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Editorial

Céu de bits 
digitais
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E 
stamos na era que mais gera 

dados digitais. Pesquisa da 

Deloitte mostrou que cerca 

de 90% dos dados existentes hoje 

foram gerados nos últimos cinco 

anos. A cada 12 meses o universo 

digital se multiplica. A estimati-

va é de se chegar a 44 zettabytes 

(tamanho de 44 trilhões de gigaby-

tes) em 2020, e isso significa que 

teremos tantos bits digitais quanto 

estrelas no universo. 

Nesse sentido, a informação 

passa cada vez mais a ter impor-

tância estratégica nas empresas. 

Você, leitor de Infor Channel, cer-

tamente já ouviu que os dados de 

sua empresa são o seu principal 

ativo. Em vias de termos a GDPR 

(General Data Protection Regula-

tion) obrigatória, temos um novo 

motor que contribuirá para um 

crescimento ainda maior de gera-

ção de dados: a Internet das Coi-

sas. Na nossa matéria de capa, 

investigamos como as empresas 

trabalham com informações de 

ativos coletados, processados e 

armazenados durante atividades 

comerciais regulares pelas organi-

zações, mas que geralmente não 

conseguem usar para outros fins.

O chamado Dark Analytics tor-

na-se tendência e pode promover 

transformação nos negócios. O re-

pórter Marcelo Gimenes Viera apu-

rou que a Inteligência Artificial se 

une a esse contexto proporcionan-

do a conexão entre IoT e Big Data. 

Também falamos sobre o mercado 

de fibra óptica no Brasil e como 

está a expansão das redes FTTH no 

País. Roberta Prescott revela que a 

fibra no Brasil e no mundo está lon-

ge de estar madura, mas apresenta 

diversas oportunidades de negó-

cios para diferentes nichos, desde 

o fabricante e integrador até prove-

dores de internet e operadoras.

Na esteira da fibra, investiga-

mos as oportunidades que a in-

fraestrutura oferece ao canal. A 

seção traz uma reportagem sobre 

a transformação na infraestrutu-

ra digital, que abre oportunidades 

para os parceiros em toda a cadeia 

de distribuição na renovação de sis-

temas legados obsoletos, realidade 

de muitas empresas brasileiras. Em 

Internacional, falamos sobre os im-

pactos financeiros causados pelas 

falhas em hardwares, softwares ou 

aplicativos em parceiros do canal 

americano, que em situações como 

esta absorvem os custos. 

Boa leitura!
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A fibra óptica está, lenta-
mente, chegando à casa 
do usuário. Em fevereiro 

deste ano, segundo números da 
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel), 3,2 milhões 
de lares contavam com acesso 
à internet por fibra óptica (leia 
mais no box). O número é pe-
queno se comparado ao total 
de 29,33 milhões de contratos 
ativos de banda larga fixa, mas 
ele vem subindo mês a mês. O 
aumento da rede de fibra óptica 
decorre de alguns motivos, que 
vão da demanda do cliente por 
maior velocidade de conexão, 
puxada, principalmente, pelo 
aumento de conteúdo em vídeo 
e streaming, à redução do custo 
para implantação da tecnologia. 

A explosão 
da fibra 

A explosão 
da fibra 

A explosão 
Em expansão, o 

mercado de fi bra 

óptica no Brasil e no 

mundo está longe 

de estar maduro, 

apresentando 

diversas 

oportunidades 

de negócios para 

diferentes nichos, 

desde o fabricante 

e integrador até 

provedores de 

internet e operadoras

TECNOLOGIA  || POR ROBERTA PRESCOTT

O mercado de fi bra óptica no 
Brasil e no mundo, ainda que em 
expansão, está longe de estar 
maduro, apresentando diversas 
oportunidades de negócios para 
diferentes nichos, desde o fa-
bricante e integrador até prove-
dores de internet e operadoras. 
Celso Motizuqui, gerente comer-
cial da Furukawa Electric Latam, 
lembra que, nos últimos 12 me-
ses, foi registrado um aumento 
de 1,3 milhão de assinantes em 
fi bra óptica, sendo que a maio-
ria dos acessos foi por meio de 
provedores locais. “Houve um 
crescimento na base dos prove-
dores nos últimos de 12 meses, 
de um milhão e 600 mil acessos. 

Uma parte disto é fi bra óptica 
e a outra em rádio. Mas o que 
mais ouvimos dos provedores é 
que maioria dos investimentos 
está sendo feita em fi bra ópti-
ca”, diz. 

De fato, são os ISPs (sigla 
em inglês para Internet Service 
Provider) que estão puxando 
a expansão da fi bra óptica no 
Brasil. Eduardo Parajo, presi-
dente da Associação Brasileira 
de Internet (Abranet), explica 
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casa do usuário (FTTH). 
Tadeu Viana, diretor comer-

cial da Corning para América 
Latina e Caribe, diz que o Brasil 
conta com uma infraestrutura 
de backbone, que, ainda que 
não esteja completa ou pron-
ta, chegou a um nível razoável. 
“Assim, se pôde passar para se-
gunda etapa, que é capilarizar a 
rede, fazendo a fi bra chegar às 
residências e empresas”, expli-
ca.  “Faz mais sentido não ape-
nas o preço, mas também pelo 
fato de que, ao usar fi bra óptica 
de fi m a fi m, você pode acabar 
gastando mais na implantação, 
mas gasta menos na manuten-
ção”, diz Parajo, acrescentando 
que, com a fi bra, a largura de 
banda não fi ca limitada e há 

A explosão 
da fibra 

A explosão 
da fibra 

A explosão 

que a aposta em fi bra óptica 
começou há cerca de 10 anos. A 
última milha — ou seja, a rede 
que chega, de fato, à casa do 
assinante — era dominada ou 
por ADSL, usado principalmen-
te pelas operadoras, ou por rá-
dio, opção dos provedores, mas 
cujas velocidades eram baixas. 
“Eu diria que de 2007 e 2008 
em diante esta história de fi bra 
óptica começou a avançar rá-
pido. Os custos da fi bra foram 

caindo e foi possível viabilizar. 
As operadoras começaram a au-
mentar a capacidade do ADSL, 
então, a nossa alternativa era 
pela fi bra óptica, porque o rádio 
fi cava limitado”, detalha.  

A fi bra óptica é a tecnologia 
que emplacou para responder 
às altas demandas por veloci-
dade de conexão. Parajo res-
salta que, atualmente, não faz 
sentido a fi bra não chegar até 
à casa do cliente. É lógico que, 
quando se tratam das telcos, 
com enorme legado, observa-
-se um esforço para otimizar 
ao máximo a infraestrutura 
existente. No entanto, os novos 
projetos já são de fi bra até a 

Eduardo Parajo, 
da Associação Brasileira 

de Internet (Abranet)

Eu diria que de 2007 
e 2008 em diante 

esta história de � bra 
óptica começou 

a avançar rápido. 
Os custos da � bra 
foram caindo e foi 
possível viabilizar. 

As operadoras 
começaram 

a aumentar a 
capacidade do 
ADSL, então, a 

nossa alternativa 
era pela � bra óptica, 

porque o rádio 
� cava limitado

“
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Fibra avança  
no País 
Três milhões e duzentos mil 
acessos banda larga por fibra 
óptica no Brasil ainda é um 
número pequeno se compara-
do ao total de 29,33 milhões 
de contratos de banda larga 
fixa ativos em fevereiro deste 
ano. Contudo, os acessos por 
fibra óptica estão aumentando 
e são os líderes em expansão, 
ganhando nada menos que 1,26 
milhão de acessos em 12 meses. 

Os dados mostram que o 
satélite é a tecnologia por cer-
ca de 100 mil assinantes, mas 
em um ano a base que usa a 
conexão espacial mais que do-
brou de tamanho. O xDSL, que 
usa o par de cobre da telefonia 
fixa tradicional para levar aces-
so à internet, foi a tecnologia 
que mais perdeu assinantes. 
Encolheu 2% em um ano.

mais facilidade para aumentar. 

Crescimento  
de mercado
A expansão da fibra até o usuário 
está impulsionando o crescimento 
das empresas e abrindo mercado. 
Viana afirma que a Corning con-
ta com fábrica no Rio de Janeiro 
e cresceu na casa dos dois dígitos 
o faturamento Brasil em 2017. A 
previsão é registrar o mesmo por-
centual de incremento para este 
ano. No caso da Corning, até agora, 
o aumento foi puxado pela venda 
para as grandes operadoras, prin-
cipalmente materiais para FTTH. 
“Mas queremos ter presença maior 
no mercado de ISP e, para isso, bo-
lamos uma maior representação 
pelos canais para conseguir che-
gar até eles”, diz. A empresa está 
capacitando e treinando parceiros 
para aumentar sua capilaridade. 
Outro mercado vislumbrado é o de 
soluções para empresas, principal-
mente do segmento de data center. 

Celso 
Motizuqui, 

da Furukawa 
Electric Latam

A Furukawa trabalha com três 
divisões: uma que trata da par-
te de cabeamento estruturado, 
uma voltada para exportação, e 
outra voltada para o setor de te-
lecomunicações. Nesta última, as 
vendas são 50% para operadoras 
e 50% para provedores de inter-
net. A base de ISPs atendidos pela 
empresa aumentou 80% no últi-
mo ano e hoje conta com cerca de 
4.600 clientes. “Ou seja, há 4.600 
provedores no Brasil que de algu-
ma forma já utilizaram a fibra óp-
tica”, destaca Motizuqui. 

O executivo lembra que, quan-
do se fala no mercado de fibra 
óptica, é preciso lembrar que os 
cabos representam cerca de 40% 
do custo da rede. Outros 40% são 
de equipamentos — por exemplo, 
GPON, tecnologia que mais se po-
pularizou — e os 20% restantes de 
equipamentos de conectividade. 

Houve um 
crescimento dos 

provedores na base 
nos últimos de 12 

meses, de um milhão 
e 600 mil acessos. 
Uma parte disto é 

fibra óptica e a outra 
em rádio. Mas o 

que mais ouvimos 
dos provedores é 
que maioria dos 

investimentos está 
sendo feita em 

fibra óptica

“
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Larisse Góis,  
da Logicalis Brasil

Quem não está 
investindo está 

pensando em 
investir
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Mais cabos  
submarinos
A infraestrutura de cabos sub-
marinos para ligar o Brasil a 
outros continentes está avan-
çando.  Em fevereiro, o cabo 
submarino South Altantic Ca-
bles System (SACS) chegou à 
Praia do Futuro, em Fortaleza, 
após percorrer 6,3 mil quilô-
metros pelo leito do Atlânti-
co, partindo de Sangano, na 
costa angolana. Construído 
pela japonesa NEC, o SACS 
é o primeiro cabo submarino 
a ser instalado no Atlântico 
Sul, ligando a África à América 
do Sul. Possui capacidade de 
comunicação de pelo menos 
40Tb/s.

O SACS foi projetado e 
desenvolvido para atender à 
crescente demanda de dados 
das próximas gerações, moti-
vado pelos serviços de strea-
ming, incremento da produção 
de conteúdos e pelos avanços 
da Internet das Coisas.  

A Angola Cables tem outros 
dois grandes empreendimen-
tos no Brasil, totalizando US$ 
300 milhões em investimen-
tos. O cabo Monet, já em ope-
ração, conecta Miami (EUA) a 
Santos, passando também por 
Fortaleza. O Monet foi anun-
ciado durante a Futurecom 
2014 pelas empresas parti-
cipantes do consórcio: Algar 
Telecom (Brasil), Antel (Uru-
guai), Angola Cables (Angola) 
e Google (Estados Unidos).

O segundo projeto é a 
construção de um data center 
internacional, em Fortaleza, 
que será um agregador de ca-
bos submarinos de fibra ópti-
ca e tem previsão de início das 
operações no fim do primeiro 
semestre deste ano. 

Impulsionada pelo maior con-
sumo de vídeos na internet, a de-
pendência internacional por fibra 
óptica não para de crescer. “Está 
havendo uma explosão mundial 
na demanda por fibra óptica. Já 
tem falta de fibra no mundo, oca-
sionada pelo consumo na China 
e outros países”, diz Motizuqui, 
acrescentando que a Furukawa 
está construindo mais uma planta 
nos Estados Unidos para atender 
ao consumo. No Brasil, a empresa 
possui uma fábrica em Sorocaba 
(SP) que atende o mercado bra-
sileiro e um pouco do Mercosul. 
Sem abrir números, o executivo 
disse que o faturamento aumen-
tou 25% em 2017 em relação a 
2016, e a previsão é crescer neste 
ano mais uns 20%. 

A tendência é que o consu-
mo de fibra óptica siga em alta e 
que aumente ainda mais, quando 
soluções que consomem muita 
banda, como carros conectados, 
tornarem-se uma realidade co-
mercial. Larisse Góis, gerente de 
tecnologia da Logicalis Brasil, diz 
que as telcos estão investindo 
fortemente em fibra e que, den-
tro de dois ou três anos, estes 
investimentos vão se intensifi-
car ainda mais. “Quem não está 
investindo está pensando em 
investir”, ressalta. Além de ter 
se tornado mais viável economi-
camente, a fibra permite colocar 
mais clientes em cima da mesma 
infraestrutura e oferecer mais 
serviços, tornando o modelo de 
negócios eficiente.

Outro ponto que evidencia o 
espaço de mercado é o fato de a 
penetração da rede de fibra ópti-
ca não estar uniforme no Brasil. 
Ainda há muito a fazer e a cons-
trução da rede é algo que deve 
demorar mais alguns anos. Para 
Tadeu Viana, da Corning, há, nes-
te mercado, uma grande opor-
tunidade grande para os canais, 
principalmente para atender aos 
provedores regionais de internet, 
já que as operadoras compram 
direto dos fabricantes. “Para 
chegar a este pessoal — os ISPs, 
que estão estão espalhados pelo 
Brasil ou em regiões longes -, eu 
preciso do canal”, diz. A Corning 
tem cerca de 30 canais na região 
da América Latina.  
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A base para a IoT corporativa
Em evento para parceiros, Aruba destaca conceito de edge computing que, com 
alto poder de processamento, ganha força com o avanço da internet das coisas

No início de 2018, o Gartner 
soltou um documento com 
previsões tecnológicas para o 

ano e apontou que a IoT, junto com a 
computação cognitiva e blockchain, 
deve tomar conta das relações cor-
porativas. Trata-se de otimizar pro-
cessos, dinamizar rotinas e poten-
cializar resultados e, nesse sentido, 
o poder de processamento é crucial. 
É aí que o Edge Computing faz a 
diferença. Todo o potencial da IoT 
corporativa aumenta com os dados 
processados, armazenados e ana-
lisados mais perto do usuário final. 
A melhor forma é fazer uso de so-
luções de computação na borda da 
rede como o cérebro por trás da IoT.

Ciente de que nuvem e IoT trans-
formarão definitivamente o futuro do 
trabalho, a Aruba desenvolveu uma 
estratégia para impulsionar rede au-
tônoma. Em evento para parceiros e 
clientes em Las Vegas (EUA), a compa-
nhia anunciou novas ferramentas com 
recursos de inteligência artificial (IA) e 
machine learning para monitorar dis-
positivos móveis e de IoT e minimizar 
riscos além do perímetro de rede.

Para ajudar os clientes a melhorar 
a experiência de seus próprios clientes, 
a companhia lançou uma ferramenta, 

batizada de NetInsight, que tem como 
objetivo prover um melhor monitora-
mento da atividade em redes corpora-
tivas e faz parte da arquitetura Mobile 
First da empresa, projetada para su-
portar soluções móveis e de IoT. 

Nova categoria  
de parceiros
Com IA e automação no monitoramen-
to de rede é parte da transição para o 
local de trabalho inteligente e digital, 
estratégia que orienta a arquitetura 
Mobile First. Nesse contexto, a Aruba 
expandiu seu Programa de Parceiros 

cia quanto a conectividade. Segundo 
o presidente da Aruba, Keerti Melkote, 
com a internet das coisas e a mobilida-
de, a ideia de perímetro está desapare-
cendo. “80% dos ataques avançados 
usaram credenciais válidas para isso”, 
destaca. Pensar digital então é o cami-
nho. “Independentemente da ativida-
de da empresa, a estratégia digital será 
a mais importante. Manter sua empre-
sa segura de dentro para fora é a parte 
mais importante”, diz.

*A jornalista viajou para Las Vegas  

a convite da Aruba

de Tecnologia ArubaEdge com uma 
nova categoria de parceiros para ter 
desenvolvedores de aplicações no seu 
ecossistema de parceiros.

Juntamente com a Aruba, esse 
novo conjunto de parceiros criará locais 
de trabalho modernos que unirão de 
forma exclusiva a mobilidade do usuá-
rio final, a conectividade segura e a lo-
calização com o contexto sensorial da 
IoT da empresa. 

A experiência do usuário foi o driver 
para o desenho da estratégia da em-
presa para este ano. E, em tempos de 
IoT, a segurança tem tanta importân-
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Embora avalie que o mercado 
latino-americano esteja um 
pouco atrasado frente aos paí-

ses de primeiro mundo na adoção de 
banda larga, Tadeu Viana, diretor co-
mercial para América Latina e Caribe 
da Corning, pondera que a região é um 
mar de oportunidade. A fabricante 
norte-americana de soluções de fi bra 
óptica para sistema de comunicações 
tem a região como destaque no plano 
estratégico da companhia. Já o Brasil, 
além de presença local e um time de 
P&D, também conta com uma uni-
dade fabril, o que acelera o tempo de 
resposta e ajuda na competitividade. 
“Na AL, o grande motor desse cresci-
mento acabou sendo o Brasil”, diz ele. 

Viana destaca também que a con-
versão de redes de fi bra óptica ainda 
deve demorar de 10 a 15 anos na re-
gião e, por conta disso, ainda há a ne-
cessidade de se investir nas estrutu-
ras atuais de cobre e coaxial. “Mesmo 
que as operadoras invistam muito, e 
elas estão investindo, ainda vai demo-
rar para acontecer a transição total. A 
região ainda vai trabalhar por muitos 
anos com as redes existentes, seja de 
cobre ou coaxial. Os canais passaram 
essa mensagem: vamos construir o 
futuro, mas não vamos esquecer as 
redes do presente”, destaca. 

Como avalia a demanda 
do mercado brasileiro 
para sua oferta?
O mercado de telecom está com o 
crescimento maior que o do PIB, e a 
Corning está conseguindo captar bem 
as oportunidades, até por isso o nosso 
crescimento está sendo expressivo. 
Investimos na linha das redes atuais de 
cobre por redes ópticas. Isso tem um 
aspecto interessante: as operadoras 
estão se dando conta de que é preciso 
ter um investimento em fi bra, mas não 
se pode deixar de lado o investimento 
em cobre. Em algumas regiões ele 
não diminuiu e até aumentou. A razão 
para isso é o tamanho do País. Então, 
mesmo considerando a expressiva 
implementação de redes FTTH – que 
leva a fi bra à casa do usuário –, ainda 
vai levar muito tempo para conseguir 
fazer a conversão da rede como um 
todo. E, durante esse tempo, é preciso 
manter a rede existente e até atualizá-
la para conseguir tirar o máximo de 
banda que ela possa prover. Falamos 
de 10, 15 anos para essa conversão. 

Como está a sua estratégia 
de canal?
Continuamos com a mesma 
estratégia tocada junto com 
a Anixter. Boa parte do que 
prevemos está baseado em um 
crescimento via canal. No Brasil, 
eles são muito importantes. 
Abrindo o leque e falando no 
contexto da América Latina, 
eles são essenciais para termos 
capilaridade. Eles nos ajudam a 
chegar a novos clientes também 
em países pequenos, nos quais 
não temos tanta presença. 
Mercados como América 
Central e Caribe, por exemplo. A 
Anixter atua em toda a região. 
Sendo assim, ela tem um papel 
importante nas duas estratégias. 

Pretende expandir o número?
Na América Latina como um 
todo temos um pouco menos 
que 30 canais. Nosso foco não é 
um crescimento desmedido na 
quantidade. O que queremos é 
crescer o volume de negócios que 
é feito por meio de cada canal, 
aumentando a capacitação deles. 
Tivemos um evento no Panamá com 
esse intuito. Apresentamos os mais 
novos lançamentos, entregamos 
amostras aos canais e focamos 
no aspecto capacitação técnica. 
A nossa ideia é ter um grupo 
coeso, porque se aumentarmos 

A nova 
e a velha 
demanda

muito o nosso número de canais, 
aumenta o conflito entre a 
base e o resultado é tímido no 
faturamento. Quando se investe 
em determinados canais, focados 
em mercados ou regiões, elimina-
se o conflito desnecessário e a 
empresa acaba crescendo também.

Percebeu alguma demanda 
específica do canal nesse 
evento no Panamá?
A Corning, por ser uma empresa muito 
inovadora, costuma focar em fi bra 
óptica e toda tecnologia de última 
geração. Mas uma coisa interessante 
desse evento é que recebemos pedidos 
de capacitação para o nosso portfólio 
de soluções de rede de cobre e rede de 
coaxiais também. Ou seja, ainda existe 
muita oportunidade nesse campo. O 
ensinamento que tiramos disso foi 
que inovação é legal e deve ser o drive, 
mas na América Latina ainda há muito 
espaço para esse mercado. Mesmo que 
as operadoras invistam muito, e elas 
estão investindo, ainda vai demorar 
para acontecer a transição total. A 
região ainda vai trabalhar por muitos 
anos com as redes existentes, seja de 
cobre ou coaxial. Os canais passaram 
essa mensagem: vamos construir o 
futuro, mas não vamos esquecer as 
redes do presente.  O ritmo de adoção 
da inovação na América Latina ainda 
é baixo, não é o mesmo dos Estados 
Unidos ou Europa. 
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TENDÊNCIAS  || POR MARCELO GIMENES VIEIRA

Dark Analytics,  
o uso corporativo de dados 
até então esquecidos 
ou negligenciados pelas 
empresas, torna-se 
tendência e pode promover 
transformação nos negócios

“Dados são o ativo mais 
importante do século 
21” é uma das sentenças 

mais conhecidas por especialistas 
e administradores de TI. E não à 
toa: segundo uma pesquisa realiza-
da pela Deloitte em 2017, cerca de 
90% dos dados existentes atual-
mente foram gerados nos últimos 
cinco anos. Quantidade que dobra 
a cada 12 meses! O crescimento de 
tecnologias de Internet das Coisas 
(IoT), redes sociais, comunicadores 
instantâneos e plataformas transa-
cionais B2B e B2C aprofundam a ve-
locidade de geração de dados. Mas 
de que adianta tamanha riqueza de 
informações se as companhias não 
as aproveitarem para extrair valor?

Esse é o dilema representado pe-
las chamadas dark datas, conjunto 
de informações de ativos coletados, 
processados e armazenados pelas 
companhias durante as atividades 
comerciais, mas que não são tratados 
e ficam esquecidos em data centers, 
HDs ou mesmo arquivos físicos em 

uma variedade imen-
sa de formatos. É aí 
que surge o chamado 
Dark Analytics, tendên-
cia que busca explorar 
o universo de dados não 
estruturados para ob-
ter insights de negócio ou 
mesmo desenvolver novos 
produtos. Em outras palavras, 
gerar valor. “Saber utilizar estes 
dados será o grande diferencial com-
petitivo de nossa época”, sentencia 
Glauco Giroti, arquiteto de soluções 
analíticas da IBM Brasil. “As empre-
sas que souberem como usar dados 
com excelência serão as grandes re-
presentantes disruptivas em suas 
áreas de atuação”.
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Mas como utilizar esses dados, que 
vão além daqueles normalmente cole-
tados para uso em analíticos conven-
cionais e armazenados em formatos 
tão variados? Na visão da IBM, o ca-
minho passa pela inteligência artifi cial 
(IA) como forma de extrair informações 
dos dados não estruturados. Hoje, diz 
Giroti, a maioria absoluta das empresas 
consegue explorar apenas uma fração 
do universo digital para fi ns analíticos, 
mas IAs podem ser treinadas para fa-
cilitar o trabalho em diferentes reali-
dades e de acordo com as restrições 
de cada companhia.

Lúcia Bulhões, country mana-
ger da Veritas Brasil, explica que 
de fato a inteligência artificial 
vem se tornando “a corrente do-

minante do momento é de amplia-
ção dessa tendência nos próximos 
três a cinco anos”. A IA permite, 
segundo a executiva, conectar IoT 
e Big Data “à medida que as em-
presas buscam oferecer soluções 
mais eficientes e melhores insi-
ghts que redefinam a experiência 
do cliente”.

Claro que não é o só o cliente que 
tem a ganhar com a exploração da 
enorme massa de dados. Obter in-
formações apuradas sobre a própria 
operação das companhias tem um 
enorme potencial transformador na 
medida em que identifi ca problemas 
e vulnerabilidades. Uma ferramenta 
capaz de analisar, por exemplo, o con-
junto de e-mails trocados ou ligações 
feitas internamente em uma empresa 
pode alimentar sistemas de decisão e 
trazer ganhos de efi ciência.

“Atuamos com mais ênfase 
em transformar esses dados fora 
do perímetro de análise em maté-
ria prima para construir modelos 
analíticos. A complexidade de tra-
balhar esses dados é muito gran-
de, mas o desafio tanto no cenário 
corporativo quanto na sociedade é 
justamente evoluir essas informa-
ções para que elas se transformem 
em valor”, explica Anderson Pau-
lucci, CTO da brasileira Semantix.

Cenário brasileiro
Segundo os executivos ouvidos pela 
Infor Channel, já não é tão incomum 
ver empresas brasileiras apostando 
em soluções de análise de dados “es-
condidos”. Marcelo Rezende, country 
manager da Qlik, companhia espe-
cialista em softwares de inteligência 
analítica, elenca duas verticais que 
apostam na tendência por aqui: vare-
jo (e-commerce) e telecomunicações. Glauco Giroti, 

da IBM Brasil 

“As empresas que 

souberem usar 

dados com excelência 

serão as grandes 

representantes 

disruptivas em suas 

áreas de atuação.
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“No varejo, o uso de dark data 
permitiu combinar produtos vendá-
veis com os não vendáveis, impul-
sionando os primeiros”, conta o exe-
cutivo. “As operadoras de telecom, 
por sua vez, detêm uma rede imensa 
e muita interação com clientes, in-
clusive em redes sociais, que preci-
sam ser analisadas. Dez anos atrás 
se fazia gestão pelo ‘feeling’, mas 
hoje é tudo tão dinâmico que isso 
simplesmente não é mais possível”.

Bancos e grandes financeiras 
também apostam na tendência, 
embora com mais parcimônia, dada 
a sensibilidade dos dados que ope-
ram. Em suma, são empresas que 
evoluíram de soluções de data wa-
rehouse tradicionais para Big Data. 
Giroti, da IBM, diz que a demanda no 
País é crescente, mas ainda menor 
quando se trata de dados em áudio 
e vídeo se comparados aos já siste-
maticamente armazenados, como 
registros dos atendimentos via chat.

Paulucci estima que, no setor 
financeiro, mais de 90% dos dados 
gerados “acabam não sendo usados 
para tomar decisões, mas quando 
são podem evitar fraudes e ajudar 
a entender o comportamento dos 
clientes. Imagine uma empresa com 
50 milhões de clientes e milhares de 
transações: o volume e o potencial 
são gigantescos”. 

Claro que ainda há grandes difi-
culdades para o uso de dark data no 
Brasil e América Latina. Para Lúcia, 
o primeiro passo é ter um plano de 
transformação digital para alinhar a 
estratégia, as pessoas e os processos 
corporativos. As empresas, diz, estão 
em “uma corrida” para entender o 
real valor dos dados corporativos.

“Tenha em mente que você não 
pode gerenciar o que você não men-

“A corrente dominante  

do momento é de 

ampliação dessa 

tendência nos próximos 

três a cinco anos.

Lúcia Bulhões,  
da Veritas Brasil

sura”, sentencia. “Infelizmente, o 
caminho para a transformação di-
gital continua imperfeito. Os líde-
res devem formular estratégias de 
gerenciamento de dados com base 
não apenas nos dados criados recen-
temente, mas também naqueles da-
dos redundantes, obsoletos e triviais 
(ROT) que já estão armazenando”.

Oportunidades
É claro que a tendência de explo-
ração de dados não estruturados 
também é uma oportunidade de 
negócios. A Semantix, por exem-
plo, aposta na integração de tec-
nologias proprietárias e de tercei-
ros para processamento e análise 
de dados, inclusive não estrutura-
dos. O foco está no Big Data e em 
data science ofertados como ser-
viço e consultoria. 

A Qlik, por sua vez, oferece so-
luções de software de BI em vários 
modelos e com foco na usabilida-
de – a ideia é que qualquer usuário 
seja capaz de extrair valor dos da-
dos coletados. Há um forte foco em 
canais, com os chamados master 
resellers atuando como uma espé-
cie de distribuidores atendendo as 
revendas, além de atuarem como 
canais indiretos.

A Veritas tem o Information 
Map, que fornece uma imagem em 
tempo real e uma visualização inte-
rativa dos dados. Há conectores para 
23 fontes de dados armazenados lo-
calmente ou em nuvem.

Já a IBM alia o IBM Cloud com a pla-
taforma de inteligência artificial Wat-
son. São soluções que primeiro auxi-
liam as empresas a processar e, depois, 
entender e analisar os dados estrutura-
dos ou não. Aliado a isso, a tradicional 
atuação via canais.
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Escândalos recentes com relação à 
guarda e ao uso de dados pessoais 
afetaram várias empresas. Talvez o 
caso mais notório seja o do Facebook 
– que admitiu ao governo dos EUA 
uma falha de segurança que permitiu 
o uso abusivo dos dados de 87 mi-
lhões de pessoas, inclusive para fins 
eleitorais. O incidente levanta ques-
tionamentos também a respeito do 
Dark Analytics, uma vez que muitas 
das informações coletadas para aná-
lise podem ser bastante sensíveis.

“É preciso seguir algumas re-
gras de governança, principalmente 
quando estamos falando de dados 
dos clientes, com respaldo da po-
lítica da própria empresa”, explica 
Anderson Paulucci, da Semantix. 
“Qualquer dado do cliente deve se-
guir regras rígidas, e não deve ser 
usado para qualquer outra finalida-
de que não atender às necessidades 
específicas desse mesmo cliente”.

Giroti, da IBM, salienta que um 
bom começo, no que tange o uso 
ético de dados, seja dos clientes ou 
dos funcionários, é a transparência. 
“Todas as companhias e instituições 
devem ser transparentes para ga-
rantir a confiança dos clientes, que 
se mostram cada vez mais preocu-
pados com este problema”, pondera.

Escândalos de vazamento e má 
utilização de dados pessoais como 
o enfrentado pelo Facebook mos-
tram a necessidade de uma regula-
mentação global mais clara, salien-
ta Marcelo Rezende, da Qlik, o que 
deve ocorrer diante da repercussão 
do caso. No entanto, diz ele, o usu-
ário também precisa estar ciente da 
própria responsabilidade e dos bene-
fícios trazidos pela partilha de dados 
pessoas na internet.

“A nova geração vai passar a 
ter uma identidade virtual que será 
compartilhada. Muitos dados confi-
denciais já não são tão confidenciais 
assim. O risco está em fazer usos 
não autorizados. Eles poderão ser 
vendidos? Isso precisa ser discuti-
do”, diz o executivo.

Dados: 
riscos e 
limites

“No varejo, o 

uso de dark 

data permitiu 

combinar 

produtos 

vendáveis com os 

não vendáveis, 

impulsionando os 

primeiros. 

Marcelo Rezende,  
da Qlik
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Custódia  
compartilhada
Parceiros do 
canal absorvem 
custos das falhas 
em hardwares, 
softwares ou 
aplicativos. 
Atuando como 
intermediários 
entre OEM 
e clientes, 
empresas 
tentam preservar 
relacionamentos 
comerciais e 
a imagem dos 
VARs

Muito antes das falhas de se-
gurança Specter e Meltdown 
serem anunciadas, em janei-

ro de 2018, os parceiros de canal nos 
Estados Unidos aprenderam que é 
preciso absorver os custos gerados 
por esse tipo de imprevisto para man-
ter seus clientes, já que a maioria de-
les procura seu provedor de soluções 
local para navegar por consertos (os 
patches) e soluções mais adequadas. 
Com isso, as empresas do canal são 
forçadas a absorver de 1% a 5% dos 
custos das falhas de segurança, mes-
mo que isso custe a saúde financeira 
de seus empreendimentos, já que re-
negociar contratos com clientes num 
momento crítico em que seus dados 
e parque tecnológico estão em risco 
se torna impensável. Em nome de 
preservar o relacionamento comercial 
de anos, integradores acabam ofere-
cendo serviços que não faziam parte 
de seu escopo inicial, como consertar 
o funcionamento de chips e processa-
dores antigos que tornam hardwares 
mais suscetíveis às ameaças.

O trabalho pode tomar 600 ho-
ras e aumentar em 15% as despe-
sas administrativas e gerenciais. 
“Quando há custos extras envol-
vidos que estão claramente fora 
do relacionamento comercial com 
nossos clientes, determinamos 
como lidar com eles caso a caso 
e, em seguida, agimos de acordo, 
negociando mudanças e custos, se 
necessário”, explica Mike Barg, en-
genheiro-chefe da Lexington Con-
sulting, de Massachusetts. 

Ele conta que a companhia ainda 
está absorvendo os custos do tempo 
necessário para colocar os patches 
nos processadores AMD, ARM e In-
tel que previnem as consequências 
do Specter e Meltdown nos PCs dos 
clientes, quatro meses depois do 
anúncio do problema pelos engenhei-
ros do Google. “Precisamos fazer 
isso em nossas horas de folga. 
É uma função de escala. Para 
clientes com milhares de 
PCs, esses patches são 
muito significativos”.

Por isso, para 
o canal, especial-
mente os VARs, 
embora as falhas 
signifiquem horas 
extras de trabalho 
e gerenciamento 

não remuneradas, que não se limi-
tam à  implantação dos patches, mas 
na busca de informações dos repre-
sentantes de vendas de fabricantes 
como Intel, também são uma oportu-
nidade de estreitar o relacionamento 
ajudando os clientes a entender as 
implicações de desempenho. A saída 
é mostrar o valor em atuar como in-
termediário entre OEMs, fabricantes 
de chips usuários. “Isso mostra por-
que os VARs são os conselheiros de 
seus clientes, já que não é tão simples 
instalar patches como é instalar as úl-
timas atualizações”, salienta Kent Ti-
bbils, vice-presidente de marketing da 
ASI, na Califórnia. “Pode não ser uma 
oportunidade monetária, mas é clara-
mente de parceria que pode fortalecer 
o vínculo entre VAR e cliente por meio 
de educação e orientação”.

Contratos
A maioria das empresas do canal 
atribui o ônus dos planos de miti-
gação de riscos a seus contratos de 
serviços e gerenciamento já exis-
tentes. Esse é o caso da integradora 
NetSciences, de Albuquerque, Novo 
México, cujo Meltdown atingiu cer-
ca de 80% das máquinas de seus 
clientes e demandou US$ 11 mil em 
horas de trabalho, valor alto consi-
derando o capital da empresa ava-
liado em US$ 1 milhão.  Presidente 

da companhia, Joshua Liberman 
explica que o plano de mitiga-

ção para correções envolve 
a absorção de 100% do 

custo para ajudar  cer-
tos clientes. 

“Corrigimos qual-
quer máquina que 
tenhamos construí-
do no período de 3 
anos de garantia. 
Cobramos uma 
taxa fixa no con-
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trato de serviços de gerenciamento 
e tratamos os patches como falhas 
de sistema. O problema é convencer 
quem está fora do prazo de garantia 
a pagar pelo serviço”, aponta. Outra 
opção é a venda de novos contratos 
e uma minoria é reembolsada pelos 
fornecedores dos produtos que apre-
sentam problemas. 

Recompensas 
As falhas não são tratadas trivial-
mente, mas têm se tornado mais ro-
tineiras no mercado norte-america-
no, e fornecedores como AVG, Cisco, 
AT&T, Google, Samsung e Netgear 
mantêm programas de recompen-
sas para quem encontrar bugs e re-
latar problemas em seus hardwares, 
softwares ou aplicativos.  Nos últi-
mos três meses, a AVG pagou pro-
fissionais de fora da companhia por 
32 vulnerabilidades encontradas. Já 
a Microsoft oferece US$ 15 mil para 
fragilidades de execução remota de 
código e até US$ 10 mil para falhas 
de design de segurança.

Liberman, da NetScience e Barg, 
da consultoria Lexington, acreditam 
que o mercado chegou a um ponto 
em que as falhas e os ataques de se-
gurança são inevitáveis, mas devem 
ser aproveitados pelo canal. Liberman 
aposta na possibilidade de peque-
nos negócios finalmente atualizarem 
seus equipamentos, uma vez que 
hardwares antigos são mais suscetí-
veis a ameaças. Já Barg aponta o valor 
agregado de solucionar as falhas no 
canal. “Sempre haverá riscos de segu-
rança para os sistemas de TI, pois eles 
coevoluem. Como consultores, deve-
mos agregar valor tangível ao nosso 
relacionamento com o cliente conti-
nuamente. Eles respondem favora-
velmente a essa abordagem porque 
fornecemos uma solução que funcio-
na para ambos”, finaliza.
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GESTÃO  || POR PATRÍCIA SANTANA

Rodrigo Zerlotti, 
da Avalara
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Pesquisa da 
Accenture 
mostra que o uso 
de blockchain 
deve reduzir 
custos de 
infraestrutura em 
30%, em média, 
e ainda melhorar 
a qualidade 
de dados e a 
transparência. 
Secretária 
Estadual da 
Fazenda já vem 
fazendo estudos 
para implementar 
essa inovação
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E stimativas da empresa de 
pesquisa IDC apontam que 
os gastos globais para de-

senvolvimento de produtos e ser-
viços que têm como base o block-
chain chegarão a US$ 9,2 bilhões 
em 2021, o que representa 10 ve-
zes mais do que os US$ 945 mi-
lhões registrados em 2017.  Para 
2018, a projeção é de US$ 2,1 bi-
lhões. Dentro desse cenário, o blo-
ckchain é visto como um aliado e 
facilitador, com a possibilidade de 
aplicação em diversas áreas para 
reduzir a carga administrativa e 
arrecadar tributos a custos mais 
baixos. A Accenture estima que 
essa tecnologia deve reduzir em 
30% os custos de infraestrutura.

Nos fóruns tecnológicos, já é 
consenso que blockchain traz mais 
segurança, considerando o princí-
pio da irreversibilidade dos regis-
tros e ainda mais transparência. 
Anderson Paulucci, CTO da Seman-
tix, empresa especializada em Big 
Data, Inteligência Artificial, Inter-
net das Coisas e análise de dados, 
tem desenvolvido pesquisas e pro-
dutos no inovaBra habitat, espaço 
de co-inovação do Bradesco. Para 
ele, o uso do blockchain na área tri-
butária deve dificultar ainda mais 
os efeitos negativos da sonegação 
fiscal, melhorando, assim, o sis-
tema tributário brasileiro. Países 
desenvolvidos, como EUA e outros, 
possuem um modelo tributário 
simplificado e eficiente e não fa-
zem uso de sistemas sofisticados 
como o SPED no Brasil. Nosso País 
pode revolucionar à medida que os 
avanços sistêmicos já alcançados 
possam ser ainda mais avançados 
com o uso de blockchain. “Possi-
bilitaria o registro rápido das in-
formações transacionadas entre o 

Contribuinte e o Fisco e, com isso, 
iniciaríamos uma nova era de tri-
butação com recebimento e valida-
ção digital”, analisa. 

Atualmente, as empresas já es-
tão habituadas ao envio de infor-
mações pelos sistemas da Receita 
Federal. Considerando que tais in-
formações permaneceriam sendo 
necessárias, o blockchain pode ser 
uma tecnologia para adaptar os 
fluxos das companhias. Mas, para 
que isso aconteça, ainda é neces-
sário  garantir a legitimidade das 
informações, com simplificação 
dos sistemas de verificação e audi-
toria. “A longo prazo, o ideal seria 
um sistema de empresa-governo e 
empresa-empresa, em que transa-
ções seriam criadas e executadas 
de tal forma que automaticamen-
te a complexidade dos impostos 
seria built-in, com previsibilidade 
e auditoria em tempo real. Esta-
mos longe desta realidade, mas o 
blockchain, assim como sistemas 
sofisticados de integração (modelo 
cloud), RPA (Robot Process Auto-
mation) e IA são tecnologias que 
permitirão este modelo”, pontua 
Rodrigo Zerlotti, gerente geral da 
Avalara para América Latina.

Mas, para as empresas se pre-
parem para essa futura incorpo-
ração, o primeiro passo, segun-
do Zerlotti, é estar 100% dentro 
do sistema de compliance atual, 
além de seguir todos os requisitos 
legais, de uma forma abrangente 
(conteúdo, regras e sistemas) e 
moderna (no mínimo do modelo 
cloud). “Dessa forma, uma adap-
tação tecnológica e financeira rá-
pida ao mundo moderno dos im-
postos será alcançada”, conclui.

Adriano Esposito, diretor de 
Digital Transformation da SON-
DA, companhia latino-americana 
de soluções e serviços de tecnolo-
gia, acredita que tanto o governo 
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Leão de olho no blockchain
A Secretaria da Fazenda do estado 
de São Paulo tem feito investidas 
em discussões e estudos sobre 
blockchain e a administração tri-
butária. Recentemente, se reuniu 
com a Receita Federal do Brasil, 
Comissão de Gestão Fazendária 
(COGEF), Prefeitura de São Paulo 
e Universidade de São Paulo (USP) 
para debater a aplicação dessa 
tecnologia na área tributária brasi-
leira e seus desdobramentos. 

A visão dos órgãos é de 
que o blockchain ajudaria as 
organizações na coleta e no 
compartilhamento de dados, 
auxiliando as autoridades tri-
butárias no intercâmbio de in-
formações entre jurisdições e 
reduzindo a dependência dos 
relatórios gerados pelos contri-
buintes, uma vez que as infor-
mações são oriundas de fontes 
externas independentes.

Benefícios do Blockchain 
para o sistema fi scal

Automação

Efi ciência na 
gestão e no controle 
de processos

Confi abilidade 
dos dados

Rastreabilidade 
segura

Governança

Diminuição 
de fraudes

quanto as empresas precisariam 
primeiro estabelecer as bases de 
adoção do blockchain como fer-
ramenta de confiança. “Prova-
velmente, partiria do governo a 
iniciativa de criar um blockchain 
privado (private blockchain) e es-
tabelecer as políticas para aceita-
ção de nós (nodes) confiáveis, mas 
isto é tão novo que qualquer prog-
nóstico neste momento é mera 
especulação”, projeta o executivo.

Nesse futuro, Esposito acredita 
que o blockchain traria auditoria 
e controle sobre todos os bens e 
serviços comutados na rede, além 
de efi ciência operacional, uma vez 
que a troca de informação é instan-
tânea, refl etida e registrada entre 
todos os participantes, o que agili-
za as etapas seguintes e processos 
dependentes. Entretanto, a relação 
com as criptomoedas, que operam 
sistematicamente com a rede blo-
ckchain, ainda é incerta e pouco re-
gulada, o que também deve impac-
tar nos controles fi scais. 

Segundo Bernardo Madeira, 
cofundador da Smartchains, já está 
claro que a rede blockchain sim-
plifi ca e automatiza processos de 
transações, garantindo a aplicação 
de políticas, elevando a confi ança 
e oferecendo transparência tanto 
do lado da receita quanto do contri-
buinte. A tecnologia pode oferecer 
auditabilidade tributária, evitando 
que rombos fi scais por conta de so-
negação continuem aumentando. 

“Num futuro próximo, as em-
presas não precisarão, por exem-
plo, declarar impostos, já que 
esses valores serão debitados au-
tomaticamente no momento em 
que o bem for comercializado na 
rede de blockchain”, sugere. Para 
o executivo, esse futuro não está 
longe, pois as empresas já estão se 
preparando para os contratos inte-
ligentes, especialmente nas redes 
privadas de blockchain. “Com a 
tecnologia é possível automatizar 
diferentes processos, especial-
mente a cobrança de impostos. As 
transações, que hoje acontecem de 
maneira manual (com envio de in-
formações por e-mail ou cadastro 
em plataformas digitais) podem 
ser totalmente automatizadas. 
Para avançar na área tributária, as 
empresas precisam, apenas, criar 

Anderson Paulucci, 
da Semantix
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essas redes de blockchain e ter os 
órgãos governamentais como par-
ticipantes para garantir o processo 
em toda cadeia”, diz. 

Apesar das projeções otimistas, 
Esposito pontua que existe um risco 
de transformar dados fraudulentos 
em verdades criptografadas, certi-
fi cadas e reconhecidas na rede blo-
ckchain. “Portanto, é necessário ter 
políticas de governança para garantir 
que os processos, realizados antes 
da entrada dos dados na blockchain, 
sejam realizados com lisura e trans-
parência”, conclui.

Como fi cam 
os órgãos 
reguladores?
Neste contexto, os órgãos regu-
ladores da área tributária passam 
a cumprir um papel diferente do 
atual. Isso porque com contratos 
inteligentes, por exemplo, a mone-
tização dos impostos acontece de 
forma automatizada. Na visão de 
Madeira, no futuro, os órgãos regu-
ladores serão muito mais orques-
tradores do que reguladores em si. 
“Eles precisam se transformar para 
que possam ser fornecedores de in-
formações e novos serviços, se ade-
quando, fi scalizando e monitoran-
do essa automação”, avalia. 

Para Zerlotti, da Avalara, o block-
chain diminuirá a necessidade des-
tes órgãos. “No mundo tributário, 
o governo sempre será o regulador, 
pois é justamente uma das funções 
dele - coletar, monitorar, auditar e 
punir quem não está seguindo as leis 
fi scais estabelecidas”, pondera.

O executivo da SONDA defende 
que o blockchain benefi ciará a regu-
lação. “A integridade das informa-
ções e praticidade no cruzamento 
dos dados inibirá erros e fraudes 
nos processos. Com isso, os órgãos 
reguladores poderão ser mais ágeis 
e focar esforços em implementar 
controles mais atualizados e ade-
rentes a estas novas tecnologias”, 
sugere Esposito.

É consenso que o blockchain não 
pautará o fi m dos órgãos regulado-
res, mas promoverá uma revolução 
na forma como a regulação de fato 
acontece, imprimindo um ritmo se-
guro e facilitado. 

Desenvolvimento do blockchain 

Fonte: IDC 
*projeção

2017 2018 2019

US$ 945 
milhões 

US$ 2,1 
bilhões*

US$ 9,2 
bilhões*
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CANAL  || POR CRISTIANE BOTTINI

A transformação 
na infraestrutura 
digital
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“
Pietro Delai, 
da IDC Brasil

Muitas ainda estão na 
etapa de consolidação 

de ambientes ou de 
virtualização. Uma 

parcela baixa de empresas 
está trabalhando 
na automação da 
infraestrutura ou 

efetivamente em um 
ambiente cloud

Existe um leque 
de oportunidades 
para toda a cadeia 
de distribuição na 
renovação de sistemas 
legados obsoletos, que 
ainda são a realidade 
de muitas empresas 
brasileiras

A capacidade de coletar, ana-
lisar, armazenar e comparti-
lhar dados com facilidade e 

confiabilidade é essencial, porém, 
isso requer uma infraestrutura 
atualizada e flexível. E, em tempos 
de orçamentos enxutos, muitos 
projetos foram reduzidos e deixa-
dos para depois, enquanto outros 
foram simplesmente descartados. 
Entretanto, a exigência pela alta 
performance se mantém no mind 
set de dez entre dez gestores.

É aí que está a oportunidade 
de negócio. Dados da IDC Brasil, 
em uma pesquisa encomendada 
pela Dell EMC e Intel, indicam 
que a maior parte das empresas 
nacionais não está com a infra-
estrutura de TI preparada para a 
onda de digitalização. 

No levantamento, onde foram 
ouvidos 250 tomadores de deci-
são na compra de infraestrutura de 
TI em empresas com mais de 250 
funcionários, em uma escala de 0 a 
100, o nível de maturidade no país 
é 43,7. A situação mais preocupan-
te foi verificada no comércio: 40,1; 
em seguida, com um índice um 
pouco melhor, em serviços (43,8); 
e no setor financeiro (que investe 
pesado em tecnologia), com 45,2.

“Muitas ainda estão na eta-
pa de consolidação de ambientes 
ou de virtualização. Uma parcela 
baixa de empresas está traba-
lhando na automação da infraes-
trutura ou efetivamente em um 
ambiente cloud”, explica Pietro 
Delai, Gerente de Consultoria e 
Pesquisa da IDC Brasil.

Segundo Delai, as empresas 
também não estão preparadas 
com ambientes dinâmicos e flexí-
veis ou com opções que permitam 
que as próprias áreas usuárias 
possam ativar e desativar os re-
cursos de infraestrutura.
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Rodrigo Guerrero,  
da Equinix

“No País, a maior 
demanda é no 
setor financeiro e 
de varejo. Nosso 
modelo de negócio 
permite justamente 
que as empresas 
encontrem dentro 
do data center 
todas as facilidades, 
infraestrutura 
e parceiros que 
atendam a 
constante evolução 
dos negócios

O estudo identificou ainda que 
é alto o percentual de companhias 
que gastam mais da metade do 
orçamento de TI com sistemas 
legados ou com a infraestrutura 
ainda essencial ao negócio, mas 
baseada em tecnologias defasa-
das ou obsoletas. Atualmente, 
47% das companhias gastam 60% 
ou mais da verba disponível com a 
manutenção desses sistemas.

O calcanhar de Aquiles é que, 
para competir como empresas di-
gitais, as organizações precisam 
reformular a TI para o digital na pe-
riferia de suas redes, onde os mun-
dos físico e virtual se encontram. 

“Para a reversão desse quadro, 
é necessário um maior nível de 
investimentos em infraestrutura, 
tanto em TI quanto em Telecom. 
A participação do investimento de 
TI no PIB brasileiro está puxando a 
média da América Latina para bai-
xo, e é a metade se comparada às 
economias maduras, como EUA e 
Grã Bretanha”, avalia Delai.

Para alavancar a produtividade 
das organizações, recursos como IoT, 

Compra de infraestrutura de TI  
Em empresas com mais de 250 funcionários

*Em uma escala de 0 a 100 **Fonte: IDC

Comércio

40,1
Serviços

43,8
Financeiro

45,2 
43,7
Nível de  

maturidade  
no país

Por verticais
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Ricardo Sahlberg,   
do Hospital Mãe de Deus

Hiperconvergência traz performance ao Hospital Mãe de Deus

Analytics e Inteligência Artificial 
serão usados intensamente, e 
isso exige uma infraestrutura 
atualizada, que atenda à nova 
dinâmica dos negócios.

São grandes aliados: as in-
terações em tempo real – com 
interconexão de pessoas, lo-
cais, clouds e dados, a trans-
formação da demografia global 
que necessita de serviços digi-
tais, soberania de dados (regu-
lamentações das informações 
que precisam ser mantidas 
localmente, enquanto são usa-
dos globalmente) e ainda o ris-
co de segurança cibernética. 

Um estudo divulgado pela 
Equinix, o Global Intercon-
nection Index, projeta que o 
crescimento da velocidade de 
interconexão deve superar a in-
ternet pública até 2020. Só na 

América Latina, a estimativa é 
de um crescimento de 62% ao 
ano para alcançar mais de 620 
Tbps de capacidade instalada.

“No país, a maior demanda 
é no setor financeiro e de va-
rejo. Nosso modelo de negócio 
permite justamente que as 
empresas encontrem dentro 
do data center todas as facili-
dades, infraestrutura e parcei-
ros que atendam a constante 
evolução dos negócios”, res-
salta Rodrigo Guerrero, diretor 
nacional de vendas da Equinix.

Até 2017, a companhia atu-
ava apenas de forma direta no 
País, e este ano anunciou a im-
plementação de uma política 
de canais. O plano é alcançar 
outros estados por meio de par-
ceiros e manter a venda direta 
em São Paulo e Rio de Janeiro. 

O programa seguirá o mo-
delo usado nos Estados Uni-
dos e em outros países, onde 
a atuação via canais é expres-
siva. São três modalidades no 
Brasil: Reseller, Sales Agent e 
Referral – coordenadores de 
equipe de vendas que acele-
ram o processo de compra.

“A imensa necessidade de ge-
ração e armazenamento de dados 
só será suportada se a plataforma 
de interconexão estiver bem es-
truturada, com segurança, perfor-
mance e, sobretudo, baixa latên-
cia”, afirma Guerrero.

Atualmente, a Equinix tem 
200 data centers em 52 merca-
dos estratégicos em todos os 
continentes. No Brasil, são qua-
tro em São Paulo e outros dois 
no Rio de Janeiro, com estrutura 
para atender todo o País.

Como avalia a maturidade da 
América Latina no cenário de M&A?
A América Latina comparada com outros 
mercados é muito pequena. O mercado 
asiático é gigante. Na comparação com 
o norte-americano, o PIB do Brasil 
está no mesmo patamar que o PIB da 
Califórnia. Temos futuro, mas somos 
pequenos. Na região, vejo três países na 
liderança de M&A: Brasil, México e Chile. 
Há investimentos para oportunidades 
futuras. Uma empresa mundial no Brasil 
tem a subsidiária local representando 
estatisticamente de 3% a 5% do revenue.

Quais as oportunidades 
que a região tem?
O Brasil é um mercado fechado, com 
muito pouco acordo internacional 
e custo alto de importação e 
exportação. Não é exportador de 
tecnologia, muito pelo contrário. 
Mas vem sofrendo um processo 
na área de TI de concentração 
de mercado e criação de grandes 
grupos brasileiros de tecnologia, 
como o processo que a TOTVS 
passou, por exemplo. A Linx está 
fazendo o mesmo. Nosso mercado 
é de concentração e volume. 

A inovação é um dos motivos que 
movimentam o mercado de M&A? 
Sim. Porém, é mais fácil trazer 
uma empresa inovadora do que 
tornar a própria corporação 
inovadora. A grande maioria tem 
adquirido empresas inovadoras 
mas tem tido dificuldade na 
incorporação por causa da cultura. 
 

3 perguntas para  
Alberto Freitas

O diretor de M&A da Cast group 
fala sobre o cenário no Brasil e AL. 
Leia a íntegra em www.inforchannel.com.br 

Foto:
divulgação
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No final de 2016, a TI do 
Hospital Mãe de Deus, res-
ponsável no Rio Grande do 
Sul por três hospitais pú-
blicos e três privados, ti-
nha que decidir se trocava 
os 2.800 desktops de toda 
a rede ou tornava seu data 
center mais robusto para 
atender a crescente deman-
da por mais recursos. 

Após avaliar, decidiu in-
vestir em uma solução de 
hiperconvergência que lhe 
rendeu ganho de produti-
vidade (devido ao aumento 
de performance entre 10% 
e 15%), redução nos cha-
mados do suporte e uma 
melhor experiência dos pa-
cientes, com o atendimento 
mais rápido.

A tecnologia implemen-
tada foi a vSAN (pelo in-
tegrador Gruppen, da Dell 
EMC), que demandou três 
novos servidores e repre-
sentou economia de 50% se 
comparado à troca dos desk-
tops. A virtualização teve 
também impacto direto no 
setor de faturamento, que 
passou a emitir relatórios 

em menos de cinco minutos, 
contra as quatro horas que 
consumia anteriormente.

“Com o vSAN é mais fá-
cil e rápido entregar mais 
armazenamento e veloci-
dade para qualquer estação 
de trabalho, com escalabili-
dade em momentos de alta 
demanda, contribuindo para 
o aumento da produtividade 
dos hospitais. Além do ga-
nho de performance de to-
das as tecnologias que ins-
talamos em cima do vSAN”, 
afirma Ricardo Sahlberg, 
diretor corporativo de TI do 
Hospital Mãe de Deus. 

O executivo explica que, 
no final de 2017, o projeto foi 
expandido com a compra de 
quatro novos servidores para 
integrar à rede do Hospital do 
Câncer e, em agosto deste ano, 
o Hospital Santa Ana, com ca-
pacidade para 200 leitos. 

“Esses dois novos hospi-
tais, ambos em Porto Alegre, 
já começam a operar utili-
zando a virtualização, que ao 
longo deste ano será estendi-
da para todas as instituições 
da rede”, diz Sahlberg.
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