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O MUNDO
NA PALMA DA MÃO
E EM TEMPO REAL
Você certamente já viu nas redes sociais aquele vídeo que mostra a
evolução da mesa de escritório de 1980 até os dias de hoje. De forma
acelerada, em 50 segundos, ele mostra como as tecnologias analógicas
foram se digitalizando até se tornarem um conjunto de aplicações que
cabem dentro de um smartphone.
O calendário que saiu da parede, a máquina de escrever, o bloco
de notas, a câmera fotográfica, a lista telefônica. Hoje, praticamente
tudo que grande parte das pessoas precisa para ser produtiva está
dentro de um aparelho de 7x15 centímetros que levamos no bolso
para todos os lados.
As aplicações que se materializam ao toque de nossos dedos são
a ponta de um iceberg tecnológico. Para entregarem as facilidades
de que necessitamos de forma simples, intuitiva, estável e rápida,
precisam de uma infraestrutura capaz de garantir e acompanhar a
velocidade do mundo digital.
Dados, usuários e dispositivos acessando aplicações estão por toda
parte. E o impacto disso gera uma transformação intensa no núcleo
da arquitetura empresarial. Os centros de dados precisam se adaptar
a um novo contexto. Atualmente, se analizarmos, não há nada mais
centralizado quando pensamos em data center. A infraestrutura de TI
precisa acompanhar as empresas onde os negócios acontecem.
É sobre esta transformação que falamos na reportagem de capa
desta Cisco Live Magazine. O texto reflete sobre a necessidade de
a infraestrutura ser inteligente, automatizada, flexível, ágil e segura o
suficiente para garantir que as empresas capturem oportunidades digitais
onde os negócios acontecem.
Nesta edição também apresentamos duas entrevistas bastante
interessantes, uma cobrindo o estágio de maturidade da TI no setor de
saúde e outra mostrando como a indústria de utilities no Brasil enfrenta
os desafios da transformação digital. Além disso, temos bons estudos
de caso para compartilhar.
Boa leitura!
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MERCADO

DADOS DE MAIS DE 12 BI
DE DISPOSITIVOS VÃO
TRAFEGAR VIA
REDES MÓVEIS EM 2022
Estudo Cisco VNI estima que tráfego será puxado pelo aumento
do acesso da população a smartphones e pela capacidade destes
aparelhos; conexão entre máquinas também ganha relevância
A Organização das Nações Unidas (ONU) estima
que, no atual ritmo, a população mundial chegará
a 8,6 bilhões em 2030, 9,8 bilhões em 2050 e
ultrapassará os 11,2 bilhões em 2100. Há um ano,
a GSMA, associação que reúne a indústria, previa
que em 2025 haverá 5,9 bilhões de smartphones
em funcionamento, o que corresponderá a 71% da
população mundial. O total de chips de celular —
alguns aparelhos comportam mais de um — foi de
7,8 bilhões em 2017, pouco mais que a população
mundial, que é de 7,6 bilhões.
A relação entre o número de habitantes do planeta e
a base instalada de smartphones evidencia o aumento
da conectividade e, consequentemente, do volume
de dados trafegando pelas redes. De acordo com
dados do Mobile Visual Networking Index (VNI), da
Cisco, o tráfego nas redes móveis chegará próximo de
uma taxa anual de 1 zettabyte (ZB), em 2022, o que
corresponde a mais de 1 bilhão de terabytes (TB) e
representa quase 20% do tráfego IP global.
Isso é aproximadamente 113 vezes mais que o
tráfego móvel global gerado apenas dez anos antes,
em 2012. No Brasil, o tráfego móvel representará 21%
do total do tráfego IP em 2022 no país. Em 2017, ele
representava 7%.

Giuseppe Marrara, diretor de Políticas Públicas
da Cisco, lembra que as pessoas estão mais
conectadas, o que significa mais tráfego. E 700
milhões a mais de pessoas se conectarão entre
2017 e 2022, atingindo uma marca de 5,7 bilhões
de usuários, cerca de 71% da população global. No
Brasil haverá 177 milhões de usuários móveis (82%
da população brasileira) em 2022, contra os 167
milhões de 2017, segundo o estudo.
Outro fator que impacta o tráfego móvel é o aumento
da inteligência dos dispositivos. Como diz o executivo,
o smartphone vai ganhar cada vez mais funções devido
aos novos aplicativos e à produção de conteúdo próprio
de cada usuário nas redes sociais, como o Stories do
Instagram. Por isso, os smartphones, que hoje já são
responsáveis por metade de todo o tráfego móvel, vão
representar 54% em 2022.
Este tráfego é seguido de longe pela conectividade
entre máquinas, com o conceito machine-to-machine
(M2M) respondendo por 31% do tráfego, contra
apenas 11% em 2017. Esta categoria, em que está
inserida a Internet das Coisas (IoT), mostrou um
crescimento médio por ano (CAGR) de 32% ao longo
dos cinco anos do estudo. Marrara destaca o CAGR
no segmento de saúde (43%), mas hoje o conceito de
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“casa conectada” é responsável por mais da metade
do tráfego móvel.
De todos os ângulos, o vídeo continua sendo o maior
responsável pelo tráfego móvel global. A categoria
deve saltar de 59% em 2017 para 79% em 2022. No
Brasil, o vídeo cresce oito vezes, algo que, segundo
Marrara, exige que as redes sejam mais inteligentes
para suportar o crescimento e se adaptar ao tipo de
tráfego consumido por cada dispositivo.

Uma jornada a percorrer
E não só isso. Marrara alerta que a evolução da rede
móvel depende também de uma adequação da
infraestrutura fixa. “As duas precisam andar juntas”,
diz ele. E completa: “em termos de Brasil, isso
significa a necessidade de aprovar o Projeto de Lei da
Câmara 79/2016”.
A proposta muda a concessão da telefonia fixa
para autorização e altera as obrigações impostas às
operadoras, exigindo como contrapartida investimento
maior na expansão da banda larga.

“A população hoje quer mais dados, mais internet,
mas a legislação traz obrigações para as operadoras
(concessionárias) para que elas continuem investindo
em telefonia fixa”, comenta o executivo da Cisco.
Com a revisão, sobraria capital para as empresas
investirem em redes, sejam fixas ou móveis.
Outro problema é a forma como são leiloados os
espectros de radiofrequência, necessários para
implantar redes móveis (4G e 5G, por exemplo).
Marrara pondera que esses leilões são feitos com
intenção arrecadatória e todo o capital gerado
vai para o Tesouro, sem voltar para o setor de
telecomunicações. O ideal, diz ele, é que se priorize a
conexão do consumidor.
Por fim, o executivo também comenta sobre a
necessidade de rever a tributação do Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações (Fistel), um fundo
voltado ao setor que impõe taxas para conexões
M2M. Para este segmento crescer no País, ele
destaca a necessidade de não tributação.

O que esperar das redes móveis em 2022
O VNI revelou as expectativas mundiais em relação
às tecnologias das redes móveis. Segundo o estudo,
até 2022, o 4G, que já representava a maior parte
das conexões em 2017, com 34,7%, responderá por
54,3% delas.
O 5G ainda estará em fase de maturação no período,
crescendo principalmente em 2021, mas batendo um
teto de 3,4% em 2022.
Por outro lado, o 5G será responsável por 12% de
todo o tráfego móvel em 2022. Outro ponto a se
considerar é a mudança de visão das operadoras.
O 2G, que até 2017 dividia a liderança com o 4G em
número de conexões (33,8%), começa a morrer por
ser caro demais para ser mantido e também por sua
baixa eficiência. Até 2022, ele será responsável por
somente 8,5% das conexões no mundo.

A LPWan, tecnologia de rede sem fio de longa distância
e baixo consumo de energia, também ganha destaque
no relatório e cresce para 14% até o fim de 2022.
Todas estas tendências se refletem no Brasil, com
variação apenas nos números. Por aqui, haverá um
alcance maior do 4G (68% das conexões móveis em
2022) e menor penetração do 5G (1%) e LPWan (7%).
Até mesmo o 3G, que cai de 30% para 19,8% das
conexões no mundo durante o período, vai responder
por apenas 17% das conexões brasileiras em 2022.
Em termos de velocidade das redes, o 5G, que
nasce capaz de transferir 76 Mbps, chegará a 170
Mbps em 2022. Até mesmo o 4G vai aumentar de
30 Mbps para 44 Mbps. No Brasil, os números serão
mais modestos, com o 5G alcançando 94 Mbps e o
4G subindo de 17 Mbps para 27 Mbps.
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INTELIGÊNCIA,
REGULAMENTAÇÃO
E CIBERSEGURANÇA
Dymitr Wasjman, presidente da UTCAL, defende
que o País precisa entrar institucionalmente na batalha
pela proteção das redes elétricas e criar um centro de
monitoramento de ataques cibernéticos próprio para
registro e divulgação de incidentes nesta área
Representando as empresas que prestam serviços
de energia, gás e água (utilities), nas suas áreas de
telecom e TI/TO, a coligada latino-americana da
Utilities Telecom & Tecnology Council (UTC) elegeu
duas prioridades que se inter-relacionam para 2019: a
regulamentação de cibersegurança e os debates para
uma reserva de espectro de telecomunicações para
as empresas do setor elétrico.
Dymitr Wasjman, presidente da UTCAL, explica
que as mais de 200 empresas do setor no Brasil
operam, hoje, redes altamente automatizadas e,
portanto, estão sob forte risco de ataques cibernéticos,
o que afetaria sobremaneira a população e a
economia nacional. Também pensando na qualidade
dos serviços e na evolução tecnológica das redes,
com o avanço dos projetos de internet das coisas
(IoT) para conexão dos dispositivos e gerenciamento
remoto dos sistemas, a entidade defende uma
reserva de espectro de telecomunicações. O líder da
associação cita que as normas locais e internacionais
exigem uma disponibilidade dos sistemas críticos
de 99,9% e argumenta que as elétricas não podem
contar com a infraestrutura das operadoras de
telecomunicações para garantir o restabelecimento
dos serviços de missão crítica.

CISCO LIVE MAGAZINE: Qual é o estágio
atual de uso de novos recursos tecnológicos
por empresas de utilities no mundo e
na América Latina?
DYMITR WASJMAN: A diferença real entre as
empresas de utilities de fora e as do Brasil são os
recursos financeiros e a regulamentação. Temos
condições de usar todas as tecnologias aplicadas
em países mais desenvolvidos porque nossas
empresas elétricas são tão desenvolvidas quanto as
do exterior. O único impeditivo é a falta de previsão
de recuperação de receita com investimentos fortes
em tecnologia, ou seja, falta uma política pública que
obrigue as empresas a colocar recursos tecnológicos
em suas operações. Exemplo disso é a questão da
cibersegurança: não há no Brasil uma regra, uma
regulamentação ou necessidade de compliance de
proteção cibernética. Não havendo isso, cada empresa
investe o que quer ou pode. Porém, em um ambiente
regulado, com todas as receitas e investimentos
controlados, como é caso do nosso setor elétrico,
você precisa definir parâmetros.
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“Não há no Brasil uma
regulamentação de
proteção cibernética.
Sem isso, cada
empresa investe o
que quer ou pode”

CLM: Que temas são prioritários nesta questão
da segurança cibernética?

segurança cibernética dirigido ao setor. Necessitamos
de profissionais capacitados nas utilities.

DW: Primeiro, no Brasil não há documentos de
melhores práticas de cibersegurança em português
(aqueles emitidos por entidades de normas ou oficiais
do governo). Também é importante fazermos uma
avaliação do risco e da maturidade da segurança
cibernética de cada empresa, para criarmos um padrão
operacional. É preciso avaliar o nível de segurança
de cada empresa e o risco a que ela está exposta.
Também precisamos ter um centro de monitoramento
de ataque cibernéticos. O GSI tem, o exército tem, os
provedores de internet possuem. Mas o setor elétrico,
que opera praticamente tudo de forma remota, não
possui um centro de monitoramento. E, por último,
é preciso prover um treinamento específico sobre

CLM: Aos olhos do consumidor, a operação do
setor elétrico é muito diferente da operação
das empresas de gás e água. Esta é apenas uma
visão de leigo ou há realmente diferenças?
DW: O setor elétrico é bastante mais complexo em
termos operacionais, porque o ecossistema já utiliza
recursos de telecomunicações e de automação,
tendo, por exemplo, religadores, disjuntores, chaves
e turbinas com comunicação bidirecional. A Aneel
(Agência Nacional de Energia Elétrica) exige melhorias
constantes dos indicadores de desempenho e
penaliza as empresas que não responderem. A
automação neste setor é fundamental. Já nos
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sistemas de gás e água também há demanda
de automação, mas os mecanismos são menos
sofisticados. Você tem que controlar os reservatórios,
as bombas, medir o que está chegando à casa do
cliente, verificar vazamentos, mas o processo de
encaminhamento é muito mais simples.
CLM: O setor elétrico pode se considerar
digitalizado?
DW: Há diversos tipos de empresas – de geração e
transmissão e de distribuição. No primeiro grupo, as
empresas de transmissão principalmente, são mais
fáceis de operar sob o ponto de vista tecnológico,
porque têm grandes linhas de transmissão e
subestações interligadas por sistemas de telecom
e fibra óptica. A digitalização se faz dentro das
subestações, um ambiente propício à implantação
de modernas tecnologias. Já as empresas de
distribuição atuam em áreas densamente povoadas
(ou rurais), operam redes subterrâneas, aéreas
e subestações com alimentadores próximos da
carga. Precisam controlar os transformadores nos
postes. Esta malha começa a ser automatizada,
com chaves instaladas nos postes e comandadas
remotamente por um centro de controle interligado
aos dispositivos via rádio.
CLM: É este movimento que vai aumentar a
autonomia e permitir maior economia ao usuário
nas residências e empresas?
DW: Nos últimos 10 anos surgiram os sistemas de
redes inteligentes, que inicialmente se resumiam à
instalação de medidores eletrônicos com comunicação
bidirecional. Com isso, foi possível implementar o
modelo de tarifa sazonal, que ainda não é realidade
em 100% dos casos no Brasil, mas já possui algumas
referências, como os 60 mil medidores instalados em
São Paulo e diversas experiências no resto do Brasil.
CLM: A UTCAL defende uma reserva de
espectro para as empresas do setor elétrico. Os
serviços das operadoras de telecomunicações
não atendem?
DW: Os sistemas públicos de telecom não têm os
índices de desempenho necessários para os sistemas
de missão crítica das elétricas – aqueles que têm
que funcionar 24 horas por dia, em todos os dias do
mês e do ano. As empresas do Sistema Elétrico até

utilizam os recursos oferecidos pelas telcos quando
não há sistemas próprios disponíveis; no entanto, a
exigência da Anatel é uma taxa de disponibilidade
para os sistemas de telecomunicações celulares
de 87% e a obrigação para um sistema de missão
crítica é de 99,99%. O Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS) exige uma disponibilidade de 99,95%,
o que equivale a uma indisponibilidade de 2 horas por
ano. Além disso, para cada usina e para os canais tipo
A é preciso ter dois canais de comunicação por
meios diferentes.
CLM: Você citou muito os últimos 10 anos.
Este foi o maior período de investimento em
tecnologia e automação do setor?
DW: Eu não sei se foi o maior período de investimento,
mas certamente foi a maior exigência de melhoria
de desempenho. Coincide com o surgimento do
smart grid, que impulsionou as empresas a ter melhor
desempenho. Além disso, houve uma exigência de
desempenho e uma disponibilidade de equipamentos
maior neste período. Então, como não investir? Se é
uma exigência do órgão regulador, os equipamentos
estão disponíveis e você precisa de sistemas de
telecomunicações, tem que implantar. A pressão é
que aumentou muito, e as empresas – sendo dadas as
condições – podem atender à demanda por serviços
mais eficientes.
CLM: Qual é o investimento médio das empresas
do setor utilities em tecnologia da informação,
inovação em telecomunicações e internet?
DW: Não existe resposta única para isso, porque
cada empresa é única e tem tamanhos e demandas
diferentes. O que eu digo é que hoje as empresas
estão investindo muito, mais em tecnologia do que
investiam há 10 anos.
CLM: Voltando à questão das redes inteligentes,
há casos reais no Brasil?
DW: O problema todo de smart grid é que
relacionamos o tema a medidores inteligentes, centro
de controle, big data, um alto volume de informações
e data analytics. Isso realmente funciona, mas,
mundialmente, as empresas do setor estão agregando
os benefícios à automação das redes, com chaves,
religadores e outros dispositivos conectados e
controlados remotamente.
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A MARATONA DIGITAL
DO SETOR DE SAÚDE
Setor vive uma dualidade entre
investimento em renovação,
expansão da estrutura e outras
fontes geradoras de receita
e os aportes estratégicos em
tecnologia. Mas, segundo a
Associação Brasileira CIO Saúde,
já há estudos que mostram
que os investimentos nesta
área, além de reduzir custos e
expandir o serviço, alinham as
organizações de saúde ao perfil
do paciente 4.0

Fábio Carvalho, gerente de Tecnologia da
Informação do Hospital Adventista de São Paulo e
diretor de mídia da ABCIS

As instituições de saúde no Brasil precisam
caminhar, e rapidamente, rumo à transformação
digital. À parte da realidade dos grandes hospitais
e daqueles em regiões mais centrais, com acesso
a recursos tecnológicos, semelhante ao que
ocorre nos países desenvolvidos, a 5a edição da
pesquisa TIC Saúde, divulgada pelo Comitê Gestor
da Internet no final do ano passado, indica que o
uso de computadores (90%) e o acesso à internet
(77%) nos estabelecimentos públicos se manteve
estável em 2017. No entanto, a disponibilidade de
infraestrutura básica se mostrou crítica entre as
39 mil Unidades Básicas de Saúde (UBS):
12% delas não possuíam computador e 28%
não tinham acesso à internet.
Em outra frente, especialistas afirmam que a
utilização adequada dos recursos tecnológicos na
saúde pode contribuir para aumentar a prevenção de
doenças crônicas, reduzir fatores de risco e melhorar
a qualidade e a expectativa de vida dos usuários.
A consequência é a diminuição da necessidade de
cuidados médicos e dos custos associados, o que
beneficia todo o ecossistema de saúde.
Esta oposição traduz os desafios enfrentados
pelos mais de 250 líderes de TI dos hospitais
ligados à ABCIS (Associação Brasileira CIO Saúde),
que defende o reconhecimento da tecnologia
da informação como um braço estratégico das
instituições de saúde, e não como um serviço. Fábio
Carvalho, gerente de Tecnologia da Informação do
Hospital Adventista de São Paulo e diretor de mídia
da ABCIS, destaca, como exemplo, a necessidade
de digitalização dos hospitais. Segundo ele, somente
23% das instituições possuem prontuário eletrônico.
O acesso dos hospitais à transformação digital “é algo
que impacta diretamente o faturamento e a qualidade
do atendimento ao paciente”, pontua. Acompanhe a
entrevista feita por email.
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CISCO LIVE MAGAZINE: Que tipo de inovação
tem impactado o setor e como isso chega aos
hospitais brasileiros?
FÁBIO CARVALHO: Inovação não é só tecnologia.
Inovação pode ser mudança de cultura, de
processos, tudo o que é emergente e traz valor
agregado ao cuidado da saúde. Temos provocado os
CIOs em discussões sobre estratégias de aplicação
de transformação digital e incentivado a participação
deles em eventos tecnológicos voltados à saúde fora
do Brasil.
CLM: O que estas inovações em TI trazem tanto
para médicos e outros profissionais de saúde
quanto para os pacientes?
FC: Aos profissionais assistenciais e médicos, mais
agilidade, segurança nas tomadas de decisões
clínicas, assertividade no diagnóstico e no
tratamento. Ao paciente, melhor cuidado da saúde,
desospitalização, mais informação e clareza sobre seu
estado de saúde, preditividade na identificação de
patologias, etc.
CLM: É reconhecida a dificuldade de
investimento dos hospitais públicos. Isso se
repete na área de TI?
FC: Sem dúvida, mas não somente em hospitais
públicos, nos privados também. Todo investimento
concorre com a possibilidade de haver um novo
leito, uma ala nova ou qualquer outra unidade
geradora de receita.
CLM: Quanto os hospitais investem, em média,
em TI, anualmente?
FC: Para se ter uma ideia, somente 23% dos
hospitais do Brasil possuem prontuário eletrônico.
Segundo pesquisa da Accenture de 2018, o
prontuário eletrônico é um dos investimentos mais
basais e reflete diretamente no faturamento. Imagina
em outras áreas da TI?
CLM: Como os hospitais brasileiros estão
lidando com a evolução das tecnologias

disruptivas, como big data, IoT (internet das
coisas), inteligência artificial, etc.?
FC: Muito tem se falado e pouco tem sido
adotado: somente os hospitais na vanguarda
tecnológica, normalmente instituições que
possuem frentes de inovação definidas.
Entendemos que para a grande maioria são
tecnologias embrionárias, porém promissoras.
CLM: Cloud pública, privada ou ambas,
como estes serviços são consumidos pelos
hospitais e quais são as preocupações e
necessidades resolvidas?
FC: Cloud é uma questão de tempo, realidade para
muitos e sonho para outros tantos. Segurança, alta
disponibilidade sistêmica e performance são os
fatores de relevância na adoção do cloud.
CLM: A área de saúde está entre os segmentos
mais visados pelos ataques cibernéticos.
Como avaliam este dado e quais são as ações
empreendidas pela Associação?
FC: Não há dúvida de que os dados e as
informações clínicas do paciente valem muito.
Todos os dias somos informados de alguma
instituição de saúde que foi vítima desse tipo
de ataque. A ABCIS tem firmado acordos com
empresas de cibersegurança, tem apresentado
aos CIOs empresas de produtos cada vez mais
seguros e também temos estimulado ações de
melhores práticas posteriores a ataques. Temos
um grupo técnico especial de segurança que
promove encontros periódicos entre especialistas
de segurança e membros da ABCIS.
CLM: Como os recursos de TI são aplicados
para aumentar a segurança de pacientes no
atendimento à beira de leito?
FC: Varia de hospital para hospital, o papel da
ABCIS é viabilizar o encontro do CIO com as
possibilidades técnicas de proteção e segurança à
beira de leito existentes no mercado.
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CLM: Ainda sobre TI, qual é o maior gargalo
dos hospitais?

CLM: Os hospitais já estavam estruturados para
implementar o serviço?

FC: Hospitais são como cidades: existem tamanhos
e dores diferentes. No geral, o maior desafio acaba
sendo o investimento.

FC: Sim, muitos já estão preparados tecnológica
e estruturalmente para utilização de telemedicina.
Vários inclusive já a utilizam de maneira informal.
Temos que considerar que a regulamentação do
CFM (quando evoluir novamente) impulsionará
aqueles hospitais que ainda não estão preparados.

CLM: Automatização da gestão de farmácias e
rastreamento de medicamentos são movimentos
importantes inclusive para aumentar a segurança
dos pacientes. Qual é o status no Brasil?
FC: Não temos este dado com precisão, porém
hoje a maioria dos hospitais que possuem sistema
de gestão informatizado e prontuário eletrônico
do paciente já possuem um controle automatizado
de estoque de medicamentos com inteligência e
rastreabilidade medicamentosa. Outros possuem
até robôs de dispensação automática integrado às
prescrições médicas.
CLM: Como receberam a decisão do CFM de
voltar atrás na regulamentação da teleconsulta?
FC: Embora tenha parecido um retrocesso no avanço
regulatório brasileiro, entendemos que é uma questão
de tempo para que este movimento se solidifique. Foi
assim nos países mais maduros na regulamentação e
regras referentes a atos médicos.

CLM: Que tendências é possível apontar
para a TI no setor de saúde brasileira para os
próximos anos?
FC: As mesmas identificadas em outros lugares
do mundo: Inteligência Artificial em decisões
clínicas, RPA (Robotic Process Automation)
para processos repetitivos, ou robotização de
procedimentos, a própria telemedicina com
digitação automática com reconhecimento de
voz, BI (business intelligence) e muito analytics,
interoperabilidade entre diferentes instituições,
rastreabilidade de pacientes, preditividade
diagnóstica, chatbots, conceito de gamefication
em treinamentos assistenciais, reconhecimento
de imagens e facial, TI sendo colocada no board
de estratégia, etc. E não podemos esquecer da
segurança da informação para suportar todas
estas tendências.
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A APOSTA DA ARKADIN NA
INTEGRAÇÃO E SUPORTE À COLABORAÇÃO
A Arkadin Cloud Communications, parceira da Cisco
para colaboração em nuvem, aposta no engajamento
de colaboradores na hora de implementar seus
projetos de Webex. A empresa, que conhece a
revolução que a solução traz à forma como as
equipes interagem tem utilizado planos de Gestão de
Mudança Organizacional (OCM, na sigla em inglês)
para facilitar a adesão à nova forma de comunicação.

De acordo com Cesar Monteiro, diretor de vendas
da Arkadin no Brasil, a OCM simplifica a experiência
do usuário e protege a empresa, pois fornece uma
maneira única e padronizada de colaboração e elimina
o uso de ferramentas não aprovadas em dispositivos
pessoais. Outro ponto positivo é a economia, já que
reduz o tamanho do portfólio de licenças e também a
necessidade de espaço de colaboração física.

A iniciativa se baseia em estudos da Prosci e McKinsey,
líderes globais em metodologia de OCM, que afirmam
que os projetos que respeitam as pessoas e seguem
uma abordagem de Gestão de Mudanças têm seis
vezes mais chances de ser bem-sucedidos e uma taxa
mais alta de retorno do investimento.

“Neste ano, impactamos mais de 5 mil usuários
com a mudança na forma como trabalham.
É gratificante quando vemos altas taxas de
adoção dos nossos clientes: eles voltam para
nós para construirmos seus próximos passos em
colaboração”, conclui Monteiro.

15_PUBLIEDITORIAL_[Arkadin].indd 15

27/04/2019 00:37:18

A COLABORAÇÃO
GERANDO RECEITA
Empresas utilizam plataformas colaborativas para
aumentar a eficiência da comunicação corporativa,
inovar e melhorar produtos e serviços
De acordo com dados da consultoria Global Market
Insights, o mercado mundial de colaboração e
comunicações unificadas (UCC, na sigla em inglês)
deve alcançar US$ 57 bilhões até 2024. Avaliado
em US$ 27 bilhões em 2016, o salto é motivado
principalmente pelo uso do smartphone e pela
consolidação do conceito BYOD (traga seu próprio
dispositivo, em tradução livre), segundo a consultoria.
Na Cisco, a justificativa para a potencial expansão
dos negócios nesta área também envolve o
fato de as ferramentas viabilizarem a cocriação,
com a participação de grupos de profissionais
geograficamente distantes. Christian Bustamante,
gerente de desenvolvimento de negócios de
Colaboração da Cisco Brasil, explica que a
transformação digital tem impactado empresas de
todos os segmentos e incentivado a inovação.
Surge, então, a necessidade de envolver
diferentes profissionais, de empresas diversas,
com tamanhos variados e até áreas distintas, em

projetos amplos. “A colaboração (áudio, vídeo
e compartilhamento) seria a forma de unir as
equipes de diferentes locais na produção de um
novo produto ou serviço e, consequentemente,
nova fonte de receita”, afirma.
Trata-se de uma ferramenta presente na operação
de todas as áreas de negócio de uma empresa,
lembra Bustamante. “Você precisa de agilidade no
atendimento ao cliente para vender mais, bem como
estabelecer uma comunicação direta com parceiros”,
afirma. “A colaboração é igualmente importante
quando se fala em uma tomada de decisão mais
rápida”, completa.
A tecnologia também exerce impacto direto no corte
de custos e do tempo com deslocamentos dos
usuários, já que a comunicação entre filiais e sede
se torna mais simples pela da videoconferência.
Bustamante ainda complementa dizendo que
a colaboração pela mobilidade, aumenta a
produtividade da equipe, pois facilita o contato com

Novas ofertas
• Banco: agências podem fornecer espaço de videoconferência para clientes tirarem
dúvidas sobre produtos mais complexos, como investimentos
• Saúde: uso de ferramentas de colaboração para atendimento de especialistas em
locais mais afastados
• Educação: aplicação remota de provas com validação da identidade do candidato ou
aluno por reconhecimento facial (ainda em estudo)
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qualidade, sem falar nas possibilidades de evolução
do espaço de trabalho, seja em ambientes de
escritórios mais abertos ou home office.

complementou a nossa estratégia de colaboração,
que agora pode ser entregue toda em nuvem ou
localmente”, explica.

Na nuvem

E a evolução não deve parar por aí. O especialista
explica que a tendência é que as tecnologias de
assistentes virtuais e inteligência artificial sejam
incorporadas às soluções de colaboração. “A
ideia é que elas funcionem com comandos de
voz, auxiliando o usuário com os compromissos
e tarefas do dia a dia. Dessa forma, estarão mais
próximas das experiências vivenciadas pelo
consumidor final”, compara.

As ferramentas ganharam ainda mais força quando
foram transferidas para o ambiente de computação
em nuvem, o que facilitou a integração e possibilita
uma entrega de serviços mais uniforme, sempre
observando os aspectos de segurança intrínseca,
segundo Bustamante. “A aquisição das soluções
de telefonia em nuvem da Broadsoft pela Cisco
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A INFRAESTRUTURA DE
REDE A SERVIÇO DA
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
A mobilidade e o avanço da nuvem e da
internet das coisas aumentaram o número de
dispositivos conectados à rede corporativa e
mudaram a configuração do ambiente
Ao longo dos últimos anos, a evolução da tecnologia
se mostrou presente no dia a dia da sociedade.
Smartphones, tablets e notebooks mais compactos,
com maior capacidade de processamento e
conectados às redes móveis permitiram não só um
aumento da comunicação entre as pessoas, mas
também impulsionaram o trabalho remoto e o acesso
a serviços inovadores, como, por exemplo, nuvens
para documentos pessoais e corporativos.
Esta nova realidade trouxe às empresas três
desafios que precisam ser vencidos: controle
de acesso, segurança dos usuários e das
informações corporativas, e gestão da rede
com diferentes dispositivos.
Renier Souza, diretor de engenharia da Cisco do
Brasil, lembra que, até pouco tempo, o conceito de
usuário remoto era aquele que se conectava à rede
da empresa por uma VPN (rede virtual privada),
algo que não trazia mudanças dramáticas na gestão
de TI ou na estrutura da arquitetura da organização,
uma vez que o usuário era “trazido” para dentro da
empresa e protegido por seus mecanismos
de segurança.
Porém, de acordo com ele, o avanço da nuvem e ,
a mobilidade dada aos usuários e a evolução da IoT
aumentaram o número de dispositivos conectados
à rede corporativa, o que mudou profundamente a
infraestrutura e a configuração das redes.

Isso ocorreu primeiramente porque essa alteração na
rota das informações trouxe um desafio adicional para
a gerência de TI, que tem a segurança como principal
preocupação e não vê mais o firewall como o grande
fator de proteção. Com o acesso dos usuários à nuvem,
o tráfego não passa mais exclusivamente pelo firewall
corporativo ou pelo data center local. Adicionalmente,
Renier lembra que os ataques estão cada vez mais
sofisticados e demandam não apenas eficiência, mas
velocidade de atuação das equipes de TI.
É uma verdade que os ataques se tornaram
sofisticados, mas também é uma realidade que as
tecnologias de cibersegurança e proteção estão mais
maduras. A aplicação da inteligência artificial, a análise
de comportamentos e a consequente automação da
segurança surgem como uma grande resposta para
resolver as novas equações que desafiam os times
de TI. Aplicados à rede, a inteligência artificial e o
conceito de aprendizagem de máquinas (ou machine
learning) ampliam a proteção das informações ao
mesmo tempo em que aumentam a agilidade e a
eficiência das organizações.
Renier afirma que a rede, outrora uma mera pista para
tráfego de dados, se tornou um grande sensor e que
tecnologias como Software-Defined Access (SDAccess) permitem automatizar tarefas de proteção.
Quer um exemplo? Em uma rede intuitiva, inteligente
e automatizada é possível determinar que acessos
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originados de uma região reconhecida por ser um
centro de ataques sejam barrados automaticamente.
A infraestrutura aprende isto sozinha baseada em
comportamentos de usuários e de sites.
Além diso, é fundamental que o usuário seja protegido
onde quer que esteja, independente do dispositivo e
de forma consistente.

Renier conclui que a trajetória dos dados e a
mobilidade do usuário são uma realidade e as
tecnologias evoluíram muito para viabilizar isto de
forma segura. “É importante que as organizações
abracem estes novos padrões e busquem na
automação de seus mecanismos de segurança a
resposta para as necessidades da transformação
digital de uma forma consistente e rápida”, pontua.

O progresso das tecnologias de acesso
As tecnologias de acesso à internet também
evoluíram, causando uma nova forma de orquestrar
as redes corporativas.
Veja duas tecnologias que prometem trazer
disrupção aos negócios:
• 5G: a quinta geração de banda larga móvel trará
velocidade, disponibilidade e baixa latência.
Estas características impulsionarão ainda mais a
mobilidade dos usuários. Além disso, o mercado
enxerga o 5G como uma oportunidade para que
carros conectados e IoT explorem seu
potencial máximo.
• Wi-Fi 6: surgiu para reduzir os gargalos do WiFi que conhecemos hoje, como densidade e
mais banda. Com ela, será possível priorizar

determinadas aplicações, como voz e vídeo,
permitindo que as empresas garantam o
funcionamento daquilo que for preferencial ao seu
negócio.
As tecnologias de acesso são pistas cada vez mais
velozes; todavia, a chave para que isto seja
um benefício é que sua segurança seja
automatizada e consistente, independente do
dispositivo ou localização.
Por fim, além da proteção do usuário e do
dispositivo, a preocupação com o que o usuário
está armazenando na nuvem e a conformidade com
as LGPD (novas leis de proteção de dados) são itens
prioritários na agenda dos administradores
de segurança.
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O DATA CENTER
VAI AONDE SEU
NEGÓCIO ESTÁ

Mercados mais
competitivos e
tecnologia cada vez mais
presente na vida das
pessoas impulsionam
transformações radicais
no ambiente de TI. Um
novo mundo digital
gera impactos profundos
nos data centers, que
precisam acompanhar
dados e aplicações
onde quer que estejam
20 | Cisco Live Magazine
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Cada ação gera uma reação. Os negócios digitais
mudaram a dinâmica da economia, que agora muda a
configuração dos ambientes de TI. Está em curso um
movimento de transição em diversas frentes, desde
a borda das redes (dispositivos móveis e aplicações
de IoT), passando por múltiplos serviços de nuvem e
chegando ao núcleo do data center.
Com dados e aplicações assumindo o papel de
motor da economia digital - tendo como pano de
fundo a entrega da melhor experiência ao usuário,
onde quer que ele esteja – a exigência atual é que os
sistemas cumpram ao menos três requisitos básicos:
velocidade, disponibilidade e segurança.
Esta demanda impacta fortemente a infraestrutura de TI e
muda o eixo de como os líderes de tecnologia encaram
desafios atualmente. Dados coletados por consultorias de
mercado apontam que temas como inovação e agilidade
vêm ganhando relevância na agenda dos CIOs brasileiros.
Um levantamento recente mostra que estas duas
prioridades saíram da sexta posição (21%) em 2017 para
o segundo lugar (25,21%) em 2018, alçando a melhoria
dos processos de TI (26,45%) na primeira colocação

“No contexto atual,

o data center precisa
ser capaz de chegar
aonde estão dados,
aplicações e negócios
das empresas”
Adriano Gaudêncio, diretor de arquitetura e
soluções da Cisco Brasil

em termos de desafios para o ano. Em 2017, 32% das
empresas no Brasil colocavam a otimização de custos
como principal desafio, uma prioridade que caiu para
quinto lugar (18,6%) em 2018.

EM QUALQUER LUGAR
Conheça o tripé que sustenta a arquitetura Cisco Data Center
ACI ANYWHERE – Expandida para as nuvens Amazon Web Service (AWS) e
Microsoft Azure, a ACI Anywhere permite o gerenciamento centralizado de dados
fragmentados, pois trata todo o domínio como uma entidade única a partir de políticas.
HYPERFLEX ANYWHERE – O HyperFlex Anywhere leva a simplicidade, a resiliência
e a potência da infraestrutura hiperconvergente (HCI) para escritórios remotos e
filiais. Todos os ambientes Hyperflex de sua empresa podem ser gerenciados a
partir do Intersight, ferramenta baseada em cloud que automatiza a configuração, a
manutenção e o controle dos ambientes remotos, permitindo uma instalação zerotouch.
CLOUDCENTER – A solução de orquestração permite gerenciar o ciclo de vida
das aplicações em ambientes multicloud. Uma das suas novidades é um otimizador
de custos que fornece relatórios e visibilidade de cargas de trabalho, rede,
armazenamento e outros serviços na infraestrutura de nuvem pública e privada.
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“A ACI e o HyperFlex

centralizam a gestão
da infraestrutura de TI
nos diferentes
data centers”
Rodrigo Espinha, arquiteto de soluções para
data center da Cisco

O avanço do processamento nas bordas, em
equipamentos fabris, carros e eletrodomésticos
inteligentes, por exemplo, exerce uma força intensa
para esta transformação. Segundo dados da
Cisco, em 2022, 40% dos processos não terão
interferência humana, e tamanha autonomia exige
uma infraestrutura de redes, data center e processos
cada vez mais automatizada para dar conta do novo
cenário. “Sem isso, será impossível acompanhar a
modernização. Os apps não conseguirão entregar
serviços em tempo real e, consequentemente, a
empresa não conseguirá responder às demandas
de mercado”, explica Adriano Gaudêncio, diretor de
arquitetura e soluções da Cisco.
Os mesmos estudos indicam que 93% das empresas
usuárias dos serviços em nuvem dizem que
contratarão soluções de mais de quatro provedores de
cloud nos próximos 12 meses, comportamento que
deve ampliar a complexidade enfrentada atualmente
para identificar falhas e problemas nas aplicações,
além de garantir velocidade e gerenciamento deste
mundo heterogêneo. Segundo Gaudêncio, a média
atual para a detecção de problemas no ambiente de TI
tradicional é de 191 dias.
Este panorama, associado à mobilidade, demanda por
processamento em tempo real e foco na experiência
do cliente, redefine o presente e o futuro dos data
centers. Como comenta Daniel Minto, gerente de
desenvolvimento de negócios para data center e
nuvem na Cisco Brasil, “as empresas precisam habilitar

novos serviços e atualizar processos e aplicações,
seguindo o padrão de exigência atual de seus
clientes. Por isso, a infraestrutura deve
estar sempre pronta para atender aos
requisitos de mudanças, que são cada
vez mais frequentes”.
Levando em conta esta necessidade
de prontidão, a computação em
nuvem passa a predominar nas
decisões de infraestrutura para atender a
demandas mais urgentes, mas isso não quer dizer
que este seja o padrão único que molda o futuro.
Com o amadurecimento das estratégias de cloud das
organizações, confirma-se, inclusive, que um bom
projeto de nuvem começa dentro do próprio data center,
onde se definem quais cargas de trabalho e aplicações
devem permanecer internamente e aquelas que podem
ser processadas em ambientes públicos ou privados.
Esses mundos públicos, privados e on-premise
precisam conversar e garantir fluidez. “No contexto
atual, o data center precisa ser capaz de chegar
aonde estão dados, aplicações e negócios das
empresas. Acreditamos em uma nova proposta que
estende a arquitetura para todos os lugares com
automação e segurança por meio de ambientes
distribuídos por nuvens privadas e públicas,
mantendo o controle de custos, melhorando a gestão,
otimizando custos e acelerando oportunidades”,
explica Gaudêncio.

Negócios em qualquer lugar
Considerando que os negócios
das empresas estão cada
vez mais impulsionados por
aplicações, seja para rodar seus
processos internos, seja para
interagir com clientes, torna-se
mais latente a necessidade de
garantir a infraestrutura que libere
todo o potencial da tecnologia. A Cisco
entende que os clientes desejam rodar sistemas e
gerenciar dados em diversas plataformas – no data
center, na nuvem privada, pública ou híbrida, com
processamento local, remoto ou compartilhado.
“Por isso estamos ‘tirando o data center do centro’, e
permitindo que ele esteja em qualquer lugar que faça
sentido. Hoje, ajudamos clientes com uma abordagem
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que lhes permite expandir seu alcance
em todas as nuvens, em todos os
data centers e em todas as filiais”,
pontua Gaudêncio.
Esta jornada de data center em qualquer
lugar começa em uma infraestrutura potente
e simplificada de servidores, passa por redes de
alta capacidade com escala de nuvem, chega à
automação da infraestrutura e dos processos, atinge
maturidade e ganha inteligência para garantir uma
segurança completa e adaptativa.
O conceito por trás da estratégia de “descentralização”
proposta pela Cisco é que o data center não é
mais um lugar, mas um conjunto de políticas de
gerenciamento e segurança. Em outras palavras, o data
center vai aonde os dados e as cargas de trabalho vão.
“Há uma gama grande de soluções dedicadas a gerar
informações sobre a infraestrutura, o que contribui
para a formação de uma política de automação dos
processos de data center”, explica Daniel Minto. “Entre

“A infraestrutura

deve estar sempre
pronta para atender
aos requisitos de
mudanças, que
são cada vez mais
frequentes”
Daniel Minto, gerente de desenvolvimento
de negócios para data center e
nuvem na Cisco Brasil

os principais componentes estão a ACI Anywhere;
o HyperFlex Anywhere e as atualizações para o
CloudCenter (veja quadro “Data center em qualquer
lugar”)”, lista o executivo.
A estratégia da Cisco estende o controle e o
gerenciamento do data center para todos os lugares,
dados e aplicações através de uma arquitetura
integrado, inclusive para equipamentos e ferramentas
de vários fabricantes que interagem com a plataforma
Cisco. Trata-se de uma jornada, em que o cliente deve
sempre manter em vista a integração de automação,
a visibilidade e a segurança neste ecossistema multicloud sem aumentar a complexidade do ambiente.
É este o desafio”, conclui Minto.
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OS SISTEMAS NÃO
PODEM PARAR
As aplicações assumem o ritmo dos negócios, e as
empresas começam a perceber que a experiência do
consumidor definirá os vencedores no mundo digital
A digitalização tem mudado a forma como as
empresas fazem negócio, e vem tornando-as cada
vez mais dependentes de tecnologias como forma
de interação com o mercado. Nos bancos brasileiros,
por exemplo, 35% das transações bancárias em 2017
foram realizadas pelo smartphone, segundo dados
da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Além
disso, houve 30% de aumento nas operações feitas
por meio digital, puxando o crescimento de 10% no
número total de transações do ano passado, ou seja,
mais negócios para o setor.
Outras áreas também dependem da tecnologia. O
comércio eletrônico cresceu 12% no primeiro semestre
de 2018 e o turismo online (sites que fazem cotação
e reserva de passagem e hotéis) aumentou 73% de
2012 para 2017, de acordo com dados da Ebit.
A praticidade digital arrebanhou a necessidade de
aplicações, e o consumidor passou a ser guiado
por padrões de experiência de uso de corporações
inovadoras, como Google, Facebook e Netflix.
Estudo da Cisco AppDynamics aponta que 23%
das pessoas são mais leais à experiência com a
aplicação do que à marca.
“Você pode ganhar ou perder um cliente por conta da
experiência. A aplicação começa a definir o rumo das
empresas”, destaca Diogo Tamura, diretor-comercial
da AppDynamics para a América Latina. Segundo ele,
a performance dos sistemas é o que vai permitir ao
negócio vender mais ou menos, já que os clientes finais
tendem a abandonar uma operação que não deu certo.

Estar disponível é critério básico para o fechamento
de um negócio, mas o desempenho vai definir
se o cliente converte ou não a transação e gera
caixa para uma empresa. “O mesmo vale para o
setor B2B, porque o consumidor sofre com a baixa
produtividade”, reforça.

Gargalos?
Para Diego Linke, regional CTO da AppDynamics para
a América Latina, as empresas precisam conhecer
a experiência do usuário e quais são os gargalos
que podem ser melhorados para que o negócio não
seja afetado de forma negativa. Fazer isso rápida e
proativamente é essencial para as empresas e para
que o cliente não sinta impacto no uso da solução.
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“O segredo é a visibilidade”, afirma Linke. Usar
soluções de monitoramento de aplicação é o básico
para garantir a boa experiência do consumidor. Mas é
preciso ir além, na sua visão. “A perspectiva do APM
deve estar no negócio”, confirma.

Mudança
As empresas ainda estão fazendo com que evolua o
uso de aplicações em seus negócios. Tamura explica
que, via de regra, as organizações procuram uma
solução de APM quando suas soluções começam a
falhar e não sabem onde nem como.
“Que inovação é o caminho para os negócios
sobreviverem e crescerem daqui para frente
não é segredo; o desafio é fazer as empresas
entenderem que a aplicação está no centro deste
processo”, diz o diretor.
Mas desenvolver uma cultura orientada ao digital
não é simples, visto que é preciso entregar cada vez
mais valor e integrar plataformas e soluções, gerando

complicações ainda maiores para uma empresa com
maior legado.
“Preciso inovar para não perder mercado, mas inovar
me gera problemas”, cita Linke. A saída para o dilema
está no monitoramento da performance da aplicação
desde o ciclo de desenvolvimento, garantindo a
qualidade na experiência. “Dessa forma, a inovação,
que se tornou um diferencial de negócios ocorre de
forma mais rápida e segura”, explica.
Da mesma maneira, o retorno sobre o investimento
acontece não só com a identificação e reparo
de erros nas aplicações com antecedência, mas
principalmente com a redução do risco de perda de
receita e aceleração do desenvolvimento, com menor
tempo de teste.
Linke afirma que a aplicação deixou de ser um meio para
chegar ao cliente para se tornar um fim. “Entregar boa
experiência não é luxo, mas um requisito. A percepção
sobre a qualidade dos serviços de uma empresa começa
a ser percebia por meio disso”, encerra.
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EXPERIÊNCIA E
DISPONIBILIDADE
A qualidade no atendimento ao consumidor está sempre
em primeiro plano na Conductor, que adotou a plataforma
Cisco AppDynamics para monitorar e melhorar o
desempenho das aplicações
O cliente leva horas numa loja física ou online
escolhendo um presente. Negocia preço, a forma
de pagamento e quando saca o cartão de crédito da
carteira, a última coisa que quer vivenciar é um atraso
no processamento ou uma negativa do pagamento
por falha nos sistemas do emissor do cartão.
Mas se esta pessoa usar um cartão processado pela
Conductor, dificilmente vai correr o risco de atraso
ou inconclusão da transação. A processadora de
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meios de pagamentos, que atende companhias como
PagSeguro, Neon e Lojas Pernambucanas, adotou
um novo posicionamento de mercado e definiu o
uso intensivo de recursos tecnológicos como grande
diferencial frente à concorrência.
O novo perfil começou a ser desenhado em 2014.
“Naquele momento, percebemos que nosso
diferencial estaria na prestação de serviços usando
tecnologia intensivamente. Isso levou a uma mudança
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Assim, adotou o ambiente de computação em
nuvem para processamento de transações e
incorporou a ferramenta de APM (Application
Performance Management) Cisco AppDynamics,
para fazer o gerenciamento de todo o ecossistema
de relacionamento com os emissores de cartão,
garantindo um ambiente quase livre de falhas - e de
fácil e rápida correção, caso estas falhas ocorram para que o cliente não seja impactado.
“Quando assumimos o perfil de empresa de
tecnologia, notamos que o ecossistema como um todo
cresceu. Migramos para uma oferta construída por
microsserviços e nos conectamos com os emissores e
com parceiros de tecnologia”, explica Jesi.

Engajamento
da cultura da companhia e também impactou a nossa
forma de operar”, conta Eduardo Ennes Jesi, diretor
de clientes da Conductor.
Na forma anterior, a empresa atuava por
departamentos - desenvolvimento, infraestrutura,
parametrização, operações, etc. – e a constatação
foi de que a operação mobilizava e envolvia muita
gente, resultando em atraso nos processos. Agora, a
companhia a atua por células multidisciplinares, cada
uma dedicada a atender o emissor de cartão em
todas as suas necessidades.
O novo posicionamento também influenciou na
ampliação da oferta de serviços da Conductor. “Abrimos
nossas APIs (Application Programming Interfaces)
para o emissor criar, integrar aplicações e fazer todo o
processo também do lado dele”, conta Jesi.
Com um processamento diário de mais de 2 milhões
de transações financeiras, o novo posicionamento
baseado em tecnologia e a necessidade de
entregar uma experiência ímpar de compra ao
consumidor final, a Conductor sentiu a necessidade
de automatizar principalmente o monitoramento de
desempenho dos sistemas e aplicações, para se
antecipar a eventuais falhas ou agir prontamente
quando eles ocorrerem.

Ele conta que durante a prova de conceito para a
escolha da plataforma APM, a equipe da Conductor
foi surpreendida positivamente com a postura das
equipes da Cisco e da integradora Econocom. Ambas
sugeriram o teste em um ambiente produtivo, o que
foi fator de decisão para a compra do produto, bem
como a velocidade de implantação e a disponibilidade
das equipes em fazer a ferramenta funcionar dentro
da Conductor.
“Eles chegaram no momento que estávamos
passando por uma intermitência sistêmica,
instalaram o AppDynamics e conseguiram identificar
rapidamente o problema”, conta Jesi, ao elencar os
fatores que predominaram na decisão de compra do
AppDynamics: parceria, forma de condução da venda
e vontade de fazer o sistema funcionar.
A aposta na plataforma também considerou a
necessidade de a Conductor estabelecer uma
monitoria ativa e proativa e também pelo fato de a
AppDynamics atender a demandas que vão desde o
ambiente de desenvolvimento e teste das aplicações
até a produção.
Em uma frase, o diretor de clientes da Conductor
revela a importância de a empresa antever falhas
sistêmicas: “Qualquer oscilação sistêmica gera perda
financeira e prejudica a marca do emissor do cartão”.
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Ou seja, no momento em que uma transação não é
respondida e o usuário final deixa de fazer a compra,
ele movimenta todo um aparato de serviços que, se
não resolverem o problema, desemboca em desgaste
para a marca.
Com o AppDynamics, Jesi diz que a Conductor
ganhou a capacidade do que ele chama de atuar
no “amarelo” - identificar o problema e agir antes
que o emissor ou o cliente final percebam a falha.
Em síntese, antes do pagamento ser recusado.
“Conseguimos identificar sinais de que a aplicação ou
sistema está caminhando para um colapso e corrigir
o curso”, diz o diretor da Conductor. “O AppDynamics
nos mostra claramente qual aplicação não está
respondendo conforme o esperado”, afirma.

Exponencial
Na primeira etapa de implantação, a ferramenta foi
instalada em 256 máquinas produtivas, cada uma

com pelo menos uma aplicação. Além disso, foi
configurada para monitorar as aplicações externas,
o que inclui todos os parceiros – monitor de crédito,
banco, central de atendimento, devices, etc. “É
uma exponencial, um grande número de aplicações
conectadas entre si, gerando um número elevado de
apps monitoradas pelo AppDynamics”, diz Jesi.
Além disso, os desenvolvedores usam a plataforma
para acompanhar e verificar ambientes de
homologação e, em caso de problemas, não só
apontar o trecho de código com falha como o
identificar o problema em si.
“Antes da ferramenta, quando um processo
apresentava falhas, tínhamos que verificar cada uma
das aplicações ou trechos dentro da aplicação até
encontrar a falha, que também podia ser um excesso
de requisição de processamento não suportado pela
máquina. Sem o AppDynamics, a complexidade e o
tempo de análise eram muito grandes”, aponta Jesi.
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EVOLUIR A REDE PARA
SUPORTAR O FUTURO
Operadora G8 investe na infraestrutura
para prover conectividade
O último Visual Networking Index (VNI), estudo global
da Cisco sobre o tráfego IP, indica que o acesso à
internet no Brasil chegará a 191 milhões de pessoas
em 2022, alcançando 88% da população. Em 2017,
havia 154 milhões de usuários (73% do total). De
olho nesta tendência está a G8, operadora de
telecomunicações que vende acesso e infraestrutura
para empresas, governo, provedores de internet (ISPs),
operadoras e que investiu em uma nova infraestrutura
de rede para atender à demanda crescente do País.
A companhia, que atua em diversas regiões do
Brasil e tem crescido para o Norte e Nordeste, se
aproveita da oportunidade de um mercado carente em
conectividade de alta velocidade e tem crescido junto

Equipe própria
qualificada
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Destaques do Projeto,
segundo Alinfo:
• Estabilidade da rede da G8
e de seus clientes;
• Maior entrega de velocidade
através do MPLS;
• Novos recursos de automação
da rede;
• Hardware robusto e sem falhas
de segurança.

VOZ DO CLIENTE

“A demanda

reprimida de clientes
impulsionou nosso
crescimento. Para se ter
uma ideia, o pico diário
de tráfego antes do
projeto era de 300 GB,
hoje é de 690 GB”
Lucenildo Lins, gerente de
Engenharia de Redes da G8.

com o aumento do tráfego. A demanda por banda larga
nos consumidores finais fez com que o faturamento da
G8 triplicasse nos últimos três anos. E, para garantir o
crescimento futuro, a operadora começou, em 2017,
um plano para transformar sua infraestrutura.
Lucenildo Lins, gerente de Engenharia de Redes
da G8, explica que, há quatro anos, a empresa
mudou seu foco de vendas dos produtos existentes
para um portfólio adequado, voltado a suprir as
necessidades das operadoras, provedores (ISPs),
governo e segmento corporativo. A medida fez a
empresa crescer mais do que o esperado no número
de clientes e exigiu mais uma mudança, antes do
esperado, na infraestrutura.
Já em 2017 a empresa planejou um investimento de
US$ 7 milhões em equipamentos Cisco para reformular
o core de sua rede. “A demanda reprimida de clientes
que impulsionou nosso crescimento. Para se ter uma
ideia, o pico diário de tráfego antes do projeto era de
300 GB. Hoje é de 690 GB”, diz o gerente.

Membros da Diretoria G8 em análise de projeto

LIMPEZA DE TRÁFEGO PARA
DAR SEGURANÇA À REDE
Um dos principais problemas para
operadoras são os ataques de negação
de serviço (DDoS), que utilizam tráfego
malicioso para derrubar a rede. Para
contornar o problema, a G8 conta
com o IP Shield, um produto que filtra
o tráfego dos clientes. Novamente,
as plataformas ASR e NCS fizeram
a diferença, pois implementam o
protocolo Flowspec em sua máxima
capacidade. De acordo com Lucenildo
Lins, gerente de Engenharia de Redes
da G8, isso permite que regras de
mitigação sejam instaladas diretamente
nos roteadores, agilizando o processo
e impedindo que o tráfego precise
sair da caixa para ser mitigado por um
agente externo.
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Junto com a Cisco e a sua parceira Alinfo, a G8
desenvolveu um projeto de rede com base nos
switches ASR 9006, ASR 9010 e NCS 5501. De
acordo com Lins, os equipamentos permitiram à
operadora virar sua infraestrutura para o MPLS,
tecnologia que acelera o tráfego de dados através de
pacotes e que permite melhor gerenciamento.
“Atualmente, todo o nosso backbone está sobre
MPLS, que é o DNA da G8”, diz. Foi através dos
hardwares e dessa tecnologia que a operadora
conseguiu reduzir a latência no acesso da sua rede,
em cerca de 37,5% do tempo realizado anteriormente,
o que acelerou a conectividade dos seus clientes.
O projeto, iniciado em janeiro de 2018 e em fase final
de implementação, contou com a ajuda do parceiro
e da Cisco para implementar a tecnologia e fazer o
projeto correr de forma mais ágil, diz Pedro Leibel. “A
experiência do Lucenildo com redes trouxe celeridade
ao planejamento da rede”, afirma.

Clientes x Rede
Apesar do crescimento de clientes e a transformação
da rede acontecerem no mesmo espaço de tempo,
o diretor da G8, Rogério Fernandes, deixa claro que a
demanda foi o que puxou a atualização da infraestrutura
e não o contrário. De acordo com ele, dois terços do
crescimento do faturamento foram puxados por novos
clientes e o restante pelo aumento dos serviços antigos.
O projeto atual continua em expansão para se ajustar
às demandas por tráfego. “Prevemos que nossa
infraestrutura atual aguente uma capacidade até
10 vezes maior do que temos hoje”, diz Fernandes.
Mesmo assim, a operadora já prepara um novo
investimento em switches Cisco Catalyst 9500 para o
período entre 2019 e 2020.

AUTOMAÇÃO DA REDE
PARA FACILITAR A
GERÊNCIA DE CLIENTES
Quando a G8 começou a planejar
o projeto de expansão do core da
rede, em 2017, virar a chave para
o MPLS não bastava. A operadora
também queria ganhar vantagens na
gerência autônoma da tecnologia,
já que, junto com o crescimento
de clientes, a empresa teve que
aumentar o número de funcionários.
Usando os APIs (Application
Programming Interface) da Cisco
nos hardwares adquiridos e códigos
de programação abertos (open
source), a operadora conseguiu
integrar seu ERP (SAP) à camada
de controle de rede e executar
operações instantaneamente.
Isso permitiu aos clientes da G8
flexibilidade para alterar seus planos
sem precisar da ajuda de técnicos,
somente acessando um portal para
solicitar serviços. “A plataforma que
escolhemos permite escalabilidade
para que nossos clientes cresçam
conforme a demanda”, explica
Lucenildo Lins, gerente de
Engenharia de Redes da G8.

Com a aquisição da nova plataforma Cisco Catalist
9K Series, a G8 irá chegar até a borda de sua
rede com a mesma tecnologia do core, trazendo
qualidade, uniformidade e robustez.
Esse novo projeto visa reformular as redes
metropolitanas, estendendo o MPLS até os pontos
extremos da mesma, o que garante agilidade de
entrega dos serviços e atendimento ao cliente
final G8, com parâmetros similares as maiores
operadoras Tier 1 espalhadas pelo mundo.
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TÃO LONGE, TÃO PERTO
J.Macêdo implanta projeto de colaboração
para simplificar a comunicação entre as equipes
de vendas, negócios, produção e distribuição
Era sexta-feira, dia 15 de junho de 2018, quando a
J.Macêdo apresentou ao time o seu novo Presidente
Executivo, Walter Faria Júnior. A empresa, no entanto,
não usou o modelo convencional de reunião de todas
as equipes no mesmo lugar. Em uma organização
com instalações em diferentes regiões do país,
além de nove plantas industriais e 13 centros de
distribuição e faturamento espalhados pelo território
nacional, reunir todos os colaboradores seria uma
tarefa complexa. Uma equação que colocou em
teste a nova infraestrutura de colaboração, com
telefonia e videoconferência sobre IP, transmitindo

simultaneamente o discurso de Faria Júnior para
mais de 100 dispositivos e salas de videoconferência
equipados com o Cisco Webex.
Em uma hora e meia de conversa sem interrupções
ou quedas, colaboradores da J.Macêdo de todo
o Brasil, incluindo aqueles que estavam em
escritórios distantes da sede ou em viagens,
puderam conhecer o novo líder. A iniciativa coroou
o projeto de telefonia IP implantado pela equipe de
TI da J.Macêdo com o apoio da integradora
Diferen/TI, parceira da Cisco.
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“O feedback foi

muito positivo.
Houve inclusive
redução no volume
de e-mails trocados
entre nossos
colaboradores
depois do projeto”
Luciano Miguel Bortoluzzi,
gerente sênior de
Tecnologia da Informação
da J.Macêdo

O projeto contemplou a instalação de mais de
mil ramais virtuais, sendo 200 telefones físicos,
atendendo a locais comuns nas empresas e os
executivos de nível de gerência e diretoria. “Também
compramos 70 licenças do Cisco Webex”, conta
Luciano Miguel Bortoluzzi, gerente sênior de
Tecnologia da Informação da J.Macêdo. “Isso nos
permitiu aproximar pessoas, caso da nossa equipe
comercial, sempre atarefada com viagens para
atender a clientes e sem tempo para participar de
reuniões. Com a videoconferência, eles conseguem
marcar presença”, diz.

Sem fronteiras
Estreitar o relacionamento entre equipes com uma
comunicação rápida e eficaz foi o principal motivador
do projeto, exemplificado na apresentação do novo
presidente. A empresa, que tinha o mesmo PABX por

13 anos, precisava modernizar a sua plataforma de
telefonia e levar mais praticidade aos colaboradores.
Por isso, também aderiu à onda dos apps móveis,
tanto para mensageria quanto para voz. “O Webex
Teams – ferramenta de mensageria – está disponível
para todos”, afirma Bortoluzzi.
Outro exemplo de sucesso da nova solução de
comunicação unificada (UC, na sigla em inglês)
foi a realização de um projeto para a área fiscal
realizado 100% remotamente, sem necessidade de
deslocamento de pessoas. O time de TI e Fiscal da
J.Macedo no Ceará e a consultoria externa que apoiou
o projeto estavam em Curitiba. “Não foi necessário
fazer qualquer viagem de Fortaleza, onde estamos
baseados, para Curitiba, o que nos poupou tempo,
recursos financeiros e energia”, comemora o gerente.

Telepresença
O projeto de UC implantado pela Diferen/TI demandou
quatro meses de trabalho, tempo considerado
bom por Bortoluzzi, em razão do tamanho da
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empresa. “Contamos também com treinamentos de
colaboradores para a adoção da tecnologia, com
curvas de aprendizado rápidas, já que a solução
entrega mais valor, é simples de usar e gera
engajamento no uso”, emenda.
A adaptação também foi facilitada porque os
colaboradores já tinham experiência com o sistema
de telepresença da Cisco, utilizado em salas alugadas
para realizar as reuniões virtuais. O projeto também
acabou com o problema de agendamento dessas
salas e permitiu a massificação da videoconferência
dentro da J.Macêdo. Hoje, até mesmo parceiros da
empresa, quando convidados por link, conseguem
participar de reuniões por Webex sem precisar de
deslocamentos até as salas de telepresença, como
era feito antes.
“Mais pessoas passaram a usar o vídeo em chamadas
depois que adotamos o Cisco Webex”, afirma

Bortoluzzi. “O feedback foi positivo e houve
até redução no volume de e-mails trocados entre
nossos colaboradores.”
Outro ponto positivo foi a revisão do contrato com a
operadora de telefonia após a adoção da telefonia
IP, o que gerou uma economia de R$ 290 mil por
ano. Em um projeto que teve custo total de R$ 2,42
milhões, a medida vai acelerar o retorno sobre o
investimento (ROOI) previsto para 2020.
O líder da TI da J.Macêdo agora planeja
incrementar o ambiente de colaboração com novas
ferramentas de UC. A intenção é facilitar ainda
mais a realização de reuniões, tornando a ação de
abrir uma conferência no Cisco WebEx tão simples
quanto passar na mesa de um colega. “Nosso
objetivo é que a área de vendas possa fazer uma
reunião sem precisar agendar com antecedência”,
finaliza Bortoluzzi.
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COMSTOR SE UNE A
PARCEIROS EM INICIATIVA
DE COMÉRCIO ELETRÔNICO
Nova estratégia da distribuidora estimula revendas a
criarem e-commerces para a venda de soluções Cisco
a pequenos e médios negócios
qualidade ou mesmo um ambiente de TI mais seguro, de forma que ele possa fazer a compra pela
loja online sem qualquer assistência especializada.
Ricardo Kuada, diretor da área de produtos e
pré-vendas da Comstor no Brasil, explica que
a iniciativa visa integrar o estoque Cisco na
distribuidora com os e-commerces de parceiros. Com isso, APIs do e-commerce do parceiro
serão integradas aos sistemas de estoque e
faturamento da distribuidora, garantindo que o
cliente tenha transparência quanto à disponibilidade do produto desejado.

De acordo com o relatório Webshoppers, produzido
pela Ebit|Nielsen, 27,4 milhões de pessoas compraram ao menos um item por e-commerce no primeiro
semestre de 2018, uma alta de 7,6% em relação a
2017. Não à toa, este mercado deve alcançar R$
79,9 bilhões de faturamento em 2019, registrando
alta de 16%, segundo a Associação Brasileira de
Comércio Eletrônico (ABComm). A praticidade é a
principal vantagem do comércio online e é também
o que moveu a Comstor – distribuidora de produtos
Cisco - e parceiros a lançarem uma iniciativa de
venda de soluções de TI pela internet.
A medida surge alinhada a um movimento da Cisco
para apoiar pequenas e médias empresas (PME) a
adquirir soluções tecnológicas que antes pareciam
longe de seu alcance. A principal intenção é facilitar
o acesso de empreendedores a uma rede Wi-Fi de

“As pequenas e médias empresas são sensíveis
a essa situação e querem o produto na hora”,
diz Kuada. Ainda segundo ele, o produto entrará
como pedido diretamente nos sistemas da Comstor, que fará o faturamento e a entrega da compra
também de forma transparente para o cliente.

SIMPLE IT
Produtos inseridos
na plataforma:
• Switches SG e Catalyst
• Roteadores RV
• Firewall ASA
• Access Points WAP e Aironet
• Telefones IP
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Tais Ferreira, gerente de
distribuição da Cisco, explica
que os produtos selecionados para esta estratégia
fazem parte do Fast Track,
uma lista de equipamentos
de volume que possuem
descontos pré-aprovados
e elevada demanda. Além
disso, são produtos que a
Comstor possui para pronta
entrega. Nesta lista encontram-se switches da linha
SG e Catalyst, roteadores da
linha RV, firewall ASA, telefones IP e access points das
linhas WAP e Aironet. “A ideia
é facilitar o acesso a produtos
que geralmente são adquiridos de maneira recorrente
pelo mercado, oferecendo
uma experiência de compra
rápida por mais um canal de
vendas”, diz Tais.

Ricardo Kuada, diretor da área
de produtos e pré-vendas da
Comstor no Brasil

Para Kuada, o e-commerce
dá às revendas uma ferramenta comercial muito forte para se posicionarem junto às pequenas
e médias empresas. A Netconsulting, uma das
parceiras que participa do programa, aponta que
o e-commerce vai servir como um novo canal de
atendimento, com baixo custo de operação e potencial de alavancar negócios com as pequenas e
médias empresas.

Ação
Segundo Evandro Alves, diretor-comercial da
Netconsulting, a Netconsulting Store –
www.netconsultingstore.com.br, em operação
desde fevereiro, já registrou as primeiras vendas e
integrou as APIs aos sistemas da Comstor.
A TI MIX entrou em operação em maio de 2014
com sua plataforma já integrada à da Comstor, conta Guerino Macanhan, CEO da Revenda,
objetivando preferencialmente a venda de produ-

tos Cisco para pequenas
e médias empresas. Em
novembro de 2018, passou
a fazer parte do programa
Simple IT da Cisco e viu
triplicar as visualizações
do site, com pequeno
aumento nas vendas. A
empresa espera se aproximar mais das PMEs, um
mercado avaliado em US$
80 milhões, segundo o
executivo. “O pequeno
empreendedor não entende a necessidade da TI, o
e-commerce vai ser nossa
forma de educá-lo. Pretendemos, inclusive, oferecer soluções de nuvem,
como o Meraki, no
nosso e-commerce”,
diz Macanhan.

Outra revenda que está
confiante com a estratégia
é a NDC, que espera os
internautas que já compram pela web e querem
entregas rápidas. Marcelo Rocha, gerente comercial da empresa, também acredita em uma maior
aproximação das PMEs por meio de vendas digitais
e espera gerar negócios com maior valor por meio
deste atendimento. “Nós já atendemos pequenos
empreendedores, mas a capilaridade da Comstor
vai nos permitir ampliar regionalmente a operação”,
aposta o executivo.
Kuada, da Comstor, diz que a distribuidora e a
Cisco vão ajudar as revendas com treinamentos e
ferramentas de marketing para divulgar seus portais. A iniciativa usará publicidade em redes sociais
e no Google para atingir o público-alvo em maior
escala. “Queremos dobrar as vendas dos produtos
que integram esta categoria contemplada no e-commerce ainda este ano e contar com revendas
participantes em todas as regiões do País e em
quase todos os estados. Por enquanto, elas estão
concentradas apenas no Sudeste”, finaliza.
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ARTIGO

A LOJA NÃO
FECHA MAIS
Eduardo Frade

Você quer comprar um utensílio doméstico com
apenas dois cliques, às 10 horas da noite, sentado
no sofá da sua casa? Fácil! Com o avanço da internet
e da mobilidade, esta realidade faz parte do nosso
cotidiano, e não é mais novidade para ninguém. O
contexto serve apenas para ilustrar como as empresas de varejo estão sempre se adaptando a novos
modelos de consumo ao longo dos tempos. Novas
ondas estão sempre chegando.
A cada dia vemos nascer um novo consumidor.
Diferente de seu antecessor, ele chega ainda mais
apoiado na tecnologia, quer maior agilidade, comodidade e praticidade na hora de escolher os produtos e
serviços que consome. Deste modo, os varejos devem focar seus objetivos de negócios na melhoria ou
reinvenção constante da experiência digital, para que
ela seja mais simples, completa, fluida e segura.
Da porta para dentro, este novo comportamento de
consumo desencadeia uma corrida dos varejistas
para tornar processos e operações ainda mais ágeis
e eficientes pela visão omnicanal. Isso se materializa
em projetos inovadores para a adoção de tecno-

logias que integram recursos de vídeo, análise de
dados, sensores, inteligência artificial (IA), personalização, robótica e internet das coisas nas lojas,
armazéns e centros de distribuição.
Desta maneira, o setor responde aos anseios do
novo consumidor ao mesmo tempo em que melhora
reposição de estoque, diminui quebras e garante
precisão ao inventário, otimizando sua operação. Automação e padronização de processos são imperativos para propagar modelos com agilidade, flexibilidade e segurança, lidando com ambientes cada vez
mais complexos.
A loja não fecha mais e há tempos que a TI virou um
componente fundamental ao negócio de quem almeja
sucesso nessa indústria dinâmica. Compreender os
anseios dos novos consumidores e entender como a
tecnologia pode responder a esta demanda é o caminho a ser seguido pelo varejo.

Eduardo Frade é diretor de multisector da Cisco Brasil
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