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EDITORIAL

É TEMPO DE 
CONECTAR-SE

Que a digitalização está modificando a realidade das empresas, 
ninguém mais questiona. O que está em evidência agora é 
quanto tempo as organizações mais resistentes levarão para se 
render a esta realidade tão presente na rotina dos consumidores. 
Os smartphones e as redes sociais mudaram as nossas vidas, 
fato que os gestores de negócios e os governos devem 
considerar ao definir novos modelos de produtos e serviços. Se 
para tudo na vida existe uma hora, chegou o momento de nos 
conectarmos à inovação. 

O avanço de tecnologias disruptivas, como inteligência artificial, 
aprendizado de máquinas, big data, realidade virtual e aumentada, 
potencializadas pela computação em nuvem dá uma grande ajuda 
às empresas, pois lhes abre oportunidades sem precedentes. E 
a automatização da infraestrutura de TI tende a reduzir custos, 
ao mesmo tempo em que entrega mais agilidade para as 
empresas tomarem decisões e estarem mais próximas de seus 
consumidores.

A experiência das últimas décadas nos ensina que todo e qualquer 
negócio precisa buscar inovação para se manter relevante. Hoje, 
mais do que nunca, isso significa permitir-se uma postura que 
possibilite experimentar, aprender e aplicar novos conceitos sem 
medo de errar e sempre com foco em surpreender o cliente com 
produtos e serviços que sejam mais atrativos e relevantes que 
seus antecessores. 

Com os olhos no futuro e sempre querendo ajudar as empresas 
brasileiras a ser mais inovadoras, trazemos uma reflexão sobre as 
possibilidades que a aplicação de novas tecnologias podem abrir 
para as organizações. Isso está expresso tanto na reportagem 
que estampa a capa desta edição de Cisco Live Magazine quanto 
nos debates que teremos durante Cisco Connect Brasil de 2019, 
em São Paulo. Em ambas as plataformas, construímos pontes de 
conhecimento para que sua empresa consiga explorar a inovação 
e conectar-se ao futuro. 

Boa leitura! 
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NOVOS ARES NO CENTRO EDUCACIONAL
Em parceria com a ONG Habitat para a Humanidade,  
equipe Cisco participa de ação social para revitalização  
de Centro Educacional na região de Heliópolis

Uma experiência de encher os olhos. Assim foi a 
participação dos 35 funcionários da Cisco do Brasil 
tiveram a oportunidade de participar de uma ação 
social na comunidade de Heliópolis, em São Paulo, 
em parceria com a ONG Habitat para a Humanidade 
Brasil. O time contribuiu para a restauração de um 
centro educacional, que atende a cerca de 180 
crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos de idade.

A iniciativa faz parte das comemorações dos 25 anos 
da chegada da Cisco ao Brasil, que ocorrem durante 
todo o ano com ações em diferentes frentes, e do 
programa global Giving Back Cisco, que incentiva 
seus colaboradores a apoiar causas sociais. 

CONSTRUÇÃO  
E MELHORIAS
A Habitat para a Humanidade Brasil 
começou a atuar no país em 1992, 
motivados pela visão de que toda pessoa 
merece um lugar digno para viver. 
Desde então, já desenvolveu projetos 
sociais em 11 estados e apoiou mais 
de 80 mil pessoas na construção ou 
melhoria de suas casas, assim como no 
acesso à água potável em regiões de 
seca. A organização atua em espaços 
democráticos para propor e incidir por 
políticas públicas de acesso à moradia. 
Além disso, promove capacitações para 
fortalecimento de mulheres, jovens, 
lideranças e comunidades e, através de 
ações de voluntariado e mobilização, 
busca envolver a sociedade na luta pelo 
direito à moradia adequada. Fazemos 
parte da rede global Habitat for Humanity 
presente em mais de 70 países.

NOTAS_[Sustentabilidade Acao Heliopolis].indd   6 27/09/2019   11:05:50
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“Ao longo de sua história no país, a Cisco tem 
desenvolvido várias ações sociais e escolhemos 
esta iniciativa do Habitat como um símbolo da 
nossa gratidão. Foi uma grande felicidade para 
nós, que pudemos contribuir e acompanhar de 
perto o importante trabalho realizado pela ONG e 
pelo centro educacional, que transforma a vida de 
crianças e adolescentes, melhorando seu acesso 
à educação. Foi um dia revigorante para todos”, 
afirmou Larissa Di Pietro, diretora de Marketing da 
Cisco e uma das voluntárias. 

“Há 27 anos atuando pela melhoria habitacional, 
sabemos do impacto que um local precário pode causar 
no desenvolvimento de crianças. Vemos isso todos 
os dias trabalhando com famílias que vivem em casas 
insalubres. E isso não seria diferente com uma escola. 
Esses centros são espaços extremamente importantes 
para a educação, saúde e segurança das crianças, 
mas não recebem verba suficiente para reforma e 
manutenção. Com o apoio da Cisco do Brasil, vamos 
poder promover um espaço melhor e mais digno para 
que as crianças da comunidade possam aprender e se 
desenvolver”, afirma Mário Vieira, diretor Executivo da 
Habitat para a Humanidade Brasil.

AF_Vortex_Anuncio-LiveMagazine-2019-3-1Quarto TEASER.pdf   1   09/09/19   11:08

NOTAS_[Sustentabilidade Acao Heliopolis].indd   7 27/09/2019   11:05:52



8 | Cisco Live Magazine 

COMO DEFENDER 
OS EMAILS 
DOS ATAQUES 
CIBERNÉTICOS

NOTAS

No mais recente relatório de segurança cibernética 
da Cisco, os pesquisadores de ameaças da Talos 
descobriram que o número de novos domínios de 
phishing aumentou 64% de janeiro a março de 2019. 
A prática atinge empresas e usuários pelo ambiente 
de email que, segundo o estudo, teve atenção 
reduzida em termos de segurança depois que a base 

CISCO LIVE CANCÚN

foi transferida para os provedores de serviços de 
computação em nuvem e outras novas tecnologias, 
como internet das coisas (IoT), tomaram a cena e o 
tempo das equipes corporativas de segurança.

Os especialistas da Talos recomendam que a proteção 
seja feita por um Secure Email Gateway (SEG), uma 
espécie de escudo que ajuda a identificar e proteger 
o ambiente de email contra phishing, ransomware e 
fraude, além de spam e chantagens clássicas.

Os SEGs já foram implantados no passado, mas desde 
que as plataformas de email foram transferidas para 
os provedores de serviços em nuvem, as empresas 
passaram a se preocupar menos com o recurso.

Porém, em um estudo de 2018 do ESG sobre email, 
43% dos usuários de email na nuvem disseram que 
precisavam adicionar controles de segurança  
de terceiros. 

O portfólio do Cisco Email Security foi projetado 
desde o início para ser flexível em sua implantação, 
podendo atender a demandas de um SEG local, 
uma solução de email baseada na nuvem ou para 
aumentar a segurança existente em provedores de 
email na nuvem. Essa flexibilidade foi reconhecida no 
recente relatório da Forrester, que citou a Cisco como 
líder na proteção de email.

Se você é um profissional ou líder de TI, sabe que 
participar do Cisco Live Cancún (o maior evento 
de tecnologia da América Latina) é uma das 
melhores oportunidades para aprender e validar 
seus conhecimentos, relacionar-se com colegas 
de todo o mundo e se aprofundar nos produtos e 
soluções da Cisco e seus parceiros que apoiam a 
transformação digital das empresas.

O Cisco Live é a conferência anual mundial de clientes 
e parceiros da Cisco. Foi projetada para criar a base 
de conhecimento para o futuro digital, fornecendo aos 
participantes educação, conexões e inspiração. Este 
ano, o evento acontece de 28 a 31 de outubro.

NOTAS.indd   8 27/09/2019   11:21:38
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ENTREVISTA

O CONSTRUTOR  
DE PONTES

Cofundador da ONG Gerando 
Falcões, o jornalista, escritor e 
empreendedor social Edu Lyra 
conquistou o mundo com sua causa: 
derrubar muros e construir pontes 
entre as favelas e os grandes centros 
de negócios. 
Por meio da educação, cultura 
e esportes, a iniciativa já atende 
em torno de 50 famílias e 
mobiliza grandes empresas e 
empreendedores que geram 
oportunidades para crianças, 
adolescentes e jovens carentes. 
“Meu objetivo é que eles nos ajudem 
a qualificar, gerar oportunidade de 
trabalho”, diz Lyra. Nesta entrevista, 
ele fala sobre a inspiração para 
o projeto e comenta sobre a 
necessidade de o País “acordar” 
para o risco de o avanço tecnológico 
passar ao largo das comunidades 
carentes. “Se nada for feito, mais 
uma vez, favelas e comunidades 
estarão condenadas ao subemprego, 
se é que ele existirá”, alerta. 

ENTREVISTA_[Edu Lyra].indd   10 27/09/2019   11:23:48



ENTREVISTA_[Edu Lyra].indd   11 27/09/2019   11:23:52



12 | Cisco Live Magazine 

CISCO LIVE MAGAZINE: O que é ser um 
empreendedor social? 
Edu Lyra: Um empreendedor social é um rebelde 
com causa. É alguém que desafia e confronta o status 
quo e que empreende para resolver temas delicados 
para a sociedade. A atividade é a mesma de um 
empreendedor; no entanto, o lucro é o impacto social. 
A diferença entre mim e um grande empreendedor é 
que meu grande objetivo, o meu lucro, está em mudar 
vidas, transformar realidades, modelar o futuro, mover 
os trilhos da história e, no meu caso, fazer isso focado 
em moradores de periferia em favelas.

CLM: Sempre em São Paulo? 
EL: Não. No Brasil. Terminaremos o ano com nove 
unidades. Em Poá, na grande São Paulo; na Vila 
Prudente, na Vila Nova Cachoeirinha e no Capão 
Redondo, na capital; em São José do Rio Preto e no 
Guarujá, respectivamente no interior e no litoral de 
São Paulo; no Espírito Santo e em Belo Horizonte, 
Minas Gerais.

CLM: Nas nove unidades em que vocês estão 
presentes, quantas pessoas são impactadas? 
EL: A gente termina o ano com o impacto direto sobre 
50 mil pessoas.

ENTREVISTA

Estamos vivendo uma 
revolução, e minha 
preocupação é que, 
mais uma vez, a favela 
vai ficar para trás e 
órfã. Deveríamos estar 
colocando muito mais 
tecnologia na favela
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CLM: O líder social é diferente do líder 
corporativo? 
EL: Pense em qualquer grande líder empresarial: da 
mesma forma que o Laércio Albuquerque, presidente 
da Cisco, tem que gerar indicadores de performance, 
todos os meus líderes na favela, com o meu modelo 
de gestão, têm que gerar cinco KPIs. Tem gestão da 
rotina, plano de carreira, gratificação se a meta for 
superada, visão de longo prazo, é preciso apresentar 
relatórios trimestrais de metas e passar pelo conselho 
consultivo. Então, é a mesma coisa. O que muda é o 
nosso espaço geográfico de exercício da liderança. A 
gente lidera em meio à violência, à guerra social, em 
um ambiente de extrema complexidade, dentro de 
favelas que não contam com a presença do Estado 
e não têm um aparato público. O nosso campo de 
trabalho é um espaço de violência, dor, desemprego 
e baixa renda. 

CLM: Você tenta trazer 
o poder público para a 
sua causa? 
EL: A gente tenta trazer 
sobretudo a iniciativa 
privada, que é um 
movimento mais veloz. O 
objetivo é que me ajudem 
a qualificar, gerar emprego 
e renda para jovens de 
periferias e favelas.

CLM: Jovens são o seu 
principal foco?  
EL: A gente trabalha 
com educação, utilizando 
esporte e cultura para crianças e adolescentes entre 
6 e 14 anos e qualificação profissional para jovens 
com o uso de tecnologia para inserção no mercado 
de trabalho.

CLM: De onde vieram os recursos intelectuais 
para criar este modelo? 
EL: Há três anos trabalhamos com duas grandes 
consultorias. Uma faz o planejamento estratégico 
e cuida da nossa governança e a outra faz a nossa 
auditoria. Uma terceira empresa nos apoia na gestão 
de métrica, rotinas, etc.

CLM: Você começou o Gerando Falcões sozinho? 
EL: Fundei o Gerando Falcões na favela com 
mais três amigos: o Lemaestro, a Amanda e a 

Maiara. A Maiara se tornou minha esposa. Eles são 
cofundadores. Seis anos atrás, nós começamos 
no quarto de casa, na periferia de Poá, em São 
Paulo. Daí fomos crescendo com a visão de que 
precisávamos derrubar os muros da sociedade e 
construir pontes para as avenidas Faria Lima, Paulista, 
Chedid Jafet ..., pontes com os grandes centros de 
negócio. E acho que deu certo: nós conseguimos 
levar várias empresas como a Cisco para a favela.

CLM: Quantos “nãos” você recebeu nesta 
trajetória? 
EL: (risos) Foram muitos, mas eu nunca disse “não” 

para mim. O meu foco 
nunca esteve no “não” que 
eu levava da sociedade, 
mas no “sim” que eu me 
dava todos os dias. Acho 
que o maior problema 
não é o que acontece 
fora, mas o que acontece 
dentro da gente. Se eu 
estiver bem internamente, 
consigo reverter o “não” 
em “sim”. Eu acredito 
muito que a musculatura 
emocional faz as pessoas 
saltarem e fazerem coisas 
extraordinárias. A Madre 
Tereza de Calcutá disse 
que o maior obstáculo que 

existe é o medo, e eu concordo com ela. Não é a 
distância nem o frio – é o medo.

CLM: Você é religioso? 
EL: Não, eu sou um homem de muita fé. Uma das 
coisas que a gente acredita é no verso do Gilberto Gil, 
“Andar com fé eu vou que a fé não costuma falhar”. 
Naturalmente, como moleque de favela, eu tive a 
influência da igreja na minha vida.

CLM: Você diz que sua mãe foi a grande 
inspiradora da sua vida. Conte um pouco da 
participação dela nesta vontade de mudar. 
EL: Eu nasci em um barraco em uma favela; dormia 
em uma banheira. Meu pai virou CEO de uma 
quadrilha e foi indiciado por roubo a banco. Minha 

ENTREVISTA

O meu foco nunca 
esteve no “não” 
que eu levava da 

sociedade, mas no 
“sim” que eu me dava 

todos os dias
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mãe todos os dias me olhava nos olhos e dizia: “Filho, 
não importa de onde você vem, mas para onde você 
vai”. Minha mãe mudou a minha vida, porque o meio 
jogava um vírus na minha cabeça dizendo que eu 
não podia e ela passava o antivírus dizendo: “Mentira, 
você pode”. Se hoje estou dando uma entrevista para 
um veículo da Cisco e daqui a pouco tenho reunião 
com grandes empresários, é por conta da minha mãe. 
O Estado falhou comigo, a escola pública também 
falhou, mas a minha mãe não falhou.

CLM: Os títulos que você coleciona se revertem 
para a sua causa? 
EL: O tempo todo. O meu papel é utilizar tudo isso – 
os títulos, a minha cor, suor, cabelo, nariz, músculo, 
minha família, esposa, mãe, favela –, usar tudo o que 
me compõe, tudo o que me forma, minha cultura, 
minha comunicação para gerar impacto na favela. 
Esta é a minha razão de viver. Eu existo para isso. Não 
é sobre mim, é sobre os outros que mais precisam.

CLM: Qual é sua avaliação do projeto Gerando 
Falcões? Está dentro do que você espera? 
EL: Naturalmente. De onde eu saí e aonde eu cheguei, 
o voo de lá pra cá parecia impossível. A maioria dos 
meus amigos ficaram no meio do caminho, foram 
para o cemitério, para a cadeia ou para a subsistência. 
Eu moro em Poá, faço questão de morar lá, para as 
pessoas terem uma inspiração. Sou grato por tudo o 
que construímos e aonde chegamos, mas eu tenho 
muita ambição social de construir muito mais. Eu quero 
criar a mais transformadora rede de ONGs do planeta. 
Se conseguirmos, como humanos, fazer shoppings 
e estradas em Marte com meia dúzia de bilionários e 
ainda tivermos favelas e pessoas sem cidadania, sem 
opção de renda, as crianças sem aprender a ler e a 
escrever, este será o maior tapa na cara da sociedade. 

Eu quero resolver um problema nacional, do nosso 
país e fazer com que isso seja um exemplo para o 
mundo, porque favelas existem no mundo todo. Eu 
resolvo isso mobilizando gente. O Gerando Falcões é 
uma plataforma de impacto social, desenvolvimento de 
líderes em favela, gestão e mobilização de recursos 
financeiros. Estes são os pilares que nos farão criar um 
impacto e moldar o futuro.

CLM: Você acha que a revolução que a internet 
causou no comportamento das pessoas impacta 
de alguma forma o seu projeto? 
EL: Facilita muito. Eu me comunico com milhares 
de pessoas todos os dias. Mobilizo a todos para a 
minha causa e estou dando entrevista para a Cisco 
usando tecnologia. Eu me comunico com os meus 
líderes em favelas usando tecnologia. Tenho acesso 
a conteúdo e posso desaguar conteúdos com o 
uso de tecnologia. A minha preocupação é que os 
empregos estão mudando. Estamos vivendo uma 
revolução, e minha preocupação é que, mais uma 
vez, a favela vai ficar para trás e órfã basicamente 
porque o que você aprende hoje será totalmente 
diferente amanhã, e a gente deveria estar colocando 
muito mais tecnologia, formando geradores de 
códigos, programadores, desenvolvedores, designs, 
estilistas tecnológicos na favela. Mas isso não 
está acontecendo. Isso que significa que, lá na 
frente, teremos novamente um grande número 
de desempregados e a favela tendo acesso a 
subempregos, se é que eles vão existir porque, com 
a automatização, talvez tudo o que for repetitivo 
não exista mais. Eu tenho uma preocupação muito 
grande em como a gente vai conseguir dar conta 
deste problema. O Brasil precisa pensar mais nisto. 
Este é o nosso hexa. O Brasil precisa pensar nisto 
com mais velocidade.

ENTREVISTA_[Edu Lyra].indd   15 27/09/2019   11:23:58
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A ABEP (Associação Brasileira de Entidades 
Estaduais de Tecnologia da Informação e 
Comunicação) e o CONSAD (Conselho Nacional 
de Secretários de Estado de Administração) 
uniram esforços para lançar o GTD.Gov (Grupo de 
Transformação Digital dos Estados e DF), uma rede 
nacional que reúne especialistas de todo o País.

Pela primeira vez no Brasil, as áreas de gestão, 
negócio e TIC dos estados se unem em torno de 
uma pauta: olhar a transformação digital tanto sob 
a óptica dos negócios de governo quanto pela da 

Grupo nacional de servidores e empregados públicos voluntários 
traçam sugestões para concretizar o tema no Brasil

GOVERNOS  
ALINHADOS COM A 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

tecnologia, com prioridade para a experiência dos 
usuários dos serviços públicos. 

Até o final de 2019, o grupo pretende entregar a 
todos os governadores um documento contendo 
recomendações de transformação digital para 
os estados que poderão ser replicadas para 
os municípios. Nesta entrevista, Lutiano Silva, 
presidente do Centro de Gestão da Tecnologia da 
Informação do Amapá (PRODAP-AP) e presidente 
executivo da ABEP, e Thiago Ávila, superintendente 
de Produção da Informação na Secretaria 
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colaboradores) com 
capacidade técnica 
e institucional 
para viabilizar a 
transformação 
digital nos estados 
e DF. Geramos 
grandes entregas 
entre a primeira 
reunião, no fim de 
maio, e a segunda, 
no final de agosto 
de 2019. Sabemos 
que a transformação 

digital em todos os estados do Brasil e DF tem 
condições muito maiores de se tornar uma realidade 
com impacto e benefícios para os brasileiros. Também 
ressalto que o desenvolvimento da Estratégia Nacional 
de Saúde Digital e a plataforma Meu DigiSUS serão 
bastante acelerados, pois todas as demais unidades 
federativas estarão acompanhando o desenvolvimento 

de Planejamento de Alagoas (SEPLAG-AL) e 
coordenador do GTD.Gov, falam sobre os objetivos 
do grupo, o status da transformação digital no setor 
público e os caminhos para inovar.

CISCO LIVE MAGAZINE (CLM): Por que criar um 
grupo de trabalho para discutir transformação 
digital no setor público? Quais são os objetivos do 
grupo?
Thiago Ávila (TA) – O Grupo de Trabalho Conjunto 
para a Transformação Digital nos Governos Estaduais 
e Distrital (GTD.Gov) possui um foco: avaliar os 
impactos e construir soluções e encaminhamentos 
para a transformação digital nas esferas estadual e 
distrital da administração pública brasileira e atuar 
como um instrumento de geração de valor ao serviço 
público, bem como de otimização da inteligência das 
atividades e do custo do poder público. Criamos este 
grupo por entender que os governos estaduais e o 
distrital possuem características específicas, bem 
distintas das características da União e dos municípios 
no âmbito do modelo federativo do Brasil, e que 
requerem foco e atuação específica.

CLM: Quais são as primeiras ações e quais os 
resultados conquistados pelo GTD.Gov até agora? 
Existe algum exemplo prático para citar?
TA – A formação do grupo, que inicialmente contava 
com cerca de 20 especialistas de 11 unidades 
federativas e atualmente conta com mais de 60 
especialistas de 16 unidades federativas, é o 
primeiro grande resultado. Reunimos um time forte 
de especialistas (servidores, empregados públicos e 
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desta estratégia a partir 
do projeto-piloto e se 
preparando para poder 
operacionalizar este 
grande projeto com a 
máxima rapidez e impacto, 
mediante o cronograma 
a ser estabelecido pelo 
Ministério da Saúde, 
DATASUS, Conselho 
Nacional dos Secretários 
de Saúde Estaduais 
(CONASS) e Municipais 
(CONASEMS) e demais 
instituições envolvidas. 

Lutiano Silva (LS) 
– Além das ações 
de fortalecimento do 
compartilhamento 
de experiências e 
conhecimentos entre 
os governos estaduais, 
academia e mercado sobre 
a pauta da Transformação 
Digital (TD) e o Governo 
Digital (GD), o GTD.Gov 
passa a se posicionar 
como um ente estratégico 
para fortalecer a pauta 
política e estratégica 
de TD/GD nos estados 
e também no âmbito 
nacional, com a interface 
com o governo federal. 

CLM: Como se traduz “a 
lógica da transformação 
digital” quando 
pensamos em governo?
TA – Esta lógica aplicada 
ao setor público é 
conhecida como governo 
digital. Trata-se de: (1) identificar e catalogar a oferta 
de serviços ao usuário conforme determinado pela 
Lei Federal 13.460/2017 e legislação correlata; (2) 
identificar os serviços passíveis de eliminação ou 
fusão com outros serviços existentes; (3) identificar os 
serviços passíveis de simplificação, desburocratização 
e transformação digital; (4) reformular o modus 
operandi destes serviços, incorporando novos 
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conceitos, métodos e 
tecnologias; (5) testar, 
validar e disponibilizar 
tais serviços ao usuário 
do serviço público 
e (6) disponibilizar 
mecanismos de pós-
serviço que permitam que 
o usuário avalie o serviço 
continuamente, visando 
ao seu aprimoramento, 
ou, ainda, que o usuário 
se manifeste (reclame, 
elogie, denuncie) sobre 
o serviço por meio das 
ouvidorias. Tudo isto se 
baseia em uma estrutura 
inteligente de identificação 
digital do cidadão, 
segurança jurídica e 
técnica na tramitação de 
procedimentos e proteção 
dos dados pessoais. 
Neste contexto, é 
fundamental que o 
Estado entenda qual é a 
jornada do usuário para 
cada serviço público, 
tornando-a inteligente e 
relevante para o cidadão. 
Esta jornada não deve ser 
apenas uma obrigação 
para com o Estado, mas 
um dever cívico em uma 
sociedade democrática e 
desenvolvida.

CLM: Qual é a maturidade do governo quando 
falamos em transformação digital? Que tipo de 
projetos estão avançados e onde ainda há muito 
para evoluir?
LS – O governo federal vem evoluindo muito 
rapidamente em matéria de transformação digital. 
Está desenvolvendo projetos de alto impacto, como 

“O governo de 
Minas Gerais calcula 

que cada serviço 
presencial custa em 

média R$ 17,00, 
enquanto um  
serviço digital  

custa R$ 0,50” 
Thiago Ávila, superintendente de Produção da 
Informação na Secretaria de Planejamento de 

Alagoas (SEPLAG-AL)
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a Estratégia Nacional 
de Saúde Digital, a 
Identificação Civil 
Nacional, o login único 
gov.br, o portal gov.
br, a plataforma digital 
do INSS, entre outros 
inúmeros casos. O 
desafio está nos governos 
subnacionais, em nível 
estadual e distrital e 
principalmente no nível 
municipal. O estágio de 
maturidade é variado e 
alvo de estudo do GTD.
Gov para que sejam 
identificadas, mediante 
uma pesquisa específica, 
as capacidades de 
governança para a transformação digital. Destaco 
que esta diversidade relacionada à governança da 
transformação é um dos principais motivadores para 
a criação do grupo. 

CLM: Há orçamento para a transformação digital no 
Brasil?
LS – Em partes. Existem ações orçamentárias 
voltadas para projetos com características digitais, 
mas que necessariamente não são comprometidos 
com a transformação dos negócios e da 
cultura organizacional, que é preconizada pela 
transformação digital. A governança orçamentária 
e financeira para projetos de digitalização é um 
dos pilares estratégicos de uma boa governança 
para a transformação digital e passa inicialmente 
pela clareza dos níveis estratégicos para distinguir 
o que é daquilo que não é transformação digital e, 
especialmente, quais impactos e resultados são 
esperados.

CLM: Por que a oferta de serviços eletrônicos é 
importante para a população?
TA – Em uma sociedade digital, o usuário deseja 
acessar os serviços de qualquer lugar e por diversos 
dispositivos. Tudo o que o usuário não deseja é 
se deslocar para uma unidade de atendimento 
presencial, enfrentar fila e perder boa parte do 
seu dia para ter acesso a um serviço, seja ele 
público ou privado. O custo do serviço presencial 
é extremamente alto, pois envolve despesas com 
servidores para pré-atendimento, despesas prediais 

(aluguel, energia, telefonia, 
água, limpeza, internet, 
etc.) com a estrutura das 
unidades de atendimento, 
mobiliário, equipamentos 
e gasto de tempo, 
dada a burocracia nos 
procedimentos. Além 
disso, o atendimento 
presencial costuma 
obrigar o usuário a se 
dirigir à unidade do 
governo mais de uma 
vez, o que lhe impõe 
custos com deslocamento 
e outras despesas e 
desperdiça seu tempo 
útil para atividade laboral. 
O serviço digital elimina 

a grande maioria destas despesas do Estado e do 
cidadão e ainda oferece um serviço de alto valor 
agregado e que pode ser avaliado pelo usuário para 
que o Estado possa aprimorá-lo continuamente. 
Todavia, é preciso que haja todo um arcabouço 
legal e de segurança para a oferta do serviço 
digital, iniciando-se por uma estrutura robusta de 
identificação dos usuários e validade jurídica dos 
atos digitais. O cidadão é digital, os serviços estão 
sendo digitais e o Estado também precisa ser digital.

CLM: Uma das buscas do governo é reduzir a 
burocracia e ganhar eficiência de forma geral. A 
transformação digital pode ser uma aliada nesta 
batalha? Como?
TA – A literatura apresenta que o custo de um serviço 
digital é 97% menor que o de um serviço presencial. 
O governo de Minas Gerais calcula que, em média, 
cada serviço presencial custa R$ 17,00, enquanto 
um serviço digital custa R$ 0,50. Em cenários de 
restrição fiscal, o investimento em transformação 
digital é um dos melhores caminhos para redução 
do custo do Estado. Com a transformação digital, 
diversos documentos que eram exigidos do cidadão 
ou serão digitais ou simplesmente deixarão de 
existir. Um exemplo é a carteira de trabalho. Com 
sua versão digital, ela deixou de ser um documento 
e passou a ser um meio de controle e de acesso do 
trabalhador a seus direitos e deveres trabalhistas. 
A legislação vigente, especialmente a Lei Federal 
13.726/2018, determina que o Estado deve ser 
racionalizado e simplificado. A transformação digital 

Thiago Ávila da SEPLAG-AL (esq.) e 
Lutiano Silva do PRODAP-AP
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“Estudo da ABEP 
aponta que cada  

R$ 1,00 investido em 
TIC reduz em  

R$ 9,42 os gastos 
de governo”

Lutiano Silva, presidente do Centro de Gestão da 
Tecnologia da Informação do Amapá (PRODAP-AP)

é a maior aliada para que o Estado tenha um serviço 
inteligente, inovador e de alto valor agregado.

CLM: Há estudos, locais ou internacionais, sobre a 
redução de custos que a digitalização gera para os 
governos e para os cidadãos?
LS – Em 2017, a ABEP-TIC contratou um estudo 
sobre o impacto de investimento em TIC pública nos 
estados. Ele aponta que cada R$ 1,00 investido em 
TIC reduz em R$ 9,42 os gastos do governo. Outro 
número indicado pela pesquisa é o impacto direto 
no Produto Interno Bruto dos estados: para cada 
1% de aumento de investimentos dos governos em 
TIC, o PIB aumentará 0,058%. A pesquisa teve como 
referência o artigo norte-americano “Os orçamentos 
de TI explicam o tamanho dos governos?”, publicado 
na Management Science, além de conceitos 
da OCDE (Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico) que priorizam o uso da 
tecnologia em áreas como Educação e Saúde.
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COLABORAÇÃO

Imagine que você está entrando em uma sala de 
conferências para uma grande reunião. Como é a 
primeira pessoa a chegar à sala, a tela na parede acorda 
quando você entra. “Oi”, diz, reproduzindo seu nome. 
“Vejo no seu calendário que sua reunião começa em 
cinco minutos. Quer se conectar agora?”

“Ainda não”, você responde, pois precisa falar com alguém 
antes. E então você pede: “OK, Webex, ligue para a Kátia”.

Existem 199 “Kátias” na lista da sua empresa, mas 
o sistema parece saber qual delas você quer dizer. 
“Kátia Noronha?”, pergunta. “Sim!”, você diz. O sistema 
conecta você para falar com a Kátia e se despede.

“Sua reunião começa em dois minutos. Quer participar 
agora?”, a tela pergunta. “Claro!”, você responde. 
“Vamos lá.” Três pessoas que você nunca viu antes 
estão na reunião logo que você entra. Como suporte, 
o nome e o título de cada uma delas aparecem na tela 
abaixo do rosto e os perfis deles são enviados a você.

Como os 300 milhões de usuários mensais da 
plataforma Cisco Webex, você não precisa mais fazer 
este exercício de imaginação. A colaboração cognitiva já 
está disponível na plataforma e ganhará novos recursos 
ao longo dos próximos meses. 

A ideia é que a tecnologia funcione como um grande 
assistente que não apenas cuida das coisas técnicas, 

Cisco Webex incorpora conceito de colaboração cognitiva e  
torna as reuniões virtuais mais intuitivas e menos complexas

REUNIÕES A 
DISTÂNCIA E 
INTELIGENTES

mas também coloca observações úteis no meio da 
conversa. Somado à inteligência, este contexto ajuda a 
construir relacionamentos mais sólidos, ter conversas 
melhores com os clientes e tomar decisões mais 
inteligentes e rápidas.

Assistente virtual

 A função people insights, por exemplo, apresenta, 
em tempo real, o perfil profissional das pessoas com 
quem você está se encontrando. O sistema busca 
informações públicas, disponíveis na web, para criar 
o perfil de pessoas e empresas e mantém os dados 
atualizados com as últimas notícias. 

A nova proatividade do Assistente Webex permite que 
o usuário entre na sala e seja questionado se deseja 
participar da reunião. Integrado ao First Match, o recurso 
já está disponível em toda a série Webex Room. A 
função proativa está disponível em edição limitada, mas 
será liberada em junho de 2020.

“A colaboração cognitiva é um divisor de águas para os 
clientes da Cisco em todos os setores”, diz Amy Chang, 
vice-presidente sênior e gerente geral do Collaboration 
Technology Group da Cisco. “Quando permitimos que 
as pessoas trabalhem em trabalhem em colaboração 
de onde quer que estejam de maneira intuitiva, fácil e 
inteligente, tornamos suas experiências de trabalho e 
vida melhores e mais produtivas”, finaliza.
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O IMPERATIVO DA 
REVOLUÇÃO 
DIGITAL
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Portar um smartphone hoje se tornou algo tão 
comum e necessário que muitos se sentem mal 
e não conseguem seguir o dia quando esquecem 
o pequeno aparelho em casa. Além das ligações, 
cada vez mais raras, o dispositivo é usado para 
infinitas atividades pessoais e profissionais. Estima-
se que 67% da população 
mundial, ou 5,1 bilhões 
de pessoas, usam algum 
tipo de aparelho celular – 
um dado que não pode, 
nem deve, ser ignorado 
por qualquer governo, 
empresa ou empreendedor 
em vias de expandir ou 
desenvolver um novo 
negócio, porque traduz 
o atual comportamento 
da sociedade - é pelo 
smartphone que devem 
passar a grande maioria 
das atividades daqui para 
a frente.

“Os smartphones hoje 
possuem mais capacidade 
de processamento do 
que a operação Apollo que levou o homem à Lua em 
1969. As grandes empresas têm aplicativos rodando 
nos dispositivos dos clientes com capacidade de 
monitorar comportamentos e com acesso às suas 
carteiras digitais. Estas oportunidades não podem ser 
ignoradas”, comenta Severiano Leão Macedo, digital 
transformation advisor da Cisco. “As organizações que 
se conectam ao cérebro digital (smartphones) dos 
clientes têm mais chances de sucesso”, completa.

Já não se trata mais de 
quebra de paradigma. As 
empresas caminham para 
a digitalização não apenas 
porque querem reduzir custos, 
mas para se alinhar ao estilo 
de vida dos consumidores

Pensando em Brasil, gastamos 
em média três horas por dia 
usando aplicativos em 
aparelho celular, e é 
este o comportamento 
com o qual as 
organizações tentam se 
alinhar para alcançar novas 
oportunidades. Esta corrida alterou muitos negócios 
e segmentos, se pensarmos em concorrência. 
Vejamos: no princípio, as tecnologias da informação 
eram empregadas meramente como suporte aos 
processos organizacionais, sendo mais um diferencial 
competitivo. Agora estamos diante do principal 
instrumento não só de retorno para o negócio, mas, 
sobretudo, de criação novos modelos de negócios e 
fontes de receita. 

Consultorias especializadas 
em tecnologia indicam 
que a transformação se 
tornou um tema dominante. 
A evolução contínua dos 
negócios explora novos 
modelos com o objetivo de 
alinhar os mundos físico 
e digital de forma mais 
direta para colaboradores, 
parceiros e clientes.

“A transformação digital 
muda a maneira como se 
faz algo, tornando o modelo 
tão bom que as pessoas 
nunca mais vão querer o 
antigo”, sintetiza Jim Grube, 
chief technology evangelist 
da Cisco. “Um exemplo 

desta mudança são as montadoras de veículos, que, 
com a estratégia digital, deixaram de ser empresas de 
fabricação de automóveis e estão se transformando 
em empresas de transporte digital”, emenda.

Práticas disruptivas

Mas é preciso dizer que a digitalização não se resume 
à adoção de novas tecnologias: envolve também 

“A rede intuitiva 
aprende com os 

dispositivos conectados, 
as aplicações com os 

usuários internos e  
com os clientes”

Malko Saez, gerente de  
Desenvolvimento de Negócios da Cisco
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CAPAajustes organizacionais 
e estratégicos. De nada 
adianta implementar um 
ambiente digital, indústria 
4.0, estratégia omnichannel, 
usar bots e falar em 
inteligência artificial, se o 
mindset, os processos e a 
cultura organizacional são 
analógicos. A tecnologia 
entra com a infraestrutura 
para dar suporte a esta 
transformação, garantindo 
segurança, agilidade e 
flexibilidade.

Nas duas últimas décadas, 
diversos novos conceitos 
tecnológicos contribuíram 
para mudar paradigmas, 
entre eles a internet, a 
mobilidade, a análise de 
dados e o big data, a 
comunicação unificada, a computação na nuvem e 
as redes IP. “Como a infraestrutura é parte essencial 

nesta transição dos negócios e as 
empresas estão com orçamentos 

estrangulados, com 90% 
dos gastos destinados à 
manutenção, os recursos de 
automatização otimizam os 

10% restantes do orçamento 
para inovação”, sinaliza Grube.

5ª Geração

As redes IP revolucionaram a infraestrutura das 
empresas e das operadoras de telecomunicações, 
estas atualmente suportadas por backbones IP 
e redes ópticas, algo tão imprescindível para a 
disseminação das redes 3G e 4G quanto para a 
pavimentação da infraestrutura 5G. 

A promessa é de que a 
nova tecnologia facilite a 
gestão de rede para até mil 
dispositivos por quilômetro 
quadrado e lhes possibilite 
mais mobilidade, além de 
entregar baixíssima latência 
(na ordem de milissegundo) 
mesmo com vários 
dispositivos conectados 
simultaneamente. 

No Brasil, o 5G também 
aproveitará os investimentos 
recentes feitos pelas 

operadoras na virtualização das redes. O modelo 
tradicional já não permitia escalabilidade e exigiu a 
implementação de soluções de virtualização de redes. 
A nova geração de telefonia móvel será suportada por 
funções de rede na nuvem e com arquitetura de edge 
computing por meio de data centers descentralizados 
para aproximar o processamento dos usuários, 
visando à baixa latência e proporcionando novos 
modelos de negócio.

Paralelamente, o Wi-Fi 6, também conhecido como 
802.11ax, novo padrão para redes Wi-Fi, está 
impulsionando novas experiências imersivas sem fio 
e conectando bilhões de coisas. O padrão visa unir 
a liberdade e a alta velocidade da conexão sem fio 
Gigabit Ethernet à confiabilidade e à previsibilidade 
encontradas em frequências de rádio licenciadas. 

Rodrigo Uchoa, diretor de Negócios para 
Transformação Digital da Cisco, afirmou, em 
apresentação durante o CIAB, evento de tecnologia 
dos bancos, que o futuro das empresas está 
associado à expansão do 5G, à introdução do 
Wi-Fi 6 e à transformação das redes corporativas. 
Elas vão demandar conectividade contínua e 
transparente e permitirão o uso de tecnologias 
emergentes como blockchain, realidade aumentada 
(AR) e realidade virtual (VR).

“As organizações 
que se conectam 

diretamente ao cérebro 
digital (smartphones) 
dos clientes têm mais 

chances de sucesso do 
que aquelas que ainda 

insistem na comunicação 
com o cérebro biológico”

 Severiano Leão Macedo, digital 
transformation advisor da Cisco
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empresas e máquinas, de maneira segura e confiável.

Fale com nossos especialistas sobre nossas soluções digitais. 

24-29_MATCAPA.indd   26 27/09/2019   11:51:06



As empresas prosperam com inovação.
Trabalhamos para moldar a sua.

www.orange-business.com/br

SD-WAN SD-LAN
Comunicações

Unificadas

Na Orange Business Services, acreditamos que a inovação é baseada em 
um ecossistema global onde o cliente vem primeiro. Conectamos pessoas, 
empresas e máquinas, de maneira segura e confiável.

Fale com nossos especialistas sobre nossas soluções digitais. 

24-29_MATCAPA.indd   27 27/09/2019   11:51:06



28 | Cisco Live Magazine 

Automatização

Como contribuição para a evolução dos negócios, 
a infraestrutura de rede também vem ganhando 
recursos de inteligência artificial e aprendizado 
de máquinas, ou machine learning, para dar mais 
segurança às operações e agilidade às decisões. 

Malko Saez, gerente de Desenvolvimento de Negócios 
da Cisco, lembra que os ambientes corporativos se 
tornam ainda mais complexos com a presença dos 
dispositivos conectados sob o conceito de internet das 
coisas (IoT). “Isto exige, além de mais capacidade das 
infraestruturas, uma dose de automatização das redes 
para que as empresas possam lidar com todas as 
demandas de forma eficiente”, comenta. Segundo ele, 
este cenário justifica os investimentos em tecnologias 
intuitivas ou inteligentes, aquelas que concentram 
recursos de inteligência artificial e de machine learning. 

“A rede intuitiva aprende com os equipamentos 
conectados, com os usuários internos, clientes e 
aplicações”, explica Saez. 

Além da IA, outras novas tecnologias 
também caminham para mudar a forma 

como as empresas fazem negócios, 
a exemplo do aprendizado 
de máquina, dos dispositivos 
vestíveis, do blockchain, da 

impressão 3D, das realidades 
virtual (VR) e aumentada (AR) e de 

recursos como o gêmeo digital. Na manufatura, estas 
tecnologias contribuem para a revolução da indústria 
4.0, um novo modelo fabril que prevê produtos 
customizados em massa, plantas autônomas e 
integração total da cadeia de valor.

Estima-se que apenas 13% das organizações 
perceberam todo o impacto de seus investimentos 
digitais, que lhes permitem crescer e economizar em 
custos. A expectativa é de que o uso combinado de 
tecnologias poderia poupar até US$ 16 bilhões às 
grandes companhias. A inteligência artificial, a robótica 
e o aprendizado de máquina permitirão reelaborar os 
produtos digitalmente, o que poderá aumentar a receita 
líquida e, portanto, a capitalização das empresas.

Em relação ao trabalho, hoje muitas empresas 
investem em espaços compartilhados e jornadas 
híbridas, combinando trabalho no escritório e no 

home office. A revolução é tal que, em algumas 
empresas, se todos os funcionários fossem para o 
escritório ao mesmo tempo, não haveria estações 
de trabalho para todos. Espaços de coworking – 
compartilhamento de espaço e recursos de escritório 
– também se disseminam nas grandes cidades, e 
muitas pequenas empresas nem têm sede física: 
optam por aproveitar esses espaços quando precisam 
de um ambiente mais corporativo e dividem o tempo 
com trabalho remoto.

Entre as tecnologias habilitadoras de todas estas 
revoluções, um dos destaques é a computação na 
nuvem, que já derrubou os mitos acerca da segurança. 
O conceito de nuvens privadas, públicas e híbridas 
evoluiu para o de multicloud. Com ela, as empresas 
podem contar com diversas nuvens públicas e 
privadas utilizadas para diferentes aplicações. 

A segurança também evoluiu. Até bem 
pouco tempo atrás, as implementações 
eram baseadas em segurança de 
perímetro por meio de firewalls e demais sistemas 
de proteção. É preciso ter consciência de que as 
principais quebras de segurança estão ligadas 
à falta de adoção de medidas de segurança, de 
melhores práticas e atualização dos ambientes 
em relação às vulnerabilidades e infecções que 
estão circulando pelo mundo. É fundamental ter os 
sistemas operacionais atualizados, assim como web 
server e aplicações. Também é preciso trabalhar a 
governança, que resumidamente define quem está 
ligado a quais dados. 

Um novo conceito que despontou recentemente é o 
de segurança cognitiva. A inteligência artificial, aliada 
à cibersegurança, ajuda equipes a se dedicarem 
exclusivamente aos eventos mais críticos, propiciando 
mais eficiência na gestão de riscos do negócio.

Todas estas novas tecnologias, no entanto, só 
resultarão em uma empresa digital de sucesso se 
as organizações criarem modelos de negócio que 
também contemplem o insucesso, ou seja, que 
absorvam a agilidade e a cultura das startups, cujo 
grande diferencial é lidar bem com o fracasso. 

Jim Grube recomenda que as empresas aprendam 
rapidamente a conviver com os erros para evitar grandes 
prejuízos. “Isso significa que temos que literalmente 
pensar em formas de premiar o erro”, defende.
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O setor varejista tem despontado como exemplo de 
uso de novas tecnologias para enfrentar o aumento 
da competitividade e se alinhar com a consolidação 
das redes sociais como canal de relacionamento 
com clientes.

Evoluindo da simples automação comercial 
para modelos e estratégias de multicanalidade 
e omnichannel, as empresas do setor varejista 
promoveram a integração dos diferentes canais.

A multicanalidade é a capacidade de atender o 
consumidor de forma eficiente e eficaz por meio de 
um ponto de contato da empresa tanto online quanto 
offline. Já a estratégia omnichannel visa oferecer a 
mesma experiência de compra para o cliente em 
qualquer um dos canais de interação com a empresa. 

Esta experiência pode ser iniciada em um canal e 
finalizada em outro, sem interrupções prejudiciais 
à jornada do consumidor. Associada à internet das 
coisas (IoT) e aos recursos de analytics e big data, 
a estratégia omnichannel produz dados muito mais 
relevantes sobre o perfil dos consumidores. 

É crescente também o uso da inteligência artificial 
pelo varejo, não apenas por meio de assistentes 
virtuais, mas também nas operações digitais para 
alavancagem das lojas físicas, em logística, crédito e 
cobrança, marketing e até em recursos humanos.

“A transformação digital 
muda a maneira como 
se faz algo, tornando o 
modelo tão bom que as 
pessoas nunca mais vão 

querer o antigo”
Jim Grube, chief technoloy  

evangelist da Cisco 

VAREJO 
INTELIGENTE, O 
FOCO NA JORNADA 
DO CLIENTE
Com uso de tecnologias 
de ponta, setor avança na 
personalização do atendimento 
ao consumidor
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WI-FI MEDE “TEMPERATURA” 
DE EVENTO EM SP
Utilizando tecnologia Cisco Meraki, EXPOLL 19  
entregou conectividade aos visitantes e mapeou zonas  
de calor para ampliar dados fornecidos aos expositores

VOZ DO CLIENTE

Organizadores e expositores de eventos sabem o quão 
raro e importante é a disponibilidade de uma rede Wi-Fi 
de alto desempenho em eventos. E mais: conhecem 
a relevância da captação de informações sobre os 
visitantes. Agora imagine um recurso que entregue 
estes dois valores conjuntamente? Esta foi a experiência 
aplicada pelo EP Grupo na EXPOLL 19 (Expo Licensing 
Latam). A organização inovou ao oferecer conexão 
Wi-Fi de alto desempenho gratuitamente e utilizar a 
infraestrutura para, em tempo real, captar informações 
relevantes para os expositores.

A EXPOLL reúne marcas globais, como os 
personagens da Disney, e empresas interessadas no 
licenciamento. Em sua 13ª edição, o evento contou, 
este ano, com a participação de 45 expositores e 

aproximadamente 2500 visitantes do Brasil e da 
América Latina, a maioria empresários de diferentes 
segmentos - fabricantes, importadores e varejistas 
- de diversos setores como papelaria, confecção, 
alimentos, utilidades domésticas, festas, varejo etc.

Em uma ação conjunta, a B2ON parceira Cisco, e a 
AE/IM instalaram em poucas horas uma solução de 
rede Wi-Fi inteligente, composta por Access Pointes 
e toda a infraestrutura física necessária (Cabeamento 
Cat6, Montagem, Switch Meraki Gigabit PoE e Firewall 
MX), para oferecer conexão sem fio à internet em 
todas as dependências do evento. 

A tecnologia também permitiu fazer um Raio-X 
do comportamento do visitante em tempo real. A 
organização pode identificar, por exemplo, os estandes 
que receberam maior número de visitantes, os horários 
de pico de visitação e os corredores mais atrativos.

Em tempo real

“Disponibilizamos a visibilidade de todo o mapa 
de calor dos dispositivos conectados à rede e 
quantificamos os usuários“, explica Valdemir Cardoso, 
CEO da B2On. Marici Ferreira, diretora executiva do 
EP Grupo, diz que, com a presença do robô com 
inteligência artificial e o Wi-Fi inteligente, foi possível 
visualizar como estas duas tecnologias podem fazer 
diferença para organizadores e patrocinadores de 
eventos. Segundo ela, o mapa de calor é um atrativo, 
porque permite que sejam feitas ações em tempo real.
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A LÍDER BRASILEIRA  
DE TV PAGA SE PREPARA 
PARA A INTEGRAÇÃO  
DE NEGÓCIOS E NUVEM 
COM A CISCO ACI

Com cerca de 50 milhões 
de assinantes e mais  
de 18 milhões de 
espectadores diários, a 
Globosat é líder de mercado 
no Brasil em programação 
de TV por assinatura. Seu 
portfólio inclui 33 canais HD 
e pay-perview, oito serviços 
de conteúdo sob demanda e 
um serviço exclusivo da TV 
Everywhere. A Globosat é 
uma subsidiária integral  
do Grupo Globo

A única constante na indústria da mídia é a mudança. 
As transmissões tradicionais pelo ar e as redes de 
cabo SDI estão sendo substituídas pela distribuição 
de conteúdo baseada em IP. Já quase não existem 
linhas que separam a televisão, o rádio e o conteúdo 
online. Atualmente, vemos uma diversidade de mídias 
acessíveis através de diversos canais e dispositivos 
de distribuição. E a indústria continua a seguir rumo à 
programação 4K, 5K e até 8K.

Para o Grupo Globo – o maior grupo de meios 
de comunicação da América Latina e empresa-

mãe da Globosat – essas mudanças têm impactos 
arrebatadores. E a equipe executiva do Grupo 
Globo está encontrando novas maneiras de integrar 
suas subsidiárias e fazê-las avançar em sincronia.

“Estamos unificando a infraestrutura de tecnologia 
em todas as empresas para melhorar a eficiência 
operacional e a de custos”, diz Leandro Jardim, 
coordenador de Rede da Globosat. “E isso começa 
com a rede.”

“A visão de longo prazo”, explica ele, “é ter uma 
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arquitetura de rede 
para todas as empresas 
do Grupo, um modelo 
padronizado de estrutura 
e política para gerenciar 
operações de negócios, 
proteger e compartilhar 
aplicativos e distribuir 
conteúdo.”

A Globosat, em conjunto 
com sua empresa irmã, a 
TV Globo, está ajudando 
a abrir este caminho. 
As duas empresas 
implantaram a Cisco ACI, a 
principal solução de rede definida por software (SDN) 
do setor, para integrar e simplificar suas operações de 
data center. Raphael Ramos, engenheiro de Rede da 
Globosat, acredita que esta é uma solução que pode 
ajudar a unificar e transformar todas as subsidiárias do 
Grupo Globo.

“A Cisco ACI é mais consistente e mais fácil de 
gerenciar que as redes tradicionais”, diz Ramos. “E 
pode ser estendida para qualquer lugar.”

Aliviar gargalos e  
aprimorar a segurança

A mudança da indústria para a programação 4K e 
a distribuição baseada em IP ajudaram muitos data 
centers a ultrapassar suas limitações de largura de 
banda e armazenamento. Para a Globosat, que não 
é apenas uma distribuidora de mídia, mas também a 
maior criadora de conteúdo e programas na América 
Latina, a combinação dos switches Cisco ACI e Nexus 
9000 aliviou grandes gargalos.

“Somos uma empresa de transmissão; por isso, 
não podemos interromper nosso serviço”, diz 
Ramos, referindo-se aos problemas com firewall 
e armazenamento no passado. “O Nexus 9000 
possui uma interface de alta velocidade e alta 
densidade, ideal para transmissões. E pode ser 
escalonado horizontalmente, o que é rentável para 
nós”, completa.

Os recursos de integração 
e segmentação da Cisco 
ACI causaram ainda mais 
impacto. A Globosat 
integrou sua rede com 
as soluções Palo Alto 
e VMware, criou um 
ambiente multi-tenant 
para suas equipes 
internas e estabeleceu 
regras granulares para o 
gerenciamento de tráfego 
e aplicativos.

“Com a integração e 
segmentação da Cisco 

ACI, eliminamos nossos gargalos e melhoramos nossa 
segurança”, afirma Leandro Melo, engenheiro de Rede 
da Globosat. “Posso criar grupos de endpoints, regras 
e políticas muito rapidamente e posso ver todas as 
conexões e dependências. É muito mais fácil para mim.”

“Com a integração e 
segmentação da Cisco  
ACI, eliminamos nossos 
gargalos e melhoramos 

nossa segurança”
Leandro Melo, engenheiro de rede da Globosat
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Estender a rede e o modelo de políticas

A rede inclui duas spines e 12 leaves e em breve 
será estendida além do data center primário da 
Globosat. A empresa está se preparando para 
estender a estrutura da rede para uma instalação 
de localização compartilhada usando um switch leaf 
remoto da Cisco ACI e planeja estender a rede para 
filiais e ambientes de nuvem no futuro.

VOZ DO CLIENTE

“Queremos uma rede 
para todos os nossos 
links, incluindo filiais, 

instalações de recuperação 
de desastres e a nuvem 
pública. A Cisco ACI é 

perfeita porque é simples, 
escalonável e nós  

podemos controlar tudo  
com políticas”

Leandro Jardim, coordenador  
de rede da Globosat

“Queremos uma rede para todos os nossos links, 
incluindo filiais, instalações de recuperação de 
desastres e a nuvem pública”, diz Jardim. “A Cisco 
ACI é perfeita porque é simples, escalonável, e nós 
podemos controlar tudo com políticas.”

Além de melhorias tecnológicas e operacionais, 
Ramos diz que a Cisco ACI aumentou a sinergia 
entre as equipes de infraestrutura e aplicativos  
da Globosat.

“No passado, não entendíamos realmente os 
aplicativos, suas conexões ou suas dependências”, 
explica, observando a parceria que foi necessária 
para criar políticas detalhadas para os aplicativos 
corporativos da Globosat e para transferi-las para 
a estrutura da Cisco ACI. “Nós agora temos mais 
visibilidade e somos mais colaborativos e eficientes 
em nossos processos.”

Se tudo progredir como esperado, os níveis de 
visibilidade, colaboração e eficiência serão estendidos 
em breve para todas as subsidiárias do Grupo Globo.

“Em comparação com a rede tradicional, a Cisco 
ACI nos deu uma mentalidade diferente e uma nova 
abordagem”, acrescenta Jardim. “Aprendemos a 
tecnologia, mudamos nossas operações do dia 
a dia e agora estamos vendo os benefícios da 
implementação.”
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ALINHAMENTO GLOBAL
COM A INDÚSTRIA 4.0
BAT do Chile renova parque tecnológico atendendo 
às metas de transformação digital do Grupo

O poder da tecnologia está sendo sentido em todo 
o ambiente industrial e mudando fundamentalmente 
os métodos de produção. Seja pela alcunha de 
“indústria 4.0”, “internet industrial das coisas (IIoT)” ou 
“manufatura avançada”, estas alterações impactam 
fundamentalmente as cadeias de valor e os métodos 
de produção. As chamadas “fábricas inteligentes” 
devem gerar um incremento global de US$ 1,5 trilhão 
na produção industrial nos próximos cinco anos. 

O crescimento se explica porque a tecnologia permite 
que as fábricas produzam mais e reduzam seus 

custos. Com equipamentos inteligentes e conectados, 
a produção consegue se programar com mais 
eficiência e planejar as paradas para manutenção de 
equipamentos, deixando no passado as surpresas 
desagradáveis do dia a dia analógico.

Focada em implementar transformação digital em 
suas unidades de negócios ao redor do mundo, a 
British American Tobacco (BAT) vem investindo cada 
vez mais em seu parque tecnológico. O objetivo é 
levar a empresa a um alto nível tecnológico e de 
automação. 
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“As notificações de 
qualidade também são 
vistas em tempo real e 
podemos aplicar uma 

ação corretiva de  
forma mais rápida,  
o que aumenta a 

confiança no produto”
Alejandro Peraza, Regional Operations IDT 
Business Analyst (AmSSA) da BAT Chile

Operando sob o padrão 4.0, a indústria ganha 
produtividade porque há maior previsibilidade das 
paradas de equipamentos para manutenção, além, 
obviamente, do acompanhamento da produção em 
tempo real.

Para chegar ao modelo conectado e monitorado de 
forma ininterrupta, a BAT tem implementado programas 
que visam integrar soluções de apoio à gestão da 
produtividade. Em 2018, a BAT lançou o programa 
de qualidade GMES (Global Manufacturing Execution 
System), cuja meta é fortalecer a solução tecnológica 
na produção de tabaco de todas as fábricas do mundo.

O GMES consiste em fazer uma transformação 
tecnológica dentro da fábrica integrando as 
tecnologias adequadas para elevar o desempenho da 
empresa em processos de gestão de qualidade.

Já implementado em algumas das unidades, o 
projeto conta com a integração tecnológica da Nap 
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A cobertura do contrato de Serviços Cisco oferece mais do que o acesso aos 
especialistas técnicos da Cisco.

A manutenção fornece proteção contínua e otimiza o desempenho do hardware e do 
software com recursos de segurança e as inovações tecnológicas mais recentes, 
auxiliando na redução do tempo de inatividade não planejado e perdas financeiras.

O Contrato de Serviços é vendido com prazo limitado e deve ser renovado antes de 
expirar para garantir o acesso contínuo aos benefícios. 

A ScanSource-Network1 pode te ajudar durante todo esse processo.
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IT, empresa brasileira com filial no Chile e parceira da 
Cisco, que também foi escolhida para encabeçar a 
iniciativa na unidade da BAT no Chile.

A Nap IT atuou diretamente na análise do ambiente 
tecnológico identificando os equipamentos 
necessários para atender às exigências globais 
do programa e negociando a aquisição dos novos 
equipamentos.

No Chile, o principal atributo do projeto foi atualizar 
os equipamentos de rede para ampliar a cobertura 
da infraestrutura de conectividade sem fio. Segundo 
Guilherme Garibotti, gerente de projetos sênior da 
Nap IT, a nova área de cobertura Wi-Fi se baseou 
totalmente nas diretrizes atualizadas da BAT para 
integração de tecnologias: seguir tendências, gerar 
transformação digital e se equipar com características 
da indústria 4.0.

Entre as tecnologias integradas na unidade do Chile 
estão equipamentos de rede como switches principais, 
firewalls, switches de acesso, pontos de acessos, fibra 
óptica, impressoras de etiqueta e handhelds.

“Os equipamentos de rede foram substituídos 
principalmente porque precisavam suportar novas 
tecnologias e atender aos padrões de segurança”, 
informa Alejandro Peraza, Regional Operations 
IDT Business Analyst (AmSSA) da BAT Chile. 
Segundo ele, a Nap IT, mais do que um provedor, 
atuou como um aliado de negócios, levantando as 
demandas e as possíveis falhas que enfrentariam. 
“Eles indicaram uma configuração de rede e 
infraestrutura que permitiu às aplicações globais 

BAT CHILE
Com sede em Londres e presença em mais de 200 países, a British American 
Tobacco (BAT), empresa acionista da Souza Cruz no Brasil, ingressou no processo 
de transformação digital promovendo atualização da rede de comunicação e 
implementando conectividade dos equipamentos de fábrica em todos as unidades. 
Uma das instalações mais recentes foi empreendida no Chile pela parceria Cisco 
-NAP IT. 
Por meio da BAT Chile S/A, a British American Tobacco Chile Operaciones 
S.A., comercializa sete marcas de cigarros - Kent, Lucky Strike, Dunhill, Pall 
Mall, Belmont e Hilton – e atende diretamente 27 mil clientes. Além disso, conta 
com uma fábrica de cigarros em Casablanca, na V Região, e uma fábrica de 
desenvolvimento de tabaco na cidade de San Fernando, na VI Região. 

encontrar as mesmas condições no ambiente local”, 
enfatiza Alejandro Peraza.

Projeto finalizado
Com a conclusão do projeto em meados de julho 
de 2019, a unidade BAT Chile passou a contar com 
recursos de tecnologias de ponta, que garantem 
ainda mais confiabilidade ao ambiente de rede, 
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integração entre departamentos e uma visão global 
do desempenho dos equipamentos e do negócio 
como um todo.

Alejandro Peraza destaca que o novo ambiente 
de rede, já no padrão IPv6, suporta cargas mais 
amigáveis e estáveis, algo importante para aplicações 
que rodam 24x7 e das quais a produção de cigarros 
da BAT depende. “A rede é totalmente diferente da 
convencional, que não trabalha com tanta carga de 
dados, regras de especificações e segurança. Por 
sermos uma indústria de produção, precisamos de uma 
rede muito mais estável”, comenta Alejandro Peraza.

Agora a BAT Chile acompanha os números de produção 
em tempo real e pode reagir e decidir em menos tempo. 
“As notificações de qualidade também são vistas em 
tempo real e podemos aplicar uma ação corretiva de 
forma mais rápida, o que aumenta a confiabilidade na 
qualidade do produto”, finaliza Alejandro Peraza.
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Acesse e
surpreenda-se

Você já reparou como a tecnologia mudou
o Brasil e o mundo nas últimas décadas? 

Há 25 anos, a Cisco é a ponte que conecta 
o Brasil às grandes inovações tecnológicas.

Estudos estimam que até 2020 haverá mais de 50 bilhões 
de dispositivos conectados. Serão mais de 6 dispositivos 

por habitante no planeta.
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BELO HORIZONTE, 
UMA CIDADE INTELIGENTE

Concessionária local, BHIP tem como missão  
modernizar o parque de iluminação pública da cidade

VOZ DO CLIENTE

Cada vez mais, é possível ver projetos de smart 
cities saindo do papel e se tornando realidade. O 
mais interessante é que para vivenciarmos essa 
inovação, não precisamos ir longe. Há diversos 
casos surgindo no Brasil, sendo um deles em Belo 
Horizonte (MG), a partir da concessão do serviço de 
iluminação à BHIP na capital mineira. 

Com custos altos devido ao grande consumo 
de energia e à necessidade de constantes 
manutenções, a concessionária tem como missão 
garantir a disponibilidade e qualidade do serviço por 
meio da modernização do parque de iluminação de 
BH. Além de atender às normas técnicas e requisitos 
da prefeitura, a concessionaria é responsável por 

(11) 5186-4300
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instalar um sistema de telegestão, tornando a 
iluminação pública um projeto inovador e alinhado ao 
conceito de smart cities. 

Este é um processo complexo que requer 
um trabalho muito estratégico e de grande 
responsabilidade. Por isso, buscávamos um 
parceiro que garantisse a qualidade do serviço para 
enfrentarmos os desafios que surgiram ao longo 
desse projeto que é pioneiro no Brasil”, explica 
Marcelo Bruzzi, presidente da BHIP.

Para realizar esse projeto, a concessionária teve como 
parceiro a Logicalis, que integrou a solução tendo 
como base tecnologias Cisco, que atendem aos 
elevados níveis de serviço exigidos nesse segmento. 

Telegestão

Baseada nos conceitos de smart grid e internet 
das coisas (IoT), a solução de telegestão é capaz 
de monitorar remotamente todas as luminárias 
telegestionadas da cidade. Com a tecnologia, a 
prefeitura recebe informações em tempo real para 
tomar decisões e realizar ações preventivamente. 
Desta forma, antes mesmo de ser notificada pelos 
cidadãos sobre a falta de luz em algum local, é 
possível tratar proativamente o problema. 

Para tornar a telegestão realidade, o primeiro passo 
foi a substituição dos sensores fotoelétricos por 
controladores, que enviam informações da luminária 
ao software de gerenciamento. 

Controlado remotamente por um operador da 
concessionária, o sistema integra todos os dados, 
possibilitando assim, uma tomada de decisão mais 
precisa e, consequentemente, o envio de comandos 
aos postes de iluminação.

Em seu primeiro ano, o projeto já conta com 12 mil 
pontos telegestionados, e fechará o ano de 2019 com 
mais 18 mil pontos, ou seja, cerca de 20% do parque.

A Logicalis foi responsável pelos serviços de 
integração da solução de telegestão, utilizando 
controladores, uma rede mesh, backhaul móvel e 
sistemas de gestão da rede IoT e das luminárias, 
permitindo atuação remota. Além disso, a empresa é 
a provedora dos serviços de suporte e manutenção 
de toda a solução.

Benefícios

Com estas soluções, o projeto se torna o maior de 
smart cities em andamento no Brasil e na América 
Latina. Com ele, há uma melhoria na gestão do uso 

“Com esse projeto, 
damos um grande passo 
em direção à construção 
de cidades inteligentes, 
pois alavancamos outras 
iniciativas que trazem 
melhorias para  
o município e  
seus cidadãos” 
Marcelo Bruzzi, presidente da BHIP
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de energia, pois a tecnologia permite, por exemplo, 
ajustar a intensidade da iluminação das ruas conforme 
a demanda, bem como ligar e desligar as lâmpadas 
remotamente, com base nas informações emitidas 
pelos sensores. Isso contribui para uma redução de 
até 45% de seu consumo, o que pode representar 
uma economia anual de R$ 25 milhões à prefeitura. 

Os sensores e dispositivos inteligentes farão parte 
de uma rede de serviços de valor para a cidade, 
gerando ainda mais conforto para o cidadão de Belo 
Horizonte. O projeto também impacta positivamente 
na segurança da cidade, já que melhora o serviço de 
iluminação nas ruas, contribuindo para a redução de 
acidentes noturnos e da criminalidade. Além disso, 
o beneficiará a concessionária, que terá receitas 
acessórias por meio do uso desta tecnologia. 

Com a infraestrutura de comunicação implementada 
a partir do projeto, é possível adotar uma série de 

novas tecnologias de smart cities, que beneficiem 
outros segmentos da sociedade com soluções 
que podem auxiliar, por exemplo, o monitoramento 
inteligente do tráfego de veículos, com a utilização 
de sensores nos semáforos e melhorar a gestão das 
vagas em vias públicas com Smart Parking. 

Também será possível agregar soluções de gestão 
ambiental, como sensores para medir a qualidade do 
ar, previsibilidade pluviométrica para medir o índice 
de chuvas, assim como boeiros inteligentes para 
auxiliar a coleta de lixo e alertar possíveis pontos de 
alagamentos. 

“Com esse projeto, damos um grande passo em 
direção à construção de cidades inteligentes, 
pois alavancamos outras iniciativas que trazem 
melhorias para o município e seus cidadãos, que 
instantaneamente percebem os benefícios dessas 
ações”, afirma o executivo da BHIP. 
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VOZ DO PARCEIRO

AOS 18 ANOS, N&DC 
INTENSIFICA PARCERIA 
COM A CISCO PARA 
EXPANDIR NEGÓCIOS

Companhia paulista destaca o impacto da parceria  
bem-sucedida nos resultados e na projeção de futuro

A N&DC, integradora especializada em inovação 
que fornece infraestrutura, hardware, software e 
serviços, completa 18 anos de atuação no mer-
cado. Sediada em São Caetano do Sul, no ABC, e 
com escritório comercial na capital paulista, a em-
presa atinge a maioridade em um momento prós-
pero: crescimento de 20% nos últimos três anos, 
investimento em uma nova unidade no interior de 
São Paulo e consolidação da parceria de 12 anos 
com a Cisco Systems.

“Crescemos acima dos 20% muito por conta 
desta parceria, que nos possibilita servir com ex-
celência para o sucesso dos nossos clientes pela 
inovação tecnológica”, destaca Renê Rodrigues, 
diretor da N&DC.

Ao longo de sua história, a Cisco foi se tornando 
seu principal parceiro. “A qualidade dos produtos 
nos dá um selo de referência, e o próprio fato de a 
Cisco exigir investimentos constantes e qualificação 
técnica nos motiva a aperfeiçoar cada vez mais os 
serviços”, diz Rodrigues.

VOZ DO PARCEIRO_[N&DC].indd   46 27/09/2019   12:29:39



VOZ DO PARCEIRO_[N&DC].indd   47 27/09/2019   12:29:40



VOZ DO PARCEIRO

A sinergia entre as empresas acelerou os negócios 
da N&DC, aumentando seu time, que hoje conta 
com 52 colaboradores, em sua maioria técnicos 
especializados nas soluções da fabricante. 

Os negócios
Com a tecnologia Cisco, a N&DC oferece uma 
ampla gama de soluções em diversas áreas, como 
smart cities, colaboração, data center, cloud, edu-

“Só neste ano foram 
mais de 50 projetos 

desenhados, 
entregues e que 

receberam suporte”
Renê Rodrigues, diretor da N&DC

cação, mobilidade, saúde e segurança. Só neste 
ano foram mais de 50 projetos desenhados, en-
tregues e que receberam suporte, segundo Rodri-
gues, que destaca os prêmios de melhor parceiro 
de serviços em 2016 e 2017.

Futuro e expansão
Com a criação da nova unidade no interior de São 
Paulo, a expectativa da empresa é de aumento de 
10% no faturamento no primeiro ano. “Nossos planos 
são de expansão regional com foco nas soluções de 
rede intuitiva e segurança. Para isso, investiremos em 
um grande laboratório de ensaio e teste de novas 
tecnologias e criaremos soluções com dispositivos de 
internet das coisas (IoT)”, conta Rodrigues.

Outra iniciativa estratégica que deverá ganhar 
destaque neste ano é o crescimento da Itvisor, uma 
startup de que a N&DC é sócia, para o fornecimen-
to de tecnologias Cisco no segmento de saúde.

Contate a B2ON e saiba mais sobre                            
nossos serviços de cabeamento estruturado.

Rua Apeninos, 429 Aclimação | www.b2on.com.br | 11 3729-6761
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VIDAS 
CRUZADAS

Lembro-me de minhas visitas à Rua Helena, na Vila 
Olímpia, em São Paulo, para buscar catálogos e 
buyer’s guides. Para quem não é desse tempo, os 
guias eram livros imensos que traziam características 
técnicas, fotos, part numbers e toda a oferta do fa-
bricante. Por se tratar de materiais importados, eram 
raros, e todos os dias eu os levava para casa. Todos 
queriam um: clientes, vendedores e técnicos. 

À época, a internet como conhecemos ainda não exis-
tia no Brasil. Até que, em 1996, os primeiros backbo-
nes foram inaugurados por provedores comerciais e 
surgiram os dois primeiros portais privados de internet. 
No ano seguinte, inaugurou-se a entrega da declara-
ção do imposto de renda pela internet.

Naquela época, minha carreira se desenhava em um 
distribuidor de TI, junto a qual fiz a primeira lista de pre-
ços da marca Cisco no Brasil e, por algum tempo, fui o 
único vendedor da área de conectividade. 

Tudo mudou. E muito! Este mesmo distribuidor ganhou 
status de principal parceiro local da Cisco. Tenho muitas 
saudades desse tempo e muita gratidão a todos os que 
me apresentaram esta história de amor.

O avanço do Brasil seguia rápido. Da WAN fomos para 
a LAN, e o IP se tornou padrão. A lista de ofertas e 
soluções aumentava. Quando completei 24 anos de 
idade, eu e meu gerente, à época, Jorge Hassen – uma 
das pessoas mais importantes da minha vida profissio-
nal e pessoal e um grande exemplo de vida e garra –, 
resolvemos empreender. Paulo Ferreira é CEO da Vita IT

Por Paulo Ferreira

A tão esperada banda larga começava a chegar. Aos 
poucos, o som dos modems começava a diminuir e a 
implementação de novas tecnologias se viabilizava. A 
telefonia IP tomava o lugar da telefonia analógica. E, mais 
uma vez, as soluções Cisco impulsionavam o mercado 
e introduziam o que no futuro seria conhecido como 
unified communications. 

A, a nova experiência me mostrou que executivos e 
empreendedores são “bichos” diferentes e, após dois 
anos, pesou meu lado empreendedor. Optei, então, por 
um período sabático em San Francisco, nos Estados 
Unidos. Na volta, encontrei a Vita IT e recebi um con-
vite irrecusável, que trazia uma carga emocional muito 
grande: voltar a trabalhar com profissionais que fizeram 
parte de minha carreira e me queriam com eles; voltar 
a ser protagonista no mercado e retomar o networking. 
Recomecei meu empreendedorismo.

Voltava ao mercado na 4ª Revolução Industrial, e os 
desafios seriam grandes. A internet e os millennials 
estão mudando o modo de se fazer negócios. Os de-
safios da nova era se apresentam. Mobile first se torna 
realidade. O mundo dos aplicativos e das soluções 
convergentes está em pleno desenvolvimento e impul-
siona uma nova geração de empresas e soluções. 

Uma nova porta de desafios e oportunidades se abre 
para os empreendedores engajados em equiparar o 
Brasil às economias mais evoluídas em termos tecnoló-
gicos. Os protagonistas de TI.
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