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Irene Barella
Editora

Quem concorda com a máxima de que o 

ano só começa após o Carnaval precisa 

rever seus conceitos ou não acompa-

nha o mercado de Tecnologia da Informação 

e Comunicação - TIC. No portal Infor Channel 

www.inforchannel.com.br é possível ficar por 

dentro das principais novidades e tendências. 

Mesmo com merecidas férias de fim ou início 

de ano, executivos – e executivas – do setor 

dão o ritmo dos acontecimentos.

Retratamos, claro, parte desse movi-

mento. A reportagem de capa desta edição 

demonstra o aquecimento e consequentes 

oportunidades de negócios para o canal de 

distribuição no setor agropecuário.  

Cloud computing, ou computação em 

nuvem, é analisada em todas as suas po-

tencialidades por alguns dos principais for-
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necedores e especialistas da tecnologia. 

Vale muito a leitura. Assim como a cober-

tura jornalística do principal evento da IBM, 

realizado na primeira quinzena de feverei-

ro, nos Estados Unidos.

Fabricantes, revendas e até concorrentes 

comemoram as boas notícias ventiladas em 

dezembro sobre a Officer Distribuidora, que 

traz novidades na reportagem desta edição. 

E, ainda, um caso de sucesso sobre redes e 

eficiência no comércio; um denso artigo sobre 

inteligência de software, além de um texto so-

bre diversidade, onde foram ouvidas cinco CEOs 

que se destacam no setor.

Um mês de março mui-

to produtivo! 
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Tamy, da moObie

Vanessa, da Altitude Monica, da Stefanini

Daniela, da LG Lugar de gente

Cristina, da SAP

Dia internacional da mulher: 
muitos desafios e conquistas

Equilíbrio e disciplina
Mesmo com possibilidade finan-

ceira para manter uma excelente lo-
gística e com apoio da família, do pai 
dos seus filhos ou do companheiro, as 
CEOs também fazem malabarismos 
para não deixar nenhum prato cair.

Presidente da LG lugar de gente, 
Daniela Mendonça diz que a dupla jor-
nada exige muita disciplina e tem que 
saber priorizar situações e momentos. 
“Hoje superei dilemas e consegui equi-
librar as duas questões que são funda-
mentais na vida”.

Na gestão do negócio, todas afir-
mam que a condição e o tratamento 
entre funcionários é uma só. Ao con-
tratar, orientam para que a escolha 
seja por competência, capacidade e 
comprometimento. Tamy Lin, CEO e 
fundadora da moObie, soluções de mo-
bilidade urbana, contratou uma head 
de operações, grávida. “Teria que sair 
de licença logo depois, mas trazia com-
petência e isso é natural, quando há 
foco nas relações humanas”, destaca.

O papel de todo líder – homem ou 
mulher – é fomentar a cultura do res-
peito à diversidade.  “Ter objetivos cla-
ros, resiliência, trabalho com energia 
e desenvolvimento constante das pes-
soas são essenciais para, não somente 
fazer uma boa gestão, mas deixar um 
legado”, afirma Cristina Palmaka, pre-
sidente da SAP Brasil. 

Cristina, Daniela, Monica, Tamy, 
Vanessa, Anas, Antonias e Ma-
rias. São muitas as mulheres 

que fazem a diferença em seus am-
bientes e que somam hoje no País 
4,5 milhões mais do que homens, de 
acordo com a revisão 2018 da projeção 
da população feita pelo Ibge. E em 
2060 serão 6,3 milhões. O fato é que 
não deveria ocorrer discriminações, 
mas conforme o próprio instituto, há 
discrepâncias entre gêneros no mer-
cado de trabalho – sem tocar em vio-
lência e machismo. Mesmo se mais 
escolarizadas, elas têm maior dificul-
dade de serem contratadas.

Já o Fórum Econômico Mundial, 
WEF, aponta que o Brasil está na 95ª 
posição em desigualdade de gênero, 
pior nível desde 2011. No setor de tec-
nologia, TIC, só 20% dos postos são 
ocupados por mulheres e ganham 30% 
a menos que seus pares masculinos. 
Isso se agrava em nichos de inovações, 
como Inteligência Artificial. “É preciso 
que meninas conheçam tecnologia e 
possam optar, sem direcionamentos, 
entre exatas e humanas”, defende Mo-
nica Herrero, CEO da Stefanini Brasil.

Na contramão e abrindo espaço 
em uma área predominantemente 
masculina como é TIC, mulheres que 
ocupam o cargo executivo mais alto 
em empresas do setor dizem, quase 
em uníssono, que a competência é o 
ingrediente primordial para ocupar e 
permanecer no comando. “Em deter-
minadas atividades a mulher tem que 
provar o seu valor duas vezes, como 

profissional e como pessoa, para ter o 
nome reconhecido”, diz Vanessa Tiba, 
country manager da Altitude Software, 
reconhecendo que a situação já melho-
rou muito. Mas isso nunca foi um pro-
blema para nenhuma delas; somente 
fortaleceu a trajetória.

Capacidade não está em questão, 
mas sim conciliar as responsabilida-
des corporativas e as de casa, mesmo 
para as CEOs. O desafio é maior para 
a maioria, com salários mais baixos. 
Neste caso, a solução para a desigual-
dade no mercado de trabalho passa por 
política pública, com a criação de cre-
ches e escolas em tempo integral, para 

que mães – e pais – pos-
sam permanecer nos em-
pregos e ter tranquilidade 
para exercer suas funções.
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Analistas e executivos falam sobre o futuro da 
nuvem, considerando tendências como multicloud, 
Machine Learning e microsserviços. E reiteram: as 
oportunidades para canais de consultoria, migração  
e implementação vão explodir

Eis que a computação em nuvem 
está madura e avança, inclusive 
no mercado brasileiro. Esta é a 

conclusão de analistas e executivos 
do setor de tecnologia ouvidos por 
Infor Channel, que foram unânimes: 
espaço para crescer existe, as opor-
tunidades para os canais de venda e 
distribuição são inúmeras, o caminho 
para a inovação está aberto e a tecno-
logia é sólida o suficiente para afas-
tar qualquer temor – contanto que a 
jornada seja feita com planejamento.

Mundialmente as receitas com 
nuvem pública crescem de forma ex-
ponencial e devem chegar a US$ 175,8 
bilhões em 2019, segundo projeções 
do Gartner publicadas em setembro 
do ano passado; número que deve 
saltar para US$ 278,3 bilhões em 
2021. No Brasil, por sua vez, o merca-
do de software e plataformas como 
serviço na nuvem - SaaS e PaaS, 
cresceu 30,2% entre 2016 e 2017, al-
cançando US$ 815 milhões, de acordo 
com a Associação Brasileira das Em-
presas de Software - Abes.

“O universo de cloud é muito gran-
de: 19% de todos os workloads estão 
em nuvem e demorou um tempo para 
chegarmos a este estágio”, argumen-
ta Henrique Cecci, diretor sênior de 
pesquisas do Gartner. As estimativas 
são de que a cloud continuará crescen-
do a uma taxa importante no Brasil, e 
que deverá chegar a algo em torno de 
28% do envio da carga de trabalho a 
ser processada no ambiente de nuvem 
(workload), em 2022. “Chamamos 
este modelo de cloud shift.”

Esse crescimento, no entanto, 
jamais abarcará toda a demanda por 
processamento no mundo.

Se é possível dizer que muitas 
aplicações e plataformas rodam bem 
na nuvem, outras trazem mais valor 
às organizações quando on premis-
ses, ou seja, com processamento lo-

cal. Cada organização deve, conforme 
suas características, optar pelo mo-
delo que melhor atenda às necessi-
dades do negócio.

O modelo de software como ser-
viço - SaaS é o maior do mercado de 
nuvem pública, com movimentação 
de US$ 85,1 bilhões em 2019 proje-
tados pelo Gartner. Serviços nesta 
modalidade - como o Office 365, da 
Microsoft, ou o G Suite, do Google, os 
mais lembrados - são padronizados e 
não exigem grande esforço de imple-
mentação e migração, reduzindo as 
barreiras de entrada.

Já a infraestrutura como serviço - 
IaaS é o segmento que mais cresce: 
27,6% previstos para este ano, che-
gando a US$ 39,5 bilhões frente aos 
US$ 31 bilhões de 2018. Esta modali-
dade prenuncia o que o Gartner cha-
ma de segunda onda da nuvem, ou 
seja, a adoção de aplicações padroni-
zadas torna-se comum, e a contrata-
ção de plataformas e infraestruturas 
dispara para a migração de aplicações 
críticas de negócio.

Verticais
“Não é simples pegar sua aplicação 
e mover para cloud. Isso exige cus-
tomização, adaptação e uma série 
de outros fatores”, explica Cecci. Ele 
diz que veremos IaaS e PaaS crescer 
cada vez mais combinados e, even-
tualmente, o SaaS vai acabar estabi-
lizando. Em longo prazo a tendência 
é terem uma proporção de mercado 
mais próxima.” 

Com base em estudos do Gartner, 
a estimativa é que, até 2022, 90% das 
organizações com aplicações rodando 
em nuvem pública usarão uma com-
binação de provedores de infraestru-
tura (IaaS) e de plataformas (PaaS). 
É claro que a velocidade da jornada 
continua dependente do nível de 

maturidade da empresa, do setor em 
que atua (e as regras de compliance 
impostas), regulação, infraestrutura 
legada, entre outros pontos. O setor 
financeiro talvez represente bem es-
ses dilemas, apesar da maioria das 
fintechs já ter nascido na nuvem. 

Governo também enfrenta difi-
culdades na jornada para a nuvem. 
O modo de contratação e requisitos 
técnicos nos editais para projetos do 
setor não estão adaptados à oferta de 
nuvem brasileira, dizem os executivos.

É necessário que o setor reveja a 
maneira como contrata. “Deveriam 
ter estratégias multivendor, mas 
preferem concentrar, e isso não é 
compatível com o modelo de cloud”, 
pondera Nelson Mendonça, diretor de 

Cloud  
computing 
sob  
raio X “No mundo, 90% 

dos softwares e 
aplicações estão 
em infraestruturas 
próprias
Andreotti, do Google
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serviços gerenciados da Equinix. Há 
ainda muitos sistemas legados em 
órgãos de governo que não se adap-
tam à nuvem, o que dificulta a migra-
ção. Para o executivo, também fal-
tam fornecedores de serviço capazes 
de facilitar a vida de órgãos públicos 
na construção de projetos.

Mas nem sempre a adoção tar-
dia é uma desvantagem, defende 
Hermann Pais, gerente de desen-
volvimento de marketing da Ama-
zon Web Services - AWS. “O Brasil 
não é um early adopter de tecno-
logias e entendo isso como uma 
vantagem necessária”, salienta. 
“Dá para escolher o cavalo que está 
ganhando a corrida”.

Inovação
Apesar do avanço da nuvem, a maio-
ria dos softwares e aplicações corpo-
rativas do mundo ainda residem em 
infraestruturas próprias ou, cerca de 
90%, diz Fábio Andeotti, head da 
plataforma Google Cloud no Brasil. 
“Mas estamos notando uma acelera-
ção muito grande das empresas. No 
ano passado mais que triplicamos o 
número de clientes no País, principal-
mente para aplicações de infraestru-
tura como serviço”. A empresa apos-

ta em três pilares tecnológicos para 
atrair clientes (infraestrutura; dados 
e analytics e Machine Learning), que, 
de certa forma, representam a evo-
lução de uma companhia na nuvem. 
A infraestrutura confere agilidade 
e capacidade de inovação; os dados 
aprimoram produtos e aumentam 
engajamento, e Machine Learning 
automatiza e inova.

A IBM, fabricante que tem apos-
tado na abordagem de nuvem híbri-
da, divide sua estratégia em duas 
frentes: nuvem híbrida e multicloud, 
e inteligência artificial (ou cognitiva). 
Na primeira, o foco é fazer a integra-
ção de ambientes públicos e data 
centers proprietários o mais transpa-
rente possível por meio de microsser-
viços e uso de contêineres, uma espé-
cie de virtualização, que permite criar 
múltiplas instâncias isoladas de um 
determinado sistema operacional. 
Isso inclui abordagem de múltiplas 
nuvens, ou multicloud.

“As nuvens não são todas iguais”, 
pondera Marcos Paraíso, executivo de 
Watson e plataformas de nuvem da 
IBM Brasil. “Os clientes vão consumir 
várias nuvens por definição. Isto traz 
a possibilidade de obter melhores ser-
viços onde estiverem, com redução de 
riscos sistêmicos e financeiros, porque 
há a possiblidade de comparar preços”.

Segundo um estudo da própria 
IBM, as empresas usam em mé-
dia seis nuvens diferentes e não 
necessariamente para os mesmos 
serviços. Normalmente um CRM, 
um storage e um serviço de e-mail, 
entre outros, o que já configura 
uma abordagem multinuvem. O ca-
minho futuro, para a companhia, é 
ser capaz de mover workloads entre 
múltiplos vendors.

Isso ainda requer, no entanto, 
“algumas evoluções técnicas, mas 
este é o caminho que todo mundo 

está seguindo. A nuvem não é um 
fim, é um meio de rodar aplicações 
de forma mais rápida e ágil”, argu-
menta Paraíso. “Se você olhar para 
a inteligência artificial verá que isso 
está longe de acontecer, mas servi-
ços mais básicos são muito pareci-
dos. Claro que há diferenças de pre-
ço, requisitos etc., mas se o cliente 
mudar de A para B a diferença é pe-
quena, sendo muito sincero”.

Para o executivo da IBM, o pro-
blema principal e que deve ser ende-
reçado é viabilizar o negócio do clien-
te, e não que fornecedor de nuvem 
na está na base.

Player global importante para o 
mercado de nuvem, a AWS discorda 
que este seja o melhor caminho. “En-

tendemos que não dá para colocar to-
dos os ovos em uma cesta só, mas na 
nossa opinião multicloud exige cuida-
do dos clientes”, explica Pais.

Para ele, a estratégia de um único 
fornecedor é mais clara e dispensa o 
aprendizado de diversas habilida-
des de implementação, aplicações e 
arquiteturas, facilitando a vida das 
equipes de TI dos clientes.

A AWS, braço de nuvem da gi-
gante norte-americana de varejo 
Amazon, tem estrategicamente 
apostado no fornecimento de infra-
estrutura e plataforma como servi-
ços de maneira simultânea em múl-
tiplos mercados. São 20 regiões de 
clusters de datacenters espalhadas 
no mundo, inclusive uma no Brasil, 
mercado considerado chave. Para a 
empresa, a nuvem se tornou uma 
espécie de “língua franca”, que per-
mite acesso mesmo em mercados 
pouco desenvolvidos.

Entre as novas tecnologias em 
que faz apostas estão a criação de 
robôs, IoT, Big Data e outras basea-
das em nuvem. A empresa acredita 
que a vasta maioria da computação 
do futuro será feita na nuvem, ao 
contrário de players que apostam 
em abordagens híbridas, com pro-
cessamento crítico feito on premisse 
ou nuvem privada.

“Em até uns quinze anos pou-
quíssimas empresas terão seus pró-
prios data centers. Aquelas que ainda 
tiverem terão footprints muito me-
nores. Tudo isso está migrando para 
a nuvem”, diz Pais.

Ventos favoráveis
No atual estágio de desenvolvimento 
do mercado brasileiro, em que grande 
parte das empresas utiliza SaaS e co-
meça a estudar o uso de plataformas 
e infraestrutura na nuvem, os serviços 
de consultoria predominam quando 
se trata de oportunidades. Isso signi-
fica não só serviços de avaliações, de-
sign de arquitetura ou aplicações, mas 
também e, sobretudo, parceria.

Discernimento, especialização e 
conhecimento são fundamentais. 
“Pode ser mais importante não le-
var para a nuvem, por exemplo, apli-
cações críticas – que talvez não se-
jam possíveis –, ou fazer migrações 
que não trarão benefícios”, pondera 
André Frederico, diretor executivo e 
head de Soluções de Cloud da Tivit. 

“Não dá para ser 
amador, é preciso 
ter especialização 
naquilo que se 
pretende fazer
Cecci, do Gartner “É necessária uma 

análise técnica 
adequada para não 
acabar gastando mais
Frederico, da Tivit

“

As empresas usam em média seis nuvens 

diferentes e não necessariamente para os 

mesmos serviços. Normalmente um CRM, 

um storage e um serviço de e-mail, entre 

outros, o que já configura uma abordagem 

multinuvem
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Infraestrutura como serviço - IaaS é o 

segmento que mais cresce: 27,6% previstos 

para este ano, chegando a US$ 39,5 bilhões

“É necessária uma análise técnica 
adequada. Clientes que tentam fa-
zer isso sozinhos podem chegar ao 
final do processo gastando mais”.

Nos próximos anos a moderniza-
ção de aplicações customizadas de 
negócio e a migração para a nuvem 
terão uma demanda muito grande, 
acreditam os executivos ouvidos nes-
ta reportagem. Serviços gerenciados 
e de suporte aparecem para clientes 
que já estão na chamada terceira 
onda, ou seja, cujos produtos já nas-
cem na nuvem.

É aí que entra em cena a arquite-
tura baseada em microsserviços, ou 
contêineres, que “dividem” a aplica-
ção em camadas e dão mais agilida-
de para a TI, inclusive em termos de 
automação, abrindo de vez as portas 
para múltiplas nuvens.

Para Mendonça, da Equinix, no 
entanto, a maioria das empresas 
não está preparada e isso também 
abre uma janela de negócios. “As 
companhias, em muitos casos, não 
estão prontas para adotar platafor-
mas multicloud. Se o canal se posi-
ciona como facilitador terá muitas 
oportunidades”, explica. Entre elas, 
gerenciar a infraestrutura com di-
ferentes vendors e ajudar o cliente  
a escolher o melhor para cada 
necessidade.

Outras demandas surgem em 
serviços de consultoria e segurança, 
além de monitoramento de perfor-
mance e integração. São ações difí-
ceis de executar e que exigem pes-
soal especializado – o que muitos 
departamentos de TI simplesmente 
não possuem.

As empresas precisam de apoio 
para enfrentar a concorrência. 
“Quanto mais parece que a tecno-
logia está se tornando acessível, 
mais o gestor de TI é pressionado a 
mudar. E rápido. É aí que entram os 
parceiros”, diz Mendonça.

A participação de canais na jor-
nada das organizações para a nu-
vem, seja em consultoria ou em in-
tegração, é também um acelerador 
deste caminho. Segundo o Google, 
clientes que contam com um par-
ceiro de canal envolvido em projetos 
movimentam 50% mais aplicações 
para a nuvem.

“Isso é bom para o cliente, por-
que quanto mais cedo usar a nuvem, 
mais cedo terá benefícios de custo e 
de agilidade”, diz Andreotti, do Goo-
gle. “Estamos expandindo a nossa 
rede de parceiros, que quintuplicou 
no ano passado. Queremos efetiva-
mente auxiliar os clientes no uso de 
nossos serviços”.

Cecci, do Gartner, lembra que, no 
entanto, este é um mercado hetero-
gêneo e que as oportunidades po-
dem variar dependendo da região do 
Brasil e do tamanho do cliente. “Não 
dá para entrar como amador, é preci-
so ter especialização naquilo que se 
pretende fazer”, sentencia o analis-
ta de mercado. E conclui: se tivesse 
que escolher seriam implementação 
e migração. Só aí estão 80% das 
oportunidades. 

“Estratégia de um 
único fornecedor é 
mais clara e facilita a 
vida das equipes de TI
Pais, da AWS “Falta fornecedor que 

facilite a construção 
de vvvvv em órgãos 
públicos 
Mendonça, da Equinix
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Uma das distribuidoras mais conhecidas e tradicionais, a Officer tocou 
em praticamente todos os fabricantes e revendas de tecnologia do 
Brasil – dos maiores aos menores –, sendo um dos grandes compra-

dores do setor. Esse fato positivo foi importante na recuperação judicial da 
companhia. Saiba mais sobre a situação atual e perspectivas da empresa que 
está sob o comando de Luciano Kubrusly desde 2016.

Qual a postura da Officer na cadeia 
de distribuição?
É ser a ponte entre o que a revenda 
precisa e a estratégia do fabricante. 
Nosso maior ativo é conhecer 
profundamente a revenda e o seu 
cliente e a forma com que fazem 
negócio. E conhecer profundamente 
os fabricantes: como trabalham e os 
produtos que oferecem. Esse meio 
de campo que fazemos muito bem 
é fundamental, pois quanto mais 
eficiente nosso trabalho, mais efetivo 
o resultado para todos os envolvidos. 
Ao final do dia, todos conseguem 
desenvolver melhor o seu negócio. 
Vai além do papel operacional de 
crédito, logístico, que obviamente faz 
parte do que é distribuição. Fazemos 
o máximo para ser um elo forte na 
cadeia. A Officer sempre fez isso de 
forma positiva, tanto no passado 
quanto agora. Sabemos que o nosso 
papel é ter um estoque, mas também 
buscamos sempre ajudar e fazer com 
que o negócio nas duas pontas se 
desenvolvam e cresça mais rápido. 

Quais os principais desafios do canal 
de distribuição?
As margens estão cada dia 
menores; os fabricantes estão 
mais pressionados, assim como 
as revendas. Então, às vezes, a 
capacidade de investimento de 
ambos está limitada. Conseguimos 
juntar grupos e aumentar essa 
capacidade de investimento, porque 
podemos agregar mais coisas e fazer 
com que se beneficiem. Então, não 
é uma empresa sozinha tentando 
desenvolver o negócio dela. Temos 
um departamento de marketing 
trabalhando para levantar informações 

e ajudar nossos parceiros. A gente tem 
que ser mais do que agregador, mais 
do que um elo no meio do caminho. 
Trabalhamos para multiplicar os 
esforços, os investimentos das duas 
pontas.

Quais as metas para 2019?
Neste ano queremos crescer 
entre 22% e 30%, porém, com 
os fabricantes com os quais já 
trabalhamos. Há muito espaço para 
crescer com os atuais. Temos um 
pouco mais de 40 fabricantes, e 
trabalhamos com os mais importantes 
como a HP, a Zebra, Red Hat, Philips, 
Bematech, AMD, Samsung, Kingston... 
Até poderia ter alguma outra coisa 
de networking, mas nesse momento 
quero trabalhar com a Lenovo e 
desenvolver a parte de networking 
e DCG. Prefiro estar com Lenovo, 
Zebra, Phillips e tantos outros que 
deram apoio e foram fundamentais no 
processo fiscal de resgate da Officer. 
Então a gente vai fazer um trabalho 
de crescimento com fornecedores 
que estavam aqui e será suficiente 
para alcançarmos o índice proposto. 
Nossa meta este ano é consolidar o 
trabalho atual e expandi-lo com os 
fabricantes atuais e as revendas que 
estão aqui e nos apoiaram nesses 
dois anos. Em número de revenda 
devemos ter, de 6 mil em 2019, um 
crescimento pequeno, entre 5% e 10%, 
porque quero atender bem e fornecer 
um bom serviço para que se sinta 
acolhida. Uma mudança muito grande 
é que devemos começar a operar com 
Salesforce agora em março, como um 
instrumento de gerenciamento de 
todo nosso negócio e usar os dados e 
informações para enriquecer a cadeia.

Quais os planos a médio prazo? 
Para 2020 é um outro cenário, aí 
talvez estejamos mais preparados, 
mais estruturados e mais encorpados 
novamente para colocar algumas 
outras linhas no portfólio. Com o 
marketplace precisamos ter lá para 
vender mais cloud, mais soluções de 
ISV. Temos que sempre estar olhando 
para isso, porque é para onde o 
mercado caminha, mas diria que não 
é onde estará o grande crescimento. 
Temos que estar lá, olhando e tocando 
isso de alguma forma, mas a nossa 
prioridade nesse momento é fazer 
um excelente trabalho com esses 
fabricantes e cinco mil revendas que 
nos abraçaram no momento difícil e 
nos ajudaram a recuperar e a buscar 
essa relevância que a Officer sempre 
teve e voltou a ter.

O que inspira a Officer hoje?
A confiança de fabricantes e revendas. 
A confiança do mercado. Fomos 
premiados e reconhecidos pela HP, 
Lenovo, Zebra, Bematech, Phillips 
e outros. Então, a gente hoje já tem 
de novo aquele sentimento que é 
fundamental para um distribuidor: 
o fabricante e a revenda sabem que 
podem contar com você. Há dois anos, 
quando nós assumimos, os parceiros 
não tinham essa convicção. Hoje sabem 
que podem contar comigo. O que 
fizemos com Bematech no ano passado 
eu acho que é pouquinho fora da curva. 
Em mais ou menos seis meses da 
entrada dela, a Officer chegou a ser o 
segundo em vendas da marca no País, 
inclusive ocupou a primeira posição em 
vendas, em determinado momento. Se 
você acredita no seu trabalho, seja fiel 
ao que faz, seja fiel ao que diz,  
seja responsável e diligente que aí  
as coisas virão.

Existe algum segmento que 
identifica como potencial em 2019? 
Não. Acho que a economia como 
um todo vai retomar. Se você 
deixar sua cabeça muito focada 

em alguma coisa nesse momento, 
vai perder oportunidade, porque 
saúde e educação vêm crescendo 
muito, mas o varejo, sem dúvida, 
vai crescer este ano, mesmo que 
demore um pouquinho mais. Outros 
segmentos como o de transporte 
ficaram muito tempo com os 
investimentos represados, mas vão 
retomar e precisarão de logística, de 
atualizações. Porém, não acho que 
vai ter de novo aquele boom. Então, 
olhamos para tudo e identificamos o 
que podemos fazer. Um setor que não 
queremos é governo.

Quanto às tendências IA e IoT quais 
as orientações para as revendas? 
Tudo isso é muito novo. Acho que 
o mercado está tentando descobrir 
como vender, como fazer.  A 
oportunidade está aí e vai ser uma 
realidade num futuro próximo, mas 
ninguém está preparado nem a 
Officer, nem os fabricantes, nem as 
revendas. O que a gente tem hoje 
é que vender a infraestrutura que 
no futuro permitirá a adoção da 
inteligência artificial, IoT e todos os 
dados disponíveis. Aí então, a gente 
consegue ajudar a turma a desenvolver 
isso. Essa infraestrutura, basicamente, 
são servidor, coletor de dados e 
softwares de análise. Temos como 
fazer essa venda, falar da tecnologia 
e questionar o cliente: amigão qual 
é a dor que você quer resolver? Jura 
que está preparado para ir para a 
inteligência artificial? Você acha que 
é esse mesmo o investimento que vai 
fazer o teu negócio, nesse momento, 
crescer? 
Investe menos nisso agora, espera, 
você tem que olhar para isso, mas 
não vejo isso como um resultado 
interessante nesse momento, a 
curto prazo.

Pode contextualizar a situação da 
empresa hoje?
A Officer trabalhou muito nos 
últimos dois anos para cumprir as 
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Kubrusly, CEO da Officer: 
A gente tem que ser mais 
do que agregador, mais 
do que um elo no meio 
do caminho.

obrigações de contrato do processo 
de recuperação judicial e, em 19 de 
dezembro de 2018, comemorou a 
homologação. No País, somente 
10% das empresas saem de uma 
recuperação judicial. Há ainda 
obrigações a serem cumpridas ao 
longo de 30 anos. Desta forma, a 
perspectiva é que a Officer continue 
crescendo e seja uma empresa 
relevante no mercado de tecnologia 
por muitos anos. Faturamos hoje 
quase o dobro de 2016, ano que 
assumi a empresa, e com a mesma 
despesa operacional de três anos 
atrás. Isso significa que eu reduzi a 
minha despesa pela metade.

Vocês já foram sondados  
para venda?
Não, não. Nem abrimos a 
possibilidade, pois nunca 
tivemos a menor intenção de 
fazer isso. Gosto muito e me 
divirto com o meu trabalho. 
O futuro ninguém conhece, 
mas quem sabe ao invés 
de vender a gente não 
compre alguém. Também 
tem algumas outras 
possibilidades, como 
trazer mais tecnologias 
que possibilitem que a 
gente faça esse trabalho 
de agregar valor de 
melhor forma. Isso a 
gente já olhou, mas 
num curto prazo 
vamos seguir com 
o plano atual.
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A s empresas sabem da importância de forne-
cer jornadas perfeitas a seus clientes. Ainda 
assim, não é difícil encontrar exemplos de 

interrupções e problemas de performance de sof-
tware, com falhas que vão desde pequenos incon-
venientes digitais até preocupações muito mais 
sérias. Uma possível interrupção nos serviços ban-
cários on-line, por exemplo, poderia deixar milhões 
de clientes impossibilitados de pagar suas contas 
ou usar seus cartões nos caixas.

No atual cenário, os problemas dos serviços 
digitais prejudicam seriamente a capacidade das 
pessoas de viver o seu dia a dia. Por isso, a per-
formance de software está se tornando uma pre-
ocupação crescente para as empresas. Mas se as 
empresas entendem a importância de evitar es-
sas falhas, por que esses problemas estão acon-
tecendo cada vez mais com mais frequência?

A tecnologia está cada  
vez mais complexa
A crescente complexidade dos ecossistemas tecno-
lógicos é o maior fator para o aumento de inciden-
tes que afetam a performance das organizações. 
Os serviços digitais modernos estão baseados em 
ambientes híbridos, em Nuvem e com múltiplas 
tecnologias conectadas. Esses serviços, no geral, 
são acionados por meio de microsserviços e Contê-
ineres dinâmicos, criando um cenário de constantes 
mudanças a serem administradas continuamente. 
Nesse cenário, gerenciar a performance das aplica-
ções de maneira manual se tornou uma tarefa im-
possível. Afinal, enquanto os sistemas de tecnolo-
gia ficam mais complexos, as equipes de TI se veem 
diante de uma enorme pressão para identificar e re-

solver rapidamente a origem de qualquer problema.
Há várias razões pelas quais é impossível 

para as empresas gerenciarem de forma manu-
al seus ecossistemas digitais. Em primeiro lu-
gar, a infraestrutura e as plataformas de tecno-
logia estão sendo divididas em várias camadas, 
fato que exige novas e específicas ferramentas 
de monitoramento para que as equipes possam 
ter visibilidade total sobre a performance da 
rede. Além disso, as novas tecnologias tam-
bém são altamente dinâmicas e exigem atu-
alização constante dos recursos e padrões de 
análise. É essa relação de mudanças recorren-
tes que torna impossível para que as equipes 
acompanhem seus ambientes de TI a partir de 
ferramentas de monitoramento tradicionais. 
Como resposta, as organizações precisam ser 

capazes de automatizar o maior número possí-
vel de processos e operações de tecnologia. As 
companhias devem ter a capacidade de detec-
tar automaticamente os problemas e, a partir 
de então, usar a inteligência artificial (IA) para 
identificar a causa raiz das falhas com precisão. 
Os recursos modernos e de automação também 
podem ajudar as empresas na busca pela corre-
ção automática, para que o sistema de moni-
toramento possa detectar problemas e aplicar 
correções antes que haja uma interrupção total.

Como seguir o caminho  
de forma inteligente
Embora a mudança para a Nuvem tenha tornado 
as empresas muito mais ágeis, a verdade é que 
toda essa transformação aumentou de forma 
exponencial a complexidade dos ecossistemas 
digitais. Essa condição provocou um enorme im-
pacto na capacidade das organizações de moni-
torar com êxito a performance de suas redes e 
de corrigir qualquer problema de maneira rápida 
e eficiente. Agora, a Inteligência Artificial é a no-
vidade para combater essa situação e devolver a 
capacidade de análise às empresas. Em última 
análise, a automação permitirá que as equipes de 
TI forneçam experiências de usuário mais consis-
tentes, gerando muito mais valor às empresas. As 
soluções de inteligência de gestão estão disponí-
veis e é essencial que os CIOs busquem a alta efi-
ciência dos serviços como diferencial competitivo 
para o sucesso das operações.

Michael Allen - vice-presidente e chief Technology 
Officer para EMEA da Dynatrace

Como a performance de software 
afeta o sucesso das empresas

14 Edição 22 / Março de 2019 OPINIÃO || Michael Allen

14-15.indd   14 07/03/2019   10:06:22



14-15.indd   15 07/03/2019   00:54



16 Edição 22 / Março de 2019

A IBM realizou 
seu já tradicional 
PartnerWorld, evento 
paralelo ao Think, 
principal conferência 
de tecnologia da 
companhia, para 
apresentar as últimas 
estratégias e iniciativas 
para impulsionar 
 técnica e 
comercialmente  
seu ecossistema.

TECNOLOGIA || POR MARCELO GIMENES VIEIRA

Os dados são a base para a com-
petitividade, destacou Ginni 
Rometty, CEO da IBM, ao ini-

ciar sua palestra na abertura do Think, 
evento anual da multinacional realiza-
do em fevereiro de 2019, em São Fran-
cisco. Se retirada do contexto, a frase 
não aporta nada novo, mas Rometty 
a usou como pano de fundo para in-
troduzir o que chamou de ‘segundo 
capítulo’, uma espécie de fase dois da 
jornada das empresas rumo à maior 
digitalização, com a inteligência arti-
ficial, IA, ganhando escala, o modelo 
de computação em nuvem se consoli-
dando como híbrido e a segurança dos 
dados exercendo um papel cada vez 
mais relevante.

IA e multicloud  
puxam novo  
perfil de canal
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 “Enquanto, no primeiro capítu-
lo, vários clientes colocaram algumas 
aplicações na nuvem pública, agora 
eles movem as aplicações de missão 
crítica; e isto vai demandar containers, 
kubernetes e tecnologias abertas”, 
afirmou para uma plateia de milhares 
de pessoas, explicando que, dentro 
do modelo híbrido que se desenha, as 
empresas devem ter 40% dos worklo-
ads em nuvem privada e 60% na pú-
blica e, se forem reguladas, o inverso.

 Dentro desta visão de escalar in-
teligência artificial, um dos principais 
anúncios do Think foi a expansão da 
plataforma de IA, o IBM Watson, fi-
cando portável para todas as nuvens 
e em um modelo de código aberto, o 
que ganhou mais força com a aquisi-
ção da Red Hat. A CEO destacou que 
colocar IA no core de maneira segura e 
escalável tem sido o foco da IBM para 
tornar a inteligência artificial acessí-
vel a um número maior de empresas. 
“IA tem o potencial de adicionar perto 
de US$ 16 trilhões ao Produto Interno 
Bruto mundial”, ressaltou Rob Tho-
mas, gerente-geral da IBM Analytics.

 Com inteligência artificial, mul-
ticloud e segurança despontando, os 
parceiros que vendem IBM também 
precisam se transformar. A multi-
cloud, explicou Arvind Krishna, vice-
-presidente para nuvem híbrida da 
IBM e diretor da IBM Research, acelera 
os negócios e cria, não apenas novas 
oportunidades como uma nova reali-
dade para os canais. 

 Na abertura do IBM Partne-
rWorld, que antecedeu o Think, John 
Teltsch, gerente-geral do ecossis-
tema de parceiros da IBM, destacou 
que a companhia segue adiante com 
a estratégia de parceiros desenvolvi-
da em 2018 e que foca na criação da 
próxima geração do ecos-
sistema da com-
panhia.

 “As empresas parceiras dobraram 
o número de especialistas e experts 
em nossas tecnologias”, disse, com-
pletando que muitos já abraçaram 
novas maneiras de fazer negócio por 
meio da integração com terceiros, 
soluções embarcadas e modelos de 
software como serviço em áreas como 
segurança, nuvem, internet das coi-
sas, IoT, e inteligência artificial.  

 “Estamos anunciando novas ma-
neiras de enriquecer a experiência dos 
parceiros e a maneira como eles enga-
jam-se no ecossistema IBM; investi-
mentos para promover a capacitação 
e mecanismos para ajudá-los a dire-
cionar o crescimento levando valor aos 
clientes, com base nas novas ofertas 
de segurança e multicloud”, enfatizou 
o líder para canais.

Durante o evento mundial, fo-
ram lançadas quatro iniciativas 
destinadas a transformar a for-
ma de envolvimento dos canais: 
IBM Business Partner Connect, 
que ajuda os canais a desenvolver 

oportunidades para seus clientes, 
baseadas em inteligência artificial 

Watson; My PartnerWorld, que me-
lhora o gerenciamento das ferramen-
tas do PartnerWorld; Software Deal 
Registration, que dá a parceiros aces-
so a preços especiais; e IBM Power 
Systems, LinuxONE e a iniciativa Z “In 
It to Win It”. A IBM também anunciou 
investimentos para a capacitação e 
programas para ajudar os canais a 
desenvolverem ofertas de gerencia-
mento de segurança e computação 
em nuvem.

 Nuvem — híbrida e multicloud 
— inteligência artificial e segurança 
devem estar no radar dos parceiros, 
conforme ressaltou Marcela Vairo, 
diretora de ecossistemas para IBM 
Brasil. “Ficou claro, já que a nuvem é 
híbrida, que sempre terá algo em casa 
e algo fora. O parceiro tem de ajudar 
o cliente a conviver com isto, a criar 
a arquitetura e a prestar serviço de 
consultoria”, disse a executiva. Isto 
representa uma oportunidade enor-
me para canais, portanto, o perfil do 
canal hoje é totalmente diferente. É 
essencial ampliar o conhecimento e 
os horizontes.

 

Verde-amarelo
Agregar parceiros com estas novas 
particularidades já resultou em fru-
tos à IBM. Falando com jornalistas 
brasileiros no evento, Tonny Martins, 
gerente-geral da IBM Brasil, disse que 
a empresa cresceu em 2018, tanto em 
presença quanto em ganho de mer-

cado. O crescimento, segundo 
ele, se deu nos dois grandes 

grupos: o das cem maio-
res empresas, onde a 

IBM avançou na 
cadeia de va-

lor, prin-
cipal-

Quanto mais verticalizado 
o canal estiver, seja por 

indústria ou por domínio de 
tecnologia, mais chances de 

sucesso ele terá
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mente impulsionada pela de agenda 
de transformação digital e incorpo-
ração de soluções cognitivas; e o das 
pequenas e médias empresas, contas 
atendidas pelo ecossistema. “Traba-
lhamos para empoderar os parceiros 
para eles entenderem a plataforma e 
as soluções cognitivas”, disse.

A transformação dos parceiros 
teve como objetivo adicionar em-
presas com visão mais estratégica e 
holística do cliente, canais com perfil 
mais de integradores e que conse-
guem entender as indústrias e criar 
soluções focadas. “Em 2018, fizemos 
uma mudança grande no programa 
para incentivar os canais a vender para 
novos clientes e novas indústrias, por 
exemplo, dando incentivos e rebates 
maiores. Começamos um programa 
para dar mais suporte a novos e di-

ferentes modelos de negócios e que 
incluíssem nossa tecnologia, como 
o canal desenvolvendo uma solução 
própria e replicável”, explicou Marcela.

 Segundo a diretora, quanto mais 
verticalizado o canal estiver, seja por 
indústria ou por domínio de tecnolo-
gia, mais chances de sucesso ele terá. 
“Precisávamos adaptar o modelo de 
programa de canais para isto e o fize-
mos, mudando a parte de incentivos 
para motivá-los”, assinalou. 

Como resultado, Martins disse que 
os negócios de pequenas e médias em-
presas, PMEs, da IBM com parceiros 
cresceram três dígitos em 2018 em re-
lação a 2017. “Se os business partners 
querem vender por preço não somos 
a empresa, mas, se quiserem adicio-
nar soluções de transformação digital 
etc. somos o provedor natural”, disse 

Pierre Marchand, vice-presidente para 
a unidade de sistemas da IBM América 
Latina, antes de salientar que 75% dos 
negócios da região de power e storage 
é por parceiros e que 40% das vendas 
de armazenamento é de software. 

 Marchand vê também oportuni-
dade para os canais na área de main-
frame, mas lembrou que é necessária 
especialização para entrar nesta seara, 
porque não se trata de uma platafor-
ma fácil. “Espero triplicar as contas 
novas de mainframe em comparação 
com 2018 e penso que isto se dará pe-
los canais. Queremos que a quantida-
de de parceiros que vendem mainfra-
me siga crescendo”, disse 

A jornalista viajou aos Estados Unidos 

a convite da IBM. 
Mais informações sobre o PartnerWorld 
2019 você encontra no  
www.inforchannel.com.br

5 em 5
Conheça cinco previsões de inova-
ções científicas e tecnológicas que 
deverão mudar a forma como as 
pessoas trabalham, vivem e intera-
gem, de acordo com a IBM:

Digital Twin — Um gêmeo digital 
de terras, atividades e recursos 
agrícolas estará disponível para 
diversos segmentos, resultando 
em economia de recursos compar-
tilhados, que permitirá o aumento 
do rendimento das culturas e a 
segurança alimentar, a um custo 
ambiental menor;

Blockchain — Esta tecnologia – 
combinada com internet das coisas 
e inteligência artificial — vai colocar 
mais alimentos em nossos pratos, 
reduzir a quantidade de lixo que 
produzimos e diminuir a perda de 
alimentos já que os agricultores 
aumentarão o rendimento das co-
lheitas e os produtos chegarão aos 
consumidores mais frescos;

Mapeamento do microbioma — 
Isto nos protegerá de bactérias 
ruins, porque os micróbios vão tra-
zer informações importantes sobre 
o que consumimos graças a uma 
nova técnica que nos permitirá 
analisar eficazmente sua consti-
tuição genética;
 Telefone como detector de bac-
térias — Pesquisadores da IBM es-
tão criando sensores portáteis de 
inteligência artificial que podem 
detectar agentes patogênicos 
transmitidos por alimentos. Esses 
sensores de bactérias móveis au-
mentarão drasticamente a veloci-
dade de um teste de patógenos de 
dias para segundos;

Novo conceito de descarte de lixo 
e criação de plásticos — Fábricas de 
poliéster serão capazes transformar 
o lixo em algo útil. Essa transição 
será impulsionada por inovações 
como o VolCat, um processo quími-
co catalítico que digere certos plás-
ticos em uma substância que pode 
ser alimentada diretamente nas 
máquinas de fabricação de plástico 
para fazer novos produtos.

Próxima geração de canais
Com a evolução do mercado de TI, há 
uma confluência de mundo dos parcei-
ros, disse Jorge Goulu, vice-presidente 
do ecossistema de parceiros para IBM 
América Latina. Na região, a multina-
cional conta com 1,7 mil parceiros ati-
vos; 40% deles são novos, com perfil 
mais de integrador e consultor.
Os parceiros precisam pensar com 
os clientes; o que querem fazer da 
companhia. E, de acordo com o vi-
ce-presidente para a AL, eles estão 
pedindo transformação digital, o que 
passa por IA e arquitetura de dados. 
“Os parceiros têm de investir e fazer 
alianças. Precisam entender para 
mostrar aos clientes como avançar; 

não ter medo de aportar coisas na nu-
vem, buscar tecnologia e arquitetura 
que se posicionem na nuvem que seja 
multicloud, aberta, segura; e pensar 
em microsserviços”.
 Fundada há menos de um ano, a Cogi-
tant é um exemplo deste novo perfil. A 
empresa fornece soluções de chatbot 
a pequenas e médias empresas de 
comércio eletrônico no Brasil. A ferra-
menta vem com Watson incorporado, 
deixando IA acessível a PMEs, segun-
do explicou o cofundador Fernando 
Campilho. “Este é um mercado de 
desassistido. Na prática, os clientes 
nem sabem que isto existe ou acham 
que é algo para os grandes bancos e 

as teles. Existe um mercado gigante 
nesta área, são 700 mil e-commerces 
no Brasil e queremos escalar isto”, diz.  
 Já a empresa de Roberto Francisco 
se transformou completamente com 
a chegada do Watson ao Brasil. “Em 
2013, quando a IBM leva o Watson 
para o Brasil, vimos oportunidade de 
reativar conhecimento que tínhamos, 
ao mesmo tempo em que a IBM esta-
va dando sinais das mudanças que o 
mercado teria. Decidimos mudar tudo 
e trocamos até de nome. Durante 27 
anos a empresa foi Plansis e entende-
mos que teríamos de mudar. A Kukac 
nasce como spin-off e acabou engolin-
do a Plansis”, conta o CEO.

“As empresas parceiras 
dobraram o número 
de especialistas e 
experts em nossas 
tecnologias
Teltsch

“Trabalhamos para 
empoderar os parceiros 
para eles entenderem 
a plataforma e as 
soluções cognitivas
Martins

“As empresas devem ter 
40% dos workloads em 
nuvem privada e 60% 
na pública e, se forem 
reguladas, o inverso
Ginni
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Colheita promissora

Fornecedores de soluções, de 
maquinários e equipamentos 
com sistemas embarcados 
e consultorias, além de 
incontáveis startups 
competem para atender 
ao agropecuarista que, na 
ponta, quer reduzir custos e 
aumentar a produtividade. 
Porém, problemas de 
conectividade dificultam 
avanços

Construir, gerenciar, manter e 
expandir uma fazenda nun-
ca foi fácil, nem no SimFarm, 

jogo desenvolvido pela Maxis e lan-
çado em 1993. Ele impõe inúmeros 
desafios como oscilações climáticas 
e de mercado, pragas, problemas 
com a criação; compra de máquinas 
e a comercialização e escoamento 
de seus produtos, além da neces-
sidade – ou desejo – de expansão. 
Saindo das simulações, executar 
todas essas tarefas na vida real re-
quer sistemas preditivos, análises 
de dados, automação, drones e In-
ternet das Coisas – IoT. 

Além de inovações tecnológi-
cas, as revendas, integradores e os 
services providers capacitados para 
atender a este segmento ajudam na 
tomada de decisões, que resultarão 
em lucratividade e manutenção dos 
negócios.

Hoje, muita inovação ampara 
o agronegócio, que deve ver o Pro-
duto Interno Bruto - PIB crescer 2% 
em 2019, segundo a Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil 
– CNA. Longe de estar relacionado 
somente ao campo, o setor tem em 
sua cadeia, além da própria produção, 
a industrialização de produtos, o de-
senvolvimento de maquinários, e a 
adoção de soluções tecnológicas para 
automatizar, agilizar e dinamizar ati-
vidades e processos inerentes a ele.

Uma das grandes apostas do 
atual governo, essa área ainda en-
frenta dois grandes gargalos: logís-
tica e conectividade para otimizar 
os processos do campo e integrar o 
grande volume de dados. É preciso 
superar essas barreiras para a agri-
cultura chegar à revolução digital.

Em um universo que reúne fa-
bricantes, canal de distribuição, um 
sem-número de startups e, parale-
lamente, a manufatura de máqui-
nas e equipamentos com tecnolo-
gias embarcadas, a indústria de TI 
oferece um leque de oportunidades. 
Na visão de Kleber Alencar, diretor 
executivo e líder de Agronegócio da 
Accenture, o mercado de oferta de 
soluções de TIC para essa indústria 
ainda não está consolidado. Na-
turalmente, as grandes empresas 
farão as aquisições e haverá um 
movimento de fusões. Para ele, a 
melhoria da conectividade também 
é uma questão de tempo. 

As máquinas e equipamentos 
atuais, com sofisticadas tecnolo-
gias embarcadas impressionam 
muito, porém, os sistemas são fe-
chados. “Por isso, a manutenção é 
uma das grandes preocupações em 
relação a colheitadeiras, caminhões 
e carros robotizados ou com algum 
tipo de automação. Ao mesmo 
tempo, as empresas de insumos e 
de sementes competem com o mer-
cado de tecnologia porque provêm 
serviços no campo, assim como o 
fabricante das máquinas”, comenta 
Alencar. 

Mesmo assim, a indústria de 
equipamentos robotizados tem um 
grande potencial de crescimento. 
De acordo com a sétima Pesquisa 
de Hábitos do Produtor Rural, da 
Associação Brasileira de Marketing 
Rural e Agronegócio - Abmra, feita 
em 2017, dos 2.835 produtores ru-
rais entrevistados em 15 estados, 
apenas 33% contam com elemen-
tos de agricultura de precisão. Os 
dados mostram que existe uma 
grande demanda por tecnologias 
capazes de auxiliar o monitoramen-
to do trabalho no campo e o serviço 
pós-venda, que serve de apoio re-
moto aos clientes.

“Hoje já existem sensores de 
solo para análise de dados, irrigação 
inteligente, imagem de satélite... 
Como podemos usar essas informa-
ções para atender a essa nova de-
manda? IoT é uma nova onda que 
funcionará como infovia para tra-
balhar com dados heterogêneos de 
diversos dispositivos e dá margem 
para outras tecnologias”, explica 
Silvia Massruhá, chefe-geral da 
Embrapa Informática Agropecuá-
ria. A empresa tem se posicionado 
como grande facilitadora da agricul-
tura digital e, assim, funciona como 
aceleradora para melhorar a produ-
tividade.

A tendência é que a geração de 
dados aumente exponencialmente 
e, nesse contexto, entra em cena a 
inteligência artificial – IA com ma-
chine learning, mineração de dados 
estruturados e não estruturados. 

Para o Bndes, o benefício espe-
rado para o País com a tecnologia 
de Internet das Coisas – IoT pode 
chegar a R$ 200 bilhões em 2025, 
em quatro verticais: campo, cidade, 
indústria e saúde. No ano passa-
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do, a Frost & Sullivan estimou que 
em 2021 alcançaria uma receita de 
US$ 3,39 bilhões no segmento. 

As colheitas para  
o canal
Revendas e integradores especia-
lizados nessa atividade econômica 
são fundamentais para a oferta de 
consultoria e para a venda de solu-
ções sob medida. O canal, como é 
o caso da Accenture, tem uma vi-
são mais genérica e ampla, já que 
não há tanta clareza de como esse 
arcabouço tecnológico vai evoluir. 
Então, a tática é tender para um 
nível macro. “Antigamente o canal 
seguia a linha de vender de tudo, 

mas hoje está se preparando para a 
oferta de plataformas que possam 
se integrar com outras tecnologias 
e que estejam ao redor disso. Prin-
cipalmente as empresas maiores”, 
observa Alencar. 

Blockchain figura como uma 
tecnologia de vanguarda. Há recur-
sos para sua adoção, assim como de 
criptografia e sequenciamento do 
blcockchain. Porém, não há expec-
tativa de que seja a grande vedete 
do mercado neste ano.

“Mas, como existem as fintechs 
e muitas possibilidades de uso de 
blockchain, por exemplo, no GPS e 
na colheitadeira, somente quando 
uma grande empresa disser que 
adotou a tecnologia, aí pode ser que 

os demais elos da cadeia também 
passem a usar”, comenta Marco 
Antônio Salvo, consultor Nacional 
da Sankhya.

Um ponto que vale destacar é 
que o setor carrega um legado de ge-
rações despreparadas para a Indús-
tria 4.0 e, agora, o agropecuarista 
começa a contratar profissionais do 
mercado ou, no caso de gestão es-
tritamente familiar, os mais novos 
assumem o comando dos negócios.

Agro 4.0
Integrar os dados de forma a criar 
conectividade. Esse é o desafio e ao 
mesmo tempo a oportunidade para 
o mercado de TIC, num setor que já 
tem tudo para viver a revolução digi-
tal e adotar as facilidades da Indús-
tria 4.0. Porém, está na versão 3.0, 
dada à complexidade na cadeia pro-
dutiva e ainda por ter muito a evo-
luir na questão das comunicações. 
No entanto, existem diversos con-
sórcios, laboratórios e parcerias que 
têm projetos-piloto em andamento 
ou iniciativas já implementadas.

É o caso da IBM que deve anun-
ciar em breve, iniciativa para me-
lhorar questões no ambiente do 
agronegócio, como a conectivida-
de. “Nesse projeto basicamente 
teremos uma rede de comunicação 
instalada numa fazenda, usando 
radiofrequência – Nesh, que permi-
te ampliar o alcance onde não exis-
te internet. Ela será também usada 
em lugares ermos, para conectar 
comunidades e os dispositivos no 
campo”, comenta Percival Lucena, 
pesquisador do Laboratório da IBM 
Research Brasil.

Ele também explica que a com-
panhia utiliza Inteligência Artificial 
para dar sentido aos dados extraí-
dos de toda a cadeia do agronegó-
cio, até chegar ao consumidor final. 
Hoje, já é possível detectar a conta-
minação de um alimento antes que 
ele chegue ao último elo da cadeia. 

O Programa do Ministério da Ci-
ência e Tecnologia e Comunicações 
– MCTIC, com o Bndes para Internet 
das Coisas, fez um mapeamento 
para a área rural, para saber o grau 
de maturidade do mercado, onde 
vale realmente investir, o que cabe 
aos setores público e privado. Por 
sua vez, a Embrapa está fazendo 
um piloto em grãos e leite, com pro-

dutores que usam tecnologias para 
ver o que é adequado e viável para o 
pequeno, médio e grande produtor. 
Esse projeto foi aprovado em janei-
ro de 2019 e está na fase de pré-
seleção. “Nosso consórcio envolve 
associações, produtores de várias 
regiões do País, de todos os biomas 
e em diferentes cenários”, comenta 
Silvia. É um projeto de dois anos e 
deve entrar em produção a partir do 
segundo semestre de 2019. 

A executiva da Embrapa conta 
que também vem trabalhando com 
dados e serviços disponibilizados 
de forma pública, via API ou mi-
crosserviço, criando comunidades 
de desenvolvedores numa platafor-
ma colaborativa, onde as empresas 
poderão prestar serviços com base 
nesse modelo.

Hoje, a IBM encabeça vários pro-
jetos. Como o que tem em conjunto 
com a BRF e a rede varejista Carre-
four para reforçar a rastreabilidade 
de alimentos. Por meio do Food 
Tracking, que utiliza a tecnologia 
blockchain, o intuito é informar ao 
consumidor a procedência dos ali-
mentos, considerando todas as eta-
pas: produtiva, comercial e logísti-
ca. Na Belagrícola, que comercializa 

Agtech
De acordo com recente mapeamento da Associação Brasileira de Startups, 

ABStartups, o País conta hoje com 182 agtechs ativas. Entre elas, está a Agros-
mart, plataforma de agricultura digital líder na América Latina, que tem como 
principal objetivo ajudar produtores rurais a tomar as melhores decisões e se-
rem mais resilientes às mudanças climáticas. O uso do sistema permite eco-
nomizar até 60% de água, 30% de energia e aumentar a produtividade em até 
15%, tornando o cultivo mais inteligente.

Como exemplo de companhia brasileira destinada a investir em inovação 
no meio agro, a SP Ventures que busca participação acionária em empresas 
inovadoras e com alto potencial de crescimento. Além de investimento finan-
ceiro, a equipe da SP Ventures trabalha para transformar pequenos negócios 
em grandes companhias de alto impacto.

Já a Fundepag, com seus 40 anos de história, incentiva pesquisas em todos 
os setores que compõe o meio agro: horticultura, pecuária, pesca. Ela aproxima 
pesquisadores, institutos, hubs de inovação e de novos negócios em expansão 
e ecossistema de empreendedorismo em prol do crescimento do setor. Com 
atuação nacional, a empresa tem hoje parceria com mais de 48 organizações 
de ciência e tecnologia e já realizou mais de mil eventos de transferência de 
conhecimento, seis mil projetos, além de contar com mais de 2,5 mil financia-
dores públicos e privados.

Com esses pilares unidos, o setor agropecuário nacional garante mais lon-
gevidade e eficiência para cumprir os desafios que virão. O segmento mais rico 
do País tem um horizonte tech e próspero à frente.

“

“Melhoria da 
conectividade 
também é uma 
questão de tempo no 
agronegócio
Alencar, da Accenture
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“Rede Nesh será 
usada em lugares 
ermos para conectar 
comunidades no 
campo
Lucena, da IBM Research

“Algumas tecnologias 
ainda não podem 
ser usadas, porque a 
banda é limitante
Panachão, da Dimension Data

de grãos a insumos, foi adotado 
rastreamento com o uso de dispo-
sitivos de IoT, que fornece dados de 
medição e transação, registrados 
na base de dados inviolável (block-
chain), para garantir a procedência 
e a qualidade nos trâmites de soja 
e de milho.

A Urbano Agroindustrial, em-
presa de alimentos, implementou 
um sistema para monitoramento 
e controle do volume dos grãos ar-
mazenados nos silos. Desenvolvi-
do pela Senior, desenvolvedora de 
software e parceira da IBM, o pro-
jeto é pioneiro no Brasil e envolveu 
a automatização dos processos por 
meio do uso de IoT e computação 
cognitiva. E, ainda, o AgroPad, tec-
nologia móvel de análise de solo e 
da qualidade da água das lavouras. 
O sistema funciona por meio de um 
cartão de papel, associado a um 
aplicativo para dispositivos móveis, 
como celulares e tablets. A amostra 
é colocada em um lado do cartão, 
que contém um chip para fazer a 
avaliação. Os dados são armaze-
nados sob uma figura com círculos, 
que representam cada componente 
analisado.

Evolução das 
máquinas 
A automação dos equipamentos é 
uma realidade, mas ainda há mui-
to para crescer, portanto, muitas 
chances para o canal. Mas, como 
sinaliza a Accenture, as soluções 
são embarcadas e os sistemas pro-
prietários, e podem ser uma barreira 
para adquirir máquinas robotizadas, 
uma vez que o risco de manutenção 
é alto. No entanto, algumas empre-
sas oferecem serviços remotos para 
gerenciá-las. 

É o caso da Agco, fabricante e 
distribuidora mundial de equipa-
mentos agrícolas, que oferece o 
Auto-Guide 3000, que guia auto-
maticamente o trajeto da máqui-
na no campo e atua com níveis de 
precisão submétrico, decimétrico 
ou centimétrico. Já o sistema de 
telemetria AgCommand acompa-
nha, em tempo real, diversos indi-
cadores técnicos remotamente. E 
a terceira ferramenta é o FieldStar 
II. Embarcado nas colheitadeiras, 
é um sistema para mapeamen-
to mecanizado da produtividade, 
onde os dados de colheita são ar-
mazenados em um dispositivo mó-
vel (dendrite).

Adubo para o setor
Embora nos últimos anos a tecnolo-
gia de telecomunicações tenha che-
gado ao campo com banda larga, 
ainda é escassa diante da necessi-
dade que o agronegócio tem para 
avançar na adoção de inovações, 
como soluções de IoT, Inteligência 
Artificial e bots. Independentemen-
te do tão esperado 5G, o alcance do 
4G ainda é baixo. Nesse sentido, 
as empresas de satélite e redes de 
baixa energia dominam em regiões 
onde não há sinal. 

Vale do Piracicaba ou Agtech 
Valley são alguns dos nomes pelos 
quais a cidade paulista de Piracicaba 
é conhecida. Localizada a 160 qui-
lômetros de São Paulo, vem sendo 
conhecida porque é um polo de de-
senvolvimento de tecnologias vol-
tadas ao agronegócio. A campanha 
que deu origem a esse movimento 
foi idealizada por Sergio Marcus 
Barbosa, engenheiro agrônomo for-
mado pela Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz – Esalq-USP, 
e gerente-executivo da incubadora 
tecnológica da Universidade, a Esal-
qTec, instalada na cidade.

Segundo Barbosa, a EsalqTec 
– junto com a Ericsson, a Vivo e a 
Raízen – está em um programa de 
conectividade no campo chamado 
Agro IoT Lab. A Ericsson trabalha 
com hardwares; a Vivo, com siste-
ma de telefonia e a Raízen traz um 
caso claro de necessidade de conec-
tividade para operação em campo.

Para Augusto Panachão, diretor 
de soluções e tecnologia da Dimen-
sion Data, canal da Cisco, redes de 
baixa energia, como Lora, SIG FOX, 
são fundamentais para a agricultura 
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A arquitetura de rede LAN e WLAN da Aruba facilita
a conectividade definida por software da matriz e de suas filiais,
fornecendo uma rede aberta, segura e autônoma. A complexidade, 
variedade e volume de usuários e coisas que se conectam a redes forçaram 
a TI a mudar a maneira como constroem e operam redes de última geração.

A arquitetura Mobile First da Aruba acelera a
inovação na era dos dispositivos móveis, IoT e nuvem.

MELHOR EXPERIÊNCIA
DE USUÁRIO

Aruba NetInsight
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“Quando uma grande 
empresa adotar 
blockchain, os 
demais elos da cadeia 
passarão a usar
Salvo, da Sankhya

“A conectividade de 
fato é um grande 
gargalo no campo
Guimarães, da Hughes

de precisão. O que é comum no cam-
po são as redes sem fio com taxas 
de transmissão mais baixas. “Algu-
mas tecnologias ainda não podem 
ser usadas de qualquer lugar, porque 
a banda é um fator limitante, mas 
vejo um grande esforço e investi-
mento por parte das operadoras de 
telecomunicações”, comenta.

Rafael Guimarães, presidente 
da Hughes do Brasil, afirma que a 
conectividade de fato é um grande 
gargalo no campo. Atuando no mo-
delo de vendas indiretas, com as 
revendas em todo o Brasil especiali-
zadas em TV por satélite ou serviço 
e equipamentos de segurança, em 
2022 participará da rede de satélites 
One Web, outra tecnologia de comu-
nicação via satélite por banda larga.

“Hoje, esses equipamentos fi-
cam parados no céu. O Jupter, saté-
lite que chegará em 2021 também é 
geoestacionário, mas terá maior ca-
pacidade de transmissão, dobrando 
a banda que temos no Brasil. Na 
One Web esses satélites ficam ro-
dando, e soma os três geoestacio-
nários e uma constelação que cobre 
o globo todo”, adianta Guimarães. 

Recentemente, a TIM anun-
ciou a parceria com o Adecoagro, 
produtora de alimentos e energia 
renovável, para levar IoT ao cam-
po, por meio do projeto 4G TIM no 

Campo, implementado no Vale do 
Ivinherma, Mato Grosso do Sul. A 
comunicação permitirá atendimen-
to de voz, dados móveis e IoT com 
a instalação de equipamentos 4G 

(eNodeB) na faixa de 700 MHz nas 
fazendas e usinas da companhia.

Pioneira no cultivo de banana no 
norte do Espírito Santo, com uma 
produção de 17 mil toneladas por 
ano, a Doce Bela, que hoje atende a 
toda a região Sudeste, com mais de 
300 funcionários, iniciou em 2014, 
um plano de ação para dobrar o 
faturamento em cinco anos. Como 
parte dessa ousada estratégia, a 
empresa investiu na modernização 
do negócio, adotando o sistema da 
Sankhya, desenvolvedora de siste-
mas de gestão empresarial.

“Com o passar do tempo, os sis-
temas que utilizávamos para gerir o 
negócio foram ficando defasados a 
ponto de não mais atender às nos-
sas demandas”, lembra Fabrício Bar-
reto, sócio-diretor da Doce Bela. Sete 
softwares diferentes faziam a ges-
tão dos processos internos. “Na área 
fiscal registramos um grande ganho 
de tempo no preenchimento dos pe-
didos, pois o sistema, integrado com 
o estoque e o cadastro, já completa 
automaticamente o nome do cliente 
e verifica o preço e a disponibilidade 
do produto em estoque”. Ou seja, 
em dois ou três cliques a nota fiscal 
é gerada com dados precisos e segu-
ros, sem intervenção manual, já que 
tudo é preenchido de forma automa-
tizada pela solução.

O objetivo de Barreto é traba-
lhar todos os processos da empre-
sa dentro da plataforma Sankhya, 
desde a parte operacional de reta-
guarda, até os processos específi-
cos da operação, incluindo a gera-
ção de indicadores de controle de 
desempenho e qualidade. 
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A arquitetura de rede LAN e WLAN da Aruba facilita
a conectividade definida por software da matriz e de suas filiais,
fornecendo uma rede aberta, segura e autônoma. A complexidade, 
variedade e volume de usuários e coisas que se conectam a redes forçaram 
a TI a mudar a maneira como constroem e operam redes de última geração.

A arquitetura Mobile First da Aruba acelera a
inovação na era dos dispositivos móveis, IoT e nuvem.

MELHOR EXPERIÊNCIA
DE USUÁRIO

Aruba NetInsight

SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO NA ERA

DA MOBILIDADE E DA IOT.

TRABALHO DIGITAL
INTELIGENTE

Switches e APs Aruba
Aruba 360 Secure Fabric

Saiba mais em: www.arubanetworks.com/br

Arquitetura
Mobile First
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3 perguntas para  
Wagner Tadeu

vice-presidente de Vendas para AL da Forcepoint, 
fala sobre as tendências tecnológicas e, também 
sobre o mercado de cibersegurança no Brasil.  
Leia a íntegra em www.inforchannel.com.br

Foto:
divulgação

Por que cibercrimosos estão 
sempre passos à frente?
Acontece que a as empresas de segurança 
ainda estão trabalhando no modelo 
antigo. Tem que levar em conta o fator 
humano. Dos ataques existentes, 95% 
têm uma falha humana, proposital ou 
não. Sabemos que 85% vêm da parte 
interna. É preciso evoluir e utilizar uma 
solução que consiga acompanhar ações e 
comportamentos humanos e não somente 
baseada em regras predeterminadas.

Qual é o estado da arte da 
tecnologia para segurança?
Essa tecnologia, caminha para o 
comportamento humano, indo muito 
além de regras estáticas, perímetro, rede, 
firewall, filtro de conteúdo... Tudo isso 
vai continuar, mas terá que ser colocada 
uma inteligência nas soluções para deter 
o controle do que o usuário está fazendo. 

Qual é o mercado para segurança?
Quando conversamos com presidentes, 
CEOs e CIOs, identificamos que a 
preocupação e a verba destinada a essas 
questões têm aumentado ano por ano. 
Mesmo assim, os incidentes continuam 
e crescem a uma taxa de 30%. Isso 
ocorre porque hoje a informação vale 
muito e seus dados estão expostos 
todos os dias. dados estão expostos 
todos os dias. Dificilmente uma 
pessoa não tem um mínimo de 
dados na nuvem. Diante disso, o 
mercado para adquirir soluções de 
segurança é astronômico, porque 
tudo requer proteção, especialmente 
com a transformação digital. 
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©2018 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox,® Xerox e Design,® VersaLink® e “Set The Page Free” são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
¹IDC InfoBrief, patrocinado pela Adobe, Transformação de negócios através de fluxos de trabalho de documentos inteligentes, abril de 2016

6 5 %  B L A C K  + . 2 5  s t r o k e   1 7 0  K e r n i n g   2 7 . 8 7  p t .  s i z e

S E T  T H E  PA G E  F R E E

Apresentamos a família 
Xerox® VersaLink®

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

CASO DE SUCESSO || IRENE BARELLA

Rede eficiente e desempenho nas transações foi o 
resultado do projeto da Yaman na Oscar Calçados, que 
triplicou o faturamento

Chegar na boca do caixa e não con-
seguir levar o produto para casa, 
ou demorar para pagar porque 

o sistema caiu é irritante para o con-
sumidor e prejuízo para o vendedor. 
Mas essa situação foi superada na 
Calçados Oscar, que tem mais de 500 
mil clientes, 26 lojas em nove cidades 
paulistas e atua também no comércio 
eletrônico, com os serviços de TI da 
Yaman Tecnologia. 

Os problemas foram causados por 
desatualizações diversas, como com-
ponentes de acessos ao banco de da-
dos, da versão do servidor e por falhas 
de códigos das aplicações. É sabido 
que, ao se colocar mais eficiência no có-
digo, toda a infraestrutura será usada da melhor forma 
possível. Porém, uma das queixas comuns entre profis-
sionais de TI é quando o desenvolvimento preocupado 
com a entrega, não aplica o melhor algoritmo. Isso acar-
reta falta de eficiência – que também pode ser causada 
por programas escritos há muito tempo ou, ainda, quan-
do é alterado muitas vezes e por diferentes pessoas – e 
gera problema de performance em funções básicas de 
um sistema que, muitas vezes vira um frankenstein.

Para identificar os gargalos foi usada a Yaman Appli-
cations Performance Management, desenvolvida inter-
namente. Com isso, foi possível propor uma forma mais 
eficiente quanto ao melhor uso dos recursos computa-
cionais e os ganhos podem ser visualizados pelos painéis 
de monitoramento de TI da rede.

O desenho de código novo feito pela integradora 
levou à drástica redução de incidentes ocorridos por 
lentidão e indisponibilidade do ERP da Oscar Calçados. 
“De agosto a novembro de 2018 tivemos de 10 a 15 inci-

dentes. Após a intervenção da Yaman redu-
zimos para eventuais dois incidentes e, em 
dezembro, a disponibilidade do sistema foi 
de praticamente 100%”, atesta o gerente de 
TI da Oscar Calçados, Nei Ribeiro. Ele desta-
ca outros benefícios, como a satisfação do 
usuário final ao ser atendido rapidamente 
e aumento na efetivação das compras. “Em 
dias de maior movimento, como no fim do 
ano, são realizadas em média 60 vendas 
por minuto. Mas antes registávamos 20 por 
minuto”, conta. Com o sistema estável, as 
vendas triplicaram e o faturamento teve im-
pacto na mesma proporção.

Outro ganho foi o mapeamento dos 
pontos críticos do ambiente para a evolução 
da aplicação para uma arquitetura madura e 

sustentável. Com a resolução do problema principal, as 
equipes partiram para aumentar a capacidade de tran-
sações. “Criamos uma esteira de desenvolvimento de 
operações e infraestrutura para garantir que suportem o 
aumento do fluxo em datas sazonais.

Em termos tecnológicos a equipe da Yaman utili-
zou Java – Oracle, rodando em Glassfish. Mas o pulo do 
gato é que o cliente é varejo e não está apto para vali-
dar as entregas. “Nosso papel foi identificar quick wins 
para estabilizar e escalar e dar uma radiografia de como 
evoluir”, diz Andrey Coelho, presidente da Yaman. E 
complementa dizendo que o conjunto da obra apresen-
ta contenções por conta de versão antiga, que a arqui-
tetura atual não permite evoluir rapidamente.

“Tiramos o cliente do caótico e estabilizamos 
para leva-lo a planejar como estará em um ano”, 
conclui o presidente da Yaman, que mantém parce-
ria tecnológica, entre outras, com a CA, Dinatrace, 
HP, Veracode e Tricentis. 

Nei, da Oscar Calçados

Nada de  
cliente irritado
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