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O 
avanço tecnológico proporciona mais do 

que facilidades de uso para o usuário 

fi nal. Na ponta do desenvolvimento 

permite o diferencial na corrida pelo melhor 

produto e atendimento. Nesse sentido, bancos, 

corretoras e seguradoras têm buscado novos 

modelos de negócios a partir da integração 

de suas funcionalidades a plataformas 

digitais. Trata-se do uso de APIs (Applications 

Programming Interface), um conjunto de 

microsserviços que proporcionam a criação 

de jornadas em um ecossistema digital. Na 

reportagem de capa investigamos como o open 

banking impacta as instituições fi nanceiras e 

as oportunidades que se abrem ao canal com a 

tendência.

A Internet das Coisas vai gerar, até 2020, 

gastos da ordem de US$ 1,3 trilhão, segundo 

a IDC. Os dados gerados, no entanto, passam 

a representar o Calcanhar de Aquiles das 

empresas. Isso porque, apesar dos números 

expressivos, o Gartner prevê que, no ano que 

vem, um terço dessas soluções será abandonado 

antes da implantação devido à falta de gestão 

de dados e de capacidades analíticas adequadas 

para essa tecnologia. Saiba o que analistas 

falam sobre como se estruturar para aproveitar 

o potencial da IoT.

As cidades inteligentes e suas soluções 

também são pauta dessa edição. Na reportagem, 

mostramos as soluções que já estão disponíveis 

em cidades brasileiras. Na entrevista, Wilson 

Hernandez, da Panda Security conta os planos 

da companhia para o País.

Boa leitura!
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Data e 
Analytics 

são o 
calcanhar 

de Aquiles 
de IoT

Os dados são diferentes 

nessa solução, por isso 

as organizações precisam 

integrar, contextualizar 

e analisar corretamente 

para serem estratégicos

D e acordo com um relatório 
da IDC, os gastos globais 
em IoT atingiram US$ 700 

bilhões em 2016 e devem chegar 
a 1,3 trilhão até 2020. A fatia do 
Brasil nesse bolo será de US$ 13 
bilhões considerando todo o ecos-
sistema de IoT, desde o servidor, 
passando pelas licenças de sof-
tware até os sensores. 

Apesar dos números expressi-
vos, o Gartner prevê que, no ano que 
vem, um terço dessas soluções se-
rão abandonadas antes da implan-
tação devido à falta de gestão de 
dados e de capacidades analíticas 
adequadas para essa tecnologia. 

Somente este ano a consultoria 
prevê que o gasto mundial com se-
gurança contra ataques às soluções 
IoT chegará a US$ 1,5 bilhão, um au-
mento de 28% em relação ao volu-
me de US$ 1,2 bilhão em 2017.

“Aqui a internet das coisas ain-
da não foi absorvida, estamos na 
etapa de evangelização, temos um 
longo caminho pela frente”, avalia 
Pietro Delai, gerente de consultoria 
e pesquisa da IDC Brasil.

Segundo o Gartner, a internet 
das coisas vai pressionar as orga-
nizações produzindo grandes vo-
lumes, em alta velocidade e uma 
variedade de dados sem prece-
dentes. Para Scot Kim, diretor de 
pesquisas do Gartner, um cami-
nho é a empresa integrar, contex-
tualizar e analisar corretamente 
os dados oriundos de IoT. 

6-8_IOT.indd   6 05/08/2018   23:53:30
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“Será preciso se reestruturar, des-
de a forma como se comunicam com 
as pontas, com os gateways herda-
dos, com os sensores e atuadores de 
IoT, a telemetria, até os dados da má-
quina. Os dados de IoT trazem outra 
perspectiva para a construção do con-
junto de dados”, observa Kim.  

As análises igualmente terão que 
mudar a forma como a arquitetura é 
criada. Precisarão ser flexíveis para 
incorporar uma abordagem de vários 
fornecedores. Segundo Kim, atual-
mente, não há um único fornecedor 
que atenda todos os tipos de plata-
formas de gerenciamento de dados e 
analytics existentes no mercado.

Delai, da IDC, concorda. “As ferramen-
tas que existem são adequadas, mas ain-
da precisam ser customizadas porque IoT 
requer demandas específi cas”. 

A recomendação é usar a inteli-
gência de um processo já existente e 
aplicar nessas novas demandas, mas 
agora com a vantagem que a inter-
net das coisas consegue mensurar 
variáveis externas que antes não era 
possível. “Isso é um fator positivo, 
porque traz ao gestor parâmetros es-
tratégicos que hoje são feitos de for-
ma simplificada com custo acessível, 
basta apenas desenvolver o algoritmo 
para processar as informações da for-

O que está impedindo as empresas 
de irem além dos projetos pilotos em IoT

estão 
preocupadas 
com a 
cibersegurança 
e a privacidade 
dos dados;

avaliam que 
recursos para 
analytics atuais 
não estão 
prontos para 
aproveitar todo 
o potencial dos 
dados de IoT;

acham as 
regulamentações 
e os padrões 
incertos;

avaliam 
que faltam 
tecnologias 
prontas 
para o uso 
imediato.

62%

60%

57%

53%

Fonte: Capgemini Transformação 
Digital / Indústria IoT (pesquisa 
mundial com 316 empresas que 

estão implementando IoT / 
outubro de 2017)
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ma adequada para extrair o que 
realmente fará diferença no seu 
negócio”, explica Delai.

Na opinião do executivo do 
Gartner, para que os projetos IoT 
não sejam abandonados antes da 
implantação, os modelos de ne-
gócios precisarão se ajustar. Pro-
cessos, segurança e a alocação de 
investimentos precisarão mudar. 
As tecnologias IoT permitem que 
os modelos de negócios se trans-
formem em produto como serviço 
com base no consumo.

As empresas também precisarão 
implementar plataformas de análise 
e desenvolvimento necessárias para 
aproveitar todos os tipos de dados, 
sejam estruturados ou não, para que 
sejam utilizados de forma estratégi-
ca para o negócio.

Também será fundamental 
investir em gerenciamento de 
dados, analytics e inteligência 
artificial para a análise preditiva. 
Assim, a ferramenta vai ‘apren-
der’ com padrões e eventos pas-
sados, mitigando e gerenciando 
os riscos.

“No mercado brasileiro esse 
potencial não está sendo apro-
veitado porque a TI ainda é muito 
reativa. Demos um salto na ado-
ção de tecnologias, incluindo IoT, 
nos últimos 3 anos, mas agora os 
investimentos cessaram e depois 
teremos que compensar isso”, 
afirma Delai.

IoT tupiniquim
A Internet das Coisas avança no 
País. Em junho, um projeto de lei 
aprovado na Câmara dos Deputa-
dos prevê a eliminação de taxas que 
incidem sobre sistemas usados em 
instalações em soluções IoT.

O projeto de lei propõe zerar 
as taxas e contribuições inciden-
tes sobre estações móveis de ser-
viços de telecomunicações usa-
dos em sistemas de comunicação 
máquina a máquina.

A proposta também é zerar a 
cobrança de tributos em equipa-
mentos usados para a infraestru-

tura das redes de internet das coi-
sas, que vão conectar objetos como 
lâmpadas e semáforos constante-
mente, além de transmitir dados a 
partir deles o tempo inteiro.

A Anatel define “estação mó-
vel de comunicação máquina a 
máquina”, dispositivos que fun-
cionam sem intervenção humana 
para a transmissão de dados, com 
o objetivo de monitorar, medir e 
controlar o próprio dispositivo.

Com o projeto de lei, esse tipo de 
dispositivo deixa de pagar taxas de 
fiscalização de instalação e funcio-
namento, além da CFRP (Contribui-
ção para o Fomento da Radiodifusão 
Pública) e da Condecine – Contribui-
ção para o Desenvolvimento da In-
dústria Cinematográfica.

Aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática da Câmara dos 
Deputados, o projeto ainda preci-
sa ser analisado pelas comissões 
de Finanças e Tributação e de 
Constituição e Justiça e de Cida-
dania. Como ele tramita em ca-
ráter conclusivo, não será votado 
pela Câmara e seguirá direto para 
o Senado Federal.

“Se comparado às economias 
emergentes, estamos atrasados 
em relação à China, que há 8 anos 
publicou seu plano nacional de IoT. 
Mas nosso projeto local está cami-
nhando e a aprovação será impor-
tante para alavancar todo o merca-
do que envolve a internet das coisas 
no Brasil”, explica o gerente da IDC.

E, apesar dessa morosidade 
na legislação, grandes projetos 
IoT estão em andamento no País. 
Em junho a operadora Tim lançou 
uma rede 4G comercial dedicada 
à internet das coisas. Instalado 
na cidade de Santa Rita do Sa-
pucaí, em Minas Gerais, o siste-
ma usa a tecnologia NB-IoT e a 
faixa de frequência de 700 MHz 
para garantir um alcance maior 
com menos consumo de bateria. 
A ideia é que a rede seja útil prin-
cipalmente para as aplicações de 
smart city.

Pietro Delai,   
da IDC Brasil

Scot Kim,   
do Gartner
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Mesmo sem  
regulamentação 
específica, bancos 
testam modelo 
colocando interface 
de programação de 
aplicativos (APIs) 
à disposição de 
terceiros para 
desenvolverem 
aplicações 
e novos 
produtos

Open banking abre 
novas fronteiras 
para explorar 

Carlos Netto,   
da Matera
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N a União Europeia, a regulamentação fi-
nanceira mais recente, a PSD2 (Revised 
Payment Service Directive), incorpora o 

conceito de open banking. A medida foi toma-
da após a crise financeira da década passada 
com objetivo de aumentar a competição no se-
tor bancário. Diferentemente da UE, no Brasil, 
os bancos ainda não são obrigados a abrir co-
nectores, colocando interface de programação 
de aplicativos (APIs) à disposição de terceiros 
para desenvolverem aplicações e oferecerem 
produtos e serviços baseados na plataforma e 
nos dados bancários. 

Contudo, a falta de regulamentação não 
tem impedido os bancos de testarem o mo-
delo. O Banco Original, por exemplo, criou um 
ecossistema para fomentar iniciativas de open 
banking que já conta com cerca de 700 de-
senvolvedores cadastrados. O Banco do Brasil 
também tem uma plataforma de open banking 
para desenvolvedores funcionando em modelo 
de experimentação. 

Para Carlos Netto, CEO da Matera, o Guia-
Bolso é um exemplo de como a atuação de 
terceiros, criando aplicações, pode prestar ser-
viços importantes à sociedade. “O GuiaBolso 
ajuda as pessoas a gerirem suas finanças pes-
soais. Hoje, ele faz isto com robôs, capturando 

nas telas as informações, porque o banco não 
abriu API”. Outro caso apontado pela Matera é 
da integração entre a fintech Mercado Bitcoin 
e o banco Brasil Plural.

A empresa desenvolveu uma API que per-
mite a rápida transmissão de informações entre 
o banco e a corretora de bitcoins, além de adi-
cionar mais segurança e escala às transações. 
Antes da implantação, as cerca de 4 mil transfe-
rências realizadas por dia pelos investidores de 
bitcoins eram validadas e conferidas manual-
mente, fazendo com que o processo demorasse 
mais que o necessário. Agora, em 15 minutos, o 
autor e o valor da TED são identificados e o cré-
dito é realizado na plataforma de negociação da 
fintech. “Este é um exemplo do poder do open 
banking. Computadores do banco falando dire-
to com os computadores do cliente ou do par-
ceiro”, diz o CEO. 

As possibilidades que o open banking 
abre estão sendo comparadas aos milhares 
de aplicativos que foram criados em cima 
das plataformas da Apple e do Android, adi-
cionando muito mais funcionalidades aos 
aparelhos celulares. “Os bancos deveriam 
olhar para Apple e Google e ver que não pre-
cisam fazer tudo e que eles podem deixar de 
fazer algumas coisas”, aponta Netto. 

Carlos Netto,   
da Matera
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Oportunidades  
de negócio  
Com open banking surge um enor-
me ecossistema em torno do ban-
co, ofertando aos clientes as mais 
variadas aplicações. Isto significa 
oportunidades de negócios não 
apenas para desenvolvedores 
como também para empresas de 
diversas especialidades em tecno-
logia, como segurança e computa-
ção em nuvem. “Fornecedores de 
API gateway estão crescendo mui-
to com isto, porque é necessária 
uma camada desta para proteger 
as APIs de tentativas de ataques”, 
ressalta Carlos Netto. 

Em linhas gerais, os bancos ou 
vão contar com uma solução com-
pleta, fim a fim, ou irão contratar 
de vários fornecedores ferramen-
tas que complementem ou sus-
tentem o ambiente do banco. Ou-
tra necessidade é estar em linha 
com os regulamentos, ou seja, 
compliance é fundamental em um 
ambiente de open banking. 

A Atos calcula que, dos inves-
timentos dos bancos, 10% do to-
tal deve ser gasto para adequação 
aos padrões e o restante para ope-
ração dentro do modelo. “As opor-
tunidade para fornecedores são 
imensas. Na Europa, a questão 
da regulamentação é 10%, o res-
to está em o banco ter uma solu-
ção de fim a fim que seja o centro 
deste fluxo de dados para poder 
ter várias soluções que entendam, 
por exemplo, os movimentos dos 
clientes. Os fornecedores têm de 
se preparar com soluções de negó-
cios e não apenas de compliance 
para abertura das APIs”, diz Ri-
cardo Munhoz, diretor de mercado 
para América Latina da Atos. 

Para David Terra, diretor do 
segmento de serviços financeiros 
da TOTVS, há oportunidade para 
todos os players do mercado. De-
pois de conduzir o processo de 
digitalização do Banco KEB Hana 
do Brasil S/A, subsidiário do KEB 
Hana Bank, a TOTVS agora traba-
lha para preparar o mecanismo 
de abertura de conta por aplica-
tivo para o correntista não preci-
sar mais ir à agência. “Estamos 
integrando o sistema de ERP da 

TOTVS para o core bancário co-
locando algoritmos no ERP para, 
por exemplo, com inteligência 
artificial identificar que vai faltar 
dinheiro na empresa”, conta. 

Uma das possibilidades é 
que, após a identificação da ne-
cessidade de caixa, o sistema, 
por meio de APIs, poderia se 
conectar com bancos para fazer 
análise de crédito e débito e si-
mular uma operação de adianta-
mento de recebíveis. Após isto, o 
ERP poderia mostrar junto com a 
previsão de caixa, os orçamentos 
de taxas, prazos e quais títulos 
seriam pagos com garantia. “Isto 
é open banking; fazer com que 

Ricardo Munhoz,   
da Atos

David Terra,  
da TOTVS

não exista mais a necessidade 
do correntista, do tesoureiro ir 
até o banco, mas o ERP acionaria 
de maneira, automática”, expli-
ca o diretor da TOTVS. 

Para Terra, há oportunidades 
para fornecedores de soluções fa-
çam esta conexão, incluindo fin-
techs, empresas de tecnologia e 
financeiras. “Tem diversas opor-
tunidades, porque tem de pensar 
em se conectar para o restante do 
mundo e abrir informação para 
que outros possam usar”, diz. A 
expectativa é que o open banking 
aumente a concorrência e compe-
titividade do mercado de modo 
que quem melhor oferta vai se 
sobressair.  

Falta de 
padronização 
A falta de uma regulamentação 
pode ocasionar problemas de 
padronização da abertura dos 
dados. Existe o receio natural 
de se começar a abrir as APIs de 
uma determinada maneira e de a 
regulamentação por parte do Banco 
Central solicitar que seja feito de 
outra forma. Talvez por isto que 
ainda não existam aqui tantas 
iniciativas de open banking. 

Na Europa, a Atos está en-
gajada com o processo de open 
banking. A empresa construiu um 
ambiente na nuvem que permite 
aos bancos e os provedores ter-
ceiros usar os dados disponíveis. 
“Fazemos a ligação entre os en-
tes. Implantamos a solução si-
multaneamente em 11 bancos da 
UE para habilitá-los a operar nes-
te ambiente”, conta Munhoz, da 
Atos. O ambiente, que visa a rá-
pida implantação da regulamen-
tação na Europa, pode chegar ao 
Brasil assim que o Banco Central 
divulgar as definições acerca de 
open banking. 

Munhoz explica que na Eu-
ropa também não foi instituído 
um padrão único, mas defende 
que haja algumas orientações de 
melhores práticas. “Tem de haver 
regulamentação e seria bom se 
tivesse uma padronização e uma 
definição da parte de segurança, 
autenticação e certificação de 

cada entidade que vai poder en-
trar”, diz. 

Para Terra, da TOTVS, a fal-
ta de padronização em como as 
instituições financeiras devem 
colocar APIs à disposição pode 
ser uma dificuldade para a cria-
ção do ecossistema. No entanto, 
ele acredita que isto este pon-
to deva ser contornado tão logo 
exista uma regulamentação do 
tema. “Pode ser entrave porque 
gera retrabalho, mas está come-
çando, quando se chega a um de-
terminado volume, se padroniza. 
E quem está começando com isto 
cria certa tendência de como as 
coisas vão funcionar”, pontua. 
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Cidades 
Inteligentes 

impulsionam 
sustentabilidade

A IDC  
projeta que 

gastos mundiais 
com tecnologias 

inteligentes alcancem 
US$ 80 bilhões em 2018. 

Iniciativas isoladas em 
algumas cidades brasileiras 

já apontam o potencial desse 
mercado para as soluções de TI

Principais soluções inteligentes disponíveis no Brasil

Conectividade de acesso  
à Internet do município  

em locais públicos

Sistemas de geração de 
Energias Renováveis 

(solar, eólica, biomassa, 
biogás, etc.)

Semaforização 
Inteligente

Estacionamento 
Inteligente;

Planejamento Urbano 
Dirigido por Dados

Sensores  
Ambientais

Gerenciamento  
de Resíduos;

Desenvolvimento de 
softwares de gestão 

pública automatizados 
para ganhar produtividade 

e confiabilidade nos 
processos

Investimento em 
Biotecnologia e 
Nanotecnologia 
voltada à saúde

Desenvolvimento de 
programas de educação 
à distância para alunos 
da rede pública (EAD)

Atividades 
socioculturais 
com óculos de 

Realidade Virtual

Equipamentos eficazes 
para a segurança pública 
como drones, sensores 

Inteligentes, controles de 
acesso, automação

Gestão de Recursos 
Hídricos (abastecimento 

de água, saneamento, 
tratamento de águas 

residuais)

Iluminação 
pública 
utilizando 
energia solar

Smart grid –  
rede elétrica  
inteligente

Fonte: Especialistas consultados

IoT – Internet 
das coisas 

aplicado ao 
contexto 
urbano
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O  conceito de cidades inteli-
gentes se refere ao uso de 
infraestrutura, serviços, in-

formações para um planejamen-
to de gestão urbana alinhado às 
necessidades sociais e econômi-
cas. Mais do que soluções tecno-
lógicas, o nível de inteligência de 
uma cidade passa por uma con-
vergência de critérios, como go-
vernança, administração pública, 
planejamento urbano, tecnologia, 
meio ambiente, conexões inter-
nacionais, coesão social, capital 
humano e a economia. Segundo 
Amilto Francisquevis, assessor 
de Mercado do Instituto das Cida-
des Inteligentes (ICI), a tendência 
é uma aplicação ainda maior da 
tecnologia para melhorar a qua-
lidade de vida das pessoas. “No 
curto prazo, as soluções de tec-
nologia podem proporcionar uma 
otimização e aproveitamento dos 
recursos e serviços existentes em 
uma cidade. No futuro, podem 
proporcionar um crescimento eco-
nômico sustentável, elevada qua-
lidade de vida, gestão sábia dos 
recursos naturais e governança 
com maior participação do cida-
dão”, analisa.

Atualmente, o Ranking de Ser-
viços de Cidades Inteligentes, ela-
borado pela Teleco, aponta que, 
entre as capitais com mais de um 
milhão de habitantes, Rio de Ja-
neiro, Belo Horizonte e Fortaleza, 
respectivamente, lideram como 
mais inteligentes.  Mas o topo do 
ranking não significa que a cida-
de é completamente inteligente, 
mas que está em um nível superior 
entre os demais. Afinal, dados do 
Centro Regional de Estudos para o 
Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação (Cetic) apontam que 
apenas 18% dos municípios brasi-
leiros possuem planos de cidades 
inteligentes implantados. A IDC já 
projeta que gastos mundiais com 
tecnologias inteligentes alcancem 
US$ 80 bilhões em 2018.

Segundo Arthur Igreja, especia-
lista em inovação e cidades inteli-
gentes da FGV, observa-se que em 
geral as cidades consideradas mais 
inteligentes são as mais conecta-
das, mas a tecnologia não está sen-
do usada em sua plenitude a favor 
da cidadania. Exemplo disso é o 

a implementação de uma arquite-
tura que combina escalabilidade, 
programabilidade e autonomia. 
“Uma rede guiada por inteligên-
cia é uma rede mais eficiente”, 
considera.

Além da eficiência da rede, há 
ainda a preocupação com a priva-
cidade de dados e a segurança. É 
por isso que foi lançado o Secu-
ring Smart Cities, uma iniciativa 
global sem fins lucrativos, com 
o apoio de grandes pesquisado-
res, empresas e organizações da 
área de TI, como IOActive, Bastil-
le e Cloud Security Alliance. Esse 
projeto tem como objetivo solu-
cionar os desafios de cibersegu-
rança enfrentados pelas cidades 
inteligentes por meio da colabo-
ração e do compartilhamento de 
informações. De acordo com Ro-
berto Rebouças, diretor-execu-
tivo da Kaspersky Lab no Brasil, 
as soluções de cidades inteligen-
tes precisam se atentar a alguns 
elementos, como criptografia 
robusta para proteger os dados, 
recursos de autenticação e auto-
rização, atualização automática 
e segura de software, recursos de 
auditoria, alerta e registro e ca-
pacidades anti-adulteração.

Principais 
soluções 
em cidades 
inteligentes
Hoje, as tecnologias permitem no-
vas formas de resolver os problemas 
e explorar o potencial de uma cida-
de. Francisquevis cita o exemplo do 
compartilhamento de bicicletas na 
China, lixeiras inteligentes em Bar-
celona (Espanha), monitoramento 
da cidade por câmeras e totens de 
serviços e informações em Nova 
Iorque (EUA). “Belo Horizonte tem 
bons resultados no saneamento 
urbano, coleta pública de lixo e uso 
de energia solar. Em São Paulo, o 
empreendedorismo se evidencia. 
Exemplo disso é o programa Empre-
enda Fácil, que visa reduzir o tempo 
gasto na abertura de empresas. O 
Rio de Janeiro se destaca no desen-
volvimento de ambientes favoráveis 
à inovação, juntamente com entida-
des de ensino e instituições de tec-

fato de o topo das cidades mais in-
teligentes ser composto por cidades 
que também lideram o ranking de 
violência no Brasil. “Não adianta ter 
uma cidade ultraconectada  se isso 
não estiver conversando com os sis-
temas e estratégia de segurança”, 
pondera. Para o acadêmico, há uma 
falta de inovação aberta na gestão 
das cidades, que hoje focam em so-
luções “inteligentes”, para reduzir 
gargalos. “Porto Alegre, por exem-
plo, fez uma espécie de hackaton 
com dados públicos para que pes-
soas pudessem sugerir soluções na 
área de segurança. A cidade criou 
um mecanismo de plataforma para 
atrair soluções inteligentes aos pro-
blemas locais”, exemplifica.

Entre os desafios para que 
as cidades inteligentes avancem 
no Brasil está a infraestrutura 
de telecomunicação. Conforme 
as cidades se tornam mais inte-
ligentes e conectadas, as redes 
de telecom subjacentes flexíveis 
serão mais capazes de suportar 
novas aplicações de banda larga 
intensivas que serão utilizadas 
para darem vida às tecnologias 
inteligentes nas cidades. Para 
Fernando Capella, Gerente Na-
cional da Ciena no Brasil, em-
presa de tecnologia e estratégia 
de redes, a chave para isso é a 
automação, que será suporta-
da por meio de redes definidas 
por software (SDN) e virtualiza-
ção de funções de rede (NFV).  
Segundo executivo, tornar as tec-
nologias mais inteligentes requer 

Amilto Francisquevis,  
do ICI

O sistema SIGSantos faz a integração dos dados de trânsito,  
segurança e outros serviços públicos
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Roberto Rebouças, 
da Kaspersky Lab

Fernando Capella, 
da Ciena

nologia. Curitiba é uma referência 
pelo seu planejamento urbano e em 
qualidade de vida, e se destaca em 
projetos de sustentabilidade, com 
a criação de espaços verdes, coleta 
seletiva e conservação dos leitos de 
rios, além de projetos de inovação, 
como o estabelecimento do Vale do 
Pinhão”, resume.

Stella Hiroki, doutoranda em 
Tecnologias da Inteligência e De-
sign Digital e pesquisadora sobre 
o desenvolvimento de Smart Ci-
ties, aponta o Porto Digital, par-
que tecnológico de Recife, como 
exemplo de solução inteligente. 
O complexo abriga mais de 250 
startups, pequenas, médias e 
grandes empresas e multinacio-
nais que somam mais de 7.100 
trabalhadores em uma área de 
149 hectares. “Porto Digital em 
Recife é um exemplo de utiliza-
ção de tecnologia, implantação 
de um ecossistema de inovação 
e retenção de mão de obra de 
qualidade. Além de atuação em 
ampla escala que transformou o 
panorama social e econômico de 
Recife e do Nordeste”, analisa. 

A Avenida Luis Viana Filho, 
conhecida como Avenida Paralela, 
em Salvador, Bahia, implantou um 
sistema de iluminação que gerou 
uma economia de energia quase 
50%. “A economia de energia não 
vem só da migração do sistema 
convencional para o sistema de 
Led, mas também a possibilidade 
de usar controles mais flexíveis e 
rápidos, o que pode gerar econo-
mia adicional além de ter maior 
durabilidade. Um bom projeto de 
iluminação também pode ajudar 
na redução de produtos utiliza-
dos, com espaçamentos melhores 
e também altura de postes ade-
quados, garantindo mais seguran-
ça”, conta Daniel Tatini, presiden-
te da Signify Brasil. 

Éverton Costa, especialista 
em tecnologia e inovação, cita o 
exemplo de Santos, em São Pau-
lo, com leis de ocupação dos es-
paços e o sistema SIGSantos que 
faz a integração dos dados de 
trânsito, segurança e outros ser-
viços públicos para os moradores. 
Em Barueri, há a distribuição de 
energia formada por redes inteli-
gentes através do sistema Smart 

Grids, projeto da Eletropaulo.
Outro caso é Smart City é La-

guna, localizada no distrito de 
Croatá, município de São Gonçalo 
do Amarante, no estado do Cea-
rá, que conta com um aplicativo 
conectado à cidade e têm funções 
como controle de gastos residen-
ciais, sistema de compartilha-
mento de carona, trocas de livros, 
empréstimo de bicicletas, com-
partilhamento de comida, sis-
tema de oferta e procura de tra-
balho, entre outros. Esse mesmo 
sistema dá acesso às informa-
ções detalhadas sobre os gastos 
individuais das residências e o 
que é consumido na manutenção 
da cidade como um todo. Existem 
ainda sensores em postes de luz 
e lixeiras, que geram economia 
em rotinas automatizadas, que 
são redirecionadas para melho-
rias. Entre as soluções desse apli-
cativo, existe um botão de emer-
gência integrado ao sistema de 
saúde, automatizando o pedido 
de socorro médico.

Stella Hiroki, 
doutoranda em 
Tecnologias da 
Inteligência e 
Design Digital 
e pesquisadora 
sobre o 
desenvolvimento 
de Smart Cities

“

“Não adianta “Não adianta “ter uma cidade “ter uma cidade “ultraconectada se 
isso não estiver 
conversando com os 
sistemas e estratégia 
de segurança. Porto 
Alegre, por exemplo, 
fez uma espécie de 
hackaton com dados 
públicos para que 
pessoas pudessem 
sugerir soluções na 
área de segurança. 
A cidade criou um 
mecanismo de 
plataforma para 
atrair soluções 
inteligentes aos 
problemas locais

No curto prazo, “No curto prazo, “as soluções de “as soluções de “tecnologia podem 
proporcionar 
uma otimização e 
aproveitamento dos 
recursos e serviços 
existentes em uma 
cidade. No futuro, 
podem proporcionar 
um crescimento 
econômico 
sustentável, elevada 
qualidade de vida, 
gestão sábia dos 
recursos naturais 
e governança com 
maior participação 
do cidadão

Arthur Igreja, da FGV

Amilto Francisquevis, do Instituto 
das Cidades Inteligentes (ICI)
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Estratégia  
indireta

novos negócios e atendimento 
dedicado de um executivo de contas. 
Para ações de marketing, uma vez 
estabelecida a parceria por meio 
de um contrato, a revenda passa 
a receber materiais de marketing 
para campanhas e promoções, apoio 
para elaboração de um plano de 
negócios, comunicações frequentes 
e acesso ao portal de parceiros. 
Para complementar, o parceiro 
recebe ainda certificação técnica 
e comercial, suporte pré-vendas e 
licença de uso do software Panda 
com descontos especiais.

Pretende ter mais distribuidores? 
Quantos parceiros possui 
atualmente?
Para esse ano, estamos focados 
na Officer e Axyon, que nos estão 
ajudando no recrutamento de 
novas revendas. Atualmente 
contamos com aproximadamente 
15 revendedores especializados em 
segurança da informação e que já 
estão na categoria Elite Partner, 
e em torno de 300 revendedores 
transacionais pertencentes à 
categoria Business Partner. 

Como você avalia a maturidade 
do mercado brasileiro para a sua 
oferta?
O mercado brasileiro ainda tende 
a ser reativo em vez de corretivo 
no que tange à segurança de 
TI. Mas a questão não é se as 
empresas sofrerão um ataque 
cibernético, mas quando. Por isso, 
os profissionais de segurança 
estão preocupados em proteger as 
informações críticas das empresas 
e estão cada vez mais enxergando 
valor em nossas soluções.

Assumir a operação da 
Panda Security no Brasil 
foi um desafio para Wilson 

Hernandez. Uma das principais 
ações era fortalecer o foco e, para 
isso, o executivo determinou o 
fortalecimento da estrutura de 
canais. A mudança de estratégia de 
go to Market aconteceu depois que a 
empresa passou a atuar em grandes 
contas, com mais de 50 mil pontos.

Embora a companhia atue no 
Brasil desde 2000 e com subsidiária 
desde 2010, Hernandez traçou foco 
no mercado B2B e reformulou o 
programa de canais. Em 2017, a 
Panda teve um crescimento de 11% 
na comparação com o ano anterior. 
Desde junho de 2017, a companhia 
já fechou acordo de distribuição 
com a Officer e com a Axyon.

 
Como está estruturada a 
operação da Panda no Brasil? 
E na América Latina?
Até o ano passado, a Panda atendia 
seus clientes diretamente, fossem 
eles revendas ou usuários finais. A 
partir desse ano, mudamos nossa 
estratégia de operação, focando 
nossos esforços no segmento B2B 
e, com isso, fechamos parceria com 
dois distribuidores, Officer e Axyon, 
no início do ano. Com o apoio dos 
distribuidores, estamos aptos a 
oferecer todo o suporte às revendas, 
considerando atendimento pré-
vendas, capacitação do canal e apoio 
com ações de marketing e vendas. 
A estrutura também contempla 
atendimento direto da Panda para 
renovações, permitindo que as 
revendas concentrem-se em novos 

projetos. Na América Latina, a Panda 
está presente em diversos países, 
entre eles Argentina, Chile, Colômbia, 
México, América Central e Caribe.

Desde que assumiu, determinou 
foco no mercado B2B. Que balanço 
faz dessa atuação?
Os resultados que temos alcançado 
nos mostram que a estratégia foi 
acertada. Ainda estamos em fase 
de catequização do mercado sobre 
as soluções de EPP e EDR, mas 
as oportunidades são crescentes, 
tanto nas empresas SMB como nas 
grandes companhias. Nossos canais 
também têm sido peça-chave para 
conseguirmos migrar de vendas 
transacionais para projetos de 
valor agregado.

Como essa estratégia impactou  
o seu canal?
As revendas estão conhecendo 
uma nova Panda Security, que 
possui mais do que nunca uma 
estrutura sólida e madura, com 
uma oferta ampla de soluções para 
empresas de qualquer tamanho ou 
segmento. Esse modelo também 
nos permite oferecer condições 
comerciais agressivas para o canal, 
que está fidelizando a marca.

Depois da reformulação do 
programa de canais, como está a 
oferta de benefícios para o canal?
O programa de canais Panda oferece 
uma série de benefícios, incluindo 
ações de marketing, vendas e 
capacitação. Do ponto de vista de 
vendas, oferecemos descontos em 
operações especiais, programas 
de POC, programa de proteção de 
negócios, rebates de até 5% para 
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lataforma
ompetitiva

Mercado nascente no canal, Blockchain 
IoT apresenta oportunidades 
de consultoria em projetos corporativos 
de fi nanças e manufatura nos EUA

Após desmistifi car sua importância além da 
criptomoeda e Bitcoin, agora o Blockchain IoT 
tem sido apontado como a próxima onda de 

oportunidades não só para desenvolvedores. Suas 
possibilidades passaram a atrair os parceiros de canal 
nos Estados Unidos, como a Project Radium, da Fló-
rida, como consultoria em projetos corporativos nas 
indústrias de fi nanças e manufatura. Com mais for-
necedores fazendo uso amplo do blockchain - como a 
IBM, que permite aos clientes compartilharem dados 
em um blockchain privado e seguro como parte de 
sua plataforma Watson IoT - o canal se vê obrigado a 
se atualizar para manter-se competitivo. 

Na prática, o Blockchain IoT permite aumentar a 
velocidade de transações comerciais por meio de con-
tratos inteligentes e códigos de programação executa-
dos independentemente, com saída confi rmada por 
múltiplos participantes de uma rede, criando assim um 
programa cuja lógica - termos contratuais entre partes 
- pode ser confi ada por todos, conforme relatório da 
Ernst & Young “Blockchain: o hype, a oportunidade e o 
que você deve fazer”. A dica para lucrar com a tecnolo-
gia é buscar informação de como ajudar os clientes a se 
engajarem nesse novo ecossistema, começar pequeno 
com os dados em blockchains e expandir gradualmen-
te, além de identifi car e fundamentar seus projetos 
antes de se preocupar com venda em escala e adoção 
em massa dos consumidores.

Os números inspiram confi ança num futuro pro-
missor para quem estiver preparado. Até 2021, os 
gastos mundiais com soluções de blockchain chega-
rão a US$ 9,2 bilhões com crescimento anual de cer-
ca de 80% de acordo com a consultoria IDC.  Os EUA 
captarão os maiores investimentos, tendo mais de 
40% dos gastos mundiais no período. Para 2018, o in-
vestimento chegará a US$ 2,1 bilhões, mais do que o 
dobro registrado em 2017, quando o montante foi de 
US$ 945 milhões.

Os investimentos em blockchain serão liderados 
pelo setor fi nanceiro (US$ 754 milhões em 2018), 
impulsionado principalmente pela rápida adoção em 
bancos. O setor de distribuição e serviços (US$ 510 
milhões em 2018) terá fortes investimentos nas in-
dústrias de varejo e serviços profi ssionais, enquanto 
o setor de produção e recursos (US$ 448 milhões em 
2018) será conduzido pelas indústrias de manufatura 
e de processos. 

No radar de vários clientes, Philip C. Berg, di-
retor da consultoria americana Otterboug, P.C., em 
Nova York, acredita que “Blockchain é uma opção 
atrativa para transações fi nanceiras e negócios em 
supply chain e é um consenso de que algoritmo 
hash é uma solução inteligente para BGP [Border 
Gateway Protocol]”. Ele explica que, embora as 
regulações ainda não tenham sido estabelecidas 
nos EUA, a perspectiva é positiva. “A tecnologia vai 
suplantar vários protocolos atuais de segurança, 
registros de propriedade e gerenciamento em su-
pply chain. Mais pessoas estão se envolvendo no 
sentido de seguir as regras atuais e estabelecer pa-
râmetros de compliance”.

Pioneira
Emergente, a tecnologia de block-
chain teve o menor nível de cons-
cientização entre 700 empresas 
dos EUA de acordo com uma pes-
quisa realizada pela CompTIA, 
uma associação sem fins lucra-
tivos que oferece certificações 
de TI. Apenas 21% dos entrevis-
tados disseram ter consumido 
informações sobre o assunto. 
No entanto, “entre esse grupo 
há uma crença de que block-
chain será um divisor de águas”, 
aponta Seth Robinson, diretor 
sênior de análise de tecnologia 
da  CompTIA. “Quarenta e três 
por cento das pessoas familiari-
zadas com blockchain disseram 
que já estão vendo a tecnologia 
ter um impacto em sua empresa, 
e 30% acreditam que verão um 
impacto em um ou dois anos”.

Por isso, algumas parceiras 
do canal nos EUA já estão abrin-
do seu caminho rumo às oportu-
nidades como a desenvolvedo-
ra Project Radium LLC, que há 
dois anos oferece consultoria de 
blockchain e token para clientes. 
Segundo seu fundador e gerente 
Tim Mesker, a empresa assumiu 
vários projetos concentrando-se 
no desenvolvimento de tokens, 
especificamente em Ethereum e 
Graphene/BitShares para redes 
privadas, e agora planeja tercei-
rizar seus serviços de gerencia-
mento de todo o ciclo de vida de 
desenvolvimento.

Para ele, as oportunidades de 
blockchain estão no trabalho de 
integração “porque a tecnologia 
se baseia em um sistema com-
pilado, como o bitcoin, ou uma 
plataforma de contrato inteli-
gente, como Ethereum ou Hyper-
ledger”. Ele explica que, para 
a criação de uma plataforma 
blockchain, você precisa de web 
design, integração de hardwa-
re e sistemas operacionais num 
pacote de API em torno dessas 
integrações de bloco.

Por isso, a consultoria é mais 
do que necessária. “Muitas vezes, 
as pessoas têm uma ótima ideia, 
mas não sabem como lidar com a 
integração empresarial”.

Além disso, Mesker afirma: 
“a indústria de TI e a de startups 
não entendem sobre transações, 
imutabilidade e bancos de dados 
que se encaixam em um propósi-
to específico”.

Assim, o Project Radium tem 
aconselhado clientes sobre como 
integrar tokens blockchain em seu 
produto, sejam tokens personali-
zados ou ofertas iniciais de moe-
das (ICOs), que  são um negócio 
enorme agora, respeitando as leis 
de valores e commodities.

Pc
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Microsserviços: 
crescendo aos pedaços

Abordagem de 
arquitetura de 
software impulsionada 
pela nuvem traz 
mais fl exibilidade 
e escalabilidade ao 
entregar serviços de 
forma independente. 
Aos poucos, altera 
também a atuação 
dos integradores de 
tecnologia

S e a nuvem trouxe mudanças 
profundas para quem conso-
me tecnologia da informação, 

é certo dizer que quem produz tam-
bém precisou evoluir. E quando se 
trata de software, uma tendência 
de arquitetura vem crescendo há al-
guns anos e começa a se consolidar, 
entre fabricantes e canais de inte-
gração, como uma alternativa mais 
versátil ao modelo monolítico até 
então mais comum.

Os chamados microsserviços 
se tornaram a vedete do mercado 
de tecnologia da informação jus-
tamente por serem compostos por 
serviços independentes, postos 

para trabalhar em conjunto confor-
me a necessidade particular de cada 
cliente. É uma técnica de desenvol-
vimento de software capaz de uti-
lizar infraestruturas e capacidades 
de cloud distintas, ou até mesmo 
linguagens distintas, e vem aos 
poucos tomando lugar dos softwa-
res tradicionais - ao mesmo tempo 
em que exige atualização das com-
panhias e dos profi ssionais que es-
crevem códigos.

Um estudo da consultoria ir-
landesa Research and Markets 
aponta que o mercado de software 
desenvolvido na arquitetura de mi-
crosserviços deve alcançar US$ 32 
bilhões nos próximos cinco anos, 
crescimento anual médio de 16,1% 
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no período. Outra consulto-
ria, a americana Market Re-
search Future, é ainda mais 
otimista: US$ 33 bilhões até 
2023 com crescimento médio 
anual de 17%. 

“É uma forma de fazer 
integrações de maneira mais 
clara e intuitiva”, resume 
Thiago Moriama, gerente de 
projetos da Resource IT, in-
tegradora que vem gradativa-
mente utilizando o conceito 
de microsserviços em seus 
projetos. “Não é um conceito 
novo, nasceu em 2011 a partir 
de palestras e fóruns de co-
munidade. Desse meio tempo 
para cá vem amadurecendo, 
embora a grande maioria das 
aplicações ainda utilize arqui-
teturas monolíticas”.

Impulsionador
Embora a nuvem não seja 
responsável pela criação dos 
microsserviços, ela é seu prin-
cipal catalizador, concordam 
as duas consultorias. A ado-
ção de software e plataforma 
em cloud (SaaS e PaaS) pelas 
companhias tem aumentado 
a necessidade de integração 
entre serviços de diversos for-
necedores. Com esse cresci-
mento em negócios 
de várias ver-
t i c a i s , 

seja, escalar uma 
função específica 
que está ou é muito uti-
lizada. Em outras palavras, 
permite distribuir sistemas em 
volta das necessidades do negócio, 
não da tecnologia.

“Criam-se bases independen-
tes. É um desacoplamento”, resu-
me Hashimoto. “Em teoria, mesmo 
microsserviços que façam uso da 
estrutura básica ficam inalterados, 
graças às APIs. Isso nos habilita a 
trabalhar com ciclos de desenvolvi-
mento e produção menores, a cada 
duas semanas, o que era inimagi-
nável alguns anos atrás”.

Essa autonomia também facili-
ta a manutenção ou mesmo subs-
tituição de cada serviço, uma vez 
que blocos menores de informação 
são mais simples. E isso, é claro, 
aliado à entrega na nuvem, re-
duz bastante os custos.

tanto em nuvem pública como 
privada ou híbrida, a adoção 
de microsserviços parece um 
caminho natural.

“Tecnicamente falando, 
é possível ter microsserviços 
em contêineres fora da nu-
vem, máquinas físicas. Mas 
a velocidade com que se con-
segue gerar valor na nuvem é 
ótima. Traz uma combinação 
de infraestrutura com lingua-
gens mais ágeis e limpas e 
multiplicidade de negócio”, 
pondera Fábio Hashimoto, 
diretor de software services 
da Logicalis. “Há uma evo-
lução das linguagens de pro-
gramação, de infraestrutura 
e de processos. Essa tríade é 
fundamental no desenvolvi-
mento de software”.

Para o executivo, a nuvem traz 
recursos de desenvolvimento em mi-
nutos e escalabilidade virtualmente 
infi nita. O uso de APIs (Application 
Programming Interface) permite 
combinar softwares de diferentes 
fabricantes e armazenar dados em 
bancos e linguagens distintas, ou 
na prática versões de softwares 
mais rápidas. Também é possível 
distribuir cargas de trabalho con-
forme demandas individuais, ou 

Thiago Moriama, 
da Resource IT
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Existem perfis de empresas 
que atraem mais espionagem?
Empresas maiores acabam tendo 
mais informações confi denciais. 
Se forem líderes de mercado nos 
segmentos, inclusive, têm um risco 
ainda maior de serem espionadas.

Como funcionam esses ataques?
A informação confi dencial pode 
ser extraída de várias formas. Em 
reuniões entre executivos sobre 
assuntos estratégicos da empresa, 
por exemplo, é possível coletar áudio 
e vídeo do local, por meio de inúmeros 
dispositivos de monitoria, que podem 
ser ocultados no ambiente e controlados 
a distância. Tais dispositivos 
podem ser facilmente adquiridos.

Como é possível se proteger? 
A contraespionagem é um trabalho 
executado por especialistas, que 
atuam diretamente na detecção 
de dispositivos que estejam 
monitorando clandestinamente 
um ambiente. São profissionais 
especializados que, com a 
ajuda de equipamentos de alta 
tecnologia, fazem a varredura 
de ambiente, buscando câmeras 
ocultas, gravadores de áudio, 
aparelhos celulares ou microfones, 
escondidos. Outro trabalho 
muito importante para evitar a 
espionagem é a verificação de 
aparelhos telefônicos, que são 
utilizados em salas sensíveis 
ou em ligações confidenciais.
 

3 perguntas para 
Paulo Murata

O especialista em gestão de 
segurança da  ICTS Security fala 
sobre espionagem corporativa. 
Leia a íntegra em www.inforchannel.com.br 

Foto:
divulgação
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Orquestração
Claro que a nova arquitetura 
também traz desafi os: o tem-
po de planejamento para im-
plantar soluções do tipo cos-
tuma ser maior, uma vez que 
a integração entre diferentes 
serviços é complexa e precisa 
ser pensada desde o início. Ar-
quiteturas monolíticas podem 
atender melhor clientes que 
precisem do software o mais 
rápido possível.

Outra difi culdade é o geren-
ciamento das APIs. A aplicação 
distribuída traz desafi os de co-
municação entre os serviços, e 
a detecção de problemas exige 
um olhar atento e constante 
sobre o todo das aplicações. 
A consistência dos dados tro-
cados entre esses diferentes 
serviços também pode não ser 
muito alta diante da comuni-
cação assíncrona entre eles, o 
que traz desafi os de arquitetu-
ra complexos.

“Há um desafi o importante de orquestra-
ção. Na arquitetura de microsserviços as coisas 
fi cam mais isoladas e independentes entre si”, 
explica Leonardo Camargo, diretor de serviços 
e desenvolvimento de aplicações da Stefanini. 
“O desafi o é ter uma camada de aplicação que 
orquestre esses serviços e a documentação, e 
ele tem sido vencido com as ferramentas cer-
tas e a abordagem correta”.

Companhias de comércio eletrônico, fi nan-
ceiras, saúde, telecomunicações e mídia, entre 
outras, são apoiadoras da nova arquitetura na 
medida em que ganham capacidade e fl exibili-
dade de ofertas com efi ciência, agilidade e es-
calabilidade. Entre os players que encabeçam 
a tendência estão gigantes como IBM, Micro-
soft, Salesforce, Infosys, Amazon Web Servi-
ces e Software AG, entre outros.

Integração
Grandes e tradicionais integradores atuando no Brasil já 
têm nos microsserviços uma arquitetura prioritária para 
o desenvolvimento de software de novos projetos. A Lo-
gicalis, por exemplo, anunciou em 2017 a aquisição de 
parcela majoritária da NubeliU, empresa especializada 
em cloud baseada em OpenStack, para aumentar a capa-
cidade de entrega de serviços na nuvem.

“Hoje tudo que desenvolvemos 
de software é baseado nisso [micros-
serviços]. Estamos cada vez mais na 
nuvem pública, e a nível de infraestru-
tura a NubeliU trouxe multiplicação 
exponencial da nossa capacidade de 
lidar com o assunto e apoiar os clien-
tes”, explica Fábio Hashimoto. “Os 
clientes precisam de profi ssionais es-
pecialistas nesta quantidade enorme 
de serviços. É difícil acompanhar essa 
enormidade de opções de serviços”.

No caso da Resource IT, a aborda-
gem de microsserviços já é um critério 
para seleção de novos profi ssionais 
em times de desenvolvimento. Soma-
da à evolução da expertise da empresa 
com a arquitetura, a expectativa é que 
os microsserviços estejam cada vez 
presentes nos projetos. A adoção da 
metodologia Agile é um impulsiona-
dor importante nesse sentido.

“Ela cria um conceito de ‘squad’ 
[esquadrão] responsável pela evolu-
ção do produto. Esses times possuem 
autonomia e são multidisciplinares”, 
explica Thiago Moriama. “Faz todo 
sentido trabalhar com a metodologia 
já que cloud computing e microsser-
viços possuem sinergia muito forte”.

Flexibilidade, escalabilidade e pa-
ralelismo de desenvolvimento para 
serviços entregues em vários canais 
de consumo (web, mobile etc) é o pon-
to que mais atrai a Stefanini para a ar-
quitetura, explica Leonardo Camargo. 
Para novos desenvolvimentos de sof-
tware a abordagem é “sempre consi-
derada como primeira opção”, conta. 
“De dois anos para cá estamos tratan-
do com cada vez mais intensidade”.

Para o executivo, os microsservi-
ços também afetaram a atuação da 
Stefanini ao dar mais alternativas 
para os times que cuidam de sistemas 
legados e também os de inovação. 
“Sempre que estamos cuidando de 
ambientes legados fi camos atentos 
a novas possibilidades de evolução 
funcional”, diz. “Para equipes mais 
ligadas à inovação, é importante en-
contrar o time correto. Dos dois lados 
o desafi o é conhecer a tecnologia para 
implementar melhor”.

Fábio Hashimoto, 
da Logicalis

Leonardo Camargo, 
da Stefanini
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