ou externas às
redes, inclusive hospedadas em
Cloud. A oferta inclui “um conjunto abrangente de melhores
práticas, não somente elementos
técnicos”, explica Jefferson Anselmo, vice-presidente da NTT para a
América Latina. A arquitetura da
solução é um pilar fundamental
para o sucesso da mitigação de
ameaças digitais e precisa levar
em consideração não somente
aspectos técnicos, mas também
processos, procedimentos e capacitação das pessoas envolvidas.
Treinamento e certificação
de pessoas é um elemento importante para qualquer integrador, principalmente no Brasil,
em que há uma lacuna entre a
demanda por profissionais e a
capacidade do mercado de formá-los. Anselmo cita um estudo de 2019 feito pela (ISC)², uma
associação de profissionais de
segurança, que estima em quatro milhões os postos de trabalho vagos na indústria de segurança cibernética global.
“Recrutar as pessoas corretas,
com as habilidades e atitudes corretas para este setor é bastante
complicado. A saída é capacitar:
investimos parte significativa de
nossos recursos em programas
de capacitação”, pondera. “Atividades como hackatons e a constante troca de experiência com os
demais países onde temos operação também ajudam na evolução
de nossos profissionais”, conta o
vice-presidente.

04-11_segurancacibernetica.indd 8

Programas internos e ofertados por fabricantes e distribuidores fazem parte do esforço
da NTT. São oferecidos constantemente aos profissionais,
de modo a seguir o dinamismo
que esse setor apresenta. Para o
executivo, “cabe ao ecossistema
todo acompanhar esse cenário
de perto e preparar seus profissionais”. Fabricantes também
auxiliam no desenvolvimento
de provas de conceito, ou PoCs.
Por sua vez, a Accenture
aposta em uma academia brasileira de ciberdefesa, que inclusive planeja abrir para o mercado ainda em 2020. “A grade de
capacitação global inclui cursos
online e presenciais. Também se
vale de capacitações oferecidas
por parceiros, mais específicas
para produtos, também fundamentais para fazermos o nosso
trabalho”, diz Fleury.

“

Ritmo crescente
de ameaças abre
oportunidades
para todos os
elos da cadeia,
que devem estar
preparados

Na linha de frente
Um desses fabricantes, a Fortinet, mantém um programa de
capacitação oficial, o Network
Security Expert, dividido em oito
níveis voltados, tanto para a área
comercial, quanto para a de engenharia. O próprio programa de
canais da marca exige o cumprimento de determinados níveis
de qualificação, de acordo com as
ofertas que os canais tabalharão
junto aos clientes. “É um programa voltado para a capacitação do
parceiro de acordo com a complexidade do projeto”, resume Eduardo Siqueira, diretor de Canais
da Fortinet Brasil.
O NSE pode ser feito de forma autodidata, quando o parceiro compra e estuda por si, ou
em sala de treinamento. A empresa oferece, ainda, webinars
em conjunto com distribuidores.
“A ideia, segundo Siqueira, “é
garantir uma preparação rápida
para algo que está muito em evidência no momento”.

Anselmo, da NTT:
Aprendizado de Máquina é
usado para detectar ataques
de botnets antes que evoluam
e comprometam a empresa.

Siqueira, da Fortinet:
O programa de capacitação,
dividido em oito níveis,
é voltado tanto para a área
comercial, quanto para
a de engenharia.

Camargo, da CLM:
Tem júnior se vendendo
como sênior.

A principal oferta de segurança da Fortinet é chamada
de Security Fabric, uma ‘malha’ de segurança definida
não como solução, mas como
estratégia integrada e automatizada, com base em visibilidade. Ela usa Inteligência
Artificial para identificar padrões e interromper ameaças,
reduzindo a complexidade de
operação para o cliente final.
Outro aspecto importante
da qualificação e que não tem
relação direta com a operação
de soluções, é o conhecimento das ameaças. A Kaspersky
é uma das empresas que,
além de softwares de defesa,
aposta na venda de relatórios
produzidos por mais de 300
pesquisadores cuja única tarefa é olhar para o ambiente
de ameaças e trazer o conhecimento para dentro de casa.
“Tudo isso é transportado
para as ferramentas que entregamos para o mercado”,
explica Fernando Santos,
head de Vendas corporativas
da Kaspersky Labs. O serviço
de inteligência da companhia
também vende relatórios por
segmento de mercado que
informam e preparam profissionais de segurança. Com a
identificação das hashs, ou
assinaturas dessas ameaças
é possível montar linhas de
defesa consistentes, independentemente dos fornecedores de ferramentas usadas
pelos profissionais.
Relatórios de inteligência são fundamentais para
integradores que prestem
serviços por meio de Centros
de Operação de Segurança,
os SOCs. Sistemas de gestão
de incidentes e eventos, os
SIEM, são alimentados por
informações de inteligência
para que possam detectar e
correlacionar ataques

03/03/2020 00:28
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Dificuldades
Dificuldades
na
na certificação
certificação
Parte importante do esforço de capacitação e fortalecimento do portfólio dos parceiros está nas
mãos dos fabricantes e dos distribuidores – alguns
destes, buscam diferenciais competitivos e, ao
longo do tempo se especializaram no segmento
de Segurança.
É o caso da CLM, que tem orientado esforços
de treinamento, principalmente para os médios e
pequenos integradores. Para Francisco Camargo,
fundador e CEO da empresa, os grandes integradores estimulam bastante a capacitação, ao contrário de empresas com cinco ou seis pessoas, cujos
sócios são muito bons tecnicamente, mas que não
têm tempo para capacitar seu pessoal. “Fazemos
o possível, abrindo possibilidades e, inclusive, falando com marcas estrangeiras que representamos, para disponibilizar treinamentos gratuitos”.
Pequenos integradores brasileiros também carecem de recursos financeiros para certificações,
sem contar a falta de profissionais especializados
no mercado. É possível constatar o problema pela
inflação dos salários de especialistas e técnicos de
suporte em cibersegurança. “Tem júnior se vendendo como sênior”, avalia Camargo.

vantes. São cursos que não certificam, mas
levam conhecimento de forma mais acessível. “Treinamentos oficiais têm agendas
fixas e raras, custo elevado, pouca flexibilidade. Muitas vezes os instrutores não falam nosso idioma. Isso é muito bem visto
pelos fabricantes”, reitera Sabag, pois são
complementares às certificações oficiais. A
distribuidora apoia revendas e integradores
para que estejam dentro dos programas de
canais dos fabricantes, já que os consideram bastante importantes.
O executivo reconhece que a falta de uma
certificação oficial gera dúvidas sobre o nível
de compreensão atingido pelo profissional.
Investimentos em capacitações oficiais e
certificações, pelo contrário, transferem para
o fabricante a certeza de que o parceiro está
apto a implementar soluções complexas.
Isso é ainda mais importante ao se considerar que as soluções de segurança estão
mais intrincadas, tanto quanto os próprios
crimes cibernéticos. Ofertas de firewall e
antivírus, entre outras ofertas clássicas,
passaram a contar com recursos que vão
desde processamento em Nuvem até InteliO problema pode ser remediado com treinagência Artificial e Aprendizado de Máquina
mentos, mas não definitivamente resolvido, o Além disso, a empresa também oferece – por isso o esforço dos fabricantes em caque exigiria investimentos de longo prazo em capacitação ‘não-oficial’ sobre temas rele- pacitação precisa evoluir a contento.

Escudos

04-11_segurancacibernetica.indd 10

educação técnica. Há, ainda a falta de cultura
de certificações por parte do profissional brasileiro. As exigentes provas e testes feitos ao
final dos cursos também ajudam a reduzir o
interesse dos profissionais. “Treinamento é a
melhor ferramenta de marketing que o produto tem: se o integrador não sabe instalar ou
parametriza errado, fez uma venda ruim”, reflete o executivo.
A ApliDigital, distribuidor igualmente especializado em segurança da informação, encara a questão da capacitação permanente dos integradores
como oportunidade de negócios. Diante das limitações dos pequenos e médios, aposta em ofertas
de serviços gerenciados e de treinamento por meio
da subsidiária Content. A lacuna de conhecimento
por parte dos parceiros pode ser suprida pelo braço
de serviços do distribuidor.
“Para toda solução que a ApliDigital distribui,
ela está apta a promover treinamentos ou parte
deles, sempre tentando atender as peculiaridades
do público”, explica Sandro Sabag, CEO da ApliDigital. “Fazemos treinamentos presenciais no nosso centro de ensino em São Paulo, no ambiente do
cliente ou online, por meio de webinars.”

Algo a mais

03/03/2020 00:28
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Com o pé no futuro
Quais são as diretrizes e planos da
companhia?
Basicamente são três os pilares:
aumentar e avançar no core, buscar
tecnologias disruptivas e promover a
Transformação Digital. Nos últimos
três anos, trabalhamos internamente
e de forma intensa a nossa Transformação Digital e, hoje, estamos
totalmente preparados para atender
aos nossos próprios objetivos. Aumentamos a motivação de todo o time,
melhoramos a padronização, otimizamos processos e atingimos o nível de
controle de qualidade e custo exatos.
Entre as diretrizes está a continuidade
da oferta de produtos e serviços de
impressão e de computação pessoal
que revolucionaram o mercado. Já
consolidados, eles viabilizaram os negócios de nossos clientes e a inclusão
digital de milhões de consumidores.
A HP Brasil segue contribuindo para a
conquista de novos mercados e está
ajudando a conduzir a companhia, por
exemplo, na difusão da tecnologia de
impressão em terceira dimensão, a 3D,
voltada especialmente para a produção industrial.
Quais são as tendências em termos de
impressão em suas diversas frentes?
Tem muita inovação. Sem dúvida,
futuro próximo da indústria global
está na disseminação e aumento da
produção a partir da impressão 3D.
Com enorme potencial de crescimento,
a manufatura se mostra um mercado
promissor para a companhia e nossos
canais. O desenvolvimento da impressão 3D para a produção digital tem o
poder de revolucionar toda a cadeia ao
descentralizar a manufatura das grandes cidades, possibilitando evoluções
na distribuição, logística e armazenamento. Avançamos com base em
termoplástico e agora damos início à
viabilidade em metal, que é uma das
grandes inovações para o segmento,
já que a impressão tridimensional de
objetos do dia a dia e componentes
da máquina com alta qualidade já são
realidade, especialmente em Saúde e
na indústria Aeroespacial. A 3D oferece
velocidade, baixo custo, e qualidade
em escala industrial de peças de alto
valor e únicas. Agora, com uma nova

12-13_entrevista.indd 12

A octogenária e ainda vigorosa fabricante de produtos tecnológicos,
fundada como Hewlett-Packard Corporate mantém trajetória invejável,
que serve de modelo para executivos
que precisam conduzir e manter companhias competitivas e inovadoras
por longos anos. Com a reformulação
organizacional em 2015, surge a HP Incorporation que se reinventou, perseverou e inovou no mercado de computação pessoal, com PCs e notebooks e
de impressão.
No Brasil a fabricante chegou em 1967
e há cinco anos tem como presidente,
Claudio Raupp, que ao longo da carreira trabalhou apenas na IBM e na Nokia
antes de atuar na subsidiária local da
HP. Sua missão, entre outras, é manter a competitividade, ampliando cada
vez mais o mercado de produtos já
consolidados, além de levar e demonstrar ao mercado local as inovações em
produtos e a evolução da companhia
para, claro, colocar a HP Brasil à frente
dos concorrentes. A meta é atingir recordes de vendas e conquistar sempre
as melhores posições no ranking.
Claudio diz que terá anúncios para breve. Sem poder adiantar nada quanto às
novidades, não deu uma dica sequer.
Porém aborda tendências e evoluções do mercado de impressoras e de
computadores pessoais na entrevista
abaixo, concedida à Infor Channel na
sede da companhia, em Alphaville,
Barueri, São Paulo.

“

O canal, que
representa 87% dos
negócios globais, tem
recebido investimento
de mais de US$ 1
bilhão em capacitação

tecnologia para impressão em metal,
a HP continua a reinventar o desenho,
produção e a distribuição, impulsionando a Transformação Digital da
indústria. No segmento de impressão
gráfica vemos uma mudança significativa na área de mídia e de embalagens, com a indústria avançando
para o mundo digital, que permite a
entrega de impressões customizadas
e variáveis.
Outro ponto importante é a hipermobilidade. Para que seja possível
contar com um escritório em qualquer
lugar, os profissionais precisam de
dispositivos mais leves, maior duração
de bateria, melhor performance e,
principalmente, segurança. Com o pé
no futuro, a HP trabalha na gestão
de micro fluído, tendência para os
segmentos biológico, farmacêutico,
ambiental, óleo e gás.
Há pesquisa em tecnologia 3D?
Sim. Há grandes investimentos,
inclusive em talentos. No ano passado
inauguramos em Barcelona um centro
de excelência de impressão 3D e
manufatura digital, que está entre os
maiores e mais avançados do planeta.
A iniciativa realmente incorpora a
nossa missão de transformar as maiores indústrias do mundo por meio da
inovação tecnológica sustentável, com
instalações propícias para pesquisa e
desenvolvimento da próxima geração
de tecnologias que impulsionarão a
Quarta Revolução Industrial. Nosso
Centro reúne centenas dos maiores
especialistas em engenharia de sistemas, inteligência de dados, software, ciência de materiais, design e
aplicações em manufatura aditiva em
um espaço inovador de quase 14 mil
metros quadrados, para transformar
a maneira como o mundo desenha e
fabrica projetos.
Há ações em termos de sustentabilidade na produção de equipamentos?
Nosso compromisso para a criação de
uma mudança positiva e duradoura
para as pessoas e o planeta vai além
de leis. Temos ações para a coleta e reciclagem de garrafas plásticas que acabariam nos oceanos, de onde também
recolhemos plásticos para a produção,
por exemplo, do Elite Dragonfly, ou da

HP NeverStop Laser, que tem 25% de
material reciclado e kit de recarga de
toner com 75% de itens reutilizados.
Somente em 2018, foram recicladas
mais de 797 toneladas de produtos HP
em fim de vida útil no Brasil. A matéria
prima é utilizada principalmente em
impressoras, como as tanque de tinta,
que tem 20% de conteúdo reciclado.
Dentro da estratégia de sustentabilidade, no ano passado alcançamos
a meta de desmatamento zero com
relação a papéis da marca HP. Assumimos o compromisso de ter 30% de
conteúdo reciclado em todo o portfólio
de produtos até 2025, e isso inclui
avançar muito no desenvolvimento
tecnológico para a sustentabilidade
também na categoria de PCs. No Brasil
desenvolvemos um modelo econômico
inclusivo para a reciclagem de eletrônicos, que contribui não só com melhores condições de trabalho para cooperados, como gera impacto positivo
nas comunidades e aumenta o volume
de resíduo reciclado. A companhia cria
oportunidades por meio do poder da
tecnologia, de programas e parcerias, e
trabalha para ampliar as possibilidades
econômicas e educacionais.
E qual a aposta frente a um mundo
cada vez mais digital?
Adquirimos parte dos negócios de
impressora da Samsung e aqui no
Brasil recebemos uma pérola junto, a
Simpress, que continua sua trajetória
de forma independente com a oferta
de serviços de impressão. A aquisição
expandiu o portfólio da HP com impressoras multifuncionais de fácil uso,
e acesso a mais de 6,5 mil patentes de
impressão da Samsung e a pesquisadores e especialistas em tecnologia a
laser, eletrônica de imagem, suprimentos e acessórios. Esta iniciativa reforça
a liderança em impressão para acelerar
nossa estratégia, abrir novas oportunidades de mercado e fornecer a nossos
clientes e parceiros soluções de impressão exclusivas e inovadoras. Sem
contar com a impressão em 3D como
uma área potencial de crescimento.
Qual é a estratégia de venda?
Personalização. Defendo a adoção
do conceito segment of one e, cada
vez mais, usar dados preditivos para
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realizar os desejos dos clientes. Tudo
da forma correta e na medida certa do
que eles necessitam. É preciso criar o
segmento de ‘um cliente’, ou seja, é
essencial oferecer uma experiência a
um determinado perfil, gerando real
valor e lealdade por meio de interação exclusiva e entrega no tamanho
adequado às necessidades. Nós e
nossos canais orientamos os clientes a
escolher o produto que mais se adeque
a sua carga de trabalho. Para um
empreendedor o modelo laser tanque
de toner, com recarga feita em 15
segundos e que imprime até cinco mil
páginas, pode cair como uma luva. Um
advogado tem demanda diferente de
um comércio e este, de uma empresa
de engenharia, por exemplo. A venda
de um produto não adequado gera
insatisfação, com reflexos negativos
para a marca e para o parceiro.
Como analisa a venda como serviço?
Uma tendência que segue relevante
é o Device as a Service. O Brasil já é
bastante avançado em impressão as a
service e em 2019, já tivemos grandes
avanços em DaaS, que traz muitos
benefícios aos usuários e empresas,
permitindo que os gestores de TI
foquem esforços na Transformação
Digital, ajudando CEOs e CIOs na
implementação de tecnologias que
tragam mudanças relevantes aos negócios. Hoje, das grandes às pequenas
empresas, praticamente já não há
compra de impressoras, mas aluguel.
O que fazem é comprar o serviço de
impressão, por página impressa, e esse
modelo está indo para o mundo da
computação pessoal, notebooks, por
exemplo. Cada vez mais as empresas
começam a olhar a aquisição do computador como serviço e não a compra
do ativo.Há quatro anos começamos
a preparar o canal para este modelo e
hoje temos dez grandes parceiros em
plena atividade e cerca de 40 estão em
transição do modelo tradicional para
as a service.

Claudio Raupp,
presidente da
HP Brasil
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O que destaca em termos do canal?
Um dos grandes destaques é a nossa
exclusiva ferramenta de gestão HP
TechPulse, que o canal pode usar
para realizar um trabalho preventivo
e resolver possíveis problemas no
cliente. Com tecnologia analítica,
nosso parceiro oferece serviço de valor
agregado ao fazer análises preditivas,
com visão completa da saúde de todos
os dispositivos, tudo controlado via
painel, online. Isso é possível porque

13
a HP incorporou Aprendizado de Máquina, lógica preconfigurada e dados
contextuais.
Nosso programa HP Partner First é
pioneiro em impulsionar o crescimento
e a lucratividade dos parceiros, que
contam com velocidade, agilidade e
operações consistentes. Trabalhamos
com diversos perfis de distribuidores e
revendas; desde aqueles que atendem
a produtos de papelaria, toner; os de
impressão, os de computação pessoal,
até os mistos, por isso simplificamos
ao máximo a maneira com que cada
um interage com a gente. Especificamente em automação industrial,
contamos com a SKA, que atende a
todo o território nacional. Entre algumas das facilidades temos o portal dos
parceiros, o HP Partner First Portal e,
para a formação e qualificação, a HP
University. O canal, que representa
87% dos negócios globais, tem recebido investimento de mais de US$ 1
bilhão em capacitação.
Existe preocupação com a segurança?
Todo dispositivo conectado à Internet
representa uma brecha para invasão
e muitas vezes o usuário não se dá
conta dessa vulnerabilidade. Além
da conscientização, a HP investe em
tecnologia avançada para enfrentar
os cibercrimes e oferecer o portfólio
de computadores e impressoras mais
completo e seguro do mercado, garantindo a integridade dos sistemas e das
informações armazenadas. A segurança da informação tem que estar no
topo da agenda dos executivos, que
precisam investir em equipamentos
seguros para evitar qualquer prejuízo.
O que pode falar sobre a proposta de
compra pela Xerox?
O posicionamento é o global. O
Conselho de Administração da HP
rejeitou por unanimidade as propostas
da Xerox de janeiro de 2020 e reitera
que o foco é gerar valor sustentável
a longo prazo para os acionistas da
HP. A posição é a de que a companhia
continua comprometida com os melhores interesses dos acionistas e em
buscar oportunidades que gerem valor,
sendo que isso não depende de uma
associação com a Xerox. Reitera que
por meio do nosso portfólio de produtos e serviços de sistemas pessoais,
impressoras e soluções de impressão
3D, projetamos experiências que continuam a surpreender. Está prevista,
ainda sem data anunciada, a reunião
anual de acionistas em 2020
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Educação digital

F

oi pelas mãos dos alunos que a
tecnologia chegou à sala de aula.
Habituados ao uso do celular, os
estudantes, muitas vezes, se vêem
obrigados a abrir mão, por algumas
horas, da sua rotina digital. As instituições de ensino já perceberam que
atrair a atenção da geração conectada
exige ir além da tradicional trilogia
lousa, livro, professor. A competição
crescente do mercado, em especial no
ensino superior, e a entrada em vigor,
este ano, da Base Nacional Comum
Curricular, que destaca a importância
das tecnologias no ensino, intensificam o movimento para trazer novidades digitais para a escola.
Soluções não faltam. As opções
vão de sistemas que usam Inteligência Artificial e Analytics para oferecer
uma experiência individualizada, a
soluções de projetores interativos,
que permitem a troca mais intensa
de conhecimentos entre professores
e alunos. Isso sem falar da realidade
virtual e aumentada, que viabilizam
uma experiência imersiva.
“A sala de aula está em dissonância com o mundo a que o aluno
pertence. A tecnologia vai ajudar a
preparar o profissional do futuro, desenvolvendo competências como trabalho em equipe, liderança e fluência
digital”, acredita Daniel Cleffi, líder do
Google for Education para a América
Latina. A proposta da gigante para
transformar a sala de aula é alicerçada
em dois pilares: um de transformação
digital e outro de mudança cultural.
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Instituições de
ensino reforçam o
investimento em
tecnologia com o
objetivo de
aprimorar a
experiência em
sala de aula e
oferecer conteúdos
personalizados
para uma geração
cada vez mais
conectada. O
mercado, ainda
pouco explorado,
é solo fértil para
o canal
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“

Conhecimento
na área será um
diferencial para
todo o canal de
distribuição
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Atuação vertical
Criada em 2019, a BeduTech, empresa
especializada em serviços de Computação em Nuvem, Integração e Infraestrutura, é focada no segmento de Educação e, segundo o diretor e cofundador,
Cyrano Rizzo, é capaz de atender 100%
das demandas de tecnologia dentro das
instituições de ensino.
Para conquistar esse mercado, que
também teve os investimentos reduzidos em função do desaquecimento da
economia, a empresa aposta no modelo
de serviços. “Por meio de uma pequena
parcela mensal, é possível contar com
uma solução completa desde a internet até a capacitação dos professores.

Assim, podemos garantir que todas
as peças se encaixem, satisfazendo os
alunos e dando suporte aos professores
com uso transparente da tecnologia em
sala de aula”, explica.
Entre os parceiros da Bedutech nessa empreitada estão o Google e a Cisco.
“Nesses fornecedores temos serviços
subsidiados e alguns até 100% gratuitos, o que nos permite incluí-los nas soluções sem ter impacto significativo nos
custos dos projetos. Eles contam com
uma vertical dedicada para a Educação.
Isso nos ajuda muito, pois esse segmento não se assemelha aos demais”,
destaca Rizzo.

No primeiro destaca-se o Chromebook, computador que, segundo
o executivo, se diferencia pela “segurança, resistência e baixo custo”.
Nesse pilar também se concentra a
oferta do G Suite, com ferramentas
como o Google Sala de Aula, que permite compartilhar conteúdos e facilitar o dia a dia do professor. Por fim, a
solução de realidade aumentada, batizada de Expedições, promete uma
experiência muito mais interativa.
Além da tecnologia, o Google acredita que é preciso investir em capacitação para viabilizar a transformação
cultural. “É essencial que o professor
saiba como usar as soluções para desenvolver suas aulas”, ressalta Cleffi.
Ciente do potencial desse mercado, o Google planeja intensificar os
investimentos no canal de distribuição
já no primeiro semestre. Sem revelar
nomes, a empresa afirma que está
desenhando seu programa de canais,
mas adianta que entre os componentes de destaque estão os distribuidores, para que, por meio deles, possa
atingir milhares de revendas. “Vamos
ampliar nossa presença nas diversas
regiões, nos setores público e privado.
A proposta é criar nosso programa e
somar esforços com os nossos parceiros OEM”, explica.
De acordo com o executivo, o foco
será no Chrome Education Upgrade,
solução de segurança e gerenciamento do Chromebook. As oportunidades
para o canal serão enormes, incluindo
desde a oferta de implementação do G
Suite e do Chrome Education Upgrade
até serviços de administração do ambiente, uma vez que muitas dessas
escolas não têm equipe especializada.
“Aqueles com um DNA pedagógico
também poderão atuar na capacitação
dos docentes”, sugere.

Conhecimento do setor
será diferencial
A Lenovo também aposta na força
dos canais para explorar o que eles
chamam de “Mercado Totalmente Alcançável”. Diferentemente do cenário
corporativo, onde a oportunidade está
na renovação do parque tecnológico,
as escolas estão iniciando o processo
de informatização, na visão da empre-
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“

Inteligência
Artificial,
Analytics,
Realidade Virtual
e Aumentada
e projetores
interativos
estão entre as
tecnologias
que devem
se destacar
no segmento
educacional

sa. “Os canais e distribuidores que se
especializarem e entenderem o universo atual da tecnologia aplicada à
Educação podem impulsionar vendas
e fidelizar clientes”, acredita Augusto
Rosa, diretor de Vendas por Canais da
Lenovo Brasil.
Ele conta que a companhia possui
um time especializado e dedicado ao
segmento de Educação, que trabalha
junto aos canais para entregar as soluções, entre elas o VR Classroom 2, que
deve chegar em breve ao mercado. A
solução, baseada no conceito de realidade virtual, inclui hardware, conteúdo, treinamento e suporte integrados.
“Ela é desenvolvida especialmente
para as escolas de ensino fundamental
e médio e contém um headset e um
sistema de gestão de conteúdo, além
de diversas experiências mapeadas.
Com ela, os estudantes podem viajar
digitalmente para outros continentes
nas aulas de história e geografia, mergulhar no corpo humano em aulas de
biologia e muito mais”, afirma.
Para a Epson, o uso de projetores intensifica o potencial das
tecnologias de realidade virtual e
aumentada ao permitir o compar-
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tilhamento do conteúdo. “Cada vez
mais as escolas buscam novidades
para a sala de aula. Temos crescido
cerca de 30% ao ano no segmento
de projetores interativos voltados à
Educação”, revela Rodrigo Machado, gerente de Negócios da Epson.
O executivo explica que o projetor
permite conectar até 50 dispositivos
e, graças ao software que integra a
solução, o professor consegue escolher até quatro alunos para projetar
o conteúdo de seus devices, pode
fazer e compartilhar anotações.
Machado ressalta que o diferencial do projetor é o tamanho da tela,
que deve ter a partir de 80 polegadas. “Estudos revelam que abaixo
de 70 polegadas muitos alunos podem ter dificuldades em visualizar
as informações, prejudicando a experiência”, alerta.
Para fincar presença nesse segmento, a fabricante tem apostado
fortemente nos canais e possui
até políticas de desconto. “As revendas devem procurar um distribuidor autorizado e o pedido
é analisado pela Epson”, explica.
“Por meio dos distribuidores também desenvolvemos treinamentos
e, em algumas situações, é possível realizar uma demonstração da
solução no cliente”, diz.

Priorizando investimentos
Entender bem a dinâmica desse
mercado é um dos grandes desafios do canal. “O parceiro precisa
ter a capacidade de identificar,
junto com o cliente, qual projeto
tem mais impacto para estabelecer prioridades e ir ganhando espaço nas instituições”, aconselha
Luis Picinini, diretor de Alianças e
Canais da Qlik.
A fornecedora de soluções de
Analytics, aposta no uso de dados
para melhorar os processos das
instituições de ensino e aprimorar
as relações com os alunos, oferecendo conteúdos mais personalizados. Para isso, segundo Picinini, o primeiro passo é trabalhar a
imensa base de dados e transformá-los em matéria-prima para a
tomada de decisões.

Servidores - Workstation - Storage - Switches - Componentes
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Alexandre Sapia, diretor executivo de soluções e serviços do
SAS para a América Latina, concorda. “Os dados estão disponíveis, mas a inteligência é outro
passo. É preciso criar a cultura e
mostrar o potencial do Analytics
dentro das instituições. O mercado ainda tem um grande potencial a ser explorado”, afirma.
Segundo ele, a jornada dos dados
envolve diversas etapas, como
estruturação, implementação de
modelos de governança e criação
de dashboards de forma mais intuitiva para então partir para um
processo de tomada de decisão
mais rápida. Para cada etapa, a
companhia conta com parceiros
especializados. “Nosso modelo é
baseado na capacitação de forma
horizontal. Podemos dizer que é
um ecossistema ainda em formação no Brasil”, destaca.
Uma vez implementados nas
escolas e universidades, os sistemas de Analytics, assim como
os de Inteligência Artificial, são
capazes de fornecer informações
importantes sobre os alunos e até
seu interesse por determinados
conteúdos. “A Inteligência Artificial vai ser muito utilizada, viabilizando reconhecimento facial,
no lugar da tradicional chamada,
por exemplo. O Analytics permite
olhar o desempenho do aluno e
identificar suas fragilidades para
agir rapidamente e evitar que ele
fique desestimulado”, acredita
Alcely Barroso, líder de Programa Universitários Globais da IBM
América Latina.
O portfólio da companhia
permite atender, especialmente, instituições do ensino médio
e superior e, para Alcely, caberá
aos parceiros entender a necessidade dos clientes e desenvolver
as soluções com base nas tecnologias que a companhia oferece.
“Oferecemos diversos conteúdos
exclusivos para parceiros sobre
como construir Machine Learning,
Inteligência Artificial, segurança etc”. Além disso, eles podem,
depois de entender o problema do

Cleffi, do Google:
A sala de aula está em
dissonância com o mundo
a que o aluno pertence.

Rosa, da Lenovo:
Canais e distribuidores
que se especializarem
podem impulsionar vendas.

Machado, da Epson:
Crescimento de 30% ao ano
no segmento de projetores
interativos voltados
à Educação.

Picinini, da Qlik:
Grande desafio do canal
é se capacitar e entender bem
a dinâmica desse mercado.

Sapia, do SAS:
Mercado ainda tem
um grande potencial
a ser explorado.

Alcely, da IBM:
Inteligência Artificial
vai ser muito utilizada.

Tiellet, da SAP:
Movimento intenso
na América Latina
na transformação digital
de grupos educacionais.

Rizzo, da BeduTech:
Oferta no modelo de
serviços e parceria com
grandes fornecedores.

cliente, desenvolver um protótipo
com o apoio da IBM, usando metodologias ágeis. “Quando todos
trabalham juntos e o cliente está
envolvido, aumentam as chances
de sucesso”, acredita Alcely.

Preparando o canal
Capacitar o parceiro para que ele
esteja apto a trabalhar na ampla
oferta disponível é a aposta da SAP,
que afirma observar um movimento
intenso na América Latina na transformação digital de grupos educacionais. “Primeiro é necessário conhecer e buscar as certificações nas
soluções da SAP para o segmento e
entender a demanda deste mercado
para se posicionar nas regiões corretas e da forma certa”, afirma Mario
Tiellet, vice-presidente de General
Business e Canais da SAP Brasil.
Com mais de uma centena
de parceiros em todo o Brasil,
ele afirma que aqueles que se
aprofundarem nesta indústria e
nas soluções emergentes e tradicionais de back office para as
instituições de ensino poderão
ofertar todas as soluções SAP:
do Intelligent Enterprise, começando pelo Digital Core - Cloud e
infraestrutura, ao S/4Hana - ERP
digital, visando simplificar os
processos e automatizar tarefas
manuais e repetitivas.
A oferta da empresa alemã
ainda inclui o Student Lyfecycle
Management, solução para o gerenciamento do ciclo de vida do
estudante, que contempla toda a
oferta acadêmica, o processo de
captação e admissão, gerenciamento da informação do estudante (cadastro, inscrição, matrícula,
finanças), exames e avaliações,
faltas, mudança de programa,
desistência, e conclusão. O sistema já está disponível no Brasil e
a customização para atendimento
às exigências do MEC é realizada
via ecossistema de parceiros.
Com tantas soluções, resta ao
canal mergulhar nesse universo e
se preparar para fazer parte desse
importante projeto de transformação da Educação
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Nova Base Nacional Comum
Curricular deve impulsionar
adoção de tecnologia
A Base Nacional Comum Curricular - BNCC, referência para a construção dos currículos de todas as
escolas do país, passa a valer a
partir deste ano e destaca a importância das tecnologias da informação no ambiente escolar.
O texto da BNCC cita dez competências gerais a serem desenvolvidas no ensino básico, dentre
elas uma faz referência ao tema,
destacando a capacidade de
“Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo
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as escolares, para se comunicar,
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal
e coletiva”.
De acordo com o MEC, incorporar as tecnologias digitais na educação “não se trata de utilizá-las
somente como meio ou suporte
para promover aprendizagens ou
despertar o interesse dos alunos,
mas sim de utilizá-las com os alunos para que construam conhecimentos com e sobre o uso dessas
tecnologias digitais da informação e comunicação”.
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Blockchain está
na pista para
decolar
A tecnologia que
todo mundo diz
conhecer, mas que
na verdade pouca
gente sabe o seu
real significado,
começa a ensaiar
voo. Ainda não é
algo hype ou
popular - nas
esferas
corporativas, claro!
Porém registra
avanços

20-28_blockchain.indd 20

É

sintomático, De cinco anos para cá as perguntas-chave ao redor de
Blockchain têm se alterado e surgem exemplos de investimentos
concretos. Mas o que falta para que alce voo de vez? Infor Channel
conversou com fornecedores e consultorias para entender e passar para
nossos leitores o cenário no Brasil e como a tecnologia pode resultar em
negócios e agregar novas oportunidades em implementação de plataformas de negócios agora e em um futuro bem próximo!
Em 2015, os executivos de grandes empresas ainda confundiam Blockchain com Bitcoin e buscavam ajuda para esclarecer inúmeras dúvidas: do que se tratava a tecnologia; para que servia; quais os riscos
envolvidos e como adotá-la. De dois anos para cá, contudo, as perguntas mudaram. “Agora, o que o mercado que saber é mais concreto, algo
como: posso reduzir riscos em transações financeiras com Blockchain?
Ou, posso lançar um serviço que viabilizará mais negócios com múltiplos
parceiros?”, explica Ricardo Polisel, diretor de estratégias da Accenture.
Questionamentos como estes, efetivamente, extraem mais valor e interesse real pela tecnologia.
A partir do panorama atual, o ambiente parece mais acolhedor para novos projetos e este é um momento-chave, de maior clareza na definição do
uso e aplicação da ferramenta. “Grandes empresas estão se movimentando
para a criação de soluções e consórcios intersetoriais, sendo um ótimo sinal para o mercado e para o Brasil como um todo”, avalia Carlos Henrique
Duarte, líder de serviços de consultoria para Blockchain da IBM na América
Latina. Veja mais no destaque Brasil x outros países.
Uma visão semelhante é comungada por Rodrigo Pimenta, CEO da Hubchain Technologies, empresa com especialização em plataformas como
Blockchain. Para ele, a tecnologia é encarada como uma alternativa real
para soluções elegantes, eficientes e de menor custo. “Acredito que os investimentos triplicarão até 2022, basta ver os projetos em andamento no
Brasil”, conclui. Leia abaixo em Iniciativas em andamento.
A demanda por pedidos tem como fonte primária as áreas de inovação,
de tecnologia, ou mesmo polos setoriais que buscam tecnologias disruptivas – palavra que significa tudo ou mesmo nada. No entanto, para conseguir recursos, o olhar focado em inovação é mais assertivo.
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Brasil x outros países
Dentre os países que mais se destacam no uso da tecnologia estão a
China, os Estados Unidos e a Austrália. Ao olhar para eles, o Brasil está
atrasado na adoção mais abrangente
de Blockchain, enfrentando uma resistência de colaboração entre empresas distintas. Blockchain é um
esporte de equipe e parece que os
executivos brasileiros querem tentar
jogar sozinhos!
É fundamental que, além do
conhecimento tecnológico, os decisores estejam mais atentos ao

potencial de negócio e às interações e integrações possíveis com
a tecnologia. Ainda há muito ruído
com relação a padrões e conceitos,
mas hoje os clientes necessitam de
gente que entenda as repercussões
do ponto de vista do negócio. Para
Duarte, da IBM esta é a próxima barreira que deverá ser transposta por
fornecedores, desenvolvedores e
clientes. Portanto, para que ocorra
uma adequação aos maiores investidores globais, ainda há uma boa
estrada pela frente.

Iniciativas em
andamento
Saiba quem promove, implementa e o estágio de alguns dos projetos em gestação ou em início de produção em Blokchain:
•

CIAB Febraban - projeto com
Corda R3 e projeto DNA, com
Hyperledger.

•

Banco Central – A Câmara Interbancária de Pagamentos tentou,
porém desistiu de um projeto com
boletos, mas continua estudando;
e Projeto para Pagamentos Instantâneos (sandbox regulatório),
assim como lançou a primeira
rede Blockchain do Sistema Financeiro Nacional.

•

Vivo - Divulgou ter a terceira

maior rede Blockchain do mundo para tracking de equipamentos e dispositivos.
•

Bancos Digitais 100% Blockchain
– P2Ebank, Pitaia.

•

Votação - eleições – em estudo.

•

Cartórios Digitais – em gestação
para o registro de títulos, propriedades e direitos autorais, alguns
registros médicos, cadeias de suprimentos e contratos de seguros
de forma geral.

Maduro ou ‘verde’?
Será que a evolução dos questionamentos para a prática já
tem boa escala? A notícia boa
é que os executivos ouvidos
notam um aumento crescente
na maturidade com que as empresas estão empregando Blockchain, seja no lançamento
de serviços e produtos ou mesmo na ampliação de serviços
existentes. “Em muitos casos,
a orientação não está mais
na tecnologia em si, mas em
como gerar novas fontes de receita com base em Blockchain.
Afinal, para o consumidor não
importa se o serviço que utiliza está baseado na tecnologia
x ou y; isso deve ser transparente para ele”, admite Polisel,
da Accenture.
Então, se o mercado está
se tornando maduro, teremos
mais e melhores oportunidades para todos, certo? Quase
isto! Os fornecedores com experiência e qualificação terão
papel fundamental neste jogo.
Os clientes vão buscar esse conhecimento para que os projetos sejam entregues com maior
qualidade e eficiência.
“Há um cenário de fornecedores maduro; não em quantidade, mas considerando as poucas empresas que possuem foco
em soluções 100% Blockchain
– sem incluir as casas de criptomoedas e bitcoins, ou meios de
pagamentos –, que têm presença ativa e possuem laboratórios
de pesquisa e desenvolvimento
dedicados ao tema”, aponta Pimenta, da Hubchain. Melhor, é

“

A curto e médio
prazo fará muito
sentido utilizar
Blockchain-asa-Service
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“

Varejo, Bens
de Consumo,
Agronegócio
e Energia já
têm iniciativas
inovadoras
orientadas à
geração de
novas receitas

possível perceber um número
crescente de equipes específicas
e dedicadas dentro das próprias
instituições e empresas, mesmo que ainda usando soluções
‘standard’ de Blockchain.
Um exemplo de ‘não standard’ é o conceito de identidade digital descentralizada – ou
autossoberana – base de uma
solução colaborativa e virtual,
desenvolvida pelo Cpqd no Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas - Lift e
coordenada pelo Banco Central.
Na prova de conceito - PoC, a
nova solução, que recebeu o
nome de Sistema de Identidade
Digital Descentralizada - FinID,
terá o relatório final do trabalho publicado agora em março.
José Reynaldo Formigoni,
gestor de Soluções Blockchain
do Cpqd, explica que, de acordo com esse conceito, o próprio
dono da identidade digital é o
responsável pelo controle e gestão dos seus dados, o que é compatível com a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais - LGPD,
com previsão de entrar em vigor
em agosto deste ano. “A identidade digital descentralizada é
composta por várias credenciais
eletrônicas emitidas por diferentes identificadores participantes
(também chamados de agentes),
que fazem parte de uma rede
Blockchain”, acrescenta.
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Otimize seu projeto com os
Switches PoE TP-Link!
Disponível nos nossos distribuidores oociais.

A TP-Link possui o Switch
PoE ideal para seu projeto de
CFTV, wireless ou telefonia
IP. Oferecem recursos
essenciais como VLan,
Temporização, Prioridade,
QoS e Grupos IGMP por um
custo acessível.
Switch PoE T2600G-28MPS

Utilizando a tecnologia PoE, você
otimiza seu projeto de telefonia,
CFTV e Wi-Fi, além de economizar
com infraestrutura, já que elimina
a necessidade de pontos de
energia perto do equipamento.

802.3 af
15.4W

802.3 at
30W

Telefones IP (com suporte a PoE)

Wireless Access Points
(com suporte a PoE)

Câmera IP (com suporte a PoE)

Qual o modelo ideal para minha empresa?

Mais informações pelo e-mail corp.br@tp-link.com ou pelo site www.tp-link.com
TP-Link Brasil

/tplinkbr

@tplinkbrasil

Suporte Técnico: de Segunda à Sexta-Feira das 9:00 às 18:00, Sábados das 9:00 às 15:00
pelos telefones 4007-2172 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-608-9799
(Demais Localidades)
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Saindo totalmente do modo
básico, os fornecedores oferecem
um mundo de possibilidades no
universo Blockchain. A IBM, por
exemplo, assegura que possui
uma oferta fim a fim distinta,
com profissionais experientes
tanto na entrega dos projetos
quanto nas indústrias e processos de negócios. Conta com especialistas dedicados aos projetos
desde a fase de planejamento,
análise de viabilidade, desenvolvimento e suporte. “Utilizamos
uma plataforma aberta, com ferramentas que agilizam o desenvolvimento e a operação de novas
redes, além de um arcabouço de
tecnologias que podem suportar
qualquer tipo de implementação,
como IA, IoT, RPA e BPM, entre
outras”, garante Duarte.
Já para a Hubchain Technologies, uma solução específica mesmo, como a voltada para bancos
digitais, chamada de ‘white label’,
envolve: cartão de crédito, POS e
ATM, e pode chegar às corretoras
de criptoativos.
Blockchain é usada em sua
totalidade na cadeia produtiva,
onde segurança, identificação e
rastreamento de produtos de trâmite complexo são essenciais. Há
aplicação para o controle de registros, fases e lotes de produção
nos mais diversos segmentos: do
financeiro ao logístico, passando
por varejo e agropecuário, indo
até as vias de aprovação da Anvisa, Ministério Público, Receita
e Polícia Federal, e prontuários
médicos. Um exemplo é o da Cannabis-CDH para uso medicinal
entre muitas outras utilidades e
soluções, sendo a mais curiosa
a Gestão de Cemitérios Descentralizada em Blockchain, ou RIPChain. Leia também: Tem boi na
linha...ou no bloco.

Parceiros da corrente
Para a IBM, por exemplo, o canal de distribuição ocupa um
papel-chave no que diz respeito à viabilização das soluções,
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integrando plataformas e oferecendo uma diversidade fundamental para o surgimento de
novas redes Blockchain. “Temos
trabalhado principalmente com
canais que possuem aplicações
próprias, que possam trazer um
diferencial para a necessidade
de nossos clientes”, conta Duarte. A companhia mantém o Open
Ventures, programa que inclui
startups com soluções especializadas, que dão flexibilidade para
compor projetos completos, únicos e eficientes. “Sem nos esquecer dos integradores que podem
construir soluções com agilidade,
utilizando o que temos de melhor
em termos de ofertas”, completa.
Parceiros que conseguem de
maneira ágil solucionar problemas potencializando a criação de
novas redes possuem um grande
diferencial para a IBM. Segurança, neste sentido, é um ponto
fundamental, no qual canais especializados agregam muito valor, assim como especialistas em
meios de pagamento e em diferentes indústrias. “Supply chain,
transporte, saúde e seguro são
setores-chave para a execução de
nossa estratégia, de acordo com
a abordagem de que a tecnologia
Blockchain não se encontra restrita à transação de um tipo único
de ativo ou indústria”, enumera.
Na Accenture, o item segurança também tem seu peso. Até
porque como a tecnologia Blockchain para soluções na vida real é
algo bem recente, surgiu a figura dos ‘hackers white hats’, que
ajudam a identificar e a corrigir
possíveis pontos de falhas. No
entanto, Blockchain é somente uma das tecnologias utilizadas para uma solução completa.
“Com isso, especialistas tradicionais em segurança nos ajudam a
melhorar um processo, bem como
os enriquecemos com informações, em um eterno aprendizado
e ganhos significativos de conhecimento”, aponta Polisel.
Outro movimento concreto é
o da Hubchain, que criou a Ca-
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Tem boi na linha... ou no bloco
O preço da carne bovina subiu, mas
não é por falta de tecnologia. Com o
objetivo de integrar os diversos atores
da cadeia de produção da agroindústria, de uma forma simples, flexível
e, principalmente, com confiabilidade
e segurança, entrou em campo a Blockchain. Projeto que envolve o Cpqd e
a empresa Safe Trace, especializada
em rastreamento na cadeia produtiva
de alimentos, com o apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação
Industrial - Embrapii, é o primeiro do
gênero baseado nesta tecnologia para
o Agronegócio brasileiro.
Batizado de Agro Trace Chain, o
projeto permitirá a evolução do protótipo, ou produto mínimo viável - MVP, da
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solução de rastreabilidade da carne bovina que, durante seis meses, passou
por testes de desempenho e análise de
mercado. “A intenção agora é ganhar
escala, ampliar as aplicações e atender
a novos requisitos dos clientes, como a
conformidade socioambiental das propriedades e a Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais - LGPD”, exemplifica
Vasco Picchi, diretor de novos negócios
da Safe Trace.
Para assegurar a procedência e
a qualidade, o sistema desenvolvido
cria uma identidade digital baseada
em Blockchain, na qual cada boi passa
a ser rastreado. É por essa identidade
que as informações sobre o animal, a
formação de lotes de produção, mo-

vimentações, dados sanitários, qualidade e transformação em produtos
são trocadas entre os diversos atores
dessa cadeia – o que envolve desde a
produção na fazenda, o processamento na indústria (quando ocorre a identificação de cada uma das partes do
boi), até a disponibilidade da carne no
varejo. Com isso, cria-se uma trilha de
auditoria, confiável e segura, da procedência do animal.
Picchi revela ainda que a rede Carrefour vem usando o sistema desde
março de 2019 para fazer a rastreabilidade de carne suína. E a meta do MVP
é chegar a mil transações por segundo,
com tempo de validação na rede Blockchain em até dois segundos.

“

25

Blockchain é
um esporte
de equipe e
parece que
os executivos
brasileiros
querem tentar
jogar sozinhos
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3 perguntas para
Hélio Sá
CEO da Inpartec, especializada em soluções
de colaboração, fala sobre Transformação Digital
x Transformação Cultural.

Leia a íntegra em www.inforchannel.com.br
A Transformação Digital depende
da Cultural? Uma viabiliza a outra?
Estão intimamente ligadas e, com certeza,
uma depende da outra. O processo de
mudança positivo deve ser conduzido
com uma nova visão do dia a dia,
essencialmente como uma Transformação
Cultural, fortalecendo o papel das
pessoas e desconstruindo barreiras
limitantes de comunicação e hierarquia,
promovendo
uma
transformação
completa e, por fim, digital.
Quais os benefícios desse equilíbrio?
Processos mais didáticos, informação
acessível e agilidade. Potencial
de responder de forma mais ágil
às necessidades do mercado, de
clientes ou de movimentações
feitas por concorrentes estão
entre as principais características
de empresas que passaram com
sucesso pelos primeiros ciclos de
Transformação Digital e Cultural.
O que ocorre se ambas não
acontecerem ao mesmo tempo?
Provavelmente colherá resultados
poucos expressivos, iguais ou piores,
mantendo a forma de trabalho
inalterada. É importante levar em
consideração que os concorrentes
também buscam inovação e
transformação, e sendo mais
competentes,
provavelmente
estarão à frente do mercado.

Foto:
divulgação
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pacitt, uma escola especial para
formação e capacitação de novos talentos em Blockchain, AI e
IoT. A proposta é qualificar profissionais de alta performance
para diversas áreas de TI, e não
só para trabalhar na empresa,
como também para desenvolver
o setor e auxiliar outras grandes
empresas na obtenção de mão de
obra qualificada. “A principal responsabilidade e desafio estão em
identificar se Blockchain deve ser
utilizada ou não, pois nem sempre ela é a solução de todos os
problemas”, alerta Pimenta.

Duarte, da IBM:
A tecnologia Blockchain
não se encontra restrita
à transação de um tipo único
de ativo ou indústria.

Vender pra quem?
Ao contrário do que se imaginava,
a vertical de Serviços Financeiros
não está mais na liderança isolada dos projetos com Blockchain.
Varejo, Bens de Consumo, Agronegócio e Energia já têm iniciativas inovadoras orientadas à
geração de novas receitas, nas
quais Blockchain é um dos componentes, como deveria ser, e
não mais a motivação principal
dos projetos. A Accenture no ano
passado, por exemplo, desenvolveu um serviço de comercialização de energia solar, que ajuda a
ligar diversos parceiros de negócio, tendo Blockchain como a tecnologia-base.
A pluralidade de projetos e
de setores da economia também
é vislumbrada pela IBM, entre
eles, o Público, Óleo e Gás, Telecomunicações, Varejo, Farmacêutico, Mineração e Financeiro.
Em comum: todas buscam soluções diferenciadas para o uso da
tecnologia e têm como motivador
a aproximação de atores dentro
das redes de negócio, utilizando
um ‘barramento de confiança’,
que não existia antes.
Blockchain é o futuro. “Temos
visto grandes instituições, corporações e governos se movimentarem
na criação de equipes multidisciplinares para entender, desenvolver e
implementar provas de conceito e,
até já colocar em operação soluções
envolvendo tecnologia Blockchain

Pimenta, da Hubchain:
Há um cenário maduro,
considerando as poucas
empresas que possuem foco
em soluções 100% Blockchain.

Polisel, da Accenture:
Especialistas em segurança
nos ajudam a melhorar um
processo, em um eterno
aprendizado e ganhos
de conhecimento.

na versão standard”, garante Pimenta. Traduzindo: o interesse
ainda é no Blockchain focado em administração de tokens, ativos
financeiros e uma espécie de cartório de registros de dados pessoais, inventários, dispositivos para disponibilização da informação comum entre órgãos, departamentos e entre países.
A curto e médio prazo fará muito sentido utilizar Blockchain-as-a-Service, BaaS, principalmente em open banking,
cash back e fidelidade, além de hubs financeiros (Corda/R3,
Hyperledger, Quorum). A longo prazo, a previsão é de seu uso,
em massa, na simplificação de cadeias de processos burocráticos de Governo e na Saúde
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Concentre-se no
que mais importa
Instale a rede Wi-Fi mais rápida e
conﬁável e concentre-se no seu negócio
As pequenas empresas de hoje vão de lojas de varejo a startups de tecnologia. Embora com características
diferentes, cada um compartilha objetivos comuns como: crescer o negócio, melhorar a produtividade dos
funcionários e proporcionar aos clientes uma incrível experiência on-line.
Com APs que atendem tanto ambientes internos como externos, existe uma opção que atende todas as
necessidades, em uma solução eﬁciente.

Desempenho que você pode ver
A Internet e os aplicativos ﬁcam
mais rápidos do que nunca

Fácil de usar
Aplicativo móvel e gerenciamento
baseado na web

Segurança que você pode conﬁar
Segurança e conﬁabilidade
líderes do setor

Conﬁguração super rápida
Esqueça os manuais difíceis de ler

Saiba mais em: ArubaInstantOn.com · ArubaInstantOn.com/support · Community.ArubaInstantOn.com
Procure um Distribuidor
Autorizado Aruba:

20-28_blockchain.indd 27

03/03/2020 01:06

C

M

Y

CM

MY

CY

MY

K

20-28_blockchain.indd 28

03/03/2020 01:06

