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Serão 50 bilhões de devices conectados até 2020, e o que significa estar 
seguro neste mundo de big data, IoT, cloud computing e  inteligência artificial? 
O avanço das tecnologias digitais ampliou a superfície de ataque e o apetite 
dos cibercriminosos, cada vez mais sofisticados e em busca de brechas que 
ampliem o faturamento de uma indústria criminosa, que movimenta bilhões de 
dólares todos os anos ao redor do mundo, incluindo o Brasil.

Os riscos são tantos e tão grandes que nossa primeira reação é tentar 
fechar as portas. Uma alternativa impossível e inaceitável no mundo 
digital, que exige a derrocada de fronteiras e impõe o entra e sai de 
informações como fator de progresso, inovação e competitividade.

A cada novo estudo e relatório divulgados pelos nossos times de soluções 
de segurança, confirmamos a importância de se manter o caminho livre para 
as informações. Mas, ao mesmo tempo, fica evidente a finalidade clara do 
cibercrime, de obter lucro através do confisco e comercialização de dados 
corporativos e de clientes, um comportamento que evidencia a necessidade 
e importância de estarmos preparados para apoiar as organizações no 
desenvolvimento de um plano de reação rápida às ameaças.

Junto com a elevação acentuada da cotação dessa nova moeda 
chamada informação, as empresas precisam cuidar de um outro ativo 
crítico, o tempo. Explico: reconhecendo que as ameaças são inevitáveis, 
precisamos traçar planos e estratégias que nos permitam identificar e 
corrigir ocorrências o mais rápido possível. O segredo não está apenas na 
proteção, mas na capacidade rápida de reação.

Para isso, é preciso uma visão ampla e integrada da infraestrutura, dos 
sistemas, das aplicações e até do conteúdo que entra e sai do ambiente 
corporativo, através dos bilhões de dispositivos conectados. Precisamos 
de recursos integrados de proteção, de forma a mantermos uma 
vigilância ampla e ininterrupta da organização em toda a sua amplitude.

Não custa lembrar que as políticas de segurança dependem de três pilares: 
produtos, processos e pessoas. Na reportagem de capa desta edição, 
abordamos os destaques do Relatório Anual de Cibersegurança da Cisco 
2018. O estudo mapeia as principais ameaças e comportamento dos 
ataques, além de apontar os recursos disponíveis à estratégia de defesa 
das empresas. O que observamos é que, assim como a transformação 
digital traz como diferencial, além das vantagens operacionais, a 
experiência das pessoas com produtos e serviços, este mesmo 
personagem vem sendo o motor de defesa das organizações contra as 
ameaças digitais. As pessoas, mais uma vez, são o elo da segurança.

Boa leitura!
Laércio Albuquerque, 
Presidente da Cisco do Brasil
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Pela primeira vez as preocupações com a 
computação em nuvem e com os data centers 
definidos por software superaram a virtualização de 
servidores na lista de prioridades das equipes de 
redes corporativas. A informação está no relatório da 
EMA (Enterprise Management Associates) e se baseia 
em uma pesquisa feita com 251 gestores.

Em 2018, o foco dessses profissionais serão as redes 
definidas por software (SDN), a virtualização de rede 
e a rede de área ampla definida por software  

(SD-WAN). Embora a virtualização de servidores 
continue sendo influente, 35% dos gerentes de 
rede dizem que o tema não é mais o principal motor 
de investimento. Este ano, várias outras iniciativas 
disputam a atenção, o que indica que as empresas 
estão pedindo que a rede ofereça suporte a 
tecnologias de próxima geração, segundo a entidade.

A EMA pediu que os getores de rede identificassem 
todas as iniciativas de TI que estavam conduzindo 
suas prioridades. O principal driver de 2018 é a 
arquitetura de data center definido pelo software 
(SDDC), opção de 37% dos respondentes. Outras 
iniciativas são: infraestrutura como serviço (35%) e 
arquitetura de nuvem privada (35%). 

A segurança é sempre uma grande preocupação, 
já que o cenário de ameaças evolui e desafia 
organizações e profissionais. Mas a otimização de 
WAN não é de forma alguma uma tecnologia do futuro. 
Sua popularidade sempre sugeriu que as empresas 
estavam concentradas em extrair mais valor de suas 
redes MPLS com alto custo e largura de banda.

As equipes de rede encarregadas de oferecer suporte 
à arquitetura de nuvem e SDDC precisam expandir 
seu foco tecnológico. E a pesquisa Megatrends 
deste ano diz exatamente isso. A segurança de rede 
(43%) permanece no topo da lista, mas SDN (40%), 
virtualização de rede (37%) e SD-WAN (36%) também 
compartilham o ápice da pirâmide. 

A ESCALADA DO SDN E DO SD-WAN

DRIVERS DE 2018
O que orienta os investimentos  
das corporações em redes, segundo  
o relatório da Enterprise  
Management Associates:

37% 35% 35%

Arquitetura
SDDC

Infraestrutura 
como serviço

Arquitetura de 
nuvem privada

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

arte revista junho 2018_Final_Curvas.pdf   3   28/05/2018   15:52:41

04-05_CURTAS_v2_OK.indd   4 05/06/2018   22:59:27



Cisco Live Magazine | 5

NOTAS

A Cisco encerrou o terceiro trimestre fiscal com 
receita de US$ 12,5 bilhões, um aumento de 4% ano 
a ano. No período encerrado em 28 de abril, a empresa 
registrou lucro líquido não-GAAP de US$ 3,2 bilhões ou 
US$ 0,66 por ação.

A empresa atribui o resultado positivo à recente 
estratégia de se voltar às plataformas de software. 
“Estamos nos saindo bem no atual modelo”, disse 
Chuck Robbins, CEO da companhia, ao reforçar 
a estratégia de transformação da Cisco de uma 
empresa de hardware para uma companhia de 
software por assinatura. “Estou confiante com a nossa 
posição na indústria e o impacto que continuaremos a 
impulsionar com nossos clientes”, completou.

Foi confirmada a aquisição da Accompany pela Cisco. 
A empresa privada, com sede em Los Altos, Califórnia, 
fornece uma plataforma de inteligência de relacionamento 
orientada por inteligência artificial. Com a ferramenta, 
é possível encontrar novas perspectivas no processo 
de vendas e no fortalecimento do relacionamento com 
clientes e fornecedores. A tecnologia e o talento de IA da 
empresa ajudarão a acelerar áreas prioritárias no portfólio 
de colaboração da Cisco.

Com um investimento de US$ 270 milhões em 
dinheiro, a Cisco integra o negócio e a equipe de 
profissionais da Accompany. A fundadora e CEO da 
empresa, Amy Chang, foi nomeada vice-presidente 
sênior responsável pelo Grupo de Tecnologia de 
Colaboração (CTG) e sua antiga equipe se junta ao 
grupo sob a sua lideraça.

ACCOMPANY AGORA 
É DE CASA

CISCO DIVULGA 
LUCROS DO TERCEIRO 
TRIMESTRE FISCAL
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De acordo com o estudo Cisco Global Cloud Index, 94% 
das cargas de trabalho corporativas estarão na nuvem até 
2021; na América Latina, esse percentual chega a 96%  

A computação em nuvem faz parte de nosso dia a 
dia de tal maneira que nem mais percebemos que 
ela está presente. Duvida? Assistindo a um filme pela 
web? Está usando a nuvem. Lendo esse texto pelo 
celular? A plataforma que hospeda esse conteúdo 
está na nuvem. Respondendo a um e-mail de 
trabalho? Ele está armazenado na nuvem.

Essa relação de consumo de cloud tende a se 
intensificar ainda mais nos próximos anos, ampliando a 
nossa dependência dos serviços, dados e aplicações 
processados e armazenados em cloud. As empresas já 
descobriram as vantagens do conceito e as exploram 
em larga escala. De acordo com a versão 2018 do 
estudo Cisco Global Cloud Index, 94% das cargas de 
trabalho corporativas estarão na nuvem até 2021. Na 
América Latina, o volume chega a 96%. 

A adoção cresce na proporção dos benefícios 
obtidos pelas organizações, como escalabilidade 
– contratando capacidade de processamento ou 
espaço de armazenamento conforme a necessidade; 
produtividade, já que permite aos colaboradores 
acessarem arquivos de onde estiverem utilizando 
uma conexão à internet; e agilidade – uma vez que 
os recursos podem ser disponibilizados rapidamente, 
acelerando a inovação na empresa.

Apesar do visível amadurecimento vivenciado 
nos últimos anos, ainda há bastante espaço para 
otimizar a jornada para o modelo “as a service”. A 
necessidade de ajustes é especialmente verdadeira 
se imaginarmos um contexto de multicloud, tendência 
que ganha musculatura e passa a ser o novo normal 
para a grande maioria das empresas.

“Poucas empresas utilizarão um único serviço 
ou fornecedor de nuvem. Será fundamental um 

NUVENS POR TODA PARTE

PRESENTE NO SEU DIA A DIA
O usuário comum vai se acostumar e usar cada vez mais o iCloud, o Google Drive, entre outros recursos em 
nuvem, diz Marcelo Moreira, líder de cloud computing na Cisco América Latina. O streaming de vídeo, redes 
sociais e ferramentas de busca serão os principais responsáveis pela demanda de tráfego para os consumidores 
finais. Moreira lembra, porém, que o acesso estará condicionado à infraestrutura de telecomunicações em cada 
cidade, uma vez que a expansão da banda larga se torna o principal desafio para o uso da nuvem pelas pessoas, 
principalmente quando se fala em países carentes de infraestrutura de telecomunicações, como o Brasil.

1
2
3
4
5
6
7

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS EM  
CENTROS DE DADOS E NUVEM

Aumento da relevância dos data centers globais

Contínuo crescimento da virtualização e cloud computing

Modelos de serviços de cloud (laaS, PaaS, SaaS)

Workloads e tráfego por tipo de aplicação 

Utilização e capacidade de storage

Transformação digital – impacto do IoT

Preparo para cloud: segurança e capacidade de rede
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MERCADO

gerenciamento integrado desta multicloud, incluindo 
a nuvem privada, para que seja possível extrair o 
máximo do conceito”, comenta Marcelo Moreira, líder 
de cloud computing na Cisco América Latina. 

Revisão de conceitos

Os benefícios da multicloud trazem também 
novos tipos de desafios. Para Moreira, é preciso 
que os CIOs repensem suas políticas para lidar 
com a nuvem. A proteção perimetral da rede e 
de dispositivos não é mais suficiente, já que os 
colaboradores podem acessar arquivos corporativos, 
que em muitos casos já estarão na nuvem pública, 
de onde estiverem, seja em uma cafeteria ou na 
casa de um amigo, por exemplo.

Daqui para a frente, o executivo acredita que as 
empresas tenham que dedicar ainda mais atenção 
ao redesenho da rede, tanto reforçando os aspectos 
da segurança quanto otimizando os recursos de rede 
através de tecnologias como SD-WAN, para dar uma 
ótima experiência ao usuário da TI. 

Dessa forma, a otimização da rede e a evolução das 
técnicas de segurança e da gestão de desempenho 
das aplicações passam a ser requisitos crucias para o 
sucesso de uma estratégia multicloud, fazendo com 
que o conceito se torne um acelerador da inovação 
na economia digital.

NA PRÓXIMA DÉCADA
•  Contínuo crescimento de cloud versus 
data center tradicional (94% dos 
workloads estarão na cloud em 2021)

•  Domínio da nuvem pública: em 2021 
somente 27% dos workloads estarão  
em nuvens privadas e 73% em públicas 
(84% na América Latina)

•  Virtualização aumenta cada vez mais a 
densidade de workloads por servidor 
físico

•  Concentração nos hyperscale data centers 
(aproximadamente 50% dos servidores 
e do tráfego de data centers estarão em 
hyperscale data centers em 2021)

•  Crescimento de 3 vezes no tráfego global 
de data centers - 71.5% será tráfego 
dentro do data center (principal drive será 
big data)

•  SaaS continuará sendo o serviço dominante 
na nuvem; PaaS cresce mais que IaaS

•  Principais tipos de aplicações que 
gerarão este tráfego: 1) consumidores: 
vídeo streaming, redes sociais e busca: 2) 
empresariais: computação, colaboração, 
analítico os IoT

“Poucas empresas  
utilizarão um único 
serviço ou fornecedor 
de nuvem”
Marcelo Moreira, líder de cloud computing  
na Cisco América Latina

06-07_MERCADO_[CloudIndex]_v4_OK.indd   7 05/06/2018   23:03:43
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UMA NOVA EXPERIÊNCIA 
DE TRABALHO
Cisco acompanha a demanda de mercado e unifica 
sistemas de colaboração para dinamizar e dar 
segurança a atividades realizadas a distância

Pesquisa divulgada em 2017 pela ONG (Organização não 
Governamental) Nossa São Paulo mostrou que 34% dos 
residentes na capital paulista gastam mais de 2 horas 
para ir de casa ao trabalho. A média dos deslocamentos 
diários ficou em 2h02 para os que usam carro e de 
2h11 para os passageiros do transporte público. Entre 
os entrevistados, uma outra constatação: 17% disseram 
que estudam ou trabalham em casa. Um movimento 
crescente em todo o mundo, em especial quando se 
discutem a mudança no relacionamento das pessoas 
com o trabalho e a busca por melhor qualidade de vida. 

As atividades desenvolvidas a distância deixaram de ser 
tendência e ganharam escala. O relatório   “Trabalhar a 
qualquer hora, em qualquer lugar: Efeitos sobre o mundo 
do trabalho”, elaborado pela Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) e pelo Eurofound, também divulgado 
em 2017, desvenda um aumento global das atividades 
remotas desde os anos 2000. Na França, por exemplo, 
o percentual de adeptos do trabalho a distância subiu de 
7%, em 2007, para 12,4% em 2012. E na Suécia o índice 
de empresas que permitem o home office pulou de 
36%, em 2003, para 51%, em 2014.

“E possível que esta alta esteja relacionada a fatores 
como o crescimento da capacidade de dispositivos de 
comunicação, aumento de atividades baseadas em 
conhecimento e também a redução de alguns fatores 
restritivos, como a resistência de gestores”, destacam 
os autores da pesquisa.

Entre as vantagens do teletrabalho ou trabalho remoto 
estão maior flexibilidade na hora de organizar o trabalho; 
ganho de autonomia e produtividade; redução ou 
eliminação do tempo perdido no deslocamento; melhor 
equilíbrio entre a vida privada e a profissional. Mas não 
apenas um lado percebe os benefícios do novo modelo. 

Por parte dos empregadores, o corte de custos com 
espaço físico e, novamente, o ganho de produtividade 
justificam a adoção que, no Brasil, ganhou o aditivo 
da segurança jurídica depois que a reforma trabalhista 
reconheceu o home office ou o teletrabalho como 
modelo viável de prestação de serviços.

A Cisco entende que o trabalho remoto é parte do 
processo de transformação digital dos negócios. Um 
conceito que pode ser dividido, na visão da companhia, 
em três pilares: conectividade, com o uso da automação 
para facilitar a operação de redes e aplicações; 
cibersegurança, para garantir que não haja perdas para 
a empresa; e colaboração, para que os profissionais 
consigam trabalhar juntos, independente da distância. 

A forma como o trabalho remoto acontece, de acordo 
com Laércio Albuquerque, presidente da Cisco do Brasil, 
extrapola o conceito de home office, dando vida ao 
anywhere work, ou seja, o trabalho de qualquer lugar. 
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“Aqui na Cisco nós já fazemos isso. Eu levo minha 
filha de manhã para a escola e não me preocupo com 
o trânsito até o trabalho, porque acompanho minhas 
reuniões do carro, pelo smartphone. E continuo 
quando chego no escritório, pelo meu computador ou 
pelas salas de telepresença”, explica.

Ferramental 

Para intensificar a colaboração e, 
consequentemente, acelerar a adoção do trabalho 
remoto pelas empresas, a Cisco reformulou o 
portfólio de soluções e passa a entregar um novo 
modo de se comunicar dentro das empresas. A 
primeira mudança é o reposicionamento de marca. 
Entendendo que o nome Webex já está consolidado 
no mercado, todas as soluções de colaboração 
passam a receber este título. 

Também foi padronizada a interface de todo o 
portfólio de colaboração. Um exemplo é o botão 
“Iniciar chamada em vídeo”, que em todas as 
plataformas está na cor verde, pontua Christian 
Bustamante, gerente de desenvolvimento de 
negócios de Colaboração da Cisco do Brasil, para 
quem as ferramentas intuitivas facilitam a integração 
entre equipes e o fluxo de trabalho.

Por isso, a plataforma de colaboração foi dividida 
em três ofertas diferentes. A primeira delas é o 

Webex Calling, que reúne as soluções de telefonia 
IP, incluindo os serviços da Broadsoft, empresa 
adquirida no final do ano passado e já em processo 
final de integração. Bustamante destaca que a marca 
Broadsoft segue no portfólio, mas composta com o 
nome Cisco à frente.

A segunda oferta é o Webex Meetings, a aplicação 
de reuniões em vídeo, agora com novo layout. O 
objetivo é estimular o uso do vídeo, uma ferramenta 
fundamental para um bom trabalho em equipe, na 
visão da fabricante. “Dessa forma, as expressões 
corporais e faciais, que são parte importante da 
comunicação, não são perdidas”, diz Bustamante. 
Quem já conta com o Webex, receberá a atualização 
automática nos próximos meses.

Por fim, vem o Webex Teams – o antigo Cisco Spark, 
aplicativo de comunicação entre equipes, que tem 
integração com as outras duas ofertas. O usuário do 
Teams pode, por exemplo, selecionar um contato 
ou uma equipe de trabalho e fazer uma chamada ou 
reunião com um simples clique. Além disso, pode 
incorporar membros de fora da empresa, criando 
grupos com fornecedores e clientes para trabalhar em 
projetos de forma colaborativa e com fácil comunicação.

O destaque para essas conversas 
“interempresariais” é a segurança. Erika Szabo, 
consultora de soluções de Colaboração da Cisco do 
Brasil, explica que a plataforma de análise de dados 
é capaz de interpretar as políticas de segurança 
de todas as empresas envolvidas e impedir que 
um documento confidencial seja compartilhado na 
conversa, por exemplo. 

Para Laércio Albuquerque, transformação digital 
e colaboração caminham e evoluem juntas. O 
consumidor digital envia mensagens instantâneas 
para resolver problemas no dia a dia, faz chamadas 
em vídeo pelo celular para falar com amigos 
quando lhe convém, entre outras praticidades. “As 
empresas também precisam se transformar, mas não 
conseguirão entregar uma melhor experiência de 
consumo, se continuarem trabalhando internamente 
de maneira engessada e sem a total interação entre 
os colaboradores”, finaliza.

ENTRE AS 
VANTAGENS DO 
TELETRABALHO 
ESTÃO: 
1  Maior flexibilidade  

na hora de organizar  
o trabalho

2  Mais autonomia e 
produtividade

3  Menos tempo perdido no 
deslocamento

4  Melhor equilíbrio  
entre a vida privada  
e a profissional
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OS BANCOS NA VANGARDA 
DA DIGITALIZAÇÃO

Cisco Live Magazine:  Qual é a atual relação 
das transações bancárias eletrônicas frente as 
convencionais? 
Gustavo Fosse: Do total de 71,8 bilhões de 
transações bancárias realizadas no País, 58% 
ocorrem pelos canais digitais. De acordo com 
a Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária, 
as transações feitas por canais físicos, como 

Em 2017, as instituições financeiras no Brasil somaram 
R$ 19,5 bilhões em investimentos e despesas em 
tecnologia, sendo pouco mais de 10% (R$ 2 bilhões) 
destinados à segurança digital

Responda rápido: quando foi a última vez que você 
foi a uma agência checar seu extrato bancário? É 
cada vez mais frenquente o acesso às transações 
financeiras pelos dispositivos móveis. Consultas, 
pagamentos de contas, transferências e outros 
serviços estão na palma da mão do cliente e não há 
sinais de que este avanço irá recuar. 

Existe até um ditado que diz que a agência bancária 
mais movimentada é o seu aplicativo. E para atender 
a um consumidor cada vez mais digital, somente em 
2017, bancos brasileiros somaram R$ 20 bilhões em 
investimentos e despesas em tecnologia. 

Conversamos com Gustavo Fosse, diretor setorial 
de Tecnologia e Automação Bancária da FEBRABAN, 
para entender as tendências, os desafios, as 
inovações e o rumo tecnológico do setor bancário 
brasileiro. Nessa entrevista, ele avalia os principais 
resultados da 26ª edição da Pesquisa de Tecnologia 
Bancária 2018 da FEBRABAN, comenta a estratégia 
da entidade para apoiar a Fintechs, revela como 
a Federação dos Bancos enxerga o avanço das 
criptomoedas e os estudos para uso da plataforma 
blockchain. Acompanhe.

agências, ATMs, correspondentes e contact centers, 
respondem por 29% do total, e o POS por 13%. Em 
2011, os canais digitais eram responsáveis por 38% 
das operações bancárias, os meios físicos por 46% 
e o POS por 16%.

O celular já é a principal plataforma de interação 
do cliente com o banco? Qual é o avanço 
identificado nesta área? 
Fosse: Hoje 35% das transações bancárias são feitas 
pelo celular. No total, foram realizadas 25,6 bilhões de 
transações através do canal mobile no último ano – alta 
de 38% em relação a 2016. A participação do mobile 
no total das transações bancárias cresceu 3,5 vezes 
em relação a 2011, confirmando-se como o preferido 

10-12_ENTREVISTA_[Febraban]_v4_OK.indd   10 05/06/2018   23:08:04



Cisco Live Magazine | 11

com software, que avançaram 15% em relação 
a 2016, representam metade do orçamento dos 
bancos em tecnologia. Hardware consumiu 32% dos 
investimentos e telecom, 18%.

Uma das promessas da digitalização era 
bancarização, inclusão de mais pessoas sem 
acesso a serviços financeiros no sistema 
bancário. A expectativa se confirmou?  
Fosse: Sim, a digitalização abriu as portas para a 
inclusão bancária. O mobile banking transformou-se 
em um expressivo meio para a inclusão financeira de 
milhões de brasileiros pela possibilidade de carregar 
no bolso e acessar, em qualquer hora e local, 
serviços antes restritos a agências bancárias.

Qual é, atualmente, o papel das fintechs 
no processo de inovação dos bancos e de 
lançamento de novos serviços? 
Fosse: A FEBRABAN e os bancos acompanham 
com interesse o desenvolvimento das fintechs, 
porque inovações tecnológicas que possam trazer 
benefícios ao consumidor, mantendo a solidez e 
confiabilidade dos serviços, contribuem para a 
expansão e aumento da qualidade do setor bancário. 
Além disso, as parcerias com as fintechs são uma 
oportunidade para encontrar soluções que aprimorem 

dos brasileiros para realizar operações bancárias. Outro 
destaque revelado pela pesquisa é o crescimento 
das transações com movimentação financeira por 
aplicativos móveis, que saltaram 70%, impulsionadas 
pelo crescimento do pagamento de contas (+85%), 
transferências/DOC/TED (+45%), contratação de 
crédito (+141%) e investimentos/aplicações (+42%). 

Qual é o desempenho da abertura de contas por 
meio digital? 
Fosse: A facilidade e a comodidade de abrir uma 
conta corrente pelo celular, sem a necessidade de ir 
presencialmente a uma agência tradicional, fez com 
que a abertura de contas digitais quase triplicasse 
em 2017, totalizando 1,6 milhão no ano passado 
- uma média de quase 4.400 abertas por dia. O 
número representa um salto de 171% em relação ao 
ano anterior, quando 591 mil contas foram criadas 
somente através de smartphones.

Foi preciso aumentar os aportes em tecnologia 
para acompanhar a expansão da digitalização? 
Fosse: Os bancos aumentaram os investimentos 
e despesas em tecnologia, com foco em inovação 
para o cliente. Em 2017, o setor financeiro empenhou 
R$ 19,5 bilhões em tecnologia, um aumento de 
5% em relação ao ano anterior. Os investimentos 

ENTREVISTA

“ Atualmente, do total 
de 71,8 bilhões de 
transações bancárias 
realizadas no País, 
58% ocorrem pelos 
canais digitais”

Gustavo Fosse, diretor setorial de Tecnologia  
e Automação Bancária da FEBRABAN
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a experiência do cliente com nossos serviços e 
produtos. Porém, muitas dessas empresas precisam, 
legalmente, vincular-se a uma instituição financeira 
para prestarem seus serviços. As inovações trazidas 
pelas fintechs já estão levando a uma evolução da 
regulamentação do setor. O segmento espera que 
essa atualização das normas e do arcabouço legal 
seja capaz de garantir condições equivalentes de 
atuação para todos os agentes do mercado.

Existe algum plano ou iniciativa em curso para 
adoção da plataforma blockchain? 
Fosse: A FEBRABAN criou em agosto de 2016 
um grupo de trabalho para estudar o blockchain, 
tecnologia que chama a atenção por seu grande 
potencial para a criação de serviços financeiros 
mais eficientes e seguros. Estão no grupo 13 
bancos, mais a B3, CIP, Anbima e Banco Central. 
O grupo já realizou duas provas de conceito com 
um produto fictício, sem o objetivo de aplicação 
comercial, no ambiente virtual do setor bancário. 
No momento, o grupo Blockchain FEBRABAN 
iniciou o desenvolvimento de um projeto-piloto 
no ambiente cognitivo e o objetivo é utilizar todo 
o potencial de uma plataforma. Os parâmetros 
do projeto ainda estão sendo definidos e os 
integrantes do grupo discutem ideias para 
o projeto-piloto. Em 2018, os bancos terão 
aplicações para serem testadas com dados reais. 

A Febraban acredita na revolução proposta 
pelo blockchain, principalmente na área de 
segurança digital? 
Fosse: A adoção do blockchain no mercado 
financeiro é motivada pelas características da 
tecnologia, como a imutabilidade das transações, 
a resiliência e a segurança. O grupo Blockchain 
FEBRABAN acredita que existe um potencial grande 

de uso da tecnologia para a criação de serviços 
financeiros mais eficientes e seguros, com vantagens 
como a redução de custos com a eliminação 
de processos de conciliação de dados, maior 
transparência para o regulador e redução do tempo 
de liquidação financeira. Entretanto, a viabilidade de 
projetos com essa tecnologia precisa analisar em 
maior detalhe a combinação de fatores como custo, 
desempenho, privacidade e questões regulatórias. 

Como garantir segurança diante da grande 
expansão dos canais digitais para acesso  
do cliente? 
Fosse: Os bancos investem anualmente cerca 
de R$ 2 bilhões em sistemas de tecnologia 
da informação voltados para segurança, valor 
que corresponde a cerca de 10% dos gastos 
totais do setor com TI. O objetivo é garantir 
a tranquilidade dos clientes e colaboradores, 
desenvolvendo e implantando novas soluções 
e tecnologias, melhorando a cada dia os canais 
de atendimento, além de manter equipes de 
especialistas que identificam situações divergentes 
do comportamento habitual do cliente. Os bancos 
também atuam em estreita parceria com governos, 
polícia e com o Poder Judiciário, para combater os 
crimes e propor novos padrões de proteção. 

Mobile, big data e, até certo ponto, o cloud 
computing já transformaram a tecnologia 
bancária. Na sua visão, de onde pode vir a próxima 
onda que alavancará a inovação no setor?  
Fosse: A Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia 
Bancária revelou que os bancos estão na vanguarda 
de investimentos em novas tecnologias. Oitenta por 
cento investem em inteligência artificial/computação 
cognitiva; 80% investem em analytics; 75% investem 
em blockchain; 55% em NFC, e 45% em IoT.

“ O grupo Blockchain FEBRABAN acredita 
que existe um potencial grande de uso 
da tecnologia para a criação de serviços 
financeiros mais eficientes e seguros”
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UMA REVOLUÇÃO 
CHAMADA BLOCKCHAIN

Cisco Live Magazine: Por que blockchain está 
atraindo tanta atenção? 
Don Tapscott: Blockchain representa nada menos que 
a segunda era da internet. Ao invés de uma internet 
de informação, blockchain cria uma internet de valor. 
A tecnologia tem um enorme potencial disruptivo 
e transformador. Além dos serviços bancários e 
financeiros, os setores de saúde, manufatura, varejo, 
energia, telecomunicações, governo e outras atividades 
serão impactadas. Qualquer indústria, empresa ou ação 
que atualmente exija um intermediário para estabelecer 
confiança entre duas partes, tem potencial para ser 
impactado pelo blockchain.

Segurança, agilidade e, principalmente, redução de custos tanto para 
empresas quanto para pessoas. Nesta entrevista exclusiva com  
Don Taspscott, um dos fundadores do Blockchain Research Institute, 
os impactos do blockchain na economia global

A internet como conhecemos está mudando, afirma Don Tapscott. O 
autor e co-autor de 13 livros sobre a aplicação de novas tecnologias 
na condução dos negócios, entre eles “A Hora da Geração Digital” 
(Grown Up Digital) e “Blockchain Revolution”, diz que a chegada do 
blockchain, um conceito que está no radar de empresas de diversos 
setores, muda o eixo da web da informação para uma rede de 
geração de valor. 

Isso porque a tecnologia cria um ambiente que rastreia informações 
técnicas, operacionais e de negócios, por um livro de regristro virtual 
e imutável. Assim, Tapscott diz que o blockchain decreta o fim dos 
intermediários e das informações, serviços e produtos falsos ou piratas. 

Segundo ele, a tecnologia elimina intermediários ao permitr que 
indivíduos e empresas transacionem uns com os outros em uma 
cadeia livre e eficiente. Um modelo que pavimenta as vias da 
economia do compartilhamento. Um dos fundadores do Blockchain 
Research Institute, Tapscott explica, nesta entrevista exclusiva, a 
revolução provocada pelo blockchain e o seu impacto na economia. 

Na sua visão, qual é o verdadeiro caráter 
revolucionário dessa tecnologia? 
Tapscott: A confiança não precisa mais ser 
estabelecida por um terceiro que garanta a 
integridade de uma transação. Com blockchain, a 
confirmação é feita por criptografia e algum código 
inteligente. Por causa disso, o blockchain representa 
um protocolo onde a confiança é nativa do sistema, 
o que tem enormes implicações.

Em termos de aplicação, quais transformações 
o blockchain traz para os negócios? 
Tapscott: Na sua forma mais simples, blockchain 
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produto altamente processado e desarticulado. Pode 
ser que um dia consigamos invadir um blockchain 
para extrair dados mas, por enquanto, é bem difícil.

É possível adotar essa infraestrutura como forma 
de combater o cibercrime? 
Tapscott: Absolutamente! A natureza transparente de 
muitas blockchains torna mais fácil detectar e rastrear 
um crime digital. Em todo o mundo, as agências 
reguladoras estão usando a análise de blockchain para 
rastrear ações de criminosos usando criptomoedas.

Enquanto isso, há bilhões de dólares em produtos 
falsificados no mercado - da arte à moda e à 
propriedade intelectual. Ambos são um dreno 
para a economia e um perigo potencial para os 
consumidores. Não faz muito tempo, uma fórmula 
falsa para bebês na China deixou centenas de 
milhares de bebês extremamente doentes. O 
blockchain pode refrear a proliferação de produtos 
falsificados ao autenticá-los e rastreá-los em um 
livro de registro imutável. Algumas empresas estão 
procurando proteger veículos ou até mesmo armas 
de fogo com blockchain.

Como setores como governo, contabilidade 
ou sistemas tributários podem se beneficiar 
particularmente do blockchain? 
Tapscott: A base do capitalismo moderno era a 
contabilidade de dupla entrada, e permaneceu 
praticamente a mesma desde então. Agora, usando 

torna os negócios mais eficientes e transparentes. O 
Blockchain Research Institute está conduzindo uma 
série de pesquisas com foco em como blockchain 
mudará as funções de vários departamentos dentro 
de uma organização - do marketing e compras a 
operações e recursos humanos.

E quais são as aplicações viáveis do 
blockchain? 
Tapscott: Uma aplicação que parece interessar 
às corporações é a logística nas cadeias de 
suprimentos e transporte. Uma rede de comércio 
global é incrivelmente complexa, com muito valor 
perdido ao longo do caminho. Quando cada parte 
de uma cadeia de suprimentos trabalha no mesmo 
“livro-razão distribuído” - outra definição para 
blockchain - todas as partes da cadeia podem 
rastrear seus produtos e pagamentos com mais 
facilidade. Uma grande rede varejista norte-
americana começou a executar pilotos para sua 
cadeia de fornecimento de alimentos em 2016. Os 
projetos foram tão bem-sucedidos que a rede está 
estendendo a plataforma para outros fornecedores 
de alimentos.

Existe alguma aplicação de blockchain que muda 
a vida das pessoas?  
Tapscott: Existem várias, mas a função primordial do 
blockchain é permitir que os cidadãos recuperem o 
controle das suas próprias identidades digitais. Neste 
momento, grandes conglomerados digitais coletam e 
monetizam os dados pessoais associados às nossas 
identidades digitais. Como vimos em escândalos 
recentes, esse uso pode gerar consequências 
desastrosas para a privacidade das pessoas e, em 
última análise, para sua liberdade. O blockchain 
nos permite recuperar nossos dados e exercer 
mais controle sobre as informações que queremos 
compartilhar, além de como os dados são usados.

Por que o blockchain é visto como uma 
infraestrutura de alta segurança? 
Tapscott: A plataforma armazena informações 
valiosas não em um servidor, mas em milhares de 
computadores diferentes, todos usando o mais alto 
nível de criptografia. Uma boa maneira de pensar 
sobre as informações em um blockchain é como um 

ENTREVISTA

“Na sua forma mais 
simples, o blockchain 
torna os negócios 
mais eficientes e 
transparentes”
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blockchain, temos algo chamado ‘contabilidade de 
tripla entrada’, em que todas as partes - pessoas 
e máquinas - compartilham uma versão universal 
indiscutível da verdade.

Por que o uso de blockchain não cresce na 
mesma taxa que o bitcoin? 
Tapscott: Isso depende de como estamos 
definindo o crescimento. Estamos falando de taxas 
de adoção? Capitalização de mercado? Número 
de experimentos em um blockchain comparado a 
outro? Ainda é uma indústria incipiente e estamos 
apenas começando a ultrapassar o estágio teórico 
de muitas aplicações de negócios. Bitcoin foi a 
primeira aplicação real para blockchain, e tem 
sido em torno de uma década. O próprio termo, 
“blockchain”, não tem este mesmo tempo.

Que mudanças podem ocorrer na estrutura 
atual do sistema financeiro? 
Tapscott: Tudo sobre o sistema financeiro atual vai 

mudar. Alex Tapscott e eu escrevemos o Blockchain 
Revolution em 2016; e, nele, previmos que o setor 
financeiro estaria irreconhecível dentro de cinco 
anos. Nós estávamos errados. Está irreconhecível 
agora. As startups levantaram mais dinheiro através 
de ofertas iniciais de moeda (ICOs) do que através 
de capital de risco tradicional.

Os serviços financeiros são uma área óbvia de 
interesse particular para nossos pesquisadores e 
nossos membros, porque blockchain representa uma 
mudança fundamental na forma como trocamos e 
armazenamos valor.

Você tem observado o mercado por algumas 
décadas. Em quais tecnologias você apostaria 
para mudar o mundo mais uma vez? 
Tapscott: Os paralelos entre o que estamos 
vendo agora no mundo do blockchain e o que eu vi 
nos primeiros estágios da internet são estranhos. 
Blockchain está formando a base para a próxima 
era da economia digital. Sim, há muito interesse em 
inteligência artificial e na internet das coisas, mas 
blockchain vai desempenhar um papel fundamental 
nessas tecnologias.

Na sua opinião, até quando diferenciaremos a 
economia digital da economia tradicional? 
Tapscott: Eu não acho que existam mais as duas. 
Todos os setores incorporaram, até certo ponto, 
processos digitais em seus negócios. Agora, em 
muitos casos, estamos fazendo o mesmo que antes, 
colocando “digital” em torno das operações - como 
no nosso sistema global de pagamentos. Enviar 
dinheiro para o exterior geralmente leva o mesmo tempo, 
recursos e intermediários que há 100 anos.  
Na próxima década, o blockchain eliminará todo 
esse atrito e veremos uma economia global 
verdadeiramente digitalizada.

“A função primordial  
do blockchain é permitir 
que os cidadãos 
recuperem o controle  
de suas próprias 
identidades digitais”
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No processo de transformação digital, a informação ganha valor 
monetário e reforça a necessidade de readequação e integração da 
política corporativa de cibersegurança às estratégias de negócios, 
para proteger os dados da empresa e dos seus clientes 

A transformação digital é um processo irreversível. 
Estamos diante de uma mudança que altera modelos 
de negócios, cria novas oportunidades, amplia a 
produtividade e, principalmente, muda a referência 
de valor da informação. Isso mesmo: dados passam 
a ser um bem ainda mais valioso às organizações, e 
a forma como eles são manipulados e trafegam nas 
estruturas corporativas ganha relevância. 

A importância se traduz em preocupação e ajustes 
necessários a uma nova realidade. Como esquecer 
a recomendação do Ministério Público a um grande 
varejista digital brasileiro, em janeiro deste ano, após o 
mesmo ter reconhecido o vazamento de informações 
pessoais de 2 milhões de clientes? À época, o 
órgão de Justiça indicou que, apesar de não terem 
sido reveladas informações como cartão de crédito 

A FORÇA DA INTEGRAÇÃO  
DE RECURSOS NO  
COMBATE AO CIBERCRIME

Aumento no volume de binários mal-intencionados 
que aproveitam comunicação de rede criptografada

Fonte: Cisco Security Research
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CAPA

O caso de vazamento de informações do 
varejista eletrônico não é isolado. No Relatório 
Anual de Cibersegurança da Cisco 2018, 55% 
dos entrevistados disseram que suas empresas 
tiveram que lidar com críticas públicas acerca de 
uma violação de dados em 2017. “O tema precisa 
ser discutido não em paralelo, mas integrado à 
transformação digital, porque não há uma forma como 
prever o que vai acontecer”, indica Dreibi.

De acordo com o estudo feito pela Cisco, as 
violações causam danos econômicos reais às 
organizações, que podem levar meses ou anos 
para serem resolvidos. Mais da metade (53%) 
dos entrevistados disse que todos os ataques 
resultaram em danos financeiros de mais de  
US$ 500 mil. Uma conta que inclui, entre outros, 
perda de receita, clientes e oportunidades, além  
do aumento das despesas.

Queda de braço

Dreibi lembra que, ao contrário das empresas, os 
hackers têm liberdade orçamentária, o que só aí já 
amplia a dificuldade corporativa de enfrentá-los. Um 
exemplo é a deep web (o mercado clandestino da 
internet), a qual, segundo estudos de mercado, tem 500 
vezes o tamanho da web com a qual a grande maioria 
das pessoas convive diariamente. “Eles geram ameaças 

Fonte: Cisco do Brasil

DESAFIO PRESENTE
Alguns fatores que aumentam o desafio 
da segurança de redes

1  Processos interligados digitalmente são 
mandatórios para a competitividade,  
mas exigem proteção de ponta a ponta

2  As empresas são cada vez mais abertas, 
permitindo acesso de clientes, parceiros  
fornecedores à rede, o que aumenta a 
exposição a ameaças

3  A natureza atual da relação com os 
clientes leva ao ambiente digital e 
amplia o risco de violação dos dados 
corporativos e dos clientes

ou senhas dos clientes, o incidente de segurança 
comprometeu dados pessoais como nome, CPF, 
e-mail, data de nascimento e histórico de compras, e 
recomendou que os afetados fossem notificados, o 
que a empresa fez por meio de ligações telefônicas.

O MP classificou o ocorrido como grave, diante 
do risco de prejuízos aos consumidores e da 
quantidade pessoas afetadas. “Ser digital hoje tem 
um valor tremendo, porque se pode ter acesso 
a qualquer informação estratégica ou sigilosa de 
empresas e pessoas”, diz Ghassan Dreibi, líder de 
cibersegurança da Cisco para a América Latina. “A 
invasão a um sistema pode criar impactos que nem 
se imagina”, alerta. 

53% dos ataques resultam em danos e prejuízos 
de US$ 500.000 ou mais

Mais de US$ 5 milhões 
US$ 2,5 milhões

a 4,9 milhões 

US$ 1 milhão 
a 2,4 milhões

US$ 500 mil a 999 mil

US$ 100 mil a 499 mil

Menos US$ 100 mil

Fonte: Estudo comparativo de recursos de segunça da Cisco 2018
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difíceis de serem analisadas pelas soluções tradicionais, 
porque estão cada vez mais sofisticados”, afirma Dreibi.

Só para se ter ideia do tamanho da complexidade, 
os pesquisadores de ameaças da Cisco relatam que 
50% do tráfego da web global tinha sido criptografado 
até outubro de 2017. Isso, de acordo com o Relatório, 
significa um aumento de 12 pontos em volume a partir 
de novembro de 2016. 

Um dos fatores que está motivando esse aumento é 
a disponibilidade a custo zero ou a preços reduzidos 
dos certificados SSL (Secure Socket Layer). 
Outro é uma prática de sinalização de sites não-
criptografados que marca informações confidenciais -  
dados de cartão de crédito de clientes, por exemplo 
- como não seguras.

E à medida que cresce na web o volume de tráfego 
criptografado avançam também os riscos e ameaças. 
Os pesquisadores da Cisco observam que o uso da 
comunicação de rede criptografada em amostras de 
malware triplicou em 12 meses. Uma análise de mais 
de 400 mil ameaças constatou que cerca de 70% 
usou pelo menos alguma quantidade de criptografia a 
partir de outubro de 2017.

Meios de defesa

Na dificuldade de enfrentar as ameaças, as 
empresas têm recorrido às nuvens para aumentar as 
chances de segurança. Cinquenta e sete porcento 

dos profissionais entrevistados para o estudo da 
Cisco disseram já recorrer a cloud públicas ou 
privadas com este objetivo, contra 48% que alegam 
escalabilidade; e 46% que indicam a facilidade 
de uso. Os entrevistados também disseram que, 
à medida que mais infraestruturas são movidas 
para a nuvem, é possível que invistam em agentes 
de segurança de acesso (CASBs) para adicionar 
proteção extra aos ambientes.

Menos é mais

Outra prática, esta mais convencional e com resultado 
cada vez mais duvidoso, é a ampliação do leque de 
ferramentas de segurança instaladas no ambiente de TI. 
Em 2017, 25% dos profissionais de segurança disseram 
que usaram produtos de 11 a 20 fornecedores, em 
comparação com 18% das respostas apuradas em 
2016. Também em 2017, 16% afirmaram usar de 21 
a 50 fornecedores, em comparação com 7% dos 
entrevistados no ano anterior. 

A dúvida quando à eficácia desse modelo reside no fato 
de a multiplicação de fornecedores ampliar o desafio 
de orquestração dos alertas dessas muitas tecnologias 
funcionando em um mesmo ambiente. De acordo 
com o estudo divulgado pela Cisco este ano, 54% dos 
profissionais de segurança disseram que gerenciar 
vários alertas de fornecedores distintos é um tanto 
desafiador, enquanto 20% alegam ser muito desafiador. 

Entre as empresas com 1 a 5 fornecedores apenas 

À medida que aumentam os fonecedores, aumenta também o desafio de orquestrar alertas de segurança

21-50

 Nem um pouco desafiador          Razoavelmente desafiador          Muito desafiador

Número de fornecedores

8%

1-5 6 -10 11-20 50+

10% 21% 43% 55%

Educação Serviços 
financeiros Governo Serviços  

de saúde Produção Farmacêutico Varejo Telecomunicações Transporte Serviços públicos/
energia

Muito 
desafiador 17% 24% 16% 42% 14% 25% 19% 14% 12% 27%

Fonte: Estudo comparativo de recursos de segurança da Cisco de 2018
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pela facilidade de gerenciamento 
integrado de firewall na nuvem. 

“Diferente do comportamento 
internacional, onde as empresas são atraídas 

pela solução wireless, no Brasil as organizações 
destacam os recursos de segurança da plataforma 

e a facilidade de gerenciamento remoto, a partir de 
consoles instaladas na nuvem”, conta Daniela Subhia, 
responsável por vendas de Cisco Meraki Sales no Brasil.

Pessoas

Diante das perdas potenciais e o impacto negativo 
nos sistemas, as empresas precisam ir além de 
apenas depender da tecnologia para se defender. 
Isso significa analisar outras oportunidades para 
melhorar a segurança, como a aplicação de políticas 
ou treinamento dos usuários. Essa abordagem 
holística à segurança pode ser vista nos problemas 
identificados durante uma Garantia de Segurança de 
Informações Líder (conhecido como uma avaliação 
de “Time vermelho”) fornecida pela equipe da Cisco 
Advanced Services Security Advisory. 

8% disseram que orquestrar alertas 
é muito desafiador. Já aquelas que 
usam mais de 50 fornecedores, 
55% apontaram a prática como muito 
desafiadora. “Quando as empresas não 
podem orquestrar e entender os alertas que 
recebem, o risco de ameaças legítimas passarem 
pelas brechas é grande”, avisa Dreibi.

A abordagem na qual as equipes de segurança 
escolhem a melhor solução para cada necessidade 
de segurança é uma das principais razões para 
a multiplicação de soluções de TI nos ambientes 
corporativos. Os profissionais de segurança também 
acreditam que o modelo é mais econômico. 

Ao comparar a abordagem de buscar o melhor 
das soluções integradas, 72% dos profissionais de 
segurança disseram que compram as melhores 
soluções para atender a necessidades específicas, 
em comparação com 28% que compram produtos 
destinados a trabalhar juntos como uma solução 
integrada. Das empresas que adotam uma abordagem 
de buscar o melhor, 57% citam a economia, enquanto 
39% dizem que a abordagem de buscar o melhor é 
mais fácil de implementar. 

Curiosamente, as organizações que adotam uma 
abordagem integrada para a segurança citam razões 
semelhantes para sua escolha: 56% disseram 
ser mais econômica; e 47% alegam facilidade de 
implementação. Em 2016, apenas 33% das empresas 
disseram que a facilidade de implementação 
norteou a escolha de uma abordagem integrada, em 
comparação com 47% em 2017. 

Embora soluções de fornecedor único possam não 
ser práticas para todas as empresas, os especialistas 
em segurança da Cisco indicam que os compradores 
devem ajudar a garantir que as soluções funcionem 
juntas para reduzir o risco e aumentar a eficácia.

Quer um exemplo dessa demanda de orquestração das 
soluções? Universidades, escolas e outras instituições 
de educação no Brasil, juntamente com o varejo, hotéis 
e empresas de saúde, estão entre os usuários da 
plataforma Cisco Meraki, e foram atraídos justamente 

Apenas 26% dos problemas de segurança podem  
ser resolvidos por produtos sozinhos

também podem 
exigir que 
pessoas e/ou 
políticas lidem

Tecnologia Políticas

Pessoas 74%26%
podem ser 

tratadas somente 
pela tecnologia

Fonte: Cisco Security Research
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Média global do tempo de reação das empresas às ameaças caiu de 
pouco mais de 39 horas, em 2015, para cerca de 3,5 horas entre 
novembro de 2016 e maio de 2017

As empresas estão avançando na luta contra o 
cibercrime, mas ainda longe da tranquilidade. Até 
porque, a expansão de ambientes como big data e 
internet das coisas (IoT) ampliam o risco de violação 
de dados operacionais, financeiros e, especialmente, 
dos clientes. Estes, por sua vez, consomem os 
recursos disponibilizados pela transformação digital, 
mas estão prontos para punir as organizações que se 
mostrarem negligentes na proteção das informações. 

Essa é a análise feita por Stephen Fallas, especialista 
em cibersegurança da Cisco para a América Latina. 
“A economia digital criou um mundo de acesso 
ilimitado e nos alertou para os perigos, onde qualquer 
pessoa pode ser comprometida, a qualquer momento, 
de qualquer origem”, diz, ao lembrar que o avanço 
do cibercrime coloca em risco dados operacionais e 
financeiros das empresas e ameaça a continuidade 
dos negócios. “O ônus de proteger os dados dos 
clientes é das empresas”, lembra.

Segundo Fallas, os riscos cibernéticos emergentes 

A SEGURANÇA  
DOS APPS
Um aplicativo desenvolvido  
com segurança deve:

•  Criptografar dados confidenciais no 
armazenamento e na transmissão 

•  Operar em um sistema que  
suporte antivírus

•  Oferecer suporte a controles  
de autenticação 

•  Ter capacidade de correção e  
atualização contínuas

DEFESA GANHA TERRENO, MAS 
CENÁRIO AINDA É DE ALTA TENSÃO

revelam um mundo que não é apenas obcecado por 
dados, mas está repleto de complexidade. Conforme 
nos tornamos mais dependentes da tecnologia para 
gerenciar nossas vidas, hacking, malwares, phishing 

Ao analisar os dados das recomendação 
das várias avaliações do Red Team 
realizadas em 2017, os membros da 
equipe de serviços de segurança da 
Cisco identificaram três principais 
recursos defensivos: pessoas, 
políticas e tecnologia. Se uma 
empresa usar só a tecnologia 
para corrigir as vulnerabilidades de 
segurança, resolveria apenas 26% dos 
problemas identificados em simulações de 
ataque. Isso deixaria 74% dos problemas em 
solução. Da mesma forma, se as empresas só usarem 
políticas para tratar de problemas de segurança, a 
solução atingiria apenas 10% das questões; e com 

treinamento de usuários para pessoas, 
apenas 4% dos problemas.

De maneira geral, a visão é que as 
empresas podem aumentar suas 
chances de gerenciamento bem-
sucedido se garantirem que a segurança 
é integrada em cada camada da 

organização. Elas também devem evitar 
depender exclusivamente de produtos ou 

melhorias técnicas para consertar a segurança, 
indica o relatório da Cisco. “Para os produtos serem 

bem-sucedidos, as empresas precisam compreender e 
implementar políticas, processos e priorizar as pessoas”, 
conclui Ghassan Dreibi.
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“Os defensores 
reduziram o tempo  
gasto na identificação 
de ameaças e, por 
consequência, os  
atacantes ficam sob  
enorme pressão para  
encontrar novas 
brechas de 
vulnerabilidade”
Stephen Fallas, especialista em  
cibersegurança da Cisco América Latina

e outras questões de segurança de dados se tornam 
mais comuns, diz o especialista. 

Na opinião dele, ataques de ransomware, como o 
WannaCry e o Nyetya, são riscos em evolução que 
afetam todos os níveis de uma empresa, mas que 
podem ser evitados ou ao menos minimizados se 
mais organizações aplicarem práticas fundamentais 
de segurança, como correção, definição de políticas e 
processos de resposta a incidentes apropriados, além 
da segmentação de suas redes. 

Outro ponto de vulnerabilidade, o desenvolvimento de 
aplicativos também pode ser aperfeiçoado, segundo 
o especialista. Ele ensina que um app nativamente 
seguro deve criptografar dados confidenciais no 
armazenamento e na transmissão; operar em um 
sistema que suporte antivírus; ser aderente a controles 

de autenticação; e também ter capacidade de 
correção e atualização contínuas.

Para estarem seguras, as empresas precisam garantir 
que aderiram às políticas e práticas corporativas para 
patches de aplicativos, sistemas e appliances. Um 
modelo que contribui para a redução do tempo que 
as organizações levam para detectarem e reagirem 
a uma ameaça - Time to Detection (TTD). Agindo 
desta forma, algumas organizações contribuiram para 
a redução do tempo médio de reação às ameaças 
virtuais, que caiu de pouco mais de 39 horas, em 
2015, para cerca de 3,5 horas entre novembro 
de 2016 e maio de 2017. “Esta tendência positiva 
nos mostra que os defensores estão identificando 
ameaças conhecidas rapidamente e que os atacantes 
estão sob mais pressão do que nunca para encontrar 
novas táticas de evitar a detecção”, finaliza Fallas.
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COM INFRAESTRUTURA 
DEFINIDA POR SOFTWARE, 
UNIMED CUIABÁ TRAÇA 
ROTA PARA MULTICLOUD
Ao automatizar a gestão da infraestrutura de data center, 
cooperativa ganha produtividade e reduz de dias para horas  
o tempo de restabelecimento de serviços

A tradicional frase “o sistema está fora do ar e não 
sabemos em quanto tempo será restabelecido” foi 
riscada do vocabulário da Unimed Cuiabá. Com 
processos digitalizados, a cooperativa de serviços de 
saúde gerencia, por sistema, os dados e a rotina de 
220 mil clientes, sendo 90% deles atendidos através 
de ferramentas online.

Essa massa de usuários gera um volume 
aproximado de 400 mil guias de atendimentos por 
mês, número que eleva a importância da tecnologia 
dentro da companhia e que permite afirmar que 
seria impossível atender aos clientes sem a 
presença de uma infraestrutura tecnológica mais 
automatizada e inteligente.

Entre as cinco maiores cooperativas de saúde da rede, 
a Unimed Cuiabá conta com 133 clínicas e 21 hospitais 
cadastrados, além de cinco farmácias próprias. Dobrou 
o faturamento em sete anos, chegando à cifra de R$ 
1,2 bilhão em 2017, muito por conta dos esforços 
empreendidos na área de tecnologia.

Tanto que Idalmo Cardoso, gestor de TI da companhia, 
não se acanha em afirmar que sem uma infraestrutura 
de TI autônoma e resistente a falhas, o número de 
atendimentos e a meta de faturamento não seriam 
alcançados. Este é um resumo do sucesso da 
parceria de 13 anos que a cooperativa mantém 
com a Cisco nas areas de conectividade, segurança 

(firewall) e computação (servidores). Os sistemas 
estão instalados no data center principal e na 
infraestrutura de disaster recovery. Um ambiente 
que, recentemente, foi incrementado com a 
solução de automação de rede, sob a chancela da 
infraestrutura definida por software (SDN), para a 
automatização dos recursos.

A cooperativa implementou a solução Cisco 
ACI para automatizar a gestão da rede. “O 
ambiente central (core da rede) não tinha mais 
para onde crescer. Além disso, precisávamos de 
um produto que simplificasse a administração 
do ambiente de TI e garantisse a segurança”, 
explica Idalmo Cardoso.

COMO O ACI AUMENTA A 
INTELIGÊNCIA DO DATA CENTER: 
•���Configuração�autônoma�das�aplicações�

•   Mais disponibilidade da rede

•   Ganho de produtividade da equipe

•  Redução do SLA de dias para horas
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“Agora temos total 
controle de aplicações 
e menos quedas do 
ambiente. Além disso, a 
segurança foi reforçada”
Idalmo Cardoso, gestor de TI da Unimed Cuiabá

Integração sistêmica

Finalizado em maio de 2018, o projeto já apresenta 
alguns benefícios. Entre os principais, Cardoso 
destaca a melhor integração de sistemas, o que 
otimizou o desenho da rede e o desempenho das 
soluções de negócio. “Agora temos total controle das 
aplicações e menos quedas do ambiente. Além disso, 
a segurança, que já era eficiente, foi reforçada”, diz.

Apesar de ainda ser cedo para indicar métricas precisas 
sobre a melhora da operação, o executivo conta que o 
feedback de toda a equipe de colaboradores é positivo, 
e afirma que o ganho de produtividade se somou 

à redução do tempo gasto no restabelecimento de 
serviços (SLA), que caiu de dias para horas.

Correção de problemas

O sucesso da Cisco ACI está na simplificação da 
rotina diária da equipe de TI, que agora conta com 
um data center automatizado. Assim, Cardoso 
indica que as falhas ocorrem em menor índice, há 
uma segurança maior e, consequentemente, mais 
agilidade para a companhia gerar negócios. 

A solução também permite a implantação de novas 
políticas de gerenciamento, fazendo com que a 
rede virtual siga os mesmos procedimentos da rede 
física, explica José Carlos Lima, diretor de Projetos 
da DLC, a integradora parceira Cisco responsável 
pelo novo projeto.

Lima acrescenta que, cumulativamente, a SDN 
simplifica o alinhamento dos processos da 
cooperativa com o marco regulatório do setor de 
saúde. Segundo Cardoso, a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) é bem rígida no item 
tecnologia, e obriga, por exemplo, que o data center 
tenha escalabilidade, estabilidade e segurança, 
para garantir disponibilidade e também cuidar da 
privacidade dos dados dos clientes.

Com a ACI, Cardoso diz que a Unimed Cuiabá tem a 
garantia de que vai ter a gestão simplificada de todo 
o ambiente de TI e pode contar com a estabilidade 
provida pela automação nas aplicações.

RUMO À NUVEM
O projeto de ACI possibilita à Unimed 
Cuiabá pensar em uma abordagem 
multicloud. A ideia é desenhar uma 
estratégia que permita à cooperativa 
explorar o que existe de melhor em 
ambientes de nuvens públicas e 
privadas, mantendo sistemas mais 
sensíveis em seu próprio data center

VOZ DO CLIENTE
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Lojas Leader investe em solução anti-malware para 
seguir no plano de expansão e proteger a operação das lojas

Entre as 50 maiores varejistas do País, a rede de 
Lojas Leader se destaca pela sua especialidade 
de levar moda e itens para casa de qualidade aos 
clientes. Mas, para manter o ritmo de crescimento, a 
rede, que possui mais de 100 lojas de departamento 
distribuídas pelo Brasil e emprega mais de 4 mil 
profissionais em 10 estados, precisava ampliar a 
infraestrutura de TI que conecta as lojas, o Centro de 
Distribuição e a Matriz. 

O primeiro passo foi pensar na segurança das 
informações, o que levou à implantação de 5 
mil cópias do sistema anti-malware Cisco AMP 
(Proteção Avançada contra Malware) para endpoint. 
O sistema foi instalado em todos os equipamentos 
conectados à rede corporativa da empresa, incluindo 
os dispositivos dos funcionários. 

O projeto foi desenvolvido por três motivos principais: 
proteger os dados de clientes e as informações 

corporativas; evitar paradas de sistemas; e proteger 
todos os equipamentos de acesso a dados e 
informações das lojas. 

No processo de seleção e implementação do sistema, 
a empresa buscou o apoio da integradora Nereidas IT 
Services, uma parceira da Cisco. A plataforma Cisco 
AMP passou por uma prova de conceito (PoC), a 
partir da qual a varejista validou o comportamento da 
ferramenta frente às demandas das lojas. 

Bastaram três semanas dos testes implementados 
pela Nereidas IT Services para as Lojas Leader 
confirmarem os benefícios do AMP. A avaliação feita 
em cinco lojas provou as facilidades da ferramenta 
com resultados extremamente positivos, segundo o 
gestor de TI da Leader, Betânio Nascimento. 

“Logo no primeiro momento percebemos os 
benefícios”, afirma. A facilidade de manuseio para 
monitoramento da rede, seguida dos detalhes 
aprofundados das informações - todas apresentadas 
em relatórios gerados com grande facilidade e 
agilidade, marcaram a lista de atributos da ferramenta, 
conta o gestor de TI. 

O Cisco AMP possibilita melhor navegabilidade, além 
de facilitar o rastreamento de ameaças, o que permite 
à rede de lojas localizar e identificar problemas, seja 
em uma máquina ou em um grupo de equipamentos. 

Operação garantida

Nascimento considera importante o controle 
centralizado proposto pela Nereidas IT Services e 
entregue pelo Cisco AMP. Com o recurso, é possível 
resolver problemas remotamente e preservar a 
estabilidade da TI. “A segurança no endpoint nos dá 

PROTEÇÃO NA PONTA
E VENDAS EM ALTA
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PONTO PARA A LEADER 
Seis benefícios identificados pela rede de lojas após implementação do Cisco AMP 

1. Informações mais detalhadas sobre a operação da rede 

2. Garantia da segurança – de caixas de atendimento a smartphones de colaboradores 

3. Redução de manutenções nas máquinas 

4. Mais segurança para criar produtos e serviços 

5.  Rápida identificação e bloqueio de e-mails maliciosos e de downloads  
não autorizados 

6. Otimização do tempo da equipe de TI para se dedicar a projetos mais estratégicos 

“O Cisco AMP facilita 
o monitoramento e 
rastreamento das 
ameaças” 
Betânio Nascimento,  
gestor de TI das Lojas Leader 

mais tranquilidade na operação do dia a dia. Com isso, 
nos sobra tempo para projetar iniciativas estratégicas 
para a expasão das Lojas Leader”, reforça Nascimento.  

Rodolfo Cunha, gerente de contas da Cisco, lembra que, 
sem casos de malware, a manutenção de equipamentos 
é menor e os caixas de atendimento (PDV) ficam mais 
tempo disponíveis. “Consequentemente, o sistema da 
Leader se torna mais rápido”. Jonatas Souza, CCO 
da Nereidas IT Services, ressalta que o Cisco AMP 

também atua na segurança do cliente final. “Um 
de seus aditivos efetua a proteção contra roubo de 
dados do cliente durante as operações realizadas 
através do cartão de crédito da Loja e em seus caixas 
de atendimento (PDV)”, pontua. 

Betânio Nascimento informa que “o Cisco AMP 
melhorou o contexto de segurança das Lojas Leader, 
ao entregar painéis com informações mais detalhadas 
sobre a operação da rede e a rotina dos endpoints”.

VOZ DO CLIENTE
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FACULDADE IBECO ABRE 
CONEXÃO WI-FI PARA 
ALUNOS E COLABORADORES
Instituição de ensino instalou a solução Cisco Meraki para atualizar 
a infraestrutura de rede e, com isso, zerou quedas dos sistemas, 
possibilitando o uso irrestrito de soluções de TI como serviço

Com  quase 600 alunos, 30 colaboradores, estrutura 
administrativa e conteúdos didático hospedados em 
nuvem, a Faculdade Ibeco se viu diante da necessidade 
de atualizar toda a infraestrutura de rede física e sem 
fio (Wi-Fi), para prover acesso com segurança e 
mobilidade aos colaboradores, alunos e docentes.

O Instituto nasceu em 2001 com o objetivo de se tornar 
referência em qualidade de ensino na área de beleza 
e estética. Passados 17 anos e com a meta atingida, 
agora quer seguir crescendo e dobrar o faturamento 

em três anos. Para tanto, passou a ocupar um prédio 
de cinco andares, que acomoda a administração, 
laboratórios e salas de aula, totalmente equipado com 
uma infraestrutura de rede à prova de falhas.

Forte adepta da oferta de computação em nuvem, 
inclusive para hospedar o material didático acessado 
remotamente, a faculdade precisa de disponibilidade 
de rede. Prover Wi-Fi de boa qualidade também 
é essencial aos alunos, cada vez mais adeptos à 
mobilidade e que, no caso da Faculdade Ibeco, 

dependem de acesso 
à web também na 
sala de aula e nas 
experiências feitas em 
laboratório.

“Nossa empresa 
cresceu bastante 
entre 2014 e 
2015, enquanto a 
infraestrutura de 
TI era trabalhada 
como se fôssemos 
uma microempresa”, 
compara Renato 
Rossi, diretor de 
projetos da Faculdade 
Ibeco. À época, a 
instituição de ensino 
acreditava corrigir os 
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problemas de disponibilidade e melhorar o feedback 
negativo sobre o Wi-Fi entregue a professores, alunos 
e funcionários, apenas atualizando a rede. Mas, com 
o passar do tempo, isso não foi mais suficiente e foi 
preciso buscar uma nova infraestrutura de rede.

Para atender à demanda da Faculdade Ibeco, 
a integradora Netconsulting, parceira da Cisco, 
sugeriu a linha Cisco Meraki. A plataforma oferece 
uma forma de conectividade diferenciada, porque 
mantém na nuvem todos os recursos relacionados 
a gestão e controle da infraestrutura de rede, além 
de entregar informações analíticas e a configuração, 
e  fisicamente tem instalada uma caixa robusta e 
gerenciável para viabilizar as redes Wi-Fi.

Foram instalados firewall, switch e access points com 
serviços IPS e filtros de conteúdo, além do sistema 
de proteção de endpoints AMP. Finalizado em janeiro 
de 2017, o projeto revolucionou o modo como Rossi 
lidava com a gestão da rede, porque, junto com os 
switches de acesso, o Cisco Meraki zerou as falhas. 
A plataforma também permite que o executivo tenha 
total visibilidade da infraestrutura de rede pela tela do 
computador ou do smartphone. Algo que também 
pode ser ser feito remotamente, através da conexão 
com a nuvem Meraki.

“Com esta infraestrutura, a Faculdade pode oferecer 
sinal wireless com segurança em todos os pontos da 
escola, provendo total mobilidade”, informa Evandro 
Alves, diretor da Netconsulting.

Gestão simplificada

No dia a dia, a instituição utiliza o sistema de 
aplicativos em nuvem Microsoft Office 365, para 
colaboradores e professores. Os docentes também 
dependem da rede para compartilhar o conteúdo das 
aulas com os alunos por meio de um outro sistema 
que também está na nuvem. “Todos os nossos 
sistemas estão na nuvem, incluindo os aplicativos 
de escritórios, de gestão de pagamentos e a rotina 
de alunos, como registro de frequência e notas. Não 
podemos ficar sem internet”, afirma.

Com a expansão do uso de dispositivos móveis – 
smartphones, tablets, laptops, etc.; o uso intensivo 
de recursos na nuvem; e a disponibilidade de 
conteúdo de aulas na web para compartilhamento 
com os alunos, a conectividade na faculdade 

tornou-se ainda mais necessária. E, igualmente, a 
segurança das informações, que foi melhorada de um 
firewall. Agora, Rossi consegue acompanhar todos os 
acessos à rede e identificar os eventuais riscos.

“Somos uma equipe reduzida, com apenas duas 
pessoas contando comigo”, explica. Para ele, uma 
solução como a Meraki, que apresenta uma central de 
segurança, relatórios da rede e medidas de correção, 
é “extremamente necessária”. A nova rede suporta 
cerca de 250 alunos por turno e 30 colaboradores da 
área administrativa, além de 15 desktops nas salas 
de aula e mais 30 nos laboratórios de informática. A 
propósito, o projeto fez com que a percepção dos 
alunos sobre o Wi-Fi subisse de “péssimo” e “ruim” 
para “bom” e “ótimo”, segundo as pesquisas de 
opinião feitas pela instituição.

Passados mais de  15 meses do início da operação 
do sistema, nenhuma interrupção foi registrada. 
Rossi se sente seguro em dizer que sua rede está 
preparada para os projetos dos próximos três anos, 
que certamente envolverão a computação em 
nuvem. “Nosso próximo passo é digitalizar todo 
relacionamento com o aluno”, encerra Rossi.

“Uma solução como 
a Cisco Meraki, 
que apresenta uma 
central de segurança, 
medidas de correção 
e gera relatórios, 
é extremamente 
necessária a estruturas 
como a nossa”
Renato Rossi, diretor de projetos da  
Faculdade Ibeco
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FIAT ACELERA PROCESSOS 
DE ENGENHARIA COM 
SERVIDORES CISCO UCS
Baseada na plataforma UCS, solução de infraestrutura de 
desktops virtuais simplificou o desenvolvimento de veículos 
no Brasil e na América Latina 

Quanto pesa um carro? Se você perguntar para um 
mecânico, ele dirá que um automóvel popular pesa por 
volta de 1 tonelada. Agora, se a questão for endereçada 
ao time de projetos de engenharia de uma montadora, 
a resposta será “mais de 1TB”. Isso porque cada peça 
precisa ser desenhada, parametrizada, prototipada e 
testada em softwares de design e tantos outros. 

Atualmente, é possível construir e testar cada uma das 
mais de 5 mil peças que formam um carro inteiro de 
forma totalmente virtual, com sistemas de Computer 
Aided Design (CAD) e Product Lifecycle Management 
(PLM). É possível ainda simular como esses 
componentes vão funcionar e se relacionar entre si, 
antecipando eventuais problemas e aumentando a 
qualidade e o desempenho do produto final. 

Trata-se de uma tecnologia robusta que permite 
melhorar todo o ciclo de desenvolvimento de 
um veículo e traz ganhos consideráveis para a 
indústria. As empresas que usam esses programas 
ganham agilidade no projeto de veículos, mas 
precisam conviver com o peso dos arquivos digitais, 
principalmente quando estão em um contexto de 
grande descentralização do processo produtivo 
vivenciado pela indústria automotiva.

“Para rodar esses sistemas, precisamos de 
computadores com alto poder computacional, 
processadores potentes, quantidade de memória RAM 
muito maior que uma máquina comum e uma placa 
de vídeo dedicada”, cita Anderson Tavares Pereira, 
especialista em TI voltada para a engenharia do produtos. 

Há bastante tempo, a indústria automotiva distribuiu 
suas atividades em plantas próprias ao redor do 
mundo. Com o processo de criação dos automóveis 
altamente descentralizado e a integração com 
terceiros, a rede precisa ser potente para não se 
transformar em um gargalo. 

No caso da Fiat Chrysler Automóveis (FCA), o 
desenvolvimento do produto tem como ponto focal 
Betim (Minas Gerais). Mas o desafio da montadora 
começava quando esses projetos precisavam 
ser acessados por profissionais de unidades da 
companhia em Goiana (Pernambuco), em Córdoba 
(Argentina) ou por fornecedores terceirizados. Ou 

“Para abrir um 
conjunto pequeno de 
dados, demorávamos 
cerca de 50 minutos. 
Agora levamos menos 
de 5” 
Cristóvão José Mendes, supervisor de 
arquitetura e networking da FCA
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mesmo se comunicar com plantas de outras regiões 
na América do Norte, Europa e Ásia, evitando em 
muitos casos a necessidade de troca massiva de 
dados de projetos.

Os custos de conectividade para trafegar o os 
grandes volumes de dados dos projetos de 
engenharia traziam algumas limitações. Além 
do preço da comunicação, havia o desafio 
da performance pois, mesmo com rede de 
alta velocidade, a manipulação dos arquivos 
tridimensionais não entregava uma boa  
experiência aos usuários. 

A criticidade já era conhecida de longa data pelo time 
de engenharia, arquitetura e infraestrutura, que buscava 
alternativas para resolver o impasse. “Já havíamos testado 
soluções de virtualização de desktops (VDI, na sigla 
em inglês), mas com resultados ruins”, conta Cristóvão 
José Mendes, supervisor de arquitetura e networking da 
companhia, citando que o principal desafio consistia na 
capacidade gráfica dos servidores comuns.

Até que em uma conversa com a Cisco, foi 
apresentada ao time da FCA uma solução de data 
center capaz de resolver o desafio vivenciado 
pela montadora. O diferencial dos servidores UCS 

consistia justamente na possibilidade de virtualizar 
interfaces gráficas (GPUs) Nvidia de alta capacidade. 

A montadora começou uma prova de conceito, 
rodando a solução no data center da planta de Betim. 
Pereira cita um fato curioso capturado durante o 
piloto, que acabou validando o projeto. O time de 
engenharia, em algumas situações precisava acessar 
o ambiente FCA remotamente, a partir do hotel ou 
escritório de fornecedores, conectando ao projeto 
via VPN. “Para abrir um conjunto pequeno de dados, 
demorava cerca de 50 minutos. Quando começamos 
o POC, eles ficaram bastante surpresos. E agora leva 
menos de 5 minutos”, compara. 

A solução VDI para a FCA tem como foco principal os 
fornecedores externos, uma vez que simplifica muito o 
processo de conexão, reduzindo fortemente os custos 
envolvidos e aumentando a performance e a segurança 
da informação. “Nos testes realizados com fornecedores 
externos, tivemos um incremento de performance da 
ordem de 50% em comparação à utilização do link 
dedicado ponto a ponto”, acrescenta Pereira.

A iniciativa contou com o apoio da ForceOne, parceira 
Cisco. A solução baseada em servidores UCS 
permitiu centralizar o processamento dos sistemas de 
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engenharia no data center da FCA, em Minas Gerais. 
“Só imagens passam nas pontas. O processamento 
gráfico, que é pesado, está centralizado no servidor”, 
comenta o supervisor. 

O projeto abriu todo um leque de opções para o time 
de engenharia da montadora. “Agora podemos ter 
especialistas produzindo onde quer que estejam”, 
cita Pereira, pontuando que, atualmente, cerca de 80 
funcionários do time utilizam o modelo. Outro ganho 
está relacionado ao perfil de computadores. Ao invés 
de uma workstation potente (e, consequentemente, 
de custo de aquisição e manutenção mais elevados), 

os projetos agora podem ser abertos em qualquer 
equipamento. Dessa maneira, o mesmo notebook 
usado para ler e-mail ou realizar outra tarefa 
administrativa pode rodar o trabalho de engenharia. 
“Já abrimos o projeto de um motor inteiro de um carro 
desenhado no CAD em poucos minutos, rodando em 
Raspberry Pi”, enfatiza Pereira.

De forma geral, a solução de VDI rodando em 
servidores Cisco UCS ajudou a FCA a reduzir 
os gastos com estação de trabalho, licenças de 
software (que passaram a ser centralizados), bem 
como diminuíram os gastos com links de internet, 
além de aumentar a segurança, pois os projetos são 
acessados via VPN (virtual private network) e ficam 
protegidos no data center da montadora. 

Junto com a flexibilidade entregue ao engenheiro, 
o projeto trouxe redução de custo, reduziu riscos e 
garantiu aumento na satisfação dos usuários com 
relação ao desempenho das aplicações. No fim do 
dia, a tecnologia acelerou as estratégias e permitiu 
que a montadora passe a entregar veículos ainda mais 
atrativos para os clientes apaixonados por carros. 
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ATENDIMENTO RÁPIDO,FÁCIL 
E SEM DOR DE CABEÇA
Rede de hospitais Ímpar adotou a plataforma de contact center da 
Cisco para aumentar o número de atendimentos e melhorar a 
produtividade e a qualidade dos serviços prestados aos pacientes

Aumentar o número de atendimentos nos cinco 
hospitais que administra. Esse foi o objetivo da Rede 
Ímpar, controladora de instituições de saúde nas 
cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro, Niterói 
(RJ) e Brasília (DF), entre eles o Hospital 9 de Julho, 
ao implementar um amplo projeto de inovação, 
envolvendo as áreas de marketing, capacitação do 
corpo clínico e todas as áreas de atendimento.

Referência no atendimento de quadros de saúde de 
alta complexidade em São Paulo, o Hospital 9 de 
Julho foi o primeiro da rede a receber o projeto. Na 
área de atenção ao paciente, a instituição instalou a 
plataforma de telefonia Cisco Contact Center Express, 
uma solução de gerenciamento de chamadas, para 
agilizar o atendimento das ligações para agendamento 
de consultas, exames e cirurgias.

A iniciativa resultou em aumento de 30% no volume 
de ligações completadas e foi fundamental para a 
melhora do índice de satisfação do cliente, informa 
Alexandre Serafim Garcia, coordenador de call 
center do Hospital 9 de Julho. “Com esta inovação, 
melhoramos os números de agendamentos, 
trabalhamos a qualidade do atendimento através 
das monitorias e aumentamos a produtividade com 
relatórios mais eficientes”, destaca.

A geração de relatórios de desempenho do contact 
center, segundo Serafim, permite acompanhar o 
tempo de cada chamada e a produtividade da equipe 
de atendimento, algo fundamental na gestão do 
serviço prestado ao cliente por telefone, em especial 
para auxiliar nas decisões de dimensionamento do 
tamanho da equipe de profissionais alocados para 
cada turno, os horários e pausas de trabalho.

Ele destaca como diferencial da plataforma Cisco 
Contact Center Express o recurso de recuperação de 
chamadas abandonadas por demora no atendimento, 
presente na nova central e com o qual a equipe não 
podia contar na plataforma anterior. “Se o cliente 
cansa e desliga o telefone, os atendentes são 
avisados e retornam a ligação automaticamente”.

Já Igor Morales, coordenador de Suporte Técnico 
de TI, informa que, para benefício do paciente, além 
do agendamento de consultas, exames e cirurgias, 
o Hospital 9 de Julho integrou à plataforma Cisco 
Contact Center Express a solução o SAC (Serviço 

ATENDIMENTOS  
DO 9 DE JULHO

•  20 mil agendamentos de consultas 
e exames e 30 mil ligações 
recebidas por mês

•  70% dos atendimentos são 
realizados por telefone

•  15% pelo agendamento online,  
 4% por e-mail e 3% pelo chat online

•  Apenas 8% são feitos 
presencialmente, no próprio hospital
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de Atendimento ao Consumidor) e o atendimento do 
corpo médico. 

Próximo passo

O projeto implementado em 2017 será espelhado 
agora nos outros quatro hospitais administrados pela 
Rede Ímpar. O passo seguinte está sendo desenhado 
pela Cisco juntamente com a Stoneground para 
desenvolver para o Grupo a plataforma omnichannel, 
voltada à integração de todos os canais de 
atendimento: telefone, e-mail, chat, aplicativos, para 
melhorar experiência do paciente.

A plataforma omnichannel Cisco Contact Center 
Express cria um fluxo único de atendimento. Desta 
forma, quando o cliente faz contato com a empresa 
por e-mail, chat ou telefone, os registros são 
armazenados em uma mesma base, permitindo 
integração total do atendimento.
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SEGURANÇA IMPULSIONADA 
POR MACHINE LEARNING
System IT Solutions agrega solução inovadora para facilitar auditoria 
e compliance de segurança em grandes operações

Blockchain. Big Data. IoT. O mundo digital não 
para de se transformar e a cada nova oportuni-
dade surgem também novos desafios. Manter a 
segurança em grandes operações é um deles. As 
ameaças estão cada vez mais sofisticadas e difí-
ceis de identificar em meio à enorme quantidade 
de dados. Para ajudar clientes que estão enfren-
tando este cenário, a System IT Solutions vem 
agregando uma solução inovadora de auditoria de 
segurança, o Zerum Lynx, às suas ofertas.

Há anos, a companhia leva produtos Cisco a 
grandes organizações com resultados extre-
mamente positivos. Agora, com o Zerum Lynx, 
clientes passam a contar também com mais ca-
pacidade de auditoria sobre sua segurança. “So-
luções Cisco sempre garantiram alta performance, 
escalabilidade e gerenciamento descomplicado 
aos ambientes dos nossos clientes”, explica Allan 
Froes, chefe de engenharia da System ITS. “O Lynx 
vem para ajudar a revelar informações vitais para a 
segurança e governança dessas operações”.

O Zerum Lynx combina captura de transações, 
analytics e machine learning (aprendizado de má-
quina) para ajudar na investigação de incidentes de 
segurança. Violações que normalmente passariam 
despercebidas podem ser rastreadas e estuda-
das detalhadamente, o que ajuda na correção de 
vulnerabilidades, otimização de defesas e obtenção 
de evidências para ações mais assertivas contra 
agressores. Processos de auditoria e compliance 
de segurança da informação também podem ser 
feitos com muito mais eficiência e agilidade.

A solução foi projetada ainda para oferecer uma 
implementação facilitada, sem interromper a 
operação do cliente, além da possibilidade de 
integração com ferramentas de Gerenciamento 
de Informações e Eventos de Segurança (Security 
Information and Event Management - SIEM). Tudo 
isso faz dela um grande reforço para ambientes 
que já têm alta performance graças às soluções 
Cisco. “Vemos que nossos clientes estão bus-
cando abordagens de segurança inovadoras, e o 
Zerum Lynx se encaixa nesta demanda”, afirma o 
engenheiro. “É uma forma de ampliar a proteção 
das suas operações”, conclui.

48_VOZ DO PARCEIRO_[SystemIT]_v3_OK.indd   48 05/06/2018   23:35:34



Cisco Live Magazine | 49

A EXPERIÊNCIA DE CONSUMO  
E A MONETIZAÇÃO ATRAVÉS  

DA CONECTIVIDADE
Oferta Customer and Marketing Experience, 

da SONDA, permite às empresas conhecer e 
monitorar a jornada de seus clientes

Quando falamos do mundo digital, interagir através 
dos dispositivos móveis, por meio de campanhas 
de produtos e serviços, dirigidas aos clientes no 
momento em que eles se encontram no estabeleci-
mento, se tornou uma ferramenta imbatível na acele-
ração do processo de venda. 

De olho em consumidores cada vez mais conec-
tados e em busca da transformação digital das 
empresas, a SONDA, especialista latino-americana 
em soluções e serviços de tecnologia, apresenta a 
oferta Customer and Marketing Experience, que traz 
às empresas a possibilidade de conhecer a jornada 
de seus consumidores desde o mundo virtual até a 
chegada ao ambiente físico. 

A solução integra as tecnologias de automação, sen-
soriamento, internet das coisas (IoT), big data, data 
analytics e segurança, e gera uma grande massa de 
dados com perfis de clientes. Com isso, possibilita a 
interação das empresas com os seus consumido-
res de forma exclusiva, individual e direcionada, e a 
criação de campanhas segmentadas por perfil, dados 
demográficos e uma série de outras características.

Tudo é feito a partir da instalação de uma rede 
Wi-Fi pública, para que o usuário tenha acesso 
gratuito à internet. A SONDA integra um sistema 
inteligente que reconhece o usuário cadastrado e, 
partir daí, inicia uma jornada de atendimento, levan-
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do ofertas de produtos e serviços no momento em 
que ele estiver na loja. 

O Customer and Marketing Experience da SONDA 
utiliza a plataforma Cisco Meraki, com gerenciamento 
em nuvem. Por meio de APIs, se integra a soluções 
de big data e analytics, e armazena massas de dados 
em servidores Cisco UCS, explorando o potencial das 
ferramentas de conectividade de múltiplas nuvens 
(multicloud) da fabricante para entregar ao usuário 
uma solução robusta, segura e de alta disponibilidade.

Para melhorar a acuracidade dos dados quantita-
tivos de pessoas presentes nos estabelecimentos, 
a SONDA também cruza os registros obtidos pelo 
sistema de gestão da rede com câmeras analíticas. 
Uma alternativa que permite obter informações so-
bre o volume de pessoas não conectadas, o tempo 
de permanência no local, a quantidade de passan-
tes, assim como é possível gerenciar filas, obter 
dados sobre idade e gênero, sem contar a facilida-
de de cruzar as informações com ferramentas de 
publicidade em nuvem. 

Totalmente em conformidade com as exigências do 
Marco Civil da Internet, a solução promove a integri-
dade dos dados, que ficam em poder da empresa 
contratante, garantindo a segurança necessária a todo 
o ecossistema da solução, que envolve a conexão, a 
pesquisa de satisfação e a experiência no serviço.
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A NOVA 
REALIDADE 
DAS REDES 
CORPORATIVAS

Veja como e porque a Transformação Digital já tem 
feito com que grandes empresas precisem renovar 
suas redes e estruturas de tecnologia
Cada vez mais comentada e discutida, a Transformação 
Digital vem impondo uma série de mudanças às rotinas 
das empresas. Por isso, o fato é simples: aquelas que 
precisarem projetar o amanhã de uma operação deve 
colocar, desde já, as áreas de TI em uma posição es-
sencialmente estratégica.

Motivos para acreditar nessa necessidade não faltam 
e vão desde a massificação da internet até o de-
senvolvimento de novas tecnologias. Dentro desse 
panorama podemos destacar alguns fatos que já 
estão acontecendo e que serão capazes de acelerar 
o processo de mudança das redes corporativas.

O primeiro deles é o aumento do Tráfego IP, que tem 
crescido de forma vertiginosa e deverá chegar a 278 
exabytes por mês até 2021. O aumento do tráfego de 
dados implica na modernização da rede, o que torna 
as áreas de TI mais capazes de suportar todo esse 
volume de informações.

A justificativa por trás desse avanço, aliás, inclui outra 
questão importante: a expansão do acesso à internet 
ao redor do planeta, e da esperada consolidação da 
internet das coisas (IoT).

Ainda nesse contexto, há o fato de que o wireless e 
o mobile estão prestes a se tornar fontes número 1 

* Rodrigo Alabarce, CEO da Nap IT,  
empresa parceira da Cisco no Brasil

Rodrigo Alabarce

de acesso à rede mundial de computadvores, mesmo 
no ambiente corporativo. Segundo dados do relatório 
Cisco Visual Networking Index (VNI), a porcentagem 
de ligações gerais à web, em 2021, será de 53%, 
para o Wi-Fi; 20%, vindos de smartphones; e 27%, 
com origem cabeada.

Outro ingrediente a ser considerado é que a rede de 
dados e voz da corporação não está mais centraliza-
da e precisa se relacionar com diferentes pontos de 
ação, espalhados por inúmeros espaços, formas e 
condições. Ou seja: além de toda a estrutura interna, 
já dominada pelos  times de TI, o ambiente tecnoló-
gico também tem de ser preparado para atender a 
fatores como computação em nuvem, virtualização, 
hiperconvergência e as ligações M2M (machine-to-
-machine) do IoT.

Para se adequar à realidade colocada em jogo pelos 
pontos citados, os departamentos de TI precisam 
procurar opções que melhorem o desempenho e a 
capacidade de atendimento de seus data centers e 
redes. A ideia é criar formas práticas de gerenciar a 
tecnologia. E esse movimento precisa começar agora.
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