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2 
017 foi o ano em que a transfor-

mação digital entrou, de fato, 

na agenda de investimento de 

TI. No ano passado, os negócios tor-

naram-se digitais. Neste ano, vere-

mos uma transformação digital mais 

acelerada. Há uma grande pressão 

para reduzir custos, ao mesmo tempo 

em que velocidade, segurança e qua-

lidade continuam tendo um alto grau 

de importância. Nesse contexto, ve-

mos uma grande adoção de ambien-

tes multicloud, evolução natural da 

nuvem híbrida, apontando como defi-

nidor dos negócios digitais do futuro. 

Na nossa matéria de capa, apu-

ramos que o mercado de compu-

tação na nuvem se aproxima da 

maturidade e companhias buscam 

se aproveitar da multicloud. Nes-

se sentido, até empresas de data 

center procuram moldar a sua 

oferta para atender essa deman-

da. Algumas vendem nuvem híbri-

da já preparada para multicloud, 

valorizando infraestrutura legada 

e nuvens privadas.

Em 2018, também veremos a 

Inteligência Artificial (IA) tornan-

do-se real e saindo do campo que a 

definia como uma revolução repen-

tina. Serviços inteligentes já pas-

sam a ter destaque nos orçamentos 

das empresas, com a IA na pauta da 

digitalização. Estudo da consultoria 

Research and Markets aponta que 

o mercado mundial de produtos in-

teligentes deve movimentar cerca 

de US$ 23,4 bilhões até 2025. O 

investimento caminha para ofer-

tas cada vez mais sofisticadas, com 

muito uso de tecnologia cognitiva. 

Na reportagem, mostramos como 

está a oferta desses serviços.

O uso malicioso da IA afetará 

a forma como construímos e ge-

renciamos nossa infraestrutura 

digital e provavelmente exigirá po-

líticas e outras respostas institu-

cionais. Sobre esse tema, mostra-

mos o relatório preparado por 14 

instituições mundiais que revela 

como prever, prevenir e mitigar os 

efeitos de usos maliciosos da IA.

Ainda nesta edição, William Pi-

mentel, da Citrix, contou os novos 

planos da fabricante, que recente-

mente migrou todo o seu portfólio 

para cloud. Também verificamos 

como está a demanda de ciberse-

gurança para o canal de distribui-

ção na seção de canal.

Tenha uma boa leitura!
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Andrew NG, acadêmico de 
Stanford, cofundador do Cou-
rsera.org, uma das mentes 

por trás do Google Brain, defende 
que a inteligência artificial (IA) é a 
nova eletricidade, que está embu-
tida em tudo. E a principal marca 
da Quarta Revolução Industrial é a 
fusão de tecnologias que começam 
a estreitar as fronteiras entre o fí-
sico, o biológico e o digital, trazendo 
desafios para todos os negócios e 
abrindo oportunidades inéditas para 
a inovação.  A inteligência artificial 
é protagonista neste contexto. Seja 
em um carro autônomo, piso de fá-
brica ou hospital, cada uma dessas 
experiências será alimentada por IA. 
Para Alessandro Jannuzzi, diretor de 
Engenharia e Inovação da Microsoft, 
as soluções inteligentes podem tor-
nar o cotidiano de todos mais produ-
tivo. “Os profissionais são liberados 
de determinadas tarefas para que 
possam usar o máximo de sua capa-
cidade para criar e inovar”, pontua.  

INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL: 

transformação
DIGITAL

aSEGUNDA
daONDA
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Para o executivo, no contexto 
de transformação digital existem 
oportunidades para o uso da IA em 
três áreas principais: visão compu-
tacional, serviços de recomendação 
e análise de tendências. No caso 
da primeira, varejistas podem usar 
serviços de análise de imagem para 
personalizar o atendimento ao clien-
te. Em serviços de recomendação 
abrem-se oportunidade para empre-
sas de comércio eletrônico que quei-
ram entender rapidamente as carac-
terísticas comuns dos seus clientes 
e avaliar o potencial de compra por 
produtos. Já a análise de tendências 
permite uma visão futura, que nasce 
com base em dados obtidos e inter-
pretados conforme previsões do ne-
gócio, para assim permitir decisões 
de medidas preventivas.

Não é à toa que hoje a Microsoft 
oferece serviços inteligentes na nu-
vem e está focada na Transformação 
Digital dos clientes, o que de acordo 
com Jannuzzi representa uma opor-
tunidade global de US$ 4,5 trilhões 
em negócios. Com 95% da receita de 
empresas provenientes de canais, 
a Microsoft tem atualmente uma 
base com 80 mil parceiros na Améri-
ca Latina e aproximadamente 20 mil 
no Brasil (incluindo parceiros e re-
vendedores). “O futuro da IA aponta 
para uma tecnologia transparente, 
eticamente construída e que faz 
parte de nossas tarefas do dia a dia, 
seja na empresa em que trabalha-
mos, nos softwares que usamos ou, 
ainda, em nossa vida pessoal, au-
mentando nossas capacidades cog-
nitivas”, pondera.

Na área financeira, por exemplo, 
a IBM foi responsável por implan-
tar no Bradesco uma solução para 
apoiar os gerentes no conhecimento 
dos mais de 60 produtos financei-
ros do banco. Um procedimento que 
levava minutos passou a ser execu-
tado em segundos. Entrou em ope-
ração em 2016, com 85% de asserti-
vidade nas respostas às dúvidas dos 
gerentes. À medida que novas per-
guntas foram incorporadas, o siste-
ma foi retreinado até alcançar hoje 
94% de assertividade.  “Tem menos 
pessoas trabalhando no help desk e 
mais pessoas na curadoria da inte-
ligência artificial”, contou Alexandre 
Dietrich, responsável pelo Watson 
na IBM Brasil.  O executivo defende Roberto Aran, da  Digital Resource

Brasil da everis, pontua que, atual-
mente, há muito investimento em 
tecnologias cognitivas. “Isso per-
mite um entendimento avançado 
da linguagem e a interação com as 
coisas utilizando a voz”, diz.

Estudo da consultoria Research 
and Markets aponta que o mercado 
mundial de produtos de inteligência 
artificial deve movimentar cerca de 
23,4 bilhões de dólares até 2025. O 
levantamento, que se baseou em 
tendências de mercado, dados das 
principais empresas do setor e esti-
mativas, deu especial atenção a 23 
países, incluindo EUA, Canadá, Méxi-
co, Reino Unido, Alemanha, Espanha, 
França, Itália, China, Brasil, Arábia 
Saudita e África do Sul. “O mercado 
tem amadurecido para as possibilida-
des das ferramentas cognitivas, que 
estão apenas no início da sua evo-
lução. Ao longo dos próximos anos, 
veremos mais e mais operações 
sendo realizadas por sistemas inteli-
gentes”, sugere Alexandre Winetzki, 
diretor de P&D da Stefanini. 

Atualmente, a Stefanini conta 
com uma plataforma de inteligência 
cognitiva batizada de Sophie, que 
está em sua versão 2.4. Ela atende 
em 40 idiomas e já foi implemen-
tada em segmentos diversos, como 
indústria, varejo, seguradoras e go-
verno. “Sophie é resultado de anos 
de esforço e investimento, de um 
roadmap claro e de decisões técni-
cas ousadas. Foi desenvolvida como 
um produto que pode ser configura-
do e implementando por uma rede 
de distribuição, que hoje é formada 
por unidades da Stefanini no Brasil 
e no mundo. A criação de uma rede 
de canais que nos apoie é o próximo 
passo no crescimento da plataforma 
Sophie”, antecipa o executivo.

Segundo Fernando Mellone, Se-
nior Territory Manager da Dynatra-
ce no Brasil, cada mercado tem se 
beneficiado de alguma forma com o 
uso de Inteligência Artificial. “A utili-
zação de Assistentes Virtuais, como 
é o caso do Davis da Dynatrace, para 
auxílio de tarefas diárias que aumen-
tam a colaboração entre as diferen-
tes equipes de TI, tem despertado 
muito interesse, especialmente, para 
aquelas empresas que buscam ganho 
de produtividade e maturidade atre-
ladas às boas práticas de Business, 
Development e Operations”, diz. O 

que a IA é uma parceria irreversível 
entre humanos e máquinas. “Com 
automatização dá tempo para anali-
sar melhor. Um sistema pode fazer o 
que é repetitivo. E o humano ganha 
um papel mais estratégico, exigindo 
novas competências e habilidades 
que vão além daquilo que pode ser 
automatizado”, analisa. 

De acordo com Marconi Pereira, 
Diretor do SingularityU Brasil Sum-
mit, que chega ao Brasil em abril pela 
HSM, na China há um maior interesse 
em desenvolvimento de aplicações 
para reconhecimento facial e chips de 
Inteligência Artificial. “O avanço da 
primeira se refere ao controle e vigi-
lância do governo chinês e a segunda 
procura desafiar diretamente as em-
presas americanas, líderes mundiais 
na produção de hardware específico 
para IA”, analisa.

Vias cognitivas
Pedro Javier Lópes Martínez, diretor 
de Tecnologia da Informação para o 
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SERÁ O FIM DO NOC?
Em um cenário do avanço da cloud, do consumo como serviço e de soluções robustas de inteligência 

artificial, o Network Operations Center (NOC – Centro de Comando e Controle) passa a perder 
sentido. É isso o que pensam os especialistas de grandes players da indústria de tecnologia.

Microsoft

“Os NOCs precisam se ajustar 

a todas essas tendências e 

podem assumir um papel 

importante no aprendizado 

supervisionado de novos 

eventos, ajudando a ensinar 

às máquinas novos contextos 

(padrões de imagem ou som, 

por exemplo), identificar falsos 

positivos num estágio inicial e 

fazer com que os programas 

aprendam ainda mais rápido”. 

IBM

“Em uma empresa nativa 

no universo Cloud, o NOC 

nem existe. É necessário 

cada vez mais ter uma 

analítica avançada e 

inteligência artificial para 

ajudar nesta gestão. O NOC 

deve ser mais baseado em 

tecnologia e menos em 

pessoas. Quanto mais a 

Cloud crescer, mais o NOC 

tradicional tende a reduzir”.

Everis

“Os NOCs continuarão a 

existir, mas serão cada vez 

mais operados por robôs”.

Dynatrace

“A abordagem de monitora-

mento tradicional de assistir 

painéis, responder a alertas 

e analisar manualmente os 

conjuntos de dados não fun-

ciona mais. Os ambientes 

de aplicações altamente 

dinâmicos e distribuídos 

de hoje tornaram-se muito 

complexos e se movem 

muito rápido”.

Stefanini

“As organizações mais tradi-

cionais continuam utilizando 

o NOC, mas a tendência é 

que as corporações invistam 

cada vez mais em tecnolo-

gias inovadoras, que possam 

representar um salto de 

qualidade e crescimento”.

06-10_IA_v3.indd   8 02/04/2018   22:31:44
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Estudos do Gartner apontam que os 

investimentos em tecnologia devem 

crescer 4,5% em 2018, sendo que 

apenas a inteligência artificial deve 

gerar US$ 2,9 trilhões em novas opor-

tunidades de criação de valor para as 

empresas até 2021. E também pode 

recuperar 6,2 bilhões de horas de pro-

dutividade perdida com atividades 

repetitivas, ou com a geração de insi-

ghts e novas fontes de receita. 

De acordo com Marconi Pereira, Di-

retor do SingularityU Brasil Summit, o 

cenário de startups chinesas está alo-

Orçamentos em IA aumentam
cando 50% de todo o investimento em 

iniciativas de Inteligência Artificial, em 

contraponto a apenas 9% no cenário 

global e 38% nos EUA. “A China já ultra-

passou os Estados Unidos em produção 

de pesquisa acadêmica relacionada a IA. 

Seu plano vai de agricultura e logística 

a aplicações militares, passando por 

mídia e saúde. No cenário brasileiro, 

espera-se que haja um crescimento de 

18% em relação a 2017, alcançando um 

patamar de US$ 3.2 bi”, contextualiza.

Jannuzzi, da Microsoft, tem ob-

servado que as empresas têm reser-

vado um orçamento cada vez mais 

substancial para investimentos em 

inovação – não só através da área de 

TI, mas também por meio de outras 

lideranças internas. “O detalhe é que, 

na maior parte dos casos, isso acaba 

envolvendo uma discussão centrada 

em iniciativas de IA”, pontua.

Para Alexandre Dietrich, executivo 

responsável pelo Watson na IBM Bra-

sil, empresas que já experimentaram o 

uso de IA passam a prever orçamentos. 

“Ao perceber que a inteligência artificial 

pode suportar várias áreas de negócio, 

as companhias passaram a direcionar 

esforços e recursos para isso”, diz.

Embora ainda não exista com 

tanta frequência um budget ex-

clusivo para investimentos em IA, 

executivos avaliam que há um au-

mento de demanda. “Com o enten-

dimento dos benefícios e potencial 

de ganhos com a utilização de tec-

nologias disruptivas, como é o caso 

da IA, torna-se estratégico que as 

empresas façam cada vez mais in-

vestimentos neste sentido”, con-

clui Mellone, da Dynatrace.

executivo conta que combinando o 
monitoramento Full-Stack (desen-
volvedor que lida com todas as cama-
das da “pilha” tecnológica) à Inteli-
gência Artificial da Dynatrace surgiu 
a possibilidade de ir além de uma 
mera correlação de eventos. “Hoje 
somos capazes de colocar os eventos 
em contexto para determinarmos de 
forma precisa a causa raiz dos pro-
blemas que surgem nos sistemas dos 
nossos clientes”, completa. 

Roberto Aran, Digital Solutions 
Director da Resource, enxerga pos-
sibilidades de aplicação da IA em 
diversos cenários. O mercado de se-
guros, por exemplo, já usa, de certa 
forma, análise preditiva para tomar 
decisão de um determinado cliente. 
Mas com o uso da Inteligência Ar-
tificial eles devem aumentar esse 
processo. Já no agronegócio são 
coletadas informações do campo 
pensando também no Big Data, com 
grande volume de informações e In-
ternet das Coisas (IoT). São usados 
dispositivos para captar informação 
de solo, umidade e, com isso, identi-
ficar a capacidade de geração de pra-
gas. A Inteligência Artificial é usada 
para combinar essas variáveis, para 
entender quanto e quando é neces-
sário usar ou não o agrodefensivo. 
“A Inteligência Artificial gerada no 
futuro será focada para o ganho de 
produtividade. Será elevado o grau 
de produtividade das indústrias, de 
uma forma geral, com base em IA. 
Esse é o grande futuro”, projeta. Alexandre Winetzki, da Stefanini Fernando Mellone, da  Dynatrace

Pedro Javier Lópes Martínez, da  everis
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Os impactos da transformação 
digital sobre as infraestrutu-
ras de TI das companhias são 

verificáveis com cada vez mais fa-
cilidade, e não só pela proliferação 
de serviços de nuvem pública (in-
clusive no Brasil). As organizações 
estão cada vez mais interessadas 
em uma abordagem que considere 
a contratação de várias “nuvens” 
para diferentes usos, e de aplica-
ções capazes de orquestrar estes 
serviços de acordo com preço ou 
desempenho requerido.  

Prioridade de gastos  
em TI para 2018

Entrega de 
infraestrutura e 
serviços em cloud 

Implantação  
de aplicativos 
modernos

Integração de dados 
e aplicativos e 
desenvolvimento

Fonte: Red Hat Global Customer Tech Outlook 2018
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Investe
A preferência fica com as opções híbridas 
multicloud. 37% das organizações consultadas 
estão indo em direção a um futuro multicloud, 
seja implantando ou mesmo planejando 
implantar uma infraestrutura desse tipo 2018

Implantação  
de aplicativos 
modernos

Cloud

Além da Cloud
Outros desafios importantes 

Um terço dos clientes consultados  
disse que suas organizações não têm 
uma estratégia de cloud definida

Não investe

Melhora na  
segurança

Planejam executar iniciativas de 
transformação digital em 2018

Automatização 
 dos processos 

Mais de 50% não têm planos 
para realizar estudos ou 
implementar soluções de 
Inteligência artificial (IA) ou 
aprendizado de máquinas 

Integração de 
dados, processos  
e aplicativos

Pouco mais de 40%  
disse o mesmo sobre  
a Internet das Coisas (IoT)

Fonte: Red Hat Global Customer Tech Outlook 2018

É a chamada multicloud, uma evo-
lução natural para o mercado de com-
putação na nuvem na medida em que 
benefícios como agilidade e flexibili-
dade de contratação são extrapolados 
em benefício dos próprios clientes.

Um estudo recente da Red Hat, di-
vulgado em janeiro, mostra a evolução 
deste cenário: 36% dos entrevistados 
planejam investir uma parte maior dos 
orçamentos na entrega de infraes-
trutura e serviços em cloud, e 37% di-

zem estar implantando ou planejando 
uma infraestrutura multicloud. Aliás, 
a maioria das organizações ouvidas 
(61%) definiu sua infraestrutura atual 
de nuvem como híbrida. A Red Hat ou-
viu mais de 400 clientes da empresa, 
organizações de 26 segmentos espa-
lhadas por 47 países.

“Multicloud é uma evolução da 
nuvem híbrida com flexibilidade, en-
quanto o conceito de nuvem híbrida 
anteriormente considerava apenas 
uma nuvem privada com algum 
transbordo para a pública”, explica 
Silvio Mota, diretor de alianças, ca-
nais e vendas indiretas da Red Hat. 
Esta abordagem serve tanto para di-
ferentes serviços e aplicações quan-
to para usos mais complexos, como 
rodar workloads em mais de uma 
nuvem ao mesmo tempo.

12-15_multicloud.indd   13 02/04/2018   22:34:32
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Companhias como a própria 
Red Hat, além de Cisco, VMware, 
ServiceNow e RightScale, entre 
outras, fornecem plataformas para 
gerenciamento e orquestração de 
várias nuvens, as chamadas CMPs 
(do inglês Cloud Management Pla-
taform). São vendidas on premise e 
como serviço (PaaS) e buscam faci-
litar a visualização, contratação e o 
uso de diferentes nuvens, tanto as 
públicas como as privadas, e repre-
sentam oportunidades para fabri-
cantes e parceiros. 

“Temos um ecossistema razoa-
velmente grande de revenda e todos 
caminham para trabalhar com este 
portfólio [de CMP]”, diz Mota. “Os 
canais estão de olho.”

Uma vantagem bastante clara 
deste tipo de solução é conseguir 
comparar as ofertas de cada prove-
dor de infraestrutura e aproveitar 
melhores preços. Mas não é a única.

“As empresas querem ter 
a opção de múltiplos fornece-
dores”, pondera Bruno Pereira, 
diretor de inovação da Mandic 
Cloud Solutions. “Na prática, 
pesa a questão da flexibilidade. 
Com o CMP você consegue ter 
uma oferta integrada e, quando 
quiser, pode escolher o melhor 
provedor de serviços de acordo 
com a aplicação que quer rodar”.

Para Clayton Ferreira, CTO do UOL 
Diveo, flexibilidade e agilidade são atri-
butos essenciais para que as empresas 
percorram o caminho da transforma-
ção digital, o que torna a abordagem de 
multicloud ainda mais importante. “No 
cenário atual, os times [de TI] já usam 
metodologias mais ágeis de desenvol-
vimento. Dimensionar as nuvens de 
acordo com a necessidade é uma van-
tagem, assim como adaptá-las e pagar 
pelo uso, baixando os custos de desen-
volvimento”, explica.

Fabiano Ribeiro, da Sonda

Silvio Mota, da Red Hat
Clayton Ferreira, da Uol Diveo

Diego Julidori, da Equinix

Bruno Pereira, da Mandic Cloud
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Oportunidade ou ameaça?
Se para fabricantes como a Red 
Hat multicloud representa uma 
oportunidade pura e simples, para 
empresas de data center, que for-
necem serviços de nuvem, trata-
-se de um grande desafio. Como 
evitar que a automatização da 
contratação de nuvem se torne 
uma ameaça? De onde é possí-
vel extrair valor se a nuvem está 
se tornando uma “commodity”? 
Esse foi justamente o motivo que 
levou um cliente da integradora 
EMX Tecnologia a ter todos os 
dados sequestrados por hackers, 
em janeiro deste ano, com o pa-
gamento de 1,6 bitcoins (R$ 90 
mil) para devolver os dados que 
circulam em 400 computadores 
conectados à rede da empresa, 
que atua em todo o País. 

A multinacional Equinix, por 
exemplo, tem apostado no Brasil, 
principalmente no diálogo. A ideia 
é oferecer aos clientes nuvem 
híbrida já preparada para multi-

cloud, valorizando infraestrutura 
legada e nuvens privadas, mas 
ressaltando o potencial de man-
ter infraestrutura e aplicações nos 
data centers da empresa. Segun-
do Julidori, a empresa se prepara 
para trazer ao Brasil a Cloud Ex-
change Factory, abordagem que 
facilita o uso de todos os data 
centers da Equinix espalhados em 
25 localidades pelo mundo.

Braço de data center da mul-
tinacional chilena Sonda no Bra-
sil, a Sonda Ativas está em fase 
de planejamento de novas ofer-
tas que aproveitem multicloud. 
Alguns clientes da companhia já 
aproveitam a tecnologia em pro-
jetos com a AWS, por exemplo. O 
objetivo, explica Fabiano Ribeiro, 
é facilitar aos clientes uma “TI hí-
brida, que aproveite o melhor de 
dois mundos”.

Já o UOL Diveo, braço de data 
center do Grupo Folha, desde 2016 
possui uma oferta de múltiplas 

nuvens como parte da estratégia 
de “transformar digitalmente os 
negócios com múltiplos vendors”, 
explica Cleyton Ferreira. “Temos 
todas as ofertas em um ‘bilhe-
tador’ único, que mostra o que é 
consumido dentro de cada nu-
vem”, explica, ressaltando ainda 
recursos de conexão direta com a 
nuvem da Amazon (AWS), entre 
outros.

A Mandic Cloud, por sua vez, 
apostou na aquisição da Riven-
del, anunciada em fevereiro des-
te ano, para reforçar a oferta de 
serviços na nuvem, o que inclui 
multicloud. “Temos apostado em 
múltiplas nuvens na nossa estru-
tura, inclusive por meio de uma 
plataforma de CMP”, explica Bru-
no Pereira, que também salienta 
a oferta de serviços profissionais 
como um diferencial. Parceiros da 
companhia distribuídos fora do 
eixo Rio/São Paulo reforçam a es-
tratégia de canais.

Mercado em crescimento
Embora o conceito de multicloud 
ainda pareça confuso para o mer-
cado, que de certa forma já se ha-
bituou ao uso de múltiplas nuvens 
(nuvem híbrida) sem orquestração 
– e sem as vantagens de orquestrar 
–, as empresas brasileiras, principal-
mente médias e grandes, já se utili-
zam da abordagem internamente e 
para a oferta de serviços.

Segundo Diego Julidori, gerente de 
produtos e inteligência da Equinix no 

Brasil, as companhias brasileiras es-
tão usando multicloud como base para 
oferta de serviços. Para ele, é um ca-
minho bastante natural, considerando 
que nuvem “virou commodity, onde os 
grandes players estão jogando”. 

Entre os exemplos enumerados 
por Julidori está o mercado de saú-
de (healthcare), de comércio eletrô-
nico e de serviços de TI, estes dois 
últimos já habituados a operar em 
grandes nuvens públicas em bus-
ca de melhores custos e resiliência, 
considerando a flutuação de acessos 
em promoções, por exemplo. 

Para Silvio Mota, da Red Hat, as 
pequenas e médias empresas (PMEs) 
talvez ainda enfrentem dificuldades 
na hora de gerenciar múltiplas nu-
vens, problema que as grandes com-
panhias, com times expressivos de 
TI, talvez não enfrentem. Diego Juli-
dori concorda, na medida em que en-
capsular aplicações e máquinas vir-
tuais para movimentar entre nuvens 
não é tão simples quanto parece.

“Há sim uma grande demanda 
de projetos [de multicloud] no Bra-
sil, com as grandes companhias se 
aproveitando finalmente da nuvem 
pública”, explica Fabiano Ribeiro, 
gerente de produtos da Sonda Ati-
vas, citando um estudo da IDC que 
calcula o crescimento do mercado 
nacional em cerca de 20% no ano 
passado. “As PMEs, que já nascem 
nesse mundo e não têm preocupa-
ção com sistemas legados, também 
se beneficiam”, pondera.
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Cibersegurança 
na era digital

GESTÃO  || POR ROBERTA PRESCOTT

Em evento em Las Vegas (EUA), Fortinet 
chama a atenção para o novo papel da 
segurança no contexto de digitalização 

No processo de transformação 
digital (DX, na sigla em inglês), 
muitas companhias têm reco-

nhecido a segurança como um obstá-
culo, mas sabem que garantir a inte-
gridade do dado é um fator crítico. Os 
desafios para os líderes de segurança 
seguirão crescendo na medida em que 
a digitalização aumenta.

“A cibersegurança é fundamental 
para uma bem-sucedida transformação 
digital. As companhias precisam prote-
ger os dados, estender a segurança de TI 
para a tecnologia aplicada às operações, 
disse Patrice Perche, vice-presidente 
mundial de vendas e suporte, durante 
a abertura do Accelerate 18, evento da 
Fortinet para seus clientes e parceiros, 
realizado em Las Vegas (EUA) em feve-
reiro. “2018 é o ano da transformação na 
segurança”, destacou Perche.

Na visão da Fortinet, a transforma-
ção digital exige uma abordagem ho-
lística da segurança, de forma que ela 
esteja totalmente integrada ao ecos-
sistema. John Maddison, vice-presiden-
te sênior para produtos e soluções da 
Fortinet, explicou que as companhias 
precisam pensar e construir a arquite-
tura de segurança desde o início da digi-
talização dos sistemas e não pensá-las 
como um “acessório”. 

Com a digitalização das empresas 
e os dados indo para nuvem, a TI pre-
cisa pensar na segurança de forma in-
tegrada para atender à nova realidade, 
que fica ainda mais complexa quando 
se adicionam diversos elementos com 
inteligência e conexão na ponta. Como 
assegurar que os sistemas não serão 
invadidos e que os dados estarão pro-
tegidos? Para Derek Manky, estrate-
gista global em segurança da Fortinet, 
a resposta passa pela maior integração 
dos sistemas de segurança.

Manky lembrou que os hackers bus-
cam brechas por onde seja mais fácil 
fazer a invasão; e isto inclui algo tão 
simples quanto spam. Por isto, as em-
presas precisam estruturar suas polí-
ticas de segurança, com definições de 
quem e quais aparelhos têm acesso a 
quais redes e informações, prover trei-
namento dos funcionários e executar 
regularmente de testes na rede. Ser 
proativo é a chave.

Além disto, com a adoção estra-
tégica de negócios digitais, suas redes 
precisam evoluir para incluir internet 
das coisas, multicloud, e ambientes vir-
tualizados com complexos fluxos de tra-

John  
Maddison,  
da Fortinet

balho, tornando-se necessário transformar 
a maneira como é endereçada a segurança. 
Isto porque a transformação digital cria uma 
superfície digital dinâmica de ataques que re-
quer uma estrutura adaptável de segurança. 

Desde o ano passado, a Fortinet vem de-
fendendo o conceito que chamou de Security 
Fabric. A visão da fabricante é que as compa-
nhias precisam contar com uma infraestru-
tura completa de segurança, seja com produ-
tos da Fortinet, seja de parceiros, e ter uma 
única interface de gestão. É o que chama de 
segurança fim-a-fim e que chega na ponta, 
protegendo os diferentes dispositivos.

Nesse sentido, a companhia bate bas-
tante na tecla da necessidade de existir in-
teroperabilidade entre os orquestradores e 
controladores de diferentes fabricantes. “As 
empresas que vendem orquestração não 
conversam. A menos que você compre tudo 
de um mesmo vendedor, não funcionará”, 
disse Maddison.

Para tratar desta dificuldade, a Fortinet 
anunciou expansão do seu programa Fabric-
-Ready Partner para 11 provedores, incluindo 
cinco empresas de nuvem pública (Google, 
Oracle, IBM, Amazon e Microsoft). Até o mo-
mento, 42 empresas fazem parte do progra-
ma que entrega ofertas fim-a-fim pré-inte-
gradas e prontas para a implantação.

Por trás desta expansão está a visão 
da companhia de que a mobilidade, a com-
putação em nuvem, a internet das coisas 
e as redes definidas por software reque-
rem uma transformação na maneira como 
a indústria endereça a segurança. Cada 
vez mais, é preciso suportar a automação 
dos processos de negócios. 

*A jornalista viajou a Las Vegas a convite 

da Fortinet

Ataques provenientes de apa-
relhos conectados à internet fi-
zeram manchetes em 2017. En-
dereçar este problema também 
está no foco da Fortinet, como 
ressaltou Ken Xie, fundador e 
CEO da companhia que vendeu 
US$ 1,8 bilhão em 2017, um 
crescimento de 19% na compa-
ração anual. “Queremos crescer 
em IoT e em tecnologia de au-
tomação (OT, na sigla em inglês 
para operational technology). 
Nossos concorrentes não entra-
ram neste espaço. Existe uma 
oportunidade de US$ 9 bilhões 
em IoT, que inclui, por exemplo, 
como fazer carros autônomos 
mais seguros”, destacou.

A tecnologia de automação 
está por trás do monitoramen-
to, controle e operação de má-
quinas e plantas industriais. No 
entanto, esta automatização 
não tem sido gerenciada ali-
nhada com o departamento de 
tecnologia da informação e, por 
isto, algumas questões rela-
cionadas à segurança acabam 
negligenciadas. “[Estratégias 
para] proteger o físico e ciberné-
tico precisam ser combinadas, 
mas infelizmente TI e OT têm 
sido gerenciadas separadamen-
te”, ressaltou Phil Quade, CISO 
da Fortinet.

Internet  
das coisas
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William Pimentel,
diretor de canais da Citrix

Uma revenda que 
tem expertise e 

certificação técnica, 
seja em vendas ou 

em pré-vendas, pode 
chegar a ter até 32% 

de diferença no preço 
na negociação

“

Como pretende se posicionar 
em 2018 por conta de 
tendências relacionadas a 
migração para a nuvem?
A diretriz é ter um portfólio 
voltado à subscrição, com oferta 
de serviços diferenciados e 
administrados, é mundial. Temos 
acompanhado tendências e vemos 
por relatórios como do Gartner que 
o mercado de cloud e plataformas 
de aplicações como serviço têm 
crescido exponencialmente.  Dessa 
forma, o cliente tem o modelo 
de administração muito mais 
centralizado e tecnicamente 
muito mais viável em um cenário 
de software como serviço. Nesse 
sentido, a Citrix olhou por dois 
prismas: os clientes e a nossa 
rede de integradores e parceiros 
mundiais. O desafio era como 
fazer essa transição através desse 
ecossistema, conversando com 

ENTREVISTA  || POR FLÁVIA D’ANGELO

a nossa rede de integradores e 
parceiros mundiais. Foi desenhado 
um programa que permitisse 
auxiliar a mudança para cloud e 
destacar os benefícios, ou seja, 
aumentar o relacionamento e a 
rentabilidade através desses novos 
incentivos, alinhando a companhia 
com o cenário de entrega de 
solução como serviço. 

Como adaptaram o programa de 
canais para esse momento?
Foi criado um programa de canal novo 
com base no retorno que os nossos 
integradores nos deram e, assim, 
pudemos fazer um novo programa 
de canais em conjunto. Agora nós 
temos um cenário de descontos para 
quem traz a oportunidade e temos 
os rebates que entregamos aos 
canais que performam nos negócios 
com a Citrix. Anteriormente, o canal 
mapeava a oportunidade conosco 

Depois de focar na transição de seu 
portfólio para cloud em 2017, a 
Citrix parte para a fase dois do 

plano e reformula o seu programa de 
relacionamento com os canais. Segun-
do diretor de canais da Citrix, William 
Pimentel, a ideia dessa reformulação 
é impulsionar a transformação digital 
por meio de incentivos diferenciados e 
transparentes de venda. 

O programa, que passa a se chamar 

e tinha um mix de benefícios, 
levando em conta os mapeamentos 
e as certificações técnicas. Agora, 
fizemos um programa mais simples. 
Unificamos o número de incentivos 
para o canal e melhoramos a 
rentabilidade e a previsibilidade dos 
nossos canais. Por exemplo, em um 
projeto de Cloud, uma revenda ou 
integrador A pode ter até 32% de 
diferença no preço entre uma revenda 
B, que também está tentando vender 
esse mesmo produto para o meu 
cliente. Essas revendas também têm 
um incentivo trimestral, os rebates, 
que eu entrego para eles também. 
Então, parte é no preço e parte é em 
incentivos em vendas.

Qual é a importância  
de cloud na sua estratégia?
Olhamos como principal drive de 
negócios e atualmente a companhia 
caminha no sentido de adaptar o 

Apoio na jornada digital
Citrix Ultimate Rewards, passa a apoiar 
os parceiros na jornada para a Citrix 
Cloud, tornando mais simples e previ-
sível a remuneração do canal. Pimentel 
explica que os mais de 150 canais da 
Citrix no Brasil passam a contar com in-
centivos de vendas que podem chegar a 
32% e também remunerações trimes-
trais, os rebates chamados de Acelera-
te, vão até 16%.

A intenção é promover uma maior 

transparência na negociação com o ca-
nal ao mesmo tempo em que estimula 
a venda no modelo de subscrição. “A 
tendência de ter um portfólio voltado 
à subscrição, com oferta de serviços di-
ferenciados e administrados, é mundial. 
Temos acompanhado tendências e ve-
mos por relatórios como do Gartner que 
o mercado de cloud e plataformas de 
aplicações como serviço têm crescido 
exponencialmente”, afirma.

portfólio para Cloud. Uma revenda 
que trabalha com a Citrix e tem 
expertise e certificação técnica, seja 
em vendas ou em pré-vendas, pode 
chegar a ter até 32% de diferença no 
preço na negociação. Isso aumenta 
a previsibilidade e a rentabilidade, 
inclusive no rebate que ele vai 
receber no trimestre. Eu devolvo 
um valor para ele trimestralmente 
dependendo da consistência de 
negócio que ele tem conosco. Esses 
incentivos chamam Acelerate. 
Temos Spark e o Drive, que têm a 
composição no preço. Aqui, o canal 
que mapeou a oportunidade tem 
até 32% de diferenciação no preço. 
O Acelerate é o rebate. O Spark tem 
até 16% de incentivo para cloud para 
quem encontrou uma oportunidade 
e o Drive tem até 16% de sentido 
para quem está desenvolvendo a 
oportunidade. Juntando o Spark e o 
Drive, temos os 32%.
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Em 2017, o investimento em 
Inteligência Artificial (IA) 
triplicou. Só no ano passa-

do, foram aplicados US$ 5 bilhões 
em empreendimentos de aprendi-
zado de máquinas. Agora em 2018, 
as empresas de TI gastarão mundial-
mente cerca de US$ 2,5 bilhões em 
IA. Para se ter uma ideia das apostas 
na área, em fevereiro, o cofundador 
da Microsoft, Paul Allen, anunciou o 
investimento de US$ 125 milhões em 
projetos do Instituto Allen para Inte-
ligência Artificial, de Seattle (EUA). O 
objetivo é ensinar bom senso e julga-
mento aos computadores, o que evi-
ta o uso malicioso de IA. A iniciativa 
aponta para uma nova necessidade: a 
de prever, prevenir e mitigar os efeitos 
nocivos de IA.

O assunto foi analisado num rela-
tório mundial de 100 páginas publicado 
em fevereiro. Escrito por 26 autores 
de 14 instituições, como o Instituto do 
Futuro da Humanidade, o Centro de 
Estudos de Risco Existencial, OpenAI 
e o Centro para uma Nova Segurança 
Americana, o documento fornece uma 
ampla visão das implicações de segu-
rança em IA. “Isso pode representar 
novas ameaças ou alterar a natureza 
daquelas existentes, em toda a se-
gurança cibernética, física e política”, 
aponta Seán Ó Héigeartaigh, Diretor 
Executivo do Centro de Estudos e Ris-
cos da Universidade de Cambridge.

O relatório não se refere a um futu-
ro distante. As tecnologias considera-
das são as já disponíveis ou que prova-
velmente estarão em uso nos próximos 
cinco anos. A mensagem, portanto, 
é de urgência. “O uso malicioso da IA 

INTERNACIONAL  || POR PERLA ROSSETTI, CORRESPONDENTE EM NOVA YORK

Como prever, prevenir e mitigar  
os efeitos de usos maliciosos  
da Inteligência Artificial  
é um dos temas  
abordados em  
relatório de 14  
instituições  
mundiais

 Novas 
ameaças terão 

impacto na 
infraestrutura 

digital, design e 
distribuição de 
sistemas de IA

afetará a for-
ma como cons-
truímos e gerenciamos 
nossa infraestrutura digital e prova-
velmente exigirá políticas e outras res-
postas institucionais”.

Os sistemas de IA tendem a ser 
mais eficientes e mais escaláveis do 
que as ferramentas tradicionais, diz 
ele. Porém, o uso da IA pode aumentar 
o anonimato e a distância psicológi-
ca que uma pessoa sente pelas ações 
realizadas, potencialmente baixando a 
barreira para cometer crimes e atos de 
violência. Além disso, os sistemas de 
IA têm suas próprias vulnerabilidades, 
incluindo riscos decorrentes de enve-
nenamento de dados, exemplos con-
traditórios e a exploração de falhas em 
seu design. “Os ataques habilitados 
para IA superarão os ataques ciberné-
ticos tradicionais porque geralmente 
serão mais efetivos, mais finamente 
visados e mais difíceis de atribuir”.

Os tipos de ataques que as em-
presas precisam se preparar não se 
limitam aos de sofisticados hackers. 
Os autores do relatório sugerem que 
existem três domínios de segurança 
principais: a digital, que diz respeito a 

as plataformas de mídia po-
dem minimizar as ameaças à 
segurança política, oferecen-

do certificação de autenticida-
de de imagem e vídeo, detecção 

de notícia falsa e criptografia.

Na prática
Atualmente, os sistemas de IA po-
dem escanear e ler textos, interpre-
tar algumas fotos e jogar jogos de 
tabuleiro. No entanto, a Inteligência 
Artificial geral, forte ou verdadeira, 
como é chamada nos EUA a máqui-
na que pode fazer todas as tarefas 
de um ser humano - como o robô do 
filme de 2001 de Steven Spielberg -, 
ainda não existe. Oren Etzioni, CEO 
do Instituto Allen para Inteligência 
Artificial, explica: “estamos muito 
longe da inteligência geral que preci-
sa saber tudo sobre a vida humana, e 
quando se trata problemas comple-
xos, precisa de uma estratégia para 
que possa resolvê-la, o que leva tem-
po porque precisa ser ensinada”. 

Assim, as soluções de IA dispo-
níveis atualmente ainda não podem 
reagir a situações inesperadas. No 
entanto, mesmo com limitações 
como a indisponibilidade de dados de 
qualidade para treinar algoritmos, as 
organizações líderes nos EUA estão 
usando o aprendizado de máquinas e 
AI em busca da satisfação do cliente, 
e 15% das empresas norte-america-
nas apoiam prestadores de serviços 
em soluções nessa linha, de acordo 
com o veterano do canal John Shaw, 
CEO da Austin, uma empresa com 
sede no Texas, durante o último The 
Channel Company’s XChange.  

ataques ciberné-
ticos; segurança física, 

que se refere à realização de ataques 
com drones e outros sistemas físicos; e 
segurança política, que inclui exemplos 
como vigilância, persuasão através de 
propaganda direcionada e decepção 
através de vídeos manipulados.

Para se preparar para usos mal-
dosos da IA em todos os domínios, o 
relatório sugere registro de robôs, pon-
tos de controle e contramedidas. Para 
melhorar a segurança digital, as em-
presas podem promover a conscienti-
zação dos consumidores e incentivar 
bons hackers a encontrar as vulnerabi-
lidades no código. “Também podemos 
aprender com a comunidade de segu-
rança cibernética e empregar medidas 
como o red teaming para desenvolvi-
mento de IA, verificação formal em 
sistemas e divulgação responsável de 
vulnerabilidades”.

Para melhorar a segurança física, 
os formuladores de políticas podem 
ativamente buscar expandir o leque 
de stakeholders e especialistas em 
domínio envolvidos nas discussões 
sobre esses desafios. Enquanto isso, 

Desafiando a ética cibernética
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o ano dos

Os institutos de pesquisa 
acreditam que 2018 é o ano 
em que seremos apresen-

tados aos ataques massivos por 
meio de vetores que utilizarão a 
inteligência artificial, principal-
mente por meio de bots, para se-
rem mais efetivos e perigosos.

A previsão é de que os dados 
das informações roubadas em 
2017 serão usados em uma esca-
la nunca vista antes. Um total de 
US$ 172 bilhões foram roubados 
de 978 milhões de pessoas em 20 
países no último ano. De acordo 
com um Relatório da Symantec, o 
Brasil está entre os países que fo-
ram mais prejudicados financeira-
mente com os cibercrimes no ano 
passado, aparecendo em segundo 
lugar, com 62 milhões de vítimas 
– o que representa 61% da popu-
lação adulta conectada do País. 
Cada vítima perdeu, em média, 
34 horas com as consequências 
dos ataques, totalizando US$ 22 
bilhões subtraídos de seus bolsos 
de forma direta e indireta.

Há 20 anos no mercado, a Dis-
tribuidora CLM está alinhada a es-

Para mitigar 
a ação dos 
cibercriminosos, 
é preciso ter 
soluções de 
segurança 
robustas e 
preditivas

sas novas demandas do mercado 
e, no ano passado, trouxe para seu 
portfólio a SentinelOne, solução de 
proteção de EndPoint que trabalha 
sem assinaturas e usa inteligência 
artificial, com desempenho supe-
rior de detecção. Por não depender 
de assinaturas, muitas vezes inca-
pazes de proteger novas ameaças 
e mitigá-las, essa solução permite 
restabelecer a máquina infectada 
por um ransomware ao seu estado 
antes do ataque, poupando horas 
de retrabalho com reinstalação dos 
PCs infectados. 

“Muitos canais nos procuraram 
justamente por estarem decepcio-
nados com as soluções tradicionais 
de antivírus, por terem deixado 
seus clientes infectados com os no-
vos ataques de ransomware e por 
não terem a flexibilidade e a veloci-
dade na detecção destes ataques”, 
afirma Gabriel Camargo, diretor de 
produtos LATAM da CLM.  

A distribuidora firmou acordo 
também com a Picus Security – uma 
solução que testa e valida continua-
mente a infraestrutura de segurança 
dos clientes, gera uma nota de segu-

ataques
inteligentes

e massivos

2018: 

Gabriel Carmago,  
da CLM
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rança para a rede e informa a capacida-
de de bloqueio e mitigação, utilizando 
soluções de segurança. Como diferen-
cial, esse fornecedor tem parcerias com 
a Palo Alto, Checkpoint e McAfee. 

“O objetivo é gerar oportunidade 
qualificada para o canal que, muitas 
vezes, nos pede prova de conceito 
que fornecemos com o apoio da nossa 
equipe pré-vendas. Além disso, temos 
feito diversos treinamentos com foco 
comercial e/ou técnico para alavan-
car o conhecimento, em muitos casos 
auxiliados diretamente pelos fabri-
cantes. Por meio da CLM University, 
levamos conhecimento de alto nível 
para nossos canais, que podem aces-
sar todo o conteúdo online de qualquer 
lugar”, explica Camargo. 

A SND é outro distribuidor que tam-
bém está apostando fortemente nes-
se conceito. Por meio da Universidade 
SND, leva conhecimento aos seus ca-
nais, que se inscrevem gratuitamente 
em webinars. O foco são as funcionali-
dades das soluções, os modelos de co-
mercialização e as vendas cross selling.

“Queremos munir nossos parceiros 

inteligentes
3Dicas  

preciosas:
1 Evite as 100 senhas mais usadas em 2017 

(http://bit.ly/2BC5l99 );

3Invista em soluções de backup e de recovery, 
além da solução de segurança.

2Mantenha os aplicativos, do celular e do PC, 
atualizados e instale um antivírus/antimalware;

para ofe-
recer as melhores 
soluções de segurança, princi-
palmente pelas expectativas de in-
tensificação dos ataques este ano”, 
enfatiza Fábio Baltazar, diretor de 
Marketing e Produtos da SND. Em 
2017, a distribuidora fortaleceu sua 
parceria com a Symantec e acres-
centou ao portfólio as linhas da Kas-
persky no modelo de assinatura. “A 
Kaspersky veio complementar nossa 
oferta com soluções ESD (Eletronic 
Software Delivery) para o mercado 
corporativo com o Total Security, An-
tivírus e Internet Security”.

A distribuidora também apre-
sentou ao canal a evolução das tec-
nologias Microsoft, com as atuali-
zações e ofertas da plataforma em 
Nuvem (CSP). “Esses recursos so-
mados trazem inúmeros benefícios 
no combate às invasões cibernéticas 
e aos problemas com relação às po-
líticas de acesso e gestão de docu-
mentos. A principal vantagem des-
sas soluções MS é a comercialização 
como serviço”, completa Baltazar.

Fabio Baltazar,  
da SND

Eduardo Mitre,  
da EMX
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Quais os principais desafios 
para projetos de IIoT no Brasil? 
Mesmo imaginando um cenário mais 
positivo em um futuro próximo, não 
temos tempo e precisamos agir agora. 
Por essa razão, penso que o maior 
desafio neste momento seja convencer 
as lideranças a assumirem algum tipo 
de risco e iniciarem hoje seus projetos 
de Internet Industrial, mesmo em um 
contexto econômico menos favorável.

Que verticais de mercados 
devem liderar a adoção da IIoT?
O Brasil está priorizando os segmentos de 
manufatura, agronegócio, saúde e cidades 
inteligentes. Não tenho dúvidas de que, 
entre estes, a manufatura irá avançar 
mais rapidamente, assim como já ocorre 
em outros países. Acredito também 
no enorme potencial da IIoT para o 
agronegócio, em especial na otimização 
dos insumos na produção e na logística.

A ABII tem como objetivo fomentar 
a Internet Industrial no País. Que 
projetos possui em andamento? 
Uma das principais iniciativas na ABII 
é a condução dos chamados testbeds, 
que são experimentos controlados nos 
quais soluções de Internet Industrial 
são desenvolvidas e testadas em 
um ambiente que simula condições 
do mundo real e exploram o uso 
de tecnologias novas e existentes 
funcionando conjuntamente em 
um cenário inédito. Testbeds bem-
sucedidos funcionam como grande 
estímulo para a disseminação da 
solução em toda uma indústria. 
 

3 perguntas para  
José Rizzo

CEO da Pollux e presidente da 
ABII fala sobre o desenvolvimento 
da Internet Industrial no Brasil. 
Leia a íntegra em www.inforchannel.com.br 

Foto:
divulgação

Ciberataque causou prejuízo de R$ 90 mil ...  
e mais seis finais de semana para o time  
de TI restaurar todo o ambiente 
Proteção contra ameaças ma-
liciosas é a maior preocupação 
referente à segurança online no 
Brasil. Proteção de identidade e 
privacidade ocupam o segundo lu-
gar, de acordo com um relatório da 
Symantec. Entretanto, é preciso 
que todos façam sua parte, não só 
mantendo as senhas em seguran-
ça, mas também não clicando em 
links desconhecidos. 

Esse foi justamente o motivo 
que levou um cliente da integra-
dora EMX Tecnologia a ter todos 
os dados sequestrados por hac-
kers, em janeiro deste ano, com 
o pagamento de 1,6 bitcoins (R$ 
90 mil) para devolver os dados 
que circulam em 400 computa-
dores conectados à rede da em-
presa, que atua em todo o País. 

“A companhia já era nosso 
cliente na gestão do Service Desk 

e, após o ataque, nos pediu supor-
te. Aí, contamos com o apoio téc-
nico da Distribuidora CLM”, explica 
Eduardo Mitre, diretor comercial 
da EMX. O cliente tinha uma so-
lução de segurança, mas não es-
tava instalada nos endpoints e 
nem barrava ransomware. “Para 
piorar o quadro, o backup era in-
terno e de 5TB, o que demoraria 
mais de uma semana para colocar 
a empresa novamente em fun-
cionamento, gerando um imenso 
prejuízo”, completa. 

Com o pagamento da recom-
pensa, os hackers devolveram os 
dados para a recuperação do am-
biente. Entretanto, o regaste per-
mitiu restaurar apenas sete ser-
vidores, do total de 40, sendo que 
os outros 33 foram restaurados 
manualmente pelo time de TI, que 
trabalhou seis finais de semana 
seguidos para vencer esse desafio. 
“Este ano dois clientes já foram ví-

timas dos cibercriminosos com pa-
gamento de resgate, um do setor 
de bancos automotivos e o outro 
uma construtora”, avalia Mitre. 

A EMX atua há oito anos em 
todo o Brasil e é referência em 
soluções Huawei, tendo a cer-
tificação máxima da fabricante 
e está entre as cinco revendas 
com a qualificação HCIE-R&S 
na AL. Com sede em Minas Ge-
rais e escritório em São Paulo, 
a EMX é canal da distribuido-
ra CLM há anos e, no final de 
2017, com as fortes tendências 
de 2018 ser um ano de grandes 
ataques, procurou a CLM para a 
elaboração de uma estratégia. 
“Conhecemos as soluções Picus 
Security e o SentinelOne, que 
estão alinhados ao nosso obje-
tivo: levar aos clientes soluções 
de segurança inovadoras”.

Os botnets serão 
substituídos por 

grupos inteligentes 
de ataques em 

dispositivos 
vulneráveis, são os 

hivenets 

Ataques às PMEs, 
principalmente em 
sistemas de ponto 

de venda (PoS), 
processamento de 

transações de chip e 
cartões protegidos por 

PIN

A tendência é 
que o próximo 
grande alvo de 

ransomware seja 
os provedores de 

serviços na  
nuvem

A engenharia social 
será o principal 

vetor para infectar 
dispositivos com 
malware móvel

Os malwares 
mórficos 

produzirão ataques 
totalmente novos e 

personalizados O FUD (fully 
undetected) já faz 

parte de várias 
ofertas de crime 
como serviço na 

darkweb

Os bancos da 
América Latina são 
possíveis alvos para 
ataques múltiplos 

e híbridos. Fintechs 
e caixas eletrônicos 
também são alvos

Principais  
ameaças  

neste ano
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
SIGNIFICA MENOS PAPEL E 
MAIS PRODUTIVIDADE

Líder global em Serviços de
Gerenciamento de Impressão, 
a Xerox utiliza dados analíticos
para reduzir a impressão de 
papel e aumentar a digitali-
zação. Automação do fluxo de 
trabalho pode simplificar os 
processos de negócio de 
qualquer empresa, incluindo a sua.
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