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VERSÃO DIGITAL

Analytics, Big Data, IA, Cloud, Edge e CX estão entre 
as tecnologias mais atraentes para o segmento

Setor Financeiro
se rende aodigitalmundo

Certificação Digital
Com os processos digitais e a LGPD,  
a tecnologia se torna fundamental

Multicloud Híbrida
Há negócios na implementação e na 

orquestração das diversas nuvens

Orange Business Services
Conectividade e colaboração
têm aumento na demanda

Leandro Laporta
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A ESCOLHA DO LEITOR 2020 
para aqueles que mais se destacaram ao longo do ano. 

Dê o seu voto e eleja os melhores fornecedores da indústria de TI e Telecom
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Em TIC, sempre – e muito, se tratou de tendências 
e inovações. Um setor que desde o início desta 
era de modernização se posicionou na vanguarda 

tecnológica é o Financeiro. As organizações que orbitam 
este mercado continuam a demandar soluções e servi-
ços, abrindo as portas para fabricantes, provedores e in-
tegradores, como mostra a reportagem de capa.

Mais oportunidades de negócios para parceiros de 
canal estão na implementação e na orquestração das 
diversas nuvens disponíveis. Saiba qual a visão de es-
pecialistas entrevistados por Infor Channel sobre a tec-
nologia e o mercado de Multicloud Híbrida, base para a 
Transformação Digital.

Cada vez mais, agilidade e segurança perpassam todo 
o mercado, processos e tecnologias. Diante deste quadro, 
Certificação Digital ganha espaço em praticamente todas 

as transações presentes na vida 
de empresas e pessoas, inclusi-
ve com autenticação nas redes 
e soluções de Telemedicina.

Acompanhe as entrevistas  
com a Orange Business Services 
e com a adtech Zahg, além de 
artigo sobre os desafios de li-
derança e produtividade junto 
a equipes remotas, assinado 
por Paulo de Godoy, diretor-
-geral da Pure Storage.
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Prestadores de serviços de TIC, afiados nas soluções 
que levam à inovação, ganham espaço em um dos 

ecossistemas mais herméticos do mercado

O digital ganha 
mais espaço no  

setor Financeiro
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Altamente regulado, vencendo desafios constantes 
de compliance, o setor Financeiro manteve dentro 
de casa o desenvolvimento de soluções, gerencia-

mento de data centers, entre outras atividades para ga-
rantir a proteção de dados estratégicos. Até que o digital 
invadiu o mercado, acelerou a inovação e impôs mudanças 
nesse tradicional traçado.

Pressionados pela sociedade cada vez mais digital, 
atores do ecossistema Financeiro, em especial os bancos, 
vêm flexibilizando seus modelos de negócios, abrindo por-
tas para parcerias com empresas fornecedoras de serviços 
de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC para mi-
nimizar custos, agilizar entregas de produtos inovadores e 
focar no negócio.

O Banco do Brasil está na fase de estudos para ava-
liar possíveis demandas e oportunidades de negócios com 
a parceria do integrador de solução. “Avaliamos perfis pro-
fissionais com conhecimentos em tecnologias inovadoras 
aliadas aos negócios do banco para escolher fornecedores”, 
diz Pedrita Reine, gerente de Soluções na Estratégia do For-
necimento de TI do Banco do Brasil.

Para Glória Guimarães, vice-presidente da Unidade de 
Negócios de Financial Services da Capgemini, os integrado-
res de sistemas passaram a desempenhar papel de colabo-

Profissionais 
devem ter 

especialização 
nos diferentes 

negócios que esse 
segmento oferece

ração com o negócio. “Em alguns casos, divi-
dem o risco e a receita de novas soluções de-
senvolvidas em parceria, com a colaboração 
entre as instituições financeiras e as fintechs 
na distribuição e vendas de produtos bancá-
rios”, relata. Nesse redesenho, ganha vanta-
gens o parceiro que tem conhecimento sobre o 
mercado Financeiro, seus processos, desafios 
e necessidades.

Marco Stefanini, CEO global e fundador 
da Stefanini, também avalia que hoje o maior 
trunfo para o ingresso nesse setor é o conhe-
cimento do negócio. “Além disso, ter pacotes 
de soluções digitais comprovadas e experiên-
cia são pontos importantes. Hoje, os bancos 
estão mais abertos a contratar soluções, por-
que é muito caro o custo de manutenção de um 
sistema. É maior do que o custo do desenvolvi-
mento de sistemas”, acrescenta Stefanini.

Raul Rocha, vice-presidente da Qintess, 
empresa gerada da união do grupo Cimcorp e 
Resource, diz que, de fato, pesa mais o conhe-
cimento especializado no negócio, no core bu-
siness dos clientes. “Para comprovar isso, as 
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Tendências para o setor
  Desenvolvimento orientado 

à Nuvem (Cloud First)

  Desenvolvimento orientado a 
dispositivos móveis (Mobile First)

 Open Banking (Open X)

 Desenvolvimento orientado a APIs

 Desenvolvimento orientado a microsserviços

 Inteligência Artificial

 Aprendizado de Máquina

 Robotic Process Automation – RPA

 Times Ágeis e remotos

 Segurança – Cibersegurança

 Regulamentação. LGPD, entre outras

  Flexibilidade na regulamentação: 
inúmeras soluções represadas por 
aspectos regulatórios avançaram, como a 
Telemedicina. Muito irá acontecer no setor 
Financeiro, a abertura vai acontecer.

  Relacionamento dos clientes mais intenso, 
personalizado por meios digitais

  Visibilidade mais ampla de todo 
o histórico do cliente

 Conveniência e personalização de serviços

empresas de TIC precisam ter cases 
que demonstrem sua capacidade de 
atendimento ao setor, além de sim-
plesmente mostrarem conhecimen-
to em uma ou outra tecnologia.” 

E alerta: “O modelo de entrega 
precisa incluir especialistas de ne-
gócios, pois a área financeira possui 
muitos produtos e linhas de servi-
ços”. Os fornecedores de tecnologia 
precisam ter profissionais que co-
nheçam essas ofertas, ou seja, que 
possuam especialização não ape-
nas no setor Financeiro, mas tam-
bém nos diferentes negócios que 
esse segmento oferece. 

No Banco do Brasil, a especia-
lização do parceiro é outro aspecto 
relevante e precisa ser comprova-
da. “Os prestadores de serviços têm 
de desenvolver suas habilidades e 
competências em tecnologias ino-
vadoras, com a aplicação em pro-
dutos e serviços, para que o setor 
Financeiro tenha as melhores so-
luções e ferramentas”, orienta Pe-
drita. Desta forma, impulsionam o 
crescimento dos negócios digitais, 
o que resultará no aumento da ren-
tabilidade e na redução de custos.

Soluções que ajudem as insti-
tuições financeiras a manter a co-
nexão com os clientes são impor-
tantes nesse momento e, a deman-
da para um integrador contribui pa-
ra que o setor fortaleça essa me-
ta. “O digital já era uma realidade 
nesse mercado, mas teve de acele-
rar nesse novo cenário de isolamen-
to social, para conter a Covid-19. O 
trabalho dos parceiros contribui pa-
ra ajudar a sustentar o digital e a in-

Stefanini, da 
Stefanini: Produtos 

digitais têm sido bem 
aceitos, mas precisam 

estar apoiados em 
casos de sucesso. D
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Glória, da Capgemini:  
Os integradores de 
sistemas passaram a 
desempenhar papel de 
colaboração com o negócio.
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Os bancos não 
aceitam testes, 

é necessário 
comprovar
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O que o parceiro deve ter
 Equipes altamente capacitadas 

  Conhecimento especializado nas 
tecnologias emergentes

  Conhecimento do segmento 
Financeiro, processos de negócios

  Conhecimento especializado em plataformas 
direcionadas ao setor Financeiro

  Conhecimento em design thinking 
e UX (experiência do usuário)

 Capacidade de inovar

 Gestão financeira do projeto

 Equipes Ágeis 

  Segurança da Informação, compliance 
com exigências legais como GDPR 
na Europa e a LGPD no Brasil

  Escalabilidade ágil: tudo precisa 
ser rapidamente escalável

tegrar as diversas ativida-
des de diferentes cadeias 
produtivas”, avalia Paulo 
Marcelo, CEO da Solutis.

Mil e uma 
oportunidades
O que o mercado Finan-
ceiro está demandando? 
O banco BV conta com 
diversos parceiros tec-
nológicos que ajudam na 
jornada de Transforma-
ção, promovendo opor-
tunidades para migra-
ção de aplicações e ser-
viços de Cloud Compu-
ting, desenvolvimento 
de soluções digitais para 
os clientes, robotização 
de processos internos e 
cyber security.

Anaterra Oliveira, su-
perintendente de Tecno-
logia do banco BV, diz que 

a forma como os parceiros cuidam 
da segurança dos seus ambientes e 
confidencialidade dos dados, tam-

logia devem cada vez mais ajudar a 
sociedade na formação dessas dis-
ciplinas, pois somente os estudos 
acadêmicos não darão conta da de-
manda crescente no mercado”.

Duas demandas essenciais es-
tão movimentando os trabalhos:  
soluções e consultoria, que seja ca-
paz de entender as reais necessida-
des dos clientes e oferecer respos-
tas customizadas. A outra são ser-
viços no modelo de plataforma para 
que os diferentes públicos do banco 
ou da instituição financeira possam 
consumir produtos personalizados 
para seu perfil. 

A oferta de soluções com con-
sultoria especializada, segundo o 
executivo da Qintess, composta por 
profissionais que construam solu-
ções sob medida, ajuda a acelerar as 
abordagens de mercado neste se-
tor. “Essas instituições não buscam 
apenas o melhor preço. Elas procu-
ram principalmente capacidade de 
entrega”, avisa.

Os movimentos entre Cloud e 
Edge também estão sendo procura-
dos, pois bancos e fintechs querem 
cada vez mais a customização de 
serviços para seus clientes. É o que 
revela Eduardo Carvalho, presiden-
te da Equinix.

“Essa customização depende de 
recursos escaláveis e uma imensa 
análise de dados. Por outro lado, as 
seguradoras estão incorporando In-
teligência Artificial para diminuir ris-
cos em seus contratos e as compa-
nhias de pagamentos eletrônicos es-
tão construindo suas malhas de in-
terconexão para diminuir fraudes e 
downtime.”

Outra dica do executivo são so-
luções que proporcionem acesso e 
poder de troca de dados para re-
solver desafios de desempenho, 
escala e flexibilidade, e vantagem 
competitiva por meio da distri-
buição de recursos digitais. “Tudo 
que permita acelerar o crescimen-
to e ganhar agilidade para integrar 
aplicativos, SaaS, e serviços digi-
tais baseados em API com segu-
rança”, ressalta Carvalho.

A era de alocar profissionais nas 
instituições, no modelo tradicional, 
está cedendo lugar ao atendimento 
ágil e eficiente com times remotos. 
“As empresas podem trabalhar com 
estruturas menores, não importan-
do onde os times estejam. O futuro 
aponta para companhias ágeis com 

Anaterra, do BV: Essas 
instituições não buscam 
apenas o melhor preço. Elas 
procuram principalmente 
capacidade de entrega.
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bém é crucial na hora de escolher 
seus parceiros.

E faz um alerta: “Os prestado-
res de serviços de TIC precisam ter 
expertise e qualidade. Para isso, a 
principal recomendação é que não 
abram mão da formação de bons 
profissionais. Empresas de tecno-

Soluções que 
proporcionem 
poder de troca 
de dados para 

resolver desafios 
de desempenho, 

escala e 
flexibilidade 

são destaques
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Na mira do setor Financeiro 
 Processamento em Cloud  

 Front-end e mid-end

 Plataformas de core banking
  Microsserviços, contêineres e 

gerenciadores de contêineres

 MultiCloud 

 Segurança da Informação - Cibersegurança

  Gerenciadores de APIs  
- Inteligência Artificial e Computação Cognitiva 
(comunicação da instituição com seus clientes)

   Aprendizado de Máquina  
- Análise de risco de crédito 
- Melhor oferta para o cliente 
- Prevenção à lavagem de dinheiro 
- Antifraude

Novo 
paradigma 

está 
nascendo 

para serviços 
Financeiros

atuação remota. O ofere-
cimento de serviços nes-
se modelo é uma propos-
ta que está despertando 
bastante interesse nesse 
mercado”, diz Marcelo, da 
Solutis.

As demandas de cus-
tomização, desenvolvi-
mento de sistemas cus-
tomizados e integração 
com os sistemas legados 
das instituições financei-
ras têm ocorrido muito 
mais para garantir a conti-
nuidade dos negócios. “As 
instituições financeiras 
têm buscado fortemente 
o conhecimento em pla-
taformas de software que 
acelerem o lançamento 
de produtos, melhoria de 
processos e tragam uma 
melhor experiência pa-
ra os clientes, como pla-
taformas de core banking e omni-
channel”, ressalta Glória. 

Outras oportunidades, segundo 
a executiva, estão na oferta de con-
sultoria e implementação de jorna-
da para a nuvem, desenvolvimen-
to de modelos para tomada de de-
cisão, como Aprendizado de Máqui-
na e plataformas de core banking. 
“Além de RPA, plataformas de auto-
mação de processos, ferramentas de 
UX e Open X. Sem esquecer dos mi-
crosserviços ligados à LGPD, da me-
todologia até ferramentas de imple-
mentação.”

O oferecimento de pacotes de 
soluções robustas e produtos di-
gitais tem sido bem aceito. “Mas 
precisam estar apoiados em casos 
de sucesso, porque os bancos não 
aceitam testes, é necessário com-
provar”, avisa Stefanini.

Para atender a esse ecossiste-
ma, os fornecedores precisam ser 
capazes de oferecer soluções que 
possibilitem às empresas do setor 
Financeiro conhecer melhor seus 
usuários finais e extrair melho-
res resultados. Por isso, as apoia-
das em Analytics, Big Data e CX são 
muito atraentes para o setor.

O setor Financeiro entendeu que 
o futuro da sua TI está em todo o lu-
gar, deixando de ser uma TI centra-
lizada e passando para uma arqui-
tetura distribuída, avalia Carvalho, 
da Equinix. E ainda que a infraes-
trutura do futuro é um ecossistema 

de parceiros para acelerar 
a entrega de novos servi-
ços e lançarem produtos 
inovadores. “Entenderam 
que o mundo é híbrido. Cloud deixa 
de ser o fim da conversa (movimen-
tos Cloud-first) e passa a ser o meio 
da conversa, convergindo para um 
ambiente cada vez mais híbrido e 
plural, interconectado de forma pri-
vada e fora da internet.”

Carvalho, da Equinix: Cloud e 
Edge estão sendo procurados, 
pois bancos e fintechs 
querem a customização de 
serviços aos clientes.
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Marcelo, da Solutis: O futuro 
aponta para companhias 
ágeis com atuação remota, 
que despertam bastante 
interesse nesse mercado.
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Da Ros, da Ripio: Damos 
maior peso para um 
prestador que seja flexível 
durante o projeto e que tenha 
experiência com startups.

Stark, da Stark Bank: 
As empresas que, lá 

atrás, investiram em 
digitalização terão, agora, 

um crescimento acelerado.

Na trilha 
das fintechs

Seguradoras 
e financeiras 
procuram os 

serviços da 
fintech por conta 

dos benefícios 
da API
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O foco da Ripio, especializada 
em serviços financeiros basea-

dos em bitcoin da América Latina, 
com operação na Argentina (ma-
triz), Brasil e México, é agregar so-
luções que melhorem a experiên-
cia do usuário e que aprimorem os 
processos internos. “Assim, sempre 
buscamos integração com provedo-
res de serviços que possam agregar 
utilidade à plataforma e automação 
na interface com nossos clientes, 
principalmente com experiência em 
produtos financeiros”, diz Ricardo 
Da Ros, CEO da Ripio.

O executivo acrescenta que 
buscam sempre parceiros que te-
nham flexibilidade e saibam se 
adaptar a um cenário que muda 
com muita rapidez. “Nosso merca-
do é muito novo e essa caracterís-
tica dos provedores que atualmen-

te utilizamos tem sido 
fundamental para ajus-
tarmos o curso das solu-
ções, de acordo com as 
necessidades”, destaca.

Experiência com start- 
ups e uso de metodolo-
gias Ágeis são caracte-
rísticas que a Ripio busca 
nos parceiros de TIC. Além 
disso, também se interes-
sam por provedores com 
alguma experiência inter-
nacional e habilidade de 
se comunicar em Espa-
nhol ou Inglês.

“Damos maior peso 
para um prestador que seja 
flexível durante o projeto e 
que tenha experiência com 
startups. Porém, tudo de-
pende do tipo de serviço a 
ser contratado”, avisa.

Ao trabalhar no cruza-
mento entre a área finan-
ceira tradicional e o novo 

mundo das criptomoedas, para al-
guns casos específicos, a Ripio bus-
ca provedores especializados em 
tecnologias relacionadas à Block-
chain. Em outras ações, provedores 
especializados em serviços Finan-

ceiros ou bancários. No 
momento, estuda a pos-
sibilidade de implemen-
tação do PIX e certamen-
te precisará de parceiros 
para esse projeto.

O setor Financeiro está 
sendo transformado rapi-
damente, principalmen-
te por fintechs e empre-
sas de criptomoedas. A 
principal dica é mergulhar 
nessas inovações para se 
preparar para o novo para-
digma que está nascendo 
para serviços Financeiros. 

Automação de 
processos
Na mesma trilha, a Stark 
Bank, uma fintech B2B, 
percebeu a oportunida-
de de ajudar empresas na 
Transformação Digital da 
área financeira ao simplifi-
car e automatizar proces-
sos, eliminar gargalos ope-
racionais e erros humanos, 
permitindo uma rápida ex-
pansão nos negócios.

“Conseguimos isso por 
termos criado a primeira API de 
banking no Brasil. Como resultado, 
os times financeiros ganham mais 
controle, tranquilidade, segurança e 
produtividade, focando no core bu-
siness”, diz Rafael Stark, CEO e fun-
dador da empresa.

Stark conta que durante o perí-
odo de pandemia triplicaram as so-
licitações de abertura de contas e 
de integração com a API da fintech. 
Outra observação foi o impacto na 
forma como as pessoas consomem. 
“Agora, empresas de todos os seg-
mentos que não estiverem online 
terão suas receitas fortemente re-
duzidas. As que, lá atrás, investi-
ram em digitalização vão aprovei-
tar essa onda e ter um crescimento 
acelerado”, afirma.

A Stark Bank mantém parce-
ria com dois dos maiores bancos do 
País. “Preferimos focar em opera-

ções bancárias via API para sermos 
os melhores do Brasil nisso, do que 
atacar várias áreas ao mesmo tem-
po e ser mediano em todas elas. 
Assim, quando clientes nos trazem 
necessidades fora no nosso core, 
trazemos o parceiro com maior ex-
pertise para atendê-los”, revela.

Segundo Stark, muitas segu-
radoras e financeiras procuram os 
serviços da fintech por conta dos 
benefícios que a API oferece, como 
a sinalização de pagamento de bo-
letos, a possibilidade de realizar slip 
de pagamentos para direcionarem 
recursos para corretores, parceiros, 
entre outros, além da conciliação 
bancária automática.

De acordo com os especialistas, 
essas são outras grandes oportunida-
des nesse setor na seara das fintechs 
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A complexidade 
do gerenciamento 

oferece boas 
oportunidades 

aos integradores 
e parceiros de 

canal, tanto na 
implementação 

quanto na 
orquestração das 
diversas nuvens

A Computação em Nuvem é essen-
cial na Transformação Digital, 
dando agilidade no acesso aos 

dados e aplicações de qualquer lugar, 
além da distribuição de recursos em di-
ferentes ambientes, reduzindo custos 
com infraestrutura. Segundo estudo da 
Oracle, 80% do fluxo de trabalho e car-
gas críticas das empresas vão operar 
na Nuvem até 2025. O uso de múltiplas 
Nuvens em data centers internos e ex-
ternos dá ainda mais flexibilidade para 
mover aplicativos em ambiente público, 
local ou privado.

Esse ecossistema híbrido, no entan-
to, traz dificuldades adicionais como o 
suporte para uma ampla variedade de 
sistemas, exigindo equipes especializa-
das. “Por já conhecerem a infraestrutura 
dos clientes, os integradores são essen-
ciais na jornada para a Nuvem com en-
tregas mais rápidas, além de suportar o 
gerenciamento dos diversos ambientes”, 
afirma Guilherme Novaes, diretor de 
Hybrid Cloud Integration da IBM.

O IBM Institute for Business Value 
aponta que 85% das empresas possuem 
ambientes Multicloud, compostos por 

múltiplas Nuvens Públicas (IaaS, PaaS 
ou SaaS). Já a Nuvem Híbrida integra os 
tipos privados, públicos e ambientes on-
-premises, ou data centers tradicionais. 
“As definições podem ser complementa-
res, dado que um ambiente híbrido pode 
ser Multicloud”, complementa Novaes.

Entre as vantagens do modelo está 
a possibilidade de gerir os negócios com 
mais liberdade na escolha de padrões, 
ferramentas e soluções mais adequadas 
ao perfil de cada empresa. A facilidade na 
alteração de rotinas, conforme as exigên-
cias do mercado, também é importante. E 
se um provedor tem um problema, o ser-
viço pode ser migrado de forma mais rápi-
da. A Multicloud também permite acesso 
rápido a novas tecnologias como Inteli-
gência Artificial, Blockchain, Internet das 
Coisas e APIs, serviços que podem ser 
consumidos em diferentes provedores. 
“A distribuição dos recursos previne con-
tra falhas, uma vez que reduz eventuais 
downtimes e a potencial perda de dados”, 
destaca Marcos Gaspar, diretor de Data 
Center & Hybrid Cloud da HPE.

Uma empresa de e-commerce, por 
exemplo, pode escolher como irá tra-
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tar um período de grande 
movimento, como a Black 
Friday ou festas de fim 
de ano – mas isso não é 
novidade. Seria como se 
pudesse escolher o tama-
nho da sua loja e em qual 
shopping deveria estar, 
mas no ambiente virtual, 
com apenas alguns cli-
ques. “Além do comércio 
eletrônico, a adoção da 
Multicloud disparou no 
segmento Financeiro, In-
dústria e Serviços em di-
ferentes portes de empre-
sas”, conta Gaspar.

Esse ambiente, po-
rém, não é para todos, 
alerta José Patriota, ge-
rente de canais Latam 
da Nutanix. É necessário 
um estudo prévio para 
avaliar os modos de uso 
e custos. Segundo a En-

terprise Cloud Index, pesquisa 
realizada pela Vanson Bourne a 
pedido da Nutanix, 73% das em-
presas estão retornando aplica-
ções da Nuvem para o on-premi-
ses ou Nuvem Privada, e o cenário 
não é muito diferente no Brasil. 
Isso pode indicar uma ida prema-
tura para o modelo de múltiplas 
Nuvens e um movimento de vol-
ta. “Ao mesmo tempo em que a 
estratégia de Multicloud entrega 
flexibilidade máxima, o ambiente 

Gaspar, da HPE: A 
distribuição dos recursos 
reduz eventuais downtimes e 
a potencial perda de dados.
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Capacitação dos parceiros
Integrar sistemas e aplicações no ambiente de 

múltiplas Nuvens exige do parceiro conheci-
mentos de desenvolvimento Ágil integrado à se-
gurança e operações (DevSecOps). Para preparar 
o ambiente do cliente e facilitar a movimentação 
para a Nuvem é necessário aplicações baseadas 
em microsserviços.

“O integrador deve conhecer tecnologias como 
Contêineres e Kubernetes, para que as aplicações 
rodem em qualquer ambiente Cloud, além de cria-
ção e gestão de APIs e conhecimentos relaciona-
dos à latência, conectividade, disponibilidade de 
serviços de data center e provedores de Nuvem”, 
aponta Guilherme Novaes, diretor de Hybrid Cloud 
Integration da IBM. A estratégia da companhia é 
habilitar parceiros de negócios para a entrega 
Multicloud, que ganhou impulso com a aquisição 

da Red Hat. “A venda passa por diversas etapas 
que vão da consultoria à implementação e geren-
ciamento da Nuvem”, diz o executivo.

A HPE oferece o serviço Edge to Cloud Pla-
taform com produtos e serviços entregues pelos 
parceiros, para atender às necessidades de am-
bientes híbridos, com pagamento como serviço.

Para Nirmal Kumar, diretor regional de Vendas 
da ManageEngine, o integrador deve estar ca-
pacitado nas várias arquiteturas de Nuvem para 
gerenciá-las com segurança. “É muito importante 
saber identificar o momento vivido pelo cliente na 
jornada de adoção da Nuvem e conhecer os ser-
viços e metodologias usadas para medir sua ma-
turidade e ser capaz de desenhar e implementar 
um road map para a Nuvem”, completa Marcos 
Gaspar, da HPE.

Novaes, da IBM: 
Os integradores 
são essenciais no 
gerenciamento 
dos diversos 
ambientes.

é complexo no que diz respeito à 
portabilidade das aplicações, inte-
gração das infraestruturas, gestão 
e Governança”, afirma Patriota.

O gerenciamento precisa ser uni-
ficado para oferecer visibilidade e 
exige também ferramentas de con-
trole de recursos como armazena-
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Patriota, da Nutanix: Mesmo 
com flexibilidade máxima, o 
ambiente é complexo no que 
diz respeito à portabilidade.
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ES 80% do fluxo 
de trabalho e 

cargas críticas 
das empresas 
vão operar na 

Nuvem até 2025
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A Multicloud 
também permite 

acesso rápido 
à Inteligência 

Artificial, 
Blockchain, 
Internet das 
Coisas e APIsOliveira, da 

CenturyLink: O custo 
do cliente com mão 

de obra especializada 
e certificada, abre 

oportunidades para 
os fornecedores 

de serviços.
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Soto, da Agility: É importante 
que a migração se dê 
com o apoio de parceiros 
especializados em proteção 
de aplicações Multicloud.
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Tudo dominado
Entre outras, estas são as ferramentas e tecnologias 
que integradores e desenvolvedores devem dominar 
para trabalhar no ambiente Multicloud:

 Kubernetes

 Contêiner

 OpenShift

 DevSecOps

 APIs

 Integração e gestão

 Composable Infrastructure

 Intelligent Data Plataform

 AI Driven Infrastructure Management

 Converged Infrastructure Management

  Unified Cloud-based Network 
Operations Solutions

mento de dados, controle das apli-
cações e da Segurança. A plataforma 
da Nutanix, oferecida por meio dos 
parceiros de canal, oferece uma ca-
mada de virtualização que facilita a 
movimentação de máquinas virtuais 
da Nuvem Privada  para os ambien-
tes AWS, Google e Azure, como se 
estivessem movendo de um servidor 
para o outro, dentro do seu data cen-
ter, facilitando o trabalho do integra-
dor, completa Patriota.

Parceria nos desafios 
Ativar um serviço em Nuvem não 
é simplesmente passar o cartão de 
crédito e incluir um item no carrinho 
de compras. Para uma empresa de 
médio a grande porte, comprar um 
serviço em uma Nuvem Pública nor-
malmente exige selecionar e operar 
dezenas de servidores virtuais com 
diferentes sistemas operacionais, 
aplicações e sistemas de Seguran-
ça, aponta Rodrigo Oliveira, diretor 
de Negócios Data Center, Cloud & 
Segurança da CenturyLink. A em-
presa, que oferece desde soluções 
de transmissão de dados e conexão 
dedicada a grandes Nuvens Públi-
cas, mantém data centers próprios 
para hospedagem de equipamentos 

e Nuvem. Os integradores 
atuam em uma camada 
acima, na implementação 
das aplicações do cliente, 
principalmente de solu-
ções de software.

Cada fornecedor de 
Nuvem tem característi-
cas próprias, necessitan-
do de acesso a portais, 
comandos e estruturas di-
ferentes, além do acesso 
a centenas de versões, va-
riações e novos modelos 
de serviços a cada mês. 
“Manter mão de obra es-
pecializada, certificada e 
capaz de entender e ge-
renciar esta estrutura é 
um dos grandes desafios, 
abrindo oportunidades 
para os parceiros de servi-
ços”, destaca Oliveira.

A responsabilidade 
pela Segurança de apli-
cações e dados é do con-

tratante e não do fornecedor de in-
fraestrutura em Nuvem. “Ela só é 
insegura quando não há preocupa-
ção de seus contratantes com rela-
ção à questão, como ocorre também 
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O gerenciamento 
precisa ser 
unificado 

para oferecer 
visibilidade e 

exige também 
ferramentas 
de controle 
de recursos

Kumar, da ManageEngine: 
O integrador deve estar 

capacitado nas várias 
arquiteturas de Nuvem para 
gerenciá-las com segurança.
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Sem qualquer ambiente tradicional”, 

afirma Fabio Soto, da consultoria 
Agility. Além de passarmos por um 
‘apagão’ global de mão de obra qua-
lificada, as empresas ainda inves-
tem pouco em Segurança da Infor-
mação e Segurança Cibernética.

“É importante que a migração 
para a Nuvem se dê com o apoio de 
parceiros especializados em proteção 
de aplicações Multicloud e gestão 
avançada de ameaças, para proteger 
o ambiente desde a criação dos sis-
temas até sua publicação na Nuvem, 
além de monitorar falhas e ameaças 
externas para tomada de decisão e 
ações rápidas”, completa Soto.

No desenvolvimento de uma so-
lução é difícil prever necessidades fu-
turas, comprometendo os requisitos 
de Segurança. “Uma vulnerabilidade 
pode derrubar o servidor e todas as 
aplicações de negócio, sendo neces-
sário verificações regulares, além de 
análises periódicas de custos”, refor-
ça Nirmal Kumar, diretor regional de 
Vendas da ManageEngine.

Outros desafios vividos pelas 
empresas que optaram pela Mul-
ticloud são a integração entre pro-
vedores de Nuvem, portabilidade 
e interoperabilidade, latência para 
transferência de dados entre dife-
rentes ambientes e aderência a ele-
mentos regulatórios, tais como a Lei 
Geral de Proteção de Dados - LGPD.

A movimentação das informa-
ções em uma infraestrutura de 
Nuvem Híbrida ou Multicloud exige 
ferramentas específicas e suporte 
no gerenciamento de workloads e 
de aplicações 
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Como liderar equipes 
remotas e manter a 
produtividade

De forma inesperada, muitos foram movidos pela necessidade de transformar as rotinas 
de trabalho devido aos recentes acontecimentos globais. Para gerentes e funcionários 
acostumados a se deslocar para o trabalho, atuar remotamente é um desafio que difi-

culta a manutenção de uma rotina de trabalho normal. Como o trabalho remoto já faz parte da 
minha rotina há alguns anos, gostaria de compartilhar algumas dicas de como liderar equipes 
e manter a produtividade, mesmo à distância:

Consistência
Pode ser fácil perder o ritmo de trabalho quando você não está no escritório. Ao gerenciar 
equipes em várias regiões, definir horários claros para atualizações e prazos todos os dias 
ajuda a estabelecer uma rotina. Tente se fixar a esses horários, pois isso lembra à sua equipe 
que você está lá, mantém uma certa cadência de atividades e cria um senso de continuidade.

O valor da linguagem corporal
Nunca foi tão fácil ter um bate-papo por vídeo com um amigo ou colega ou até uma reunião 
por videoconferência. Eu estimulo essa prática sempre que possível. É provado que a comu-

nicação não verbal é responsável por 93% do processo comunicativo, então realmente ajuda se você estiver 
observando a pessoa com quem você está falando. E a eficácia pode ser comprovada nesse momento em que 
muitos estão com dificuldades para gerenciar essa mudança em suas vidas. As chamadas por vídeo permitem 
identificar diferentes gestos e tons de voz que podem ajudá-lo a personalizar o suporte que você está oferecen-
do à sua equipe.

O básico é essencial
Para esperar resultados, é fundamental fornecer infraestrutura aos seus funcionários, como:
- Ferramentas de colaboração digital
- Desenvolver padrões para a equipe durante o trabalho remoto
- Oferecer internet de alta velocidade
- Iniciar ou atualizar pastas compartilhadas
- Serviços de backup e contingência

Seja empático
O trabalho remoto é o novo normal no momento, mas lembre-se de que ocorreu uma mudança repentina na 
maioria das empresas. Para alguns, foi uma transição suave, mas outros levarão muito tempo para se adaptar. 
Pergunte à sua equipe como é a configuração de trabalho remoto e leve em consideração outros fatores que 
estão interferindo na vida cotidiana, como crianças em idade escolar em casa, perda de renda familiar, preocupa-
ções com a segurança no emprego, e com a própria saúde e com a saúde dos outros. Agora, mais do que nunca, 
é essencial ter empatia e reconhecer que todos estamos diante de um desafio único e sem precedentes. E que 
estão juntos para superá-lo.

Feedback como ferramenta de adaptação
Mantenha o hábito de elogiar projetos ou apontar o que pode melhorar, compartilhe os principais tópicos após 
cada reunião, assim como progressos e novidades com todos. É importante que a equipe esteja ciente da res-
ponsabilidade de cada um, e que trabalhar de casa é a solução atual para garantir a continuidade dos negócios. 
O home office pode ainda não ser usual na sua empresa e você pode estar enfrentando tempos difíceis. No en-
tanto, utilizar a tecnologia e o gerenciamento certos pode ajudá-lo a capacitar o ativo mais importante da sua 
organização – as pessoas 

*O autor é  
country manager da  

Pure Storage
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Qual o nível tecnológico das 
soluções de colaboração?
As soluções de colaboração estão 
disponíveis e nós podemos utilizá-
las. Ou seja, tecnologicamente 
já estamos num estágio bem 
avançado, são muitas as opções 
que atendem às necessidades 
do trabalho remoto. A questão 
é: o ser humano está 100% apto 
para o trabalho remoto? Talvez 
nunca estejamos. Precisamos 
da interação com as pessoas. 
Hoje, as pessoas estão impedidas 
de saírem de casa também 
para o lazer. Esse é o maior 
problema e o grande desafio das 
empresas na situação atual.  

Como avalia o mercado de 
soluções do trabalho remoto? 
O trabalho remoto é um assunto 
que sempre gerou muita 
controvérsia. Apesar de já ser 
comprovado o aumento na 
produtividade e a melhora no 
bem-estar dos colaboradores, 
muitas empresas eram 
reticentes em relação a essa 
prática. A Orange já vinha 
adotando essa prática há 
muito tempo e provando dos 
frutos positivos. Nesse novo 
momento, a sobrevivência 
das empresas e a segurança 
dos trabalhadores depende 
diretamente do home office. 
Muitos paradigmas envolvendo 
o tema já estão caindo, o que é 
positivo para todo o mercado.

Uma nova 
realidade

Os sistemas e tecnologias de 
conectividade e colaboração são alguns 

dos expedientes usados para garantir 
e manter a continuidade de negócios. 

E, para empresas de todos os portes 
e setores driblarem e enfrentarem os 

atuais desafios está o trabalho remoto. 
A integradora do setor de Tecnologia 
da Informação e Comunicação - TIC, 
com foco no corporativo e presença 

global, Orange Business Services, braço 
de serviços do Grupo Orange, oferece 

ferramentas e ambientes necessários 
para que a comunicação aconteça e 

integre pessoas. Leandro Laporta, 
diretor de Pré-vendas e Parcerias da 

companhia, defende que a tecnologia 
precisa considerar, acima de tudo, o 

ser humano e a interação das pessoas 
com os negócios. Na entrevista, ele fala 

sobre a importância dessas soluções.

A infraestrutura de comunicação 
do País atende a esse aumento?
Na região onde a Orange atua, não 
identificamos um grande impacto 
na capacidade de rede. Com toda 
a situação que estamos vivendo 
e a transição rápida que tivemos, 
avaliamos que a infraestrutura 
está atendendo às necessidades.

Qual é a tendência do trabalho 
remoto pós-pandemia?
É difícil fazer previsões, mas 
acredito que um ‘novo normal’ 
deve surgir após a pandemia no 
mercado de trabalho. O trabalho 
remoto deve se tornar uma 
realidade em grande parte das 
empresas assim que os gestores 
descobrirem os benefícios que 
ele traz de fato. O home office 
é uma experiência que depende 
muito de pessoa para pessoa e, 
cada uma lida com ele de uma 
maneira diferente. O principal 
ponto é que as relações humanas 
vão mudar, e as pessoas precisam 
se adaptar a essa nova realidade. 
É preciso criar e desenvolver uma 
cultura de trabalho remoto.

A Covid forçou a Transformação 
Digital de setores do mercado?
Muitas empresas tratavam 
a Transformação Digital 
como um processo lento e 
cauteloso. De certa forma, a 
pandemia foi um ‘empurrão’ 
para o mercado em geral. As 
empresas precisam se adaptar 
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O trabalho remoto 
deve se tornar uma 
realidade em grande 
parte das empresas 
assim que os gestores 
descobrirem os 
benefícios que ele 
traz de fato

à realidade do isolamento para sobreviverem, e isso 
passa por algumas ferramentas principalmente 
de conectividade e de colaboração. 

Houve aumento de vendas? Em quais segmentos?
Sim. Houve um aumento na demanda por tecnologias 
de conectividade e de colaboração para o trabalho 
remoto para que as empresas continuem operando 
como estavam operando antes. Um dos principais 
destaques foi a videoconferência (colaboração 
por vídeo). Os setores de Indústria e Manufatura 
demandaram mais essas ferramentas para 
manter o funcionamento e a produtividade.

A concorrência foi acirrada?
Vivemos uma situação emergencial e fora do 
normal. Com isso, as empresas de tecnologia 
passaram a estar mais próximas de outras empresas 
que precisavam de suporte. Nesses momentos 
as verdadeiras parcerias ficaram mais claras, 
e muitas empresas puderam identificar quais 
são as relações de longo prazo e confiança.

Quais soluções a Orange oferece? 
A nossa companhia oferece soluções de colaboração, 
conectividade e segurança para que funcionários 
de clientes e parceiros sigam interagindo, como 
SD-WAN, telefonia e call center na nuvem, 
soluções de videoconferência e cibersegurança.

Quais requisitos tecnológicos são 
necessários para a adoção?
O principal requisito é uma conexão sólida, 
segura e de alta disponibilidade à Internet, para 
garantir a manutenção dos serviços durante esse 
período. Essa conexão precisa ser customizada 
e adaptada para a realidade e a necessidade de 
cada cliente em relação à quantidade de usuários, 
disponibilidade de equipamentos, entre outros.

Quais as iniciativas da Orange para 
atravessar essa fase?
Temos um plano de atuação global para essa pandemia. 
Existe um comitê com raízes em cada região e país, 
seguindo a legislação de cada local e as recomendações 
médicas. Sempre atuamos de maneira bem conservadora 
em relação à segurança dos colaboradores. Todos 
os dias o comitê se reúne, e os direcionamentos são 
replicados para a necessidade de cada país e cada sede 
da Orange. Todos os escritórios estão fechados, e 90% 
dos empregados estão trabalhando remotamente, sem 
acarretar nenhum impacto na operação da empresa.

E em termos de infraestrutura?
Sobre a infraestrutura, ela já era utilizada, e houve a 
ampliação da quantidade de acessos remotos para 
pessoas que trabalhavam em centros de operação. 
A empresa aumentou o poder de rede e atualizou 
as plataformas de serviço; dobrou a capacidade de 
conexões simultâneas. Essas medidas permitem apoiar 
o aumento exponencial do uso dessa tecnologia. O 
número de usuários que se conecta às plataformas, 
permitindo conexões remotas seguras para os 

Laporta,  
da Orange  
Business Services

teletrabalhadores, 
já aumentou em 
700% entre os clientes. 
O uso de soluções 
de colaboração remota, 
como videoconferência, 
também aumentou, variando 
entre 20% e 100%, dependendo da 
solução. Estamos equipados para fornecer uma 
variedade de serviços gerenciados para dar 
suporte à colaboração e trabalho remoto. 

De que forma a companhia apoia 
seus clientes neste período?
Desde o início dessa crise, a Orange tem priorizado 
as solicitações dos clientes, seja para aumento ou 
para diminuição dos serviços, a fim de que haja um 
impacto mais rápido possível das nossas ações. Nos 
mantemos próximos aos clientes, mantemos uma 
linha de conversa para entender suas necessidades 
e poder ajudá-los nesse momento. Aumentamos 
a capacidade de rede para permitir mais conexões 
remotas, e estamos auxiliando os clientes em 
todo o mundo a migrarem seus sistemas de call 
center para a nuvem; oferecemos suporte para que 
realoquem seus contact centers, permitindo um 
gerenciamento a distância. Com muitas das centrais 
de atendimento fechadas, os agentes precisam ter 
acesso ao seu ambiente para gerenciar as funções 
de suporte ao cliente. Acima de tudo, a companhia 
assume um papel de consultora e parceira 
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SEGU 
RANÇA

Certificação Digital garante 
identidade do usuário, com 

reconhecimento legal, e promete 
ser aliada em processos que vão 

desde autenticação nas redes 
até soluções de Telemedicina
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Leite, da Serasa Experian: 
Neste ano, a expectativa 
é investir fortemente no 
programa de parceiros.

Mendes, da Soluti: Desafio é 
mostrar as diversas aplicações 
dessa tecnologia, aumentando 
a percepção de valor.

Com taxas de crescimento supe-
riores a 20% ao ano nos últimos 
dois anos, o mercado de Certifi-

cação Digital promete avançar cada 
vez mais. As discussões em torno de 
privacidade e segurança no acesso 
aos dados – as quais se intensificam 
com o advento crescente do trabalho 
remoto, que se tornou uma realida-
de contundente diante do isolamen-
to social imposto pelo Coronavírus 
– e com a entrada em vigor da Lei 
Geral de Proteção de Dados – LGPD 
– devem impulsionar o segmento, 
mesmo que indiretamente.

“Nos tempos de home offi-
ce, a Certificação Digital faz muito 
sentido. Ela pode ser usada para o 
usuário se autenticar no sistema 
da empresa, substituindo o login e 
senha; para assinar documentos a 
distância e até no registro de ponto 
que, com essa ferramenta, tem va-
lidade jurídica”, relata Júlio Mendes, 
diretor Comercial da Soluti, empresa 
emissora de certificados digitais. O 
gerente de identidade digital da Se-
rasa Experian, Fabiano Leite, concor-
da e complementa: “um dos papéis 
das empresas é permitir que seus 
funcionários consigam produzir, re-
motamente, com o mesmo padrão 
de segurança, como se estivessem 
dentro da organização”. Ele aponta 
como grande benefício para as com-
panhias que adotam a certificação 
como Single Sing-On (SSO), a redu-
ção das solicitações para redefinição 

de senha, que represen-
tam, em média, 19% dos 
chamados de suporte téc-
nico das empresas.

No contexto da LGPD, o 
Certificado Digital também 
pode ser um grande facili-
tador, ajudando a rastrear 
acessos. “Se a empresa 
quiser permitir que deter-
minado funcionário acesse 
um banco de dados com 
informações sensíveis, ela 
pode dar a ele um Certifi-
cado Digital”, diz Leonar-
do Gonçalves, diretor de 
Relações Institucionais da 
Certisign, uma Autoridade 
Certificadora.

Outra utilidade impor-
tante será para checar o ti-
tular dos dados que, pela 
nova regulamentação, terá 
de dar consentimento para 
o uso de suas informa-
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quívoca do titular dos da-
dos é um dos desafios que 
a LGPD trará, e o Certifi-
cado Digital se apresenta 
como ferramenta adequa-
da”, acredita Gisele Strey, 
advogada especialista em 
Direito Digital da área de 
Compliance da Autorida-
de Certificadora Safeweb. 
“Enxergamos uma ótima 
oportunidade de impulsio-
nar o mercado dessa fer-
ramenta de identificação 
digital”, complementa Ga-
briel Jório, superintenden-
te de Operações e Comer-
cial da Valid Certificadora.

Novas aplicações
O fato de o Certificado Di-
gital equiparar-se a uma 
assinatura física dos in-
divíduos, tendo validade 

jurídica reconhecida, abre inúmeras 
oportunidades. “Todas as opera-
ções que antes necessitavam de 
uma assinatura física podem ser 
concretizadas virtualmente, o que 
significa redução de gastos com pa-
pel, autenticação, deslocamento e 
armazenagem, trazendo agilidade e 
economia”, destaca Gisele.

A expectativa é que, cada vez 
mais existirão aplicações compatí-
veis com a tecnologia e, segundo a 
Certisign, as empresas já começam 

a ampliar o uso da ferra-
menta. “Isso se aplica a 
organizações públicas e 
privadas, de todos os seg-
mentos: do hospital que 
usa o Certificado para assi-
nar o prontuário eletrônico 
do paciente, ao microem-
preendedor que utiliza a 
tecnologia para a emissão 
de notas fiscais eletrôni-
cas”, destaca Gonçalves. A 
Telemedicina é, inclusive, 
um modelo em que o Cer-
tificado é imprescindível e 
necessário para garantir a 
identidade do médico e a 
validade da prescrição.

Apesar dos benefícios, 
os especialistas acredi-
tam que o Certificado 
ainda está muito atrela-
do às obrigações fiscais, 
fazendo com que seu uso 
seja limitado. “O grande 
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Gonçalves, da Certisign: 
Cada vez mais compatíveis, 
organizações públicas e 
privadas já ampliam o 
uso da ferramenta.
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Gisele, da Safeweb:  
O Certificado Digital tem 
validade jurídica reconhecida; 
isso abre inúmeras 
oportunidades.

desafio do setor é mostrar as di-
versas aplicações dessa tecnologia, 
aumentando a percepção de valor”, 
afirma Mendes. Uma das formas 
que a Soluti encontrou para impul-
sionar a adoção mais massiva foi 
lançar uma campanha para entre-
gar gratuitamente Certificados para 
a declaração de Imposto de Renda 
de pessoas físicas, permitindo, com 
isso, o uso da declaração preen-
chida antecipadamente, na qual, 
muitas vezes, cabe ao contribuinte 
apenas revisar os dados.

Parceiros, a chave 
do crescimento
As estratégias para impulsionar o 
setor ainda passam pelo fortaleci-
mento das redes de parceiros das 
autoridades emissoras. A Serasa, 
por exemplo, promete investir for-
temente em seu programa de par-
ceiros este ano. Sua estrutura está 
dividida em cinco modelos de negó-
cio. Um deles é o Parceiro Tecnológi-
co, no qual empresas de tecnologia 
(como fornecedores de ERP), in-
corporam a Certificação Digital em 
suas soluções e recebem comissão 
de 15% do valor total de vendas dos 
certificados. Quem quer vender e 
emitir o Certificado da Serasa e pos-
sui um espaço físico pode se tornar 
uma Autoridade de Registro, mas 
para isso é necessário um creden-
ciamento junto ao órgão regulador.

Se o objetivo é apenas emi-
tir o certificado e a empresa possui 
um espaço físico, é possível se tor-
nar parceiro no modelo do Clube 
do Emissor, recebendo 15% a cada 
emissão realizada no local. Para os 
interessados apenas em vender os 
certificados há duas possibilidades: 
Empresa Promotora, que tem a mis-
são de fomentar o uso e Clube do 
Revendedor, em que o parceiro pode 
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No contexto 
da LGPD, o 
Certificado 

Digital também 
pode ajudar a 

rastrear acessos

Ativos

9.006.670

1.328.018

Emitidos em 2020

1.328.018
Projeção em 2020

6.318.986
Total de emissões em relação 
ao ano anterior

24,17%

2010

1.204.095

1.937.269 2.107.224 2.229.434
2.553.764

3.280.537

12.583 16.979

1.142.996

4.678.697

1.327.632

3.226.464
3.590.175

4.417.118

5.494.771

Emitidos

Ativos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.827.781
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Em que estágio está Business Intelligence?
O que temos hoje é a coleta, tratamento 
e análise em tempo real. Temos disponí-
veis diversas fontes de alimentação de 
dados, que obedecem ao mesmo padrão, 
facilitando imensamente a tabulação 
deles, gerando relatórios e insights mais 
precisos. Hoje há uma visão mais com-
pleta, holística dos dados, que se cru-
zam e geram informações de alta quali-
dade para os negócios.

Como BI atua e se relaciona com IoT?
BI e IoT devem atuar em perfeita sim-
biose. O papel do BI é fornecer dados im-
portantes sobre o comportamento das 
pessoas em relação a um determinado 
produto ou segmento e devem alimen-
tar a inteligência dos dispositivos IoT, 
que trazem uma experiência de confor-
to, praticidade, otimização de tempo e 
eficiência de consumo.

Onde as aplicações se destacam?
Em setores onde comportamentos 
de consumidores, interações online 
com mensagens, produtos e com-
pras diretas são parte do negócio; 
áreas de Marketing, Publicidade, 
Logística, Alimentícia, Varejo, em-
presas de pesquisas e tecnologia. 
Tem exercido um papel consultivo 
importante para diversos setores 
durante a pandemia 

Três perguntas para
Márcio Jorge

Diretor de Inteligência da Zahg, fala 
como BI se relaciona com IoT e sua 

importância frente ao momento pelo 
qual empresas e pessoas atravessam.

Leia a íntegra em www.inforchannel.com.br
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ofertar 10% de desconto para os 
clientes e ganhar 15% de comissão 
a cada venda efetuada. “Este último 
é o modelo que mais atrai o Conta-
dor e será o foco da nossa atuação. O 
objetivo é triplicar o número de inte-
grantes desse clube em 2020”, revela 
Leite. Segundo ele, a Serasa, que já 
está presente em 
cerca de 80% dos 
municípios bra-
sileiros, também 
apostará na am-
pliação do núme-
ro de Autoridades 
de Registro e de 
Parceiros Tecno-
lógicos.

Com a ambi-
ciosa meta de estar presente em to-
dos os 5.575 municípios brasileiros 
ainda este ano – hoje atua em 1,4 
mil cidades, a Soluti também apos-
ta na rede de parceiros para atingir 
esse objetivo. Atualmente, conta 
com 3,5 mil revendedores, incluindo 
os que estão ligados diretamente 
à empresa e aqueles vinculados às 
suas 450 Autoridades de Registro. 
A empresa tem estratégias de in-
centivo aos parceiros para marcar 
presença nos pequenos municípios.

Para a Certisign, mais do que am-
pliar o número de parceiros, a meta é 
fortalecer a atual rede. Presente em 
700 municípios, com 2,2 mil pontos, 
a empresa acredita que ainda há es-
paço para avançar dentro dos atuais 
parceiros. “Queremos poucos, mas 
fortes”, afirma Gonçalves. O Conta-
dor também está no foco da estra-

tégia. “Temos um 
programa para que 
ele controle a valida-
de do Certificado do 
cliente e possa aler-
tá-lo para garantir 
que esteja sempre 
ativo”, explica.

Para a Valid Cer-
tificadora é impor-
tante ampliar a rede 
de parceiros. “Ofe-
recemos todo o su-
porte, treinamen-
to e direcionamento 
para alcançarmos 
juntos mais cida-
des do território na-
cional, com um pro-
grama que atenda 
às necessidades de 
todos os envolvi-

dos”, afirma. Segundo Jório, a em-
presa atua com diversos formatos: 
de remuneração, afiliados e white 
label, em que a companhia ofere-
ce a solução como se a inteligência 
por trás do produto fosse da mar-
ca que o revende. “Nesse momen-
to de expansão explosiva dos pro-

cessos digitais, a 
Certificação Digi-
tal se torna cada 
vez mais funda-
mental”, conclui 
o executivo.

Ao esforço 
das empresas 
soma-se a ini-
ciativa do Ins-
tituto Nacional 

de Tecnologia da Informação – ITI, 
cujo objetivo é manter a Infraes-
trutura de Chaves Públicas Bra-
sileira – ICP- Brasil, sendo a pri-
meira autoridade da Cadeia de 
Certificação - AC Raiz, que traba-
lha para modernizar o sistema.

Recentemente foi autorizada a 
renovação online e a validação por 
videoconferência de um certificado 
emitido por qualquer Autoridade 
Certificadora. A expectativa do ór-
gão é que, as empresas que já pos-
suem Certificado Digital realizem 
novas emissões e renovações onli-
ne, otimizando os processos ope-
racionais e evitando aglomerações 
nos pontos de atendimento autori-
zados, e assim ocorra um novo im-
pulso à popularização da ferramen-
ta, passo importante para o Brasil 
se tornar mais digital 

Jório, da Valid 
Certificadora: 
Com a expansão 
explosiva dos 
processos digitais, 
a Certificação 
Digital se torna 
fundamental.

A Telemedicina 
é um modelo em 
que o Certificado 
é imprescindível
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