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EDITORIAL SUMÁRIO

A VIDA EM  
PRIMEIRO PLANO

Na era das relações instantâneas, a tecnologia se coloca na retaguarda 
de negócios mais rápidos e no ganho de produtividade – tudo para 
que possamos ter mais tempo para melhorar as relações pessoais 
e profissionais. Mas nenhuma dessas condições leva plenamente 
ao objetivo se atender a apenas uma parte da população, se nos 
esquecermos daqueles que mais necessitam reconstruir, resgatar ou 
mesmo mudar suas condições.

Incêndios como os que devastaram a Califórnia em novembro último 
nos lembram a nossa grande fragilidade, apesar da intensa evolução 
tecnológica. E também nos remetem ao valor do tempo, do quanto ele 
é valioso quando pensamos no resgate de vidas em risco ou mesmo na 
relevância de dar aquele empurrão para que o outro consiga pescar o 
próprio peixe. 

Pode ser até clichê dizer que só se tem o real valor da vida quando se 
está no limiar da perda, mas esta é a mais verdadeira das verdades. 
Basta sentar para ouvir as histórias dos refugiados da Síria, dos 
resgatados no continente europeu apenas com as roupas do corpo, 
sem dinheiro, sem falar a língua local, mas felizes por estarem vivos. Ou 
mesmo os relatos daqueles que tudo perderam nos incêndios que vêm 
se tornando frequentes nos Estados Unidos e aqueles que têm pouca 
esperança de mudar suas condições no Brasil.

Algumas dessas histórias puderam ser reescritas com a presença da 
tecnologia. Vivemos um momento histórico, que nos permite dizer que 
nada ficará no mesmo lugar daqui para frente e até nos obriga a buscar 
mudanças. As mudanças nos ensinam que podemos contar com a 
tecnologia para viabilizar o impossível, para transpor barreiras. E a 
reportagem tema desta edição aborda estes relatos.

Nesta era de desafios, se eu tivesse que definir o turbilhão provocado 
pelas novas tecnologias e aplicações, diria que aprendemos a acreditar 
no impossível, a transformar em sucesso aquilo em que ninguém acredita, 
a converter as dificuldades em bem-estar e as dores em alegrias, 
mesmo que os pequenos momentos precisem ser somados para 
alcançarmos a felicidade. As várias iniciativas digitais da sociedade atual 
tornam cada vez mais evidente o fato de que a ponte já está construída e 
só temos que escolher o melhor momento para atravessá-la.

Boa leitura!
Laércio Albuquerque, 
Presidente da Cisco do Brasil
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DIVERSIDADE NO DNA
Primeira edição do Woman in acTIon debate 
o papel da inclusão no setor corporativo

NOTAS

Ampliar a presença de mulheres, negros, homossexuais 
e pessoas com necessidades especiais dentro das 
empresas tem se tornado meta de líderes  corporativos. 
Justamente por isso, a diversidade foi tema central 
da primeira edição do Woman in acTIon, realizado no 
auditório da  Cisco Brasil, em São Paulo. Na ocasião, 
líderes da SAP, IBM, Twitter, Gol e C&A falaram sobre 
suas visões e estratégias de inclusão.

“É preciso ter visões diferentes, pois essa é a melhor 
forma de contar com várias perspectivas”, resumiu 
Cristina Palmaka, presidente da SAP Brasil, durante o 
evento. Para ela, a diversidade nos permite fazer melhor 
uso da tecnologia da informação. Ela também falou sobre 
a integração de profissionais com mais de 50 anos e 
brincou dizendo que “todos precisamos pensar no futuro”. 
“Temos de incentivar todo o tipo de diversidade, incluindo 
a de pensamento”, disse a executiva, citando que, hoje, a 
SAP Brasil tem 60% de mulheres em seu quadro.

Quando assumiu a liderança do Twitter no Brasil, 
Fiamma Zarife olhou a sua volta e viu poucas mulheres 
na alta gestão das empresas de tecnologia. Decidiu, 

então, que precisaria falar e fomentar o tema. “O Twitter 
tem uma agenda robusta de diversidade e inclusão. É 
um ambiente seguro e amigável para progredir. Quero 
mostrar que é possível. Eu preciso que as pessoas me 
vejam aqui e falem: eu posso, seja lá o que o sucesso 
representa para cada uma delas”, afirmou.

Citando a questão das mulheres, Fiamma relembrou 
uma estatística preocupante: 50% das que atuam 
em TI abandonam a carreira antes de atingir níveis 
gerenciais. “Isso tem a ver com trabalhar mais e ganhar 
50% menos. Tem a ver com assédio e muitas outras 
questões”, reforçou.

Ana Paula Assis, presidente da IBM América Latina, 
engrossou o coro ao dizer que diversidade não é algo 
pontual, que se resolve como se fosse uma lista de 
atividades. “Faz parte da construção do novo”, indicou.

O presidente da Gol, Paulo Sérgio Kakinoff, compartilhou 
com as participantes do encontro que a companhia 
aérea tem uma base grande de homossexuais e possui 
transgêneros em seus quadros. “A diversidade faz parte 
do propósito da empresa”, reiterou.

O CEO da C&A, Paulo Correa, também contribuiu 
para o debate dizendo que, apesar de o ambiente 
de moda ser naturalmente inclusivo, a empresa se 
mantém atenta ao tema.Fonte: Global Information Security Workforce Study

FATORES DE 
DISCRIMINAÇÃO NO 
AMBIENTE DE TRABALHO
• Discriminação inconsciente (87%)

• Atraso ou negação de avanço na  
carreira (53%)

• Aumento exagerado de erros ou incidentes 
(29%)

• Integração simbólica de minorias (22%)

• Proibição de exercer determinadas 
atividades (19%)
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NO OLHO DO FURACÃO
Com recursos limitados, pequenas e médias 
empresas se tornam alvos de ciberataques e 
são usadas como degraus para hackers atingirem 
as grandes corporações, revela estudo

O Relatório Especial de Segurança Cibernética 
da Cisco, divulgado em 2018, revela um quadro 
preocupante em relação à proteção das pequenas 
e médias empresas: 53% já sofreram algum tipo de 
violação de segurança. Neste grupo, 29% dizem que 
o custo destas violações foi menor que US$ 100 mil e 
20% afirmam que os prejuízos foram de US$ 1 milhão 
a US$ 2,5 milhões. Um total de 5000 alertas de 
ataques foram contabilizados ao longo de 2017, mas 
as PMEs conseguiram investigar apenas 55,6% deles. 

Maioria entre as categorias/perfis de organização no 
Brasil, as PMEs atraem o interesse do cibercrime. 
Segundo o estudo global, isso se dá por serem 
consideradas possíveis pontos de acesso às 

bases de grandes organizações. Estas empresas 
também são apontadas como alvos mais fáceis, 
com infraestrutura e práticas de segurança menos 
sofisticadas e número inadequado de pessoal 
treinado para gerenciar ameaças e responder a elas.

Apesar de serem alvos já há algum tempo, a maioria 
das empresas de pequeno e médio porte está apenas 
começando a perceber como são atraentes aos 
criminosos digitais, uma percepção que, às vezes, ocorre 
apenas depois de um ataque. O estudo da Cisco também 
aponta a dificuldade, quando não a impossibilidade, e o 
custo alto de recuperação de um ataque cibernético para 
essas empresas, dependendo da natureza e do escopo 
da campanha como desafios comuns a PMEs.
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SEGURANÇA

Resiliência 

Outro fator de risco ao negócio desse grupo de 
organizações é o tempo demandado para recuperar 
a operação. O levantamento aponta que a inatividade 
reduz a produtividade e a lucratividade: 40% das 
empresas com 250 a 499 funcionários passaram por 
oito horas ou mais de inatividade do sistema, provocada 
por violação de segurança grave em 2017. A Cisco 
viu resultados semelhantes para empresas maiores 
na amostra do estudo (aquelas com 500 ou mais 
funcionários). A diferença, porém, é que as grandes 
corporações tendem a ser mais resilientes do que as 
companhias menores depois de um ataque, pois elas 
têm mais recursos para recuperação de incidentes e 
resposta a eles. Além disso, 39% dos respondentes 
relataram que pelo menos metade dos seus sistemas 
tinham sido afetados por uma violação grave. 

Quando questionados sobre os maiores desafios de 
segurança que enfrentam, os respondentes apontaram 
três coisas: ataques direcionados contra funcionários 
(phishing bem pensado e bem projetado); ameaças 
persistentes avançadas (malware avançado que o 
mundo nunca viu antes); e ransomware – um malware 

que criptografa os dados, normalmente até que os 
usuários afetados paguem um resgate. 

Os especialistas em segurança da Cisco avaliam 
que estas empresas são mais propensas a pagar 
resgates, porque simplesmente não podem pagar 
pelo tempo de inatividade e pela falta de acesso a 
dados essenciais, incluindo dados do cliente. 

Mas, apesar das preocupações com o 
ransomware, os técnicos sugerem que as ameaças 
estão diminuindo, pois mais criminosos estão 
mudando o foco para mineração de criptomoeda 
(“criptomineração”). 

Tendências 

Como alternativa tecnológica para superar os desafios 
de cibersegurança, os respondentes disseram que, 
se tivessem mão de obra disponível, investiriam 
na atualização da segurança de endpoint (19%); 
considerariam a melhor segurança de aplicativo 
contra ataques na web (18%); e implantariam a 
prevenção contra intrusões. 

Muitos afirmaram estar buscando a computação 
em nuvem para reforçar as defesas sem ter 
que contratar mais pessoas ou sobrecarregar 
os recursos atuais. A adoção de serviços nesta 
modalidade chegou a 70%, em 2017.

Fonte: Relatório Especial de Segurança Cibernética da Cisco

29% das empresas de médio porte 
dizem que as violações custam 
menos de US$ 100 mil

20% afirmam que os custos são de 
US$ 1 bilhão a US$ 2,499 bilhões
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Na luta por uma colocação satisfatória nos rankings de qualidade e preço dos 
serviços de telecomunicações, as operadoras brasileiras precisam lidar 
com as mudanças tecnológicas e enfrentam o desafio da competição com 
empresas de outros setores, que consomem infraestrutura de rede sem 
entregar a devida remuneração. Mas mesmo sob ameaça e com custos e, 
principalmente, impostos elevados, as telcos privadas investem, em média, 
R$ 30 bilhões por ano, informa Eduardo Levy Cardoso Moreira, diretor-
executivo da Telebrasil (Associação Brasileira de Telecomunicações), entidade 
que reúne operadores e fornecedores de bens e serviços do setor de 
comunicações e informação para a defesa de interesses e 
desenvolvimento das empresas associadas. 

Nesta entrevista, ele fala sobre novas tecnologias, 
a necessidade de investimentos, a concorrência 
com os provedores regionais de serviços de 
telecomunicações e a busca pelo equilíbrio diante do 
desafio da transformação digital que está em curso 
no mundo todo.

EQUILÍBRIO DISTANTE

CISCO LIVE MAGAZINE: Sob o ponto de vista 
de evolução tecnológica, como estão os 
investimentos do setor de telecomunicações  
em 2018?

EDUARDO LEVY CARDOSO MOREIRA: O setor de 
telecomunicações brasileiro vem, desde a privatização, 
investindo cerca de R$ 30 bilhões ao ano. Isso o 
coloca como um dos que mais têm investido no 
mundo, com percentuais que alcançam 20% da receita 
operacional líquida. Tal investimento vem se dando na 
oferta de soluções de acesso em banda larga fixa em 
fibra óptica, na consolidação da tecnologia 4G, que 
hoje já chega a 4.200 municípios, onde moram 95% 
da população brasileira. As operadoras têm implantado 
novas tecnologias adequadas à oferta de internet das 
Coisas (IoT), vêm capacitando a rede 4G para a oferta 
de serviço de voz e vêm se preparando para a futura 
implantação da tecnologia 5G na telefonia móvel.

Boa parte desses investimentos vem sendo 
empregada, ainda, no aumento da capacidade das 

redes de transporte e de acesso existente e também 
da capilaridade das redes. 

O que motiva os investimentos?

Moreira:  Além da necessidade de garantir 
que as redes atuais possam fazer frente ao 
aumento de tráfego de dados que vem sendo 
experimentado pelo uso cada vez maior da 
internet e de aplicativos, que utilizam recursos de 
vídeo e imagens, é preciso que a infraestrutura 
esteja preparada para dar suporte à transformação 
digital, que vem ocorrendo no Brasil e no mundo. 
É o setor de telecomunicações que sustenta e 
transporta todo o tráfego decorrente de aplicações 
de internet e da automação de atividades 
econômicas de inúmeros setores produtivos, 
que estão surgindo a partir da inovação e do 
uso massivo de soluções de TI em geral, e que 
se aplicam a todos os setores da economia e 
viabilizam uma gestão otimizada dos serviços 
públicos em geral.   
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ENTREVISTA

Há uma crítica em relação à instalação de fibra 
óptica apenas nos grandes centros. Qual é o 
plano para a universalização do serviço?

Moreira: As autorizadas dos serviços de 
telecomunicações que ofertam acesso à internet 
em banda larga, principalmente as de grande porte, 
vêm instalando fibra óptica nas residências e nos 
ambientes corporativos, em função de dois aspectos 
principais. O primeiro é em função da demanda dos 
usuários por serviços de vídeo em alta definição, 
que exigem maior velocidade e baixa latência. 
Nesse caso, os consumidores que têm condições 
de pagar por um acesso em fibra óptica com alta 
velocidade passam a ter a opção de tal tecnologia. 
Registre-se que dos cerca de 5.575 municípios 
brasileiros, apenas 25% deles são responsáveis 
por cerca de 80% do PIB nacional. É razoável 
que tal concentração de riqueza incentive os 
investimentos das grandes prestadoras em serviços 
baseados em tecnologia de FTTH (sigla em inglês 
para designar fibra até a casa do assinante) nestas 
regiões. O segundo aspecto a ser considerado é 
que a competição nesses 25% dos municípios é 
extremamente alta e a decisão de uma empresa em 
investir em tais tecnologias acaba por fazer com que 
as demais busquem alternativas similares para se 
manterem competitivas no mercado.

O setor de telecomunicações 
sustenta e transporta todo o 

tráfego decorrente de aplicações 
de internet e da automação 

de atividades econômicas de 
inúmeras áreas produtivas

Ainda sobre investimentos em expansão e 
inovação da rede, qual deve ser a tônica  
para 2019?

Moreira: A tônica é consolidar a implantação do 4G em 
todo o País; ampliar as ofertas de soluções de fibra nas 
residências nas áreas dos municípios onde exista real 
demanda por tal tecnologia, continuar capacitando as 
redes de telecomunicações com soluções tecnológicas 
compatíveis com as aplicações de IoT e já as preparando 
para uma futura introdução da tecnologia 5G. 

Por outro lado, em relação à universalização do 
acesso à internet, esperamos que as políticas 
públicas saiam efetivamente do papel e se 
tornem uma realidade, tais como: aprovação da 
nova Lei do FUST (Fundo de Universalização 
dos Serviços de Telecomunicações), aprovação 
do PLC-79/16, a desoneração dos smartphones 
para a população carente, a elaboração de um 
Plano Nacional de Políticas Públicas para a 
massif icação da internet, com ações concretas e 
passíveis de monitoramento. 

Não poderia deixar de registrar que 
continuaremos defendendo e trabalhando para 
que seja aprovada a desoneração total do FISTEL 
para soluções de IoT. 
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A que distância o setor está de uma 
transformação digital plena?

Moreira: O Brasil precisa se preparar para 
que a transformação digital e seus benefícios 
cheguem ao cidadão, em um curto prazo. A 
velocidade com que isso vai de fato ocorrer, 
no entanto, está relacionada com as ações que 
o País adotará para implantar, por exemplo, 
políticas públicas de incentivo à disseminação 
do uso de aplicativos de TI, à disponibilização 
de conectividade nas áreas mais desfavorecidas 
do País, a educação e treinamento da classe 
trabalhadora no uso e no desenvolvimento de 
novas atividades baseadas na automação e no 
manuseio de dados e a capacidade do Estado 
brasileiro de reduzir a desigualdade social e 
econômica, entre outros.  

Como estão os preparativos para 5G?  
Quais são os desafios?

Moreira: Os principais desafios são: ampliar o número 
de antenas, construir redes de fibra óptica e liberar mais 
faixas de espectro para a oferta dos novos serviços. 

As empresas já estão adequando suas redes de 
transporte e de acesso para facilitar a implantação do 
5G, para a oferta de uma conectividade ultrarrápida, 
de baixa latência e com alta confiabilidade de rede. 
A adoção de fibra óptica para conectar as estações 
radiobase já é uma realidade nos projetos das 
empresas móveis. As redes de transportes já estão 
sendo expandidas e dimensionadas para serem 
capazes de atender às exigências de uma sociedade 

cada vez mais interconectada e cada vez mais 
dependente de dispositivos de automação. 

Há a necessidade de se identificar as faixas de 
radiofrequências em que tal tecnologia irá operar. 
Há, ainda, a questão de que esta nova tecnologia 
deve ser entendida como complementar às demais 
que já estão implantadas. Assim, a otimização da 
tecnologia de quarta geração trará a possibilidade de 
melhoria da performance do 4G, assim como soluções 
customizadas para aplicações de Internet das Coisas. 

O que vocês têm visto como tendência na área de 
Internet das Coisas?

Moreira: O Desenvolvimento do ecossistema de 
IoT deve contemplar várias frentes para a oferta de 
facilidades digitais. Nota-se que o desenvolvimento 
desse ecossistema no Brasil, nos mesmos níveis 
que é esperado em âmbito mundial para os próximos 
anos, deve requerer ajustes na área tributária – com 
a isenção de taxas para oferta de IoT- e ajustes nos 
critérios para expedição de autorização pelo uso 
do espectro de radiofrequências e nas regras para 
implementação de infraestrutura (Lei das Antenas).  

Embora tenha avançado na velocidade da 
banda larga fixa, o Brasil ainda fica atrás de 
Chile, Panamá, Uruguai e Paraguai na América 
Latina. Além disso, questões como preço e 
universalização do acesso derrubam a imagem do 
setor globalmente. Como reverter este cenário?

Moreira: O Brasil não é um país igual. Possui uma 
enorme desigualdade regional do ponto de vista social 

As empresas já estão adequando suas 
redes de transporte e de acesso para 

facilitar a implantação do 5G, uma oferta de 
conectividade ultrarrápida, de baixa latência  

e com alta confiabilidade de rede
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e econômico. As telecomunicações apresentam um 
cenário de desenvolvimento e distribuição que é 
tremendamente impactado pela desigualdade social e 
econômica. 

Se olharmos o Brasil do ponto de vista dos 25% 
dos municípios que concorrem pela produção de 
80% da nossa riqueza, vamos constatar que lá as 
telecomunicações brasileiras possuem uma elevada 
competição, com a oferta de serviços de alta qualidade 
e que beneficiam cerca de 70% da nossa população. 

Também não é razoável e justo se referir aos preços 
dos serviços de telecomunicações como “caros”. As 
prestadoras brasileiras estão ofertando serviços com 
preços que correspondem a menos do que 10% dos 
valores que eram praticados há cerca de 10 anos. Os 
preços no Brasil estão entre os mais baixos do mundo, 
conforme mostram estudos comparativos, realizados 
pela consultoria Teleco (http://www.telebrasil.org.br/
panorama-do-setor/desempenho-comparado). Se 

tirarmos os tributos, os valores são ainda menores.

O que precisamos é reduzir a carga tributária brasileira 
aplicável ao nosso setor, para que ela seja compatível 
com um serviço essencial a população brasileira. 
Precisamos, de fato, alterar as legislações municipais 
quanto à instalação das antenas. Precisamos incentivar 
o investimento em infraestrutura, desonerando a 
cadeia produtiva.  Precisamos da liberdade prevista 
na LGT (Lei Geral das Telecomunicações), que seria a 
regra a ser aplicada aos serviços prestados em regime 
privado. Estamos longe de exercer essa tal liberdade, 
quando enfrentamos proibições e interferências em 
nossos modelos de negócios. Precisamos deixar de 
ter a obrigação de investir em serviços obsoletos e 
passar a poder direcionar esses recursos a outros 
serviços, bem mais aderentes a vontade popular, 
como é o acesso à internet. Precisamos ter uma carga 
regulatória compatível com serviços similares aos 
que estão sendo oferecidos pelas OTT´s (serviços de 
mensageria e de streaming).
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O POTENCIAL DO 
VAREJO DIGITAL

CISCO LIVE MAGAZINE: O que o varejo brasileiro 
enxerga como inovação na área de tecnologia?

Pedro Guasti: Nós podemos dividir o momento 
do varejo em empresas que já estão inseridas na 
economia digital – aquelas que começaram a investir 
em comércio eletrônico há vários anos e hoje estão 
em estágio mais avançado, digitalizando as suas 
operações e sistemas de forma geral para atender 
a um consumidor ominichannel. Nesse grupo há 
algumas redes à frente, como Magazine Luiza, Via 
Varejo, o Pão de Açúcar... algumas estão criando 
a posição do CDO (Digital Operation Officer), para  
coordenar e orquestrar a digitalização integrada dos 
sistemas e plataformas; e temos a B2W, que hoje 
representa grandes marketplaces com o movimento 
de integração das Lojas Americanas neste processo.

O comércio eletrônico brasileiro bate recordes anuais de 
crescimento, mas ainda representa apenas cerca de 5% das  
lojas físicas. Uma oportunidade que pode ser preenchida pelo  
uso intensivo de tecnologias

O e-commerce é o primeiro passo na direção da 
digitalização do varejo, mas não o único. Integrar 
lojas físicas e virtuais para entregar uma experiência 
omnichannel fluida ao consumidor é o grande desafio 
da atualidade. Pedro Guasti, presidente do conselho 
de comércio eletrônico da Fecomercio SP, faz um 
balanço do atual momento de uso da tecnologia 
pelo varejo brasileiro e indica as oportunidades que 
podem ser exploradas para acelerar o avanço da 
transformação digital do setor.
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Do outro lado, e precisamos lembrar que o Brasil 
é muito grande, temos redes de varejo regionais, 
que podem ter operações de e-commerce, ainda 
sem integração com as redes físicas, muitas vezes 
competindo por budgets, e que estão em estágio 
preliminar em relação às empresas do primeiro grupo.

Os desafios são distintos para cada grupo?

Guasti: O grande desafio para o primeiro 
grupo de empresas é conseguir digitalizar os 
seus processos, para visualizar o consumidor 
em qualquer canal que ele esteja. Isso é bem 
difícil, porque há os sistemas ‘core’ legados, 
de tecnologias antigas e que precisam ser de 
alguma forma potencializadas ou trocadas. Há 
ERPs (softwares integrados de gestão) antigos e 
proprietários, sistemas de emissão de nota fiscal, 
faturamento, controle de estoque, que muitas 
vezes estão separados e há também dados de 
clientes que estão apartados. Tudo isso precisa ser 
integrado, o que é um grande desafio, a começar 
pela questão cultural e organizacional. 

O outro grupo de empresas precisa se conscientizar 
de que o varejo tradicional, que existe ainda muito 
forte no Brasil e em outros lugares do mundo, vem 
ano a ano perdendo espaço para as operações 
integradas e conectadas. Como exemplo temos, nos 
Estados Unidos, a Amazon, que comprou a rede de 
varejo offline Whole Foods Market e, no outro lado, as 
operações digitais na China, do Alibaba, da JG e dos 
supermercados digitais do Grupo Hama, representando 
o que há de mais moderno em tecnologias, como 
big data, sistemas de gestão, analytics e inteligência 
artificial. Os desafios são grandes, mas hoje o 
consumidor já espera que as empresas lhe ofereçam 
uma experiência integrada de compra.

Pensando que, no Brasil, a maioria das 
empresas são de pequeno e médio porte, 
com limitações de investimentos, como 
conscientizar estes empresários que a 
digitalização é um caminho inevitável?

Guasti:  Isso é uma questão de fomento deste público 
usando canais que o próprio governo disponibiliza, 

como SEBRAE e CNC (Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), que 
poderiam encampar esta bandeira, o próprio MDIC 
(Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços) 
e associações comerciais regionais, mostrando para 
estas empresas as possibilidades de integração 
dos canais online com offline. Claro que não existe 
um modelo único e há limitações financeiras e de 
conhecimento, mas há desde a possibilidade dessas 
empresas entrarem em um marketplace, oferecendo 
ao consumidor destes ambientes produtos e serviços, 
até estas empresas criarem lojas virtuais e canais 
alternativos de e-commerce próprios. No Brasil, ainda 
vemos espaços para a criação de ecossistemas  
integrados de soluções de marketplaces, com meios 
de pagamento, análise de risco e delivery. Isso ainda é 
pouco presente – algumas empresas saíram na frente, 
mas quando se olha para os EUA tem-se empresas 
como a Amazon e o E-Bay, com grande facilidade de 
inserção de vendedores (Sellers) e obviamente na 
China o ecossistema do Alibaba está bombando. Essa 
é uma questão de política de mercado e deveria estar 
na pauta governamental. A gente sabe dos esforços do 
MDIC de levar para a iniciativa privada o cross border, 
para promover o comércio entre empresas nacionais e 
internacionais e até de venderem para consumidores 

Os desafios são 
grandes, mas o 
consumidor já espera 
que as empresas 
lhe ofereçam uma 
experiência integrada 
de compra
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na China, por exemplo. Mas contamos nos dedos das 
mãos as poucas experiências que temos atualmente 
de empresas vendendo para a China.

Quais devem ser as prioridades do novo governo 
para o setor de varejo?

Guasti:  A gente tem um problema de recolhimento 
de impostos, uma complexidade tributária tremenda 
no Brasil. Um exemplo é o ICMS, que é recolhido 
na origem e no destino de cada produto vendido no 
e-commerce. Cada estado tem sua política de ICMS 
e uma alíquota diferente para cada grupo de produtos. 
Temos também um problema de logística, as estradas, 
o tabelamento de fretes e os roubos de cargas nas 
estradas e nas cidades; e o Custo Brasil, que faz com 
que as empresas não tenham competitividade. São 
temas centrais que envolvem outros setores, mas que 
também impactam o varejo. As grandes empresas 
de e-commerce precisam ter 50/60 funcionários só 
para recolher impostos, algo que é feito por cinco 
profissionais em empresas lá fora. 

Qual é a proporção entre o faturamento do 
e-commerce e do varejo físico?

Guasti:  O comércio eletrônico nacional de produtos 
de consumo, medido pela Ebit Nielsen, deve chegar, 
este ano, perto de R$ 55 bilhões em faturamento. 
Se incluirmos o Mercado Livre, que  também vende 
produtos usados, este número chega perto de R$ 70 
bilhões e R$ 75 bilhões. Se, além disso, somarmos 
as vendas de passagens aéreas, serviços de turismo, 
e ingresso, estamos falando de uma economia digital 
entre R$ 100 bilhões a R$ 120 bilhões por ano. O 
varejo físico medido pelo IBGE, sem contemplar 
automóveis, construção civil e combustíveis, é um 
mercado de R$ 1,2 trilhão. O e-commerce deve 
representar algo como 4% a 4,5%, se incluir o Mercado 
Livre chega a 5% do todo. A título de comparação, nos 
Estados Unidos este número gira entre 9% e 12%; na 
China é 25%, Coréia do Sul 20%, na Inglaterra 18%. 

Existe a possibilidade de, em algum momento, 
esta divisão deixar de existir?

Guasti: Totalmente. A gente chama de Novo Varejo, 
que é o termo cunhado pelo Jack Ma, o fundador do 
Alibaba. Trata-se de um varejo sem fronteira, no qual 
será difícil distinguir e quantificar dentro de uma venda 
qual é a influência do online e do offline. 

Como tecnologias disruptivas, como  
big data e analytics, estão sendo absorvidas 
pelo varejo brasileiro?

Guasti:  São estágios que vão sendo escalados nas 
empresas. Big data é algo que o mercado já trata 
hoje de forma mais presente. Basicamente usando e 
minerando dados deixados pelo consumidor dentro 
nos processos de navegação e compra, integrando 
com o CRM (customer relationship management) 
e tentando personalizar cada contato que estas 
empresas fazem com clientes. Quem faz isso 
muito bem é a Amazon, que consegue entender 
o comportamento de compra para sugerir novas 
aquisições. Outras empresas já têm isso por meio de 
ferramentas de terceiros. Com relação à inteligência 
artificial, algumas empresas estão usando bots para 
fazer atendimento e interação com clientes, mas ainda 
em estágio inicial. O fato é que isso demanda muito 
investimento. São plataformas com custo ainda alto, 
e as empresas ainda não têm áreas dedicadas para 
desenvolver esses temas.

Você mencionou a questão de logística, que é 
um dos gargalos do Brasil. Internet das Coisas 
(IoT) auxiliaria de alguma forma ou minimizaria 
este problema?

Guasti:  Sim. A gente pode dar o exemplo dos 
dispositivos internos da lojas físicas para monitorar 
tráfego atraves de beacons e outros recursos 
existentes no mercado. No futuro também vai ser 
possível aplicar etiquetas inteligentes e monitorar 
o momento em que um produto ou pacote está 
sendo transportado e em qual etapa da distribuição 
ele se encontra. É possível ainda usar IoT nos 

Hoje está muito 
fácil para uma loja 
física montar a sua 
operação digital
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próprios produtos para manter os clientes mais 
engajados e fidelizados em termos de compra e 
de comportamento. No Brasil, a gente está muito 
aquém do que deveria, mas vemos várias iniciativas 
internacionais não só de IoT mas de reconhecimento 
facial, por exemplo. As câmeras inteligentes permitem 
identificar a reação do consumidor ao encontrar um 
determinado produto na loja física. Há uma série de 
tecnologias integradas, que ainda não são vistas no 
Brasil, mas que já estão sendo usadas nos Estados 
Unidos, na Europa e na China.

Pensando na experiência do consumidor, a 
maioria das lojas e redes adotam Wi-Fi tanto 
para atrair quanto para manter o cliente na loja. 
Esta é uma estratégia interessante?

Guasti:  Isso é muito interessante. Quando oferece 
Wi-Fi, a loja pede que o consumidor faça login no 
seu ambiente numa primeira etapa e, posteriormente, 
pode identificar este cliente quanto ele retornar 
para compras, estreitando o relacionamento com 
ele. Por exemplo, sabendo que aquele consumidor 
abandonou o carrinho de compra na loja virtual, o 
estabelecimento pode fazer um push quando ele 
estiver na loja física oferecendo aqueles mesmos 
produtos abandonados no mundo online ou mesmo 
oferecer produtos agregados a uma compra 
anterior. Sem esta facilidade da conectividade, a 
empresa corre o risco de não envolver ou engajar o 
consumidor, que pode usar o seu 4G para comparar 
preços e sair para comprar no concorrente. 

As startups que estão fortes nos setores 
financeiros e de saúde, também estão fazendo 
diferença no varejo?

Guasti:  A gente olha no mercado várias iniciativas 
de startups apresentando modelos de venda 
inovadores. No Brasil há vários casos. Empresas 
que estão fazendo assinatura de produtos de 
forma recorrente. Há startups que oferecem a 
possibilidade de terceirizar a ida à loja, com os 
shoppers que fazem a compra para você na loja 
física, ou mesmo assinaturas de 10 litros de leite 
ou ração para cachorro, por exemplo, para estas 
empresas entregarem na residência do consumidor. 

Também vemos iniciativas oferecendo serviços 
para os varejistas, como automação de lojas, a 
possibilidade de interagir com consumidores por 
meio da rede Wi-Fi, levando publicidade até estes 
clientes. Há empresas que ajudam a desenvolver 
aplicativos móveis e há startups com modelos 
logísticos diferenciados.

Por que não existem muitas experiências de  
self checkout no  Brasil?

Guasti:  Isso é corriqueiro nos Estados Unidos. 
Na Espanha há propostas mistas. Na China tem a 
experiências que automatizaram por completo o 
checkout e dispensaram o caixa. O cliente usa o 
app para se conectar, o QR code para pesquisar e 
registrar os produtos e quando vai embora já tem o 
débito na conta. No Brasil ainda é pouco explorado, 
porque o custo é alto e existe a questão da confiança, 
porque o consumidor não pode enganar o lojista. 
Isso acaba sendo empecilho, um entrave para a 
automatização total do varejo. Mas não tenha dúvidas 
de que nos próximos 5 a 10 anos isso será realidade.

O que você vê como futuro palpável para o 
varejo brasileiro pensando em tecnologia?

Guasti:  Hoje está muito fácil para uma loja 
física montar a sua operação digital, com baixo 
investimento, criando uma operação virtual que não 
necessariamente esteja integrada ao mundo físico. 
É possível contratar no mercado plataformas de 
baixo custo e até gratuitas, sistemas de fidelização, 
ferramentas antifraudes, operação logística e até 
terceirizar a montagem de uma operação pontocom. 
Também há parceiros que podem colocar a sua 
empresa em vários marketplaces. Os lojistas não 
precisam fazer isso sozinhos. Além disso, há um 
grande potencial de mercado, com 150 milhões 
de usuários de smartphones, 130 milhões a 140 
milhões de internautas e exemplos crescentes de 
pessoas usando o smartphones para comprar. Outra 
questão importante são as escolas especializadas 
em varejo digital disponíveis no mercado que auxiliam 
a formação de novos profissionais do setor. Então já 
temos tecnologia e conhecimento disponíveis para 
uma empresa entrar no mercado digital. 
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A tecnologia está transformando a vida daqueles que não tinham  
ou haviam perdido o sentido de um mundo e de um futuro melhor

O termo “transformação” ganhou relevância em 
diferentes áreas profissionais e de negócios. 
Deixamos para trás um mundo analógico para 
um universo digital, com mudanças nas relações 
pessoais, empresariais e até mesmo na forma como 
a sociedade se organiza. Nesta marcha evolutiva, 
a tecnologia precisa cumprir um papel mais amplo, 
sistêmico, e por que não, humano. 

As inovações rompem barreiras, e as mesmas 
soluções aplicadas no ambiente corporativo têm 
sido fundamentais para abordar os problemas mais 
urgentes no mundo, pois impactam a vida das 
pessoas em condições extremas, de catástrofe, 
riscos ou vulnerabilidades.

Iniciativas utilizando tecnologia foram a ponte entre a 
necessidade e as possibilidades de fazer algo melhor. 
Incêndios, como os que abalaram o Estado da Califórnia 
em novembro de 2018, evidenciam a importância de 
corrermos contra o tempo na localização e resgate 
de pessoas. O mesmo tempo que a TI insiste em 
economizar e que ganha relevância no apoio aos 
refugiados, que deixaram casas, parentes e amigos 
em busca de melhores condições. Outro exemplo de 
relevância da tecnologia é o impacto que exerce na 
vida de jovens e adolescentes brasileiros que, ao se 
profissionalizarem, mudam suas perspectivas de futuro.

Um caso emblemático de aplicação da tecnologia 
para ajudar em situações humanitárias ocorreu em 
Porto Rico. Diretamente atingidos, os funcionários 

da Cisco no país da América Central provaram 
da própria eficiência tecnológica quando o 
Furacão Maria devastou a cidade de San Juan.  
“Em setembro de 2017, uma tempestade de 
categoria 5, o Furacão Maria, devastou Porto Rico 
deixando meu país sem energia e comunicações. 
Para garantir nossa segurança e fornecer ajuda 
com a maior rapidez e eficácia possível, nossa 
equipe de 15 funcionários se refugiou com suas 
famílias no escritório da Cisco, que também se 
tornou o acampamento base para operações de 
socorro”, conta Eduardo Quinones, especialista em 
cibersegurança da Cisco em Porto Rico.

Passada a tempestade, a Equipe de Operações 
Táticas da Cisco (TacOps) e o grupo de profissionais 
da NetHope (parceira da Cisco naquele país) 
atuaram para configurar geradores de energia e 
pontos de conexão Wi-Fi, o primeiro sendo no 
Centro de Operações de Emergência do governo, 
onde foi montada uma rede sem fio para coordenar 
os esforços de assistência em todo o país.

A equipe TacOps pode estabelecer comunicações 
baseadas em satélite para que as agências 
governamentais e organizações humanitárias 
possam coordenar os esforços de ajuda e acelerar a 
distribuição de alimentos, a distribuição de água e a 
chegada da assistência médica aos necessitados.

Apoiado pela Equipe de Resposta a Incidentes 
com Desastres (DIRT) – profissionais voluntários 

ENTRE A REALIDADE E 
A ESPERANÇA EXISTE 
UMA PONTE
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da Cisco treinados para 
atuar rapidamente em 
momentos de crise –, o grupo 
trabalha com a FEMA (Agência Federal de 
Gestão de Emergências), as Nações Unidas, a Cruz 
Vermelha Americana e outras organizações para criar 
comunicações interoperáveis entre socorristas. Os 
engenheiros projetam e instalam equipamentos 
de comunicação enquanto coordenadores 
de operações gerenciam a logística e o 
planejamento no local. 

“Juntamente com o NetHope, conseguimos 
estabelecer dezenas de terminais locais que 
forneceram comunicações consistentes para 
mais de 240 mil pessoas, o que apoiou os 
esforços de ajuda em todo o país”, diz Quinones.

O TacOps também atuou no combate a um grande 
incêndio florestal no Colorado (EUA). O Waldo 
Canyon Fire se tornou um dos incêndios mais 
devastadores da história desse estado: queimou 
18.000 acres de terra, levou à evacuação mais de 
32.000 moradores locais, destruiu 346 residências e 
causou duas mortes. 

O Condado de El Paso, que governa a maior 
parte da área afetada pelo fogo, foi imediatamente 
mobilizado para começar o combate aos incêndios 
e iniciar os esforços de recuperação. Com centenas 
de pessoas coordenando os esforços de contenção 
do fogo e a evacuação das áreas atingidas, as 
agências precisavam transmitir de forma rápida e 
confiável informações como o alcance do incêndio, 
condições meteorológicas, ordens de evacuação 
e solicitações médicas de emergência. Com 
igual importância, a equipe de gerenciamento de 
incidentes (IMT) precisava de uma infraestrutura 
confiável para transmitir informações sobre 
segurança aos cidadãos na linha de fogo.

Imad Karaki, diretor de serviços de suporte 
do Condado de El Paso, e sua equipe de TI 
imediatamente se tornaram membros estratégicos 
dentro do IMT, mas a equipe de TI precisava 
fornecer uma rede segura para suportar voz, vídeo e 
a transmissão de dados. 

A busca foi por 
uma infraestrutura 
segura e facilmente integrada a uma rede sem fio 
aberta para as pessoas que permanecessem no 
ICP. Um ambiente que não existia na escola onde foi 
montado o centro de gerenciamento da crise, o que 
obrigou Karaki a entrar em contato com o TacOps 
para obter suporte. 

A Cisco rapidamente enviou uma equipe, 
equipamentos e o Veículo de Rede de Resposta 
a Emergências (NERV), que, trabalhando com a 
CenturyLink – um provedor local de serviços de 
telecomunicações –, conectou a escola à rede 
de fibra óptica e criou um backbone de rede para 
comunicações críticas no ICP. 

“A equipe da Cisco foi fundamental para configurar 
e solucionar problemas da rede em um prazo 
tão curto”, diz Karaki. “Com a ajuda deles, nós 
rapidamente estabelecemos a rede em um ambiente 
completamente novo”, completa o executivo.
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O Cisco NERV é um centro de comunicação 
móvel projetado para estabelecer infraestrutura de 
comunicação em situações de emergência. Com 
uma antena de satélite, o caminhão NERV estabelece 
uma conexão de rede mesmo quando o serviço de 
telecomunicações é afetado, ajudando a manter os 
serviços de emergência em atividade.

Acolhimento

O grupo de TacOps da Cisco é capaz de 
estabelecer comunicações baseadas em satélite 
para que agências governamentais e organizações 
humanitárias possam coordenar esforços de 
socorro. Atuando no acolhimento aos refugiados 
sírios na Grécia, a Cisco foi convidada por ONGs 
parceiras para instalar zonas de Wi-Fi seguras 
e estações de recarga para que os refugiados 
pudessem contatar seus entes queridos ao passar 
pela Grécia. Para muitos, foi a primeira oportunidade 
de tranquilizar parentes e amigos sobre seu estado 
depois de muito tempo sem contato.

O grupo TacOps foi encarregado de instalar pontos 
de conectividade ao longo das rotas de migração, 
começando pelas ilhas gregas. Esta é uma mudança 
de realidade para as pessoas que chegam em 
barcos, com poucas posses, pouco dinheiro e 
certamente sem moeda local, e a chance de 

PRONTO PARA AGIR
A Cisco tem 350 profissionais voluntários treinados no mundo 

todo que estão dispostos a deixar seu trabalho diário para fazer o que 
for necessário após um desastre natural em sua região. Estes voluntários trabalham 
sob a supervisão da equipe de operações táticas, ou TacOps, um grupo pequeno, 
porém altamente qualificado, que responde globalmente a desastres, permitindo 
comunicações cruciais quando a infraestrutura normal for degradada ou destruída.

Treinada para operar em ambientes severos, a equipe fornece soluções de comunicações 
móveis e portáteis baseadas em IP por satélite ou outro backhaul de internet durante a 
fase aguda de uma emergência. 

simplesmente informar as pessoas que elas estão 
vivas tem um efeito extremamente positivo. 

Inclusão

Também no Brasil, os refugiados estão sendo 
acolhidos por iniciativas que contam com a 
participação da Cisco. É o caso de um projeto 
em Brasília que pretende incluir social e 
economicamente os refugiados vindos da Venezuela, 
Haiti, Síria e outros países em crise. 

Segundo dados do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados (ACNUR), o ano de 2017 
registrou o maior número de pedidos de refúgio 
no Brasil, desconsiderando-se a chegada dos 
venezuelanos e dos haitianos: foram 13.639 pedidos 
no ano passado, 6.287 em 2016, 13.383 em 2015 e 
11.405 em 2014.

A proposta em curso no Distrito Federal é oferecer 
capacitação aos refugiados e imigrantes com 
cursos de língua portuguesa e cultura brasileira, leis 
trabalhistas, economia solidária, empreendedorismo e 
informática básica. A grade de estudo, disponível em 
uma plataforma digital, é desenvolvida em parceria 
com a Cisco Networking Academy (NetAcad).

O NetAcad também vai apoiar a criação de um 
laboratório de TI com equipamentos, biblioteca 
e terminais com acesso à internet para os 
treinamentos online. O projeto “Educação e 
Capacitação para Refugiados e Migrantes” também 
será lançado nos próximos meses nas cidades do 
Rio de Janeiro e São Paulo. 
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Criado há 20 anos, o Networking 
Academy está presente em 180 
países, sempre com foco na 
capacitação e desenvolvimento de 

carreira em tecnologia, visando à inclusão social 
e à empregabilidade. Entre as iniciativas apoiadas 
pelo NetAcad no Brasil, o Projeto Vira Vida, lançado 
em 2018, foi implantado pelo Serviço Social da 
Indústria do Distrito Federal (SESI-DF) no ano 
seguinte para resgatar jovens em situação de risco e 
vulnerabilidade social. 

“O Vira Vida na minha vida foi mudança total. Eu 
era uma pessoa sem sonho, que não se importava 
com estudos, que não tinha nenhuma expectativa 
de futuro. Ele trouxe pra mim a segurança de poder 
sonhar, pensar e ir em busca daquilo que eu quiser”, 
contou a jovem Maria (nome fictício), de 17 anos, uma 
entre os quase 500 alunos que já foram atendidos 
pelo projeto no Distrito Federal. 

Além das capacitações, todos os jovens recebem 
aulas de reforço nas disciplinas de português e 
matemática e participam do módulo de atividades 
voltadas para o desenvolvimento humano, que inclui 

roda de terapia comunitária, vivência de resgate da 
autoestima, projeto de leitura, adolescentes em ação 
e projeto conviver.

O foco do Vira Vida é transformar a realidade 
de crianças e adolescentes entre 14 e 21 anos, 
em especial daqueles que sofrem violência 
sexual. Com a educação profissional, o jovem 

tem a possibilidade de superar os problemas 
que sofreu, continuar os estudos e se qualificar 

profissionalmente, o que lhe gera uma grande 
mudança de vida. “O Vira Vida é um processo 
de valorização do indivíduo. Nós o acolhemos e 
entendemos os seus problemas e necessidades para 
lhe oferecer as melhores oportunidades possíveis e 
para que ele enxergue o potencial que tem e passe a 
voar”, explica a coordenadora do projeto, Cida Lima.

“A partir do Vira Vida, eu aprendi a engatinhar e 
agora eu consigo caminhar por conta própria. 
Mesmo depois de um ano que eu concluí as aulas, o 
programa continua me acompanhando. É um projeto 
que não só ensina: ele ajuda, ele acompanha, ele está 
presente”, relata Maria. 

Também no Distrito Federal, o projeto “Vamos 
Nessa: o jeito só nosso de aprender informática”, 
desenvolvido em parceria com a Organização dos 
Estados Iberoamericanos (OEI) e a Secretaria da 
Criança do GDF (Governo do Distrito Federal), tem o 
objetivo de capacitar os adolescentes da Unidade de 
Internação do Recanto das Emas – Unire (DF). Seu 
propósito é levar a inclusão digital como um meio 
de mudança de perspectiva de vida, capacitação e 
ressocialização para os jovens internos. O primeiro 
curso concluído foi o “Internet de Todas as Coisas”.

Essas propostas de acolhimento aos cidadãos em 
situação de risco e vulnerabilidade se somam aos 
diversos projetos do Cisco Networking Academy, que 
em 2017 formou mais de 195 mil alunos em parceria 
com várias instituições de educação e governos que 
formam as mais de 700 academias do programa.

Seja no resgate de uma vida ou na construção de 
um sonho, a aplicação da tecnologia em ações 
humanitárias quebra o ar gélido dos computadores, 
sistemas e equipamentos de conectividade e 
evidencia um lado diferente daquele dedicado ao 
aumento de produtividade e ganhos corporativos.
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Conectividade e tecnologia assumiram status de necessidades 
básicas na vida das pessoas. Quer uma prova clara disso? Há sete 
anos, a Organização das Nações Unidas (ONU) colocou o acesso à 
internet como um direito humano
Essa universalização do serviço é também 
fundamental para as empresas, independente de 
seu tamanho. Para as pequenas companhias, com 
recursos limitados de investimento e manutenção 
de TI, fornecer conectividade exige uma abordagem 
significativamente mais simples. Afinal, que obrigação 
tem um empreendedor de conhecer a diferença entre 
um roteador e um switch, entender a importância e as 
diferentes classificações dos recursos de segurança 
e outros sistemas que envolvem o ambiente de 
tecnologia da informação de hoje?

Profissionais à frente das PMEs precisam mesmo 
é conhecer o seu negócio e o mercado onde 
suas empresas atuam, responderiam prontamente 
consultores e coachs de plantão. Sem um contingente 
técnico grande para implantar e dar suporte ao 
ambiente de TI, simplificação é um fator-chave. 

Por isso, um dos objetivos da Cisco é simplificar tanto 
a adoção quanto o uso da tecnologia por seus clientes. 
Segundo Ricardo Ogata, gerente de Desenvolvimento de 
Negócios de Colaboração da Cisco, a empresa busca 
formas de permitir que a relação das empresas de menor 
porte sejam mais efetivas e tragam resultados esperados. 

Além disso, a companhia desenvolveu ofertas que 
simplificam a adoção de tecnologia, como é o caso 
do programa Simple IT, um pacote de soluções 

COMO PERMITIR QUE AS 
PMEs EXPLOREM OS REAIS 
BENEFÍCIOS DA TI

MERCADO

pré-integradas que engloba Wi-Fi, ferramentas de 
comunicação unificada, sistemas de segurança e 
infraestrutura de servidores hiperconvergentes. O 
diferencial da solução é que tudo seja gerenciado pela 
nuvem através de um navegador ou aplicativo, para 
retirar a complexidade da frente das PMEs.

No limite, o Simple IT permite que a empresa busque, 
ao invés de equipamentos, soluções para o seu perfil 
de negócio. Algo como aquelas massas prontas 
para bolos, com as quais o cozinheiro com mais 
pressa ou menos experiência pode contar para fazer 
uma sobremesa. O pacote de ferramentas combina 
sistemas de telefonia, rede, internet, segurança, 
servidores e podem ser atrativos para um escritório de 
advocacia, uma padaria, uma loja de uma grande rede 
varejista ou mesmo aquela nova agência bancária. 

Ogata explica que a oferta foi pensada para pequenas 
e médias empresas, principalmente aquelas que não 
contam com equipes de TI muito grandes ou que 
tenham um número grande de filiais, onde a gestão da 
tecnologia é mais complexa.

A proliferação de dispositivos conectados também é 
outro ponto que torna complexa a gestão da TI nas 
PMEs. “Não adianta disponibilizar o acesso ao Wi-Fi 
para o cliente ou para conectar IoT (Internet das Coisas), 
se não tiver comunicação segura”, conclui Ogata.
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POPULAÇÃO DE  
RONDÔNIA PASSA A TER 
ACESSO A TRIBUNAL 
ELETRÔNICO NO TJRO
Tribunal de Justiça de Rondônia implanta rede wireless em 
39 fóruns no Estado, permitindo acesso aos serviços digitais 
da Justiça; pacote de software Cisco melhora a qualidade e 
simplifica a gestão da rede

Foi à época Copa da Fifa 2014 que o Tribunal de 
Justiça de Rondônia (TJRO) começou um processo de 
modernização de sua infraestrutura de TI para agregar 
novos serviços à população rondoniense. Quatro anos 
depois, mesmo sem o hexa, o TJRO já comemora o 
seu golaço através do primeiro passo conquistado: 
o Wi-Fi utilizado, com qualidade e disponibilidade, 
tanto pelos servidores quanto pelos visitantes dos 39 
prédios do Tribunal espalhados pelo Estado

Como no futebol, para chegar ao objetivo foi preciso 
seguir uma estratégia. O plano realizado pelo TJRO, 
feito em conjunto com a GoAhead, parceira da Cisco, 
consistia em modernizar o núcleo (core) da rede do 
data center e implementar uma rede virtual privada 

“Uma rede Wi-Fi de qualidade é essencial  
para o funcionamento da Justiça Eletrônica  

em cidades com pouca infraestrutura”
Flávio de Lacerda Silva, diretor de Divisão - Dinfra/Desein/STIC/TJRO

(VPN), de forma a separar os dados das diversas 
unidades do Tribunal do acesso feito pela população.

Isso mesmo, em Rondônia qualquer cidadão pode 
usar a infraestrutura de rede dos fóruns para acessar 
à internet e sem degradar a infraestrutura oferecida 
aos servidores e juízes do Tribunal. 

Graças às tecnologias aplicadas aos dispositivos de 
rede, os recursos de segurança e à rede própria de 
fibra óptica, Flávio de Lacerda Silva, diretor de Divisão 
- Dinfra/Desein/STIC/TJRO, chega a afirmar que a 
rede acessada por um juiz no Tribunal em Costa 
Marques, na divisa de Rondônia com a Bolívia, chega 
a ser melhor do que a conexão ofertada na casa do 
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magistrado, na capital Porto Velho, por exemplo. “A 
qualidade da rede do Tribunal é a mesma em todo o 
Estado, seja aqui na capital ou no interior”, diz.

Deixar de ter essa limitação foi fundamental para 
que os fóruns de Rondônia conseguissem dar 
conectividade à população e acesso aos serviços 
eletrônicos oferecidos pela Justiça, permitindo que 
advogados possam dar entrada em processos, por 
exemplo. “Uma rede Wi-Fi de qualidade é essencial 
para o funcionamento da Justiça eletrônica nas 
cidades com pouca infraestrutura”, salienta.

A universalização veio por meio de diretrizes do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as quais 
aconselham o oferecimento de rede wireless à 
população. Flavio Lacerda lembra que, de certa 
forma, o serviço é o primeiro ponto de contato 
do cidadão com esta nova modernização da TI 
no Tribunal e a forma mais fácil dele enxergar os 
benefícios da mudança.

Segurança é o destaque do projeto

O executivo credita a estabilidade da rede à qualidade 
nas ferramentas que a Cisco oferece. Com 3 mil 

servidores e mais de 1,2 mil visitantes cadastrados 
no Wi-Fi, tendo até 2 mil pessoas conectadas 
simultaneamente à rede nos horários de pico, ele diz 
que não há impacto no fluxo de trabalho da equipe de 
TI para manter o Wi-Fi.

Ou seja, não há dor de cabeça, algo bem diferente 
do cenário anterior. Antes do projeto Cisco ter ganho 
o edital e a GoAhead ter reformulado parte da TI, o 
Tribunal já oferecia Wi-Fi para os seus servidores, 
mas Flavio Lacerda diz que era de baixa qualidade e 
não havia como fazer a manutenção necessária. “Por 
isso, deixamos claro na licitação que precisávamos 
de uma rede wireless que o usuário realmente 
pudesse confiar”, diz.

Hoje, o Wi-Fi funciona com baixa intervenção, aponta 
o executivo. Uma facilidade  que, segundo Caio 
Paixão, gerente de contas da GoAhead, é viabilizado 
pelo pacote adicional de software que complementa 
os dispositivos de rede Wi-Fi, com ferramentas de 
controle de acesso.

O Cisco Identity Services Engine (ISE), por exemplo, 
garante o acesso de visitantes à uma rede separada 
dos funcionários do TJRO. Em caso de quebra de 
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“Este é um excelente exemplo de 
como a qualidade do projeto e da 

solução se reflete na experiência do 
cliente. Casos como este realmente 
transformam a vida das pessoas”

Carlos Eduardo Bertozzi, gerente de contas  
para Setor Público da Cisco

segurança, a ferramenta alerta sobre onde e quando 
houve a ameaça.

“Já houveram tentativas, mas o ataque não entra 
porque a segurança é robusta”, afirma Flavio Lacerda, 
dizendo que não é preciso fazer intervenções ou 
aplicar mais funções.

Ainda segundo Paixão, parte das ferramentas de 
segurança foram adquiridas para se manter em 
conformidade com o Marco Civil da Internet (MCI), que 
obriga os órgãos e instituições públicas a manterem 
registro sobre o que acontece em suas redes. O Cisco 
Prime, por exemplo, registra quem acessou e o que 
a pessoa fez naquela rede. Os dados, porém, só são 
acessados através de medida judicial.

Flavio Lacerda diz que, para oferecer o Wi-Fi em larga 
escala, era preciso encontrar o fornecedor certo. “E 
a Cisco é o único que atende a todas as expectativas 
do TJRO. O projeto só é tão bom porque a companhia 
conseguiu atender a todas as especificações da 
licitação”, afirma o executivo.

“Este é um excelente exemplo de como a qualidade 
do projeto e da solução se reflete na experiência do 
cliente. Casos como este realmente transformam a 
vida das pessoas e inovam ao se oferecer algo além 
da prestação dos serviços públicos”, comemora 
Carlos Eduardo Bertozzi, gerente de contas para 
Setor Público da Cisco
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OS PASSOS DO ASSAÍ  
EM DIREÇÃO À 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Rede atacadista disponibiliza acesso Wi-Fi nas lojas  
para dar mais conforto ao cliente e personalizar ofertas

A situação econômica que o País atravessa fez 
diversas pessoas mudarem seus hábitos de 
consumo. Um dos reflexos é o fato de que as 
famílias passaram a buscar ofertas nas redes 
conhecidas como “atacarejo” – uma mistura de 
varejo com atacado e cuja proposta se diferencia 
dos hipermercados pelo preço diferenciado na 
compra de mais de item do mesmo produto.

Somados aos pequenos negócios formais e até 
informais que nasceram da turbulência econômica 

recente, este novo público dos atacarejos alterou o 
perfil da clientela de empresas como o Assaí, rede 
com 134 lojas espalhadas pelo Brasil. Além dos 
pequenos comerciantes, como donos de bares e 
restaurantes, o consumidor final passou a fazer as 
suas compras no atacarejo e hoje representa 70%  
do total das vendas nas lojas. 

Como este novo cliente vai mais vezes à loja, foi 
necessário reformular a estratégia de serviço, com 
um uso mais intensivo de tecnologia para atender às 

“Além de dar mais 
conforto ao nosso cliente, 
o Wi-Fi nos permite 
capturar informações 
sobre eles, desenvolver e 
enviar ofertas direcionadas 
a cada perfil”
André Ricardo Campos, CIO do Assaí
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exigências de um consumidor mais acostumado com 
os padrões de conforto do varejo tradicional. “Este 
cenário, junto com outros fatores de mercado, está 
nos levando à digitalização”, explica André Ricardo 
Campos, CIO do Assaí.

O primeiro passo nesta nova jornada do varejista foi 
a implementação de redes Wi-Fi nas áreas de caixa 
das lojas e a disponibilização do acesso ao cliente. 
Iniciado em maio de 2018, o projeto já alcança 130 
lojas e aumentou o conforto dos clientes ao longo 
da espera para “passar no caixa”. “Os gerentes que 
ainda não contam com a infraestrutura já nos cobram 
a instalação, porque os clientes deles pedem o 
acesso”, conta o executivo.

Informação estratégica

O Wi-Fi também já está entregando dados valiosos 
para as áreas de negócios da rede, em especial 
informações sobre o perfil dos clientes. Campos explica 

que essas informações são utilizadas para segmentar 
os consumidores e também podem servir de base para 
outras estratégias que o grupo venha a desenvolver. 

Ao se cadastrar no portal do Assaí, o usuário 
seleciona a qual categoria pertence: ‘consumidor 
final’, ‘instituição de ensino’, ‘bar/restaurante’, 
‘instituição religiosa’, entre outras. Essa segmentação 
permite à rede criar ofertas específicas para cada 
perfil a partir da separação dos clientes por grupos 
de audiência. 

As promoções são apresentadas pelo aplicativo do 
Assaí, mas também podem ser oferecidas por e-mail 
marketing e SMS, já que o varejista possui os dados 
pessoais de cada cliente. 

Infraestrutura terceirizada

Campos conta que havia a necessidade do Wi-Fi para 
agradar os clientes e, em um evento de tecnologia, 
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acabou conhecendo o trabalho da Think Digital, 
empresa de tecnologia e marketing digital e parceira da 
Cisco. Com base na solução Cisco Meraki a integradora 
montou um projeto, uma plataforma de conectividade, 
análise de perfil, interesses e comportamento do 
consumidor, que permite engajar o cliente por meio de 
campanhas de marketing digital (SMS, email marketing, 
push notifications, pesquisa de satisfação) – tudo 
automatizado, integrado com a rede Wi-Fi e gerenciado 
pela nuvem.

O Wi-Fi Inteligente dá acesso a uma plataforma de 
Business Intelligence, que gera dados como fluxo de 
visitas, mapa de calor do local (áreas mais movimentadas), 
frequência de retorno dos visitantes, tempo de 
permanência no local, websites acessados, etc.

Para chegar ao projeto final, o Assaí realizou um piloto 
em três lojas, em que foram identificados os desafios 
do projeto, a maioria deles originados pelas limitações 
da infraestrutura de telecomunicações e banda larga. 

Foi durante a avaliação do serviço que a rede 
atacadista percebeu a vantagem de contratar 
a solução como serviço, um modelo com o 
qual a Think Digital oferece a solução completa, 
desde a infraestrutura até o serviço de gestão e 
monitoramento. A opção pelo outsourcing acelerou 

a instalação e a ampliação do projeto, o que não 
ocorreria em um modelo tradicional de venda.

O serviço de gestão e monitoramento é realizado pela 
integradora remotamente e viabilizado pela flexibilidade 
da plataforma Cisco Meraki. “Se um roteador cai, nossa 
equipe é notificada para verificar e resolver o problema. 
O pessoal do Assaí nem precisa abrir um chamado: é 
bem mais cômodo”, comenta Aureo Costa Fittipaldi, 
CEO da Think Digital.

Ele também pontua que, com a finalização do projeto 
de implantação das redes, o próximo passo da 
integradora será desenvolver uma plataforma de 
business intelligence (BI) para monitorar o fluxo de 
consumidores e reconhecer cada cliente que estiver na 
loja, registrando inclusive o que ele está comprando. “O 
desenvolvimento já começou, e os dados do Wi-Fi são 
integrados automaticamente ao CRM”, diz.

Segundo André Campos, do Assaí, a plataforma deve 
estar pronta entre março e maio de 2019 para as 
equipes começarem a traçar estratégias com base nas 
informações dos clientes. A expectativa é de que o 
retorno de investimento aconteça no segundo semestre 
de 2019, com a monetização do Wi-Fi junto aos 
parceiros e fornecedores, o que também vai bancar a 
expansão da rede para todo o espaço de loja.
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WI-FI VIRA SERVIÇO 
ESSENCIAL EM REDE  
DE SHOPPINGS
Instaladas para levar comodidade aos clientes,  
redes sem fio também funcionam como canal de marketing 
dos shopping centers administrados pela Ancar Ivanhoe 

Independente do seu plano de internet móvel, 
talvez você faça essa pergunta com frequência: 
“Qual a rede e a senha do Wi-Fi?”. É uma questão 
comum, seja quando se recebe uma visita em casa, 
jantando em um restaurante ou fazendo compras em 
grandes centros de lojas. Ciente de que o acesso 
à internet se tornou um requisito de bem-estar e 
necessidade dos consumidores, a Ancar Ivanhoe, 
administradora de 24 shopping centers no Brasil, 

“Com Cisco Meraki, 
conseguimos 
dimensionar a banda 
necessária para cada 
shopping, garantindo 
a excelência na 
prestação do  
serviço de Wi-Fi”
Fernando Wanderley, diretor-geral  
de TI da Ancar Ivanhoe

já em 2012, se movia tanto para ofertar uma rede 
gratuita aos clientes quanto fazer dela um canal de 
relacionamento. 

Obter informações e tornar as compras mais atrativas 
eram os objetivos, e um shopping da rede em Natal 
(RN) foi o primeiro a investir no projeto baseado 
na tecnologia Cisco Meraki, que hoje está em 21 
empreendimentos da empresa. Fernando Wanderley, 
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diretor-geral de TI da Ancar Ivanhoe, explica que os 
shoppings têm certa independência para investir em 
projetos próprios, mas a instalação da rede Cisco 
Meraki deu tão certo que se transformou em piloto 
para os demais empreendimentos. 

O executivo também conta que foi surpreendido com 
os resultados e com a facilidade do gerenciamento 
centralizado em nuvem proporcionados pela 
tecnologia, em complemento à qualidade da rede. 
O primeiro dos três principais benefícios do serviço, 
segundo o gestor de TI. 

“Com o Cisco Meraki, conseguimos dimensionar 
a quantidade de banda necessária para cada 

shopping, garantindo a excelência na prestação da 
conexão sem fio”, explica.

Outro benefício foi usar a rede como recurso de 
geolocalização para fazer a medição de fluxo nos 
ambientes. Com a conexão dos clientes à rede, três 
shoppings já conseguem calcular, com precisão, o 
número de visitantes diários e aboliram o uso das 
ferramentas que faziam esse serviço antes.

Mas o maior benefício do projeto, de acordo com 
Wanderley, foi o relacionamento com o cliente. 
A partir do cadastro para a conexão à rede Wi-
Fi, cada shopping consegue ter uma via direta de 
comunicação com seu consumidor final, por meio do 
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VISIBILIDADE PERMITE 
LIMITAR CONTEÚDOS
A rede Ancar possui 3,4 milhões de 
cadastros no Wi-Fi dos 21 shoppings 
equipados com o Cisco Meraki. Com 
esse número de usuários, a visibilidade 
é algo essencial para a prestação do 
serviço e a solução mostra que esse é 
mais um dos benefícios. Wanderley diz 
que a ferramenta permite que ele saiba 
tudo o que acontece na rede.
A infraestrutura também permite que 
a Ancar bloqueie ou limite o acesso 
a certas aplicações, o que é útil 
quando se fala em vídeo. Apesar da 
filosofia da empresa de liberar todas 
as aplicações, a Netflix, por exemplo, 
pode ter o limite de banda diminuído 
para evitar que o serviço aos demais 
usuários seja comprometido.
O diretor de TI diz que não vão 
bloquear a Netflix ou serviços 
similares, porque pouca gente vai 
utilizar ao mesmo tempo. “Nós vamos 
aprendendo e adaptando nossas 
configurações de rede de acordo com 
cada shopping”, diz.
Segundo Rodrigo Andrade, especialista 
de Produtos Meraki da Cisco Brasil, 
o próprio gerenciamento do Meraki 
permite fazer esse procedimento de 
forma simples. “Não é preciso apontar 
endereços de IP, apenas indicar para 
a plataforma limitar a banda da Netflix 
em determinado cenário, e tudo será 
feito de forma automática”, explica.
Da mesma forma, o gerenciamento 
de toda a rede Wi-Fi é feito 
remotamente, com apenas um 
colaborador da Ancar dedicado à 
“manutenção”, auxiliado por mais 
dois técnicos que atuam como 
“backup”. “Como não precisamos 
nos preocupar com a atualização da 
plataforma, a manutenção é zero”, 
confirma Wanderley.

smartphone. O diretor explica que a tecnologia permite 
enviar mensagens SMS em parcerias com lojas e 
fornecer ofertas personalizadas com base no gênero, 
idade e preferências do cliente.

Assim, o dono de um cãozinho que leva seu bichinho 
frequentemente ao shopping pode receber ofertas do 
petshop. “Tanto o Wi-Fi quanto o serviço de SMS não 
são cobrados do lojista ou do consumidor”, esclarece.

Segundo ele, a iniciativa foi aprovada pelos lojistas. 
Os pontos novos divulgam a inauguração por esse 
ambiente, e o lojista pode criar a sua própria oferta 
enviada pelo canal para atrair consumidores. 

A opção pelo envio de mensagens ao invés de 
notificações em um aplicativo próprio se deu pelo perfil 
e objetivo da iniciativa. “Queríamos ter uma alternativa 
para quem ainda não baixou o nosso APP”, diz. O 
recurso também não gera muito custo à administradora, 
porque são mensagens segmentadas por público.

Marketing para comercial

O SMS não foi a única forma que a Ancar encontrou 
para trabalhar com o cliente. A partir das informações 
capturadas com o Wi-Fi, foi possível conhecer o 
perfil do público mapeando o sistema operacional 
dos aparelhos telefônicos. Nos shoppings de luxo, 
por exemplo, a maioria dos clientes utiliza o iPhone. 
Uma informação que permite à equipe de marketing 
do shopping trabalhar com promoções específicas e 
promover parcerias com lojas de smartphones.

O desejo do gestor de TI da Ancar agora é de fato 
começar a utilizar a funcionalidade de mapa de calor 
embarcada no Wi-Fi, para que a própria solução 
indique os corredores mais movimentados.

Marcos Fernando Mafra, gerente de contas da VOffice, 
integradora responsável pelo apoio técnico e comercial 
nos últimos três anos, explica que tem realizado Serviços 
de Site Survey, análises preditivas e provas de conceito 
com novas tecnologias nos shoppings da Ancar.

O próximo passo da Ancar vai ser integrar tecnologias 
de CRM que serão alimentadas com dados do Cisco 
Meraki. “A tecnologia já mostrou sua capacidade de 
integração quando usamos a ferramenta de um terceiro 
para enviar os SMSs. Agora queremos integrar com 
outras funções”, encerra o gestor de TI.
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O NOVO PAPEL DO 
DISTRIBUIDOR DE TI
Alcateia, Comstor, Ingram Micro e Network1 ScanSource revelam 
que a transformação digital também impacta o modelo de negócio e o 
relacionamento do distribuidor com seus ecossistemas de parceiros

Comprar equipamentos e sistemas deixou de ser 
uma tarefa exclusiva de CIOs e profissionais espe-
cializados no setor de TI. O maior engajamento do 
consumidor final, a facilidade de acesso às tecno-
logias – motivado principalmente pela computação 
em nuvem - e o processo vigente de transformação 
digital, alterou também o ciclo dos negócios nesse 
setor. Toda a cadeia de vendas agora tem que falar 
uma só língua: a consultoria.

Os negócios no setor estão mais complexos, com 
ciclo de vendas mais longos e exigindo dedicação e 
conhecimento dos interlocutores. Por isso, as distri-
buidoras Alcateia, Comstor, Ingram Micro e Network1 
ScanSource reconhecem que ajustaram não só o 
modelo de negócio, mas o relacionamento e a forma 
como apoiam o ecossistema de parceiros. 

Diferente do passado, quando movimentava caixas e 
mais caixas de equipamentos, o mercado de distri-
buição, um dos elos mais importantes na cadeia de 
abastecimento do setor de TI, acompanhou a trans-
formação do mercado e agora impulsiona ofertas 
que efetivamente resolvem desafios tecnológicos de 
empresas que migram para modelos mais digitais. 
E não só isso: que precisam ajustar-se ao desafio 
de inserir mais serviços em seus portfólios – modelo 
baseado em cloud computing; treinar os canais para 
uma venda mais consultiva; e ainda apoiá-los no 
desenvolvimento de negócios na área de segurança, 
apontada como prioridade em todas as iniciativas 
dependentes de tecnologia.

É como trocar o pneu com um carro em movimento. 

Por isso, também internamente a tecnologia tem sido 
importante aliada tanto na formação, treinamento, 
capacitação e certificação do canal, como no próprio 
suporte aos projetos e negócios. Os distribuidores 
também se transformaram digitalmente em busca 
de agilidade e redução de custos, porque também 
foram impactados pela turbulência econômica que 
acometeu o país em 2014 e ainda insiste em lem-
brar as empresas dos seus reflexos traumáticos. 

“Sabemos que não é uma tarefa fácil mudar a forma 
estabelecida há anos de se fazer negócios, mas 
precisamos estar preparados para as mudanças que 
vêm ocorrendo”, comenta Luis Lourenço, VP & Brazil 
Chief Executive da Ingram Micro. Para isso, a Cisco 
vem realizando constantemente treinamentos de 
longa e curta duração, tanto em tecnologia como em 
negócio e disponíveis a todo o canal.

Além disso, junto com os distribuidores a fabricante 
promove ações para capacitar e auxiliar o canal a 
estar cada vez mais preparado, desde eventos e 
workshops online e presenciais, até webinars, boot-
camps, entre outros.

Estratégia

Internamente a ordem é agilizar o negócio. Para 
isso, também os distribuidores investiram na digitali-
zação de processos, muitos deles já consolidados e 
outros ainda em andamento. “Automatizamos 100% 
da operação. Antes tínhamos necessidade de um 
time específico para fazer cotação de Cisco. Hoje 
qualquer um dos 40 vendedores consegue fazer 
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uma cotação”, Ulisses Souza, diretor da unidade de 
valor da Alcateia.

Humberto Menezes, presidente da Westcon Coms-
tor, sumariza o atual momento do mercado dizendo 
que a compactação e barateamento da tecnologia 
democratizou o acesso, fazendo com que todos 
dentro de uma empresa possam não só influenciar 
mas decidir uma compra de TI. 

“O dono do negócio, o diretor de área e ou-
tros personagens corporativos, passaram a ter 
autonomia para usar tecnologia em prol da sua 
atividade, para aumentar a segurança, ganhar 
produtividade, acelerar a entrega de produtos e 
serviços”, lembra Menezes.

Verticalização

Esses novos interlocutores no mundo corporativo e 
também no ambiente de micro, pequenas e médias 
empresas geraram mais uma demanda com a qual 
distribuidores, revendas e integradores não estavam 
habituados a lidar: a verticalização.

Educação, saúde, telecomunicações, finanças, ma-
nutenção e governo são os alvos escolhidos para 

essa abordagem verticalizada. Os distribuidores 
contratam profissionais especializados nessas áreas 
para intermediar a comunicação do canal com o 
mercado. 

O entendimento atual é que a abordagem de uma 
vertical deve considerar e respeitar as particula-
ridades de cada setor - os problemas, as dores, 
demandas e as prioridades do setor. Além disso, a 
linguagem é outra: “se vai vender para a Saúde, o 
diálogo será com médicos, enfermeiros e adminis-
tradores de hospitais, além do interlocutor de TI”, 
reforça Menezes. 

A regra dos distribuidores tem sido apostar na espe-
cialização, novos modelos de negócio, crédito fácil 
e velocidade. Desde a prospecção, passando pela 
cotação de produtos, até a entrega do projeto e os 
serviços de manutenção.

“Se demorarmos para informar um preço ou des-
conto, o cliente compra de outra empresa”, reco-
nhece Paulo Roberto Ferreira, diretor executivo da 
Network1 ScanSource, ao finalizar dizendo que a 
necessidade e a importância dos processos au-
tomatizados tanto para quem vende quanto para 
aqueles que consomem tecnologia.

38-39_VOZ DO PARCEIRO_[Distribuicao].indd   39 12/12/2018   17:50:26



40 | Cisco Live Magazine 

REDES MAIS SEGURAS COM 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
System IT Solutions combina infraestrutura de redes Cisco e 
tecnologias analíticas de segurança para proteger data centers  
de clientes contra ameaças cibernéticas complexas

VOZ DO PARCEIRO

Mais do que nunca, cibersegurança é um tópico fun-
damental. Vivemos em uma sociedade hiperconecta-
da, com relacionamentos sociais, negócios, serviços 
públicos e diversos outros aspectos do dia-a-dia 
acontecendo por meios digitais. A dependência da di-
gitalização causou o aumento da variedade de vetores 
de ataques, ataques que, cada vez mais, são realiza-
dos por organizações criminosas de grande porte e 
expertise técnica. Só nos últimos dois anos, prejuízos 
causados por ciberataques somaram mais de US$ 
600 bilhões. Diante dessas ameaças cada vez mais 
complexas e bem-sucedidas, ferramentas e práticas 
tradicionais de defesa não são mais suficientes.

Atenta a isso, a parceira System IT Solutions vem 
ajudando clientes a escalar suas infraestruturas e 
inovar sem medo das novas ameaças. Com pro-
dutos Cisco, como servidores UCS e switches 
Nexus, garante o alto desempenho e escalabilidade 
que o mercado já conhece, enquanto tecnologias 
analíticas garantem o que há de mais avançado em 
proteção contra ataques complexos.

77%
dos ataques bem-sucedidos
utilizaram métodos invíveis para 

ferramentas tradicionais*

EUA investiram

11,6%

a mais em defesa cibernética
no último ano devido ao aumento 

da espionagem**

O Brasil ocupa o

6o lugar
no ranking mundial  
de cyber ataque***

Soluções de analíticas de segurança têm como 
principal função a vigilância constante sobre novas 
vulnerabilidades, ataques (ex.: zero day) e ativi-
dades suspeitas de usuários internos e externos. 
Uma de suas principais vantagens é a capacidade 
de detectar Advanced Persistent Threats (APTs), 
ataques que levam semanas ou meses para se 
efetivarem e que, apesar de raros, são os mais 
devastadores. A abordagem se aplica a diferentes 
casos de uso, como análise de tráfego de rede 
para detecção de anomalias (ataques em poten-
cial), insider threats e vazamentos de dados.

Recursos de tecnologias analíticas voltadas à segu-
rança incluem captura e armazenamento de grandes 
quantidades de dados; decodificação de informações 
de protocolos de rede em metadados e sua disponibili-
zação através de busca textual, permitindo a criação de 
análises com recursos visuais; utilização de inteligência 
artificial para analisar o comportamento da operação; 
consumo de informações das fontes mais confiáveis 
de Threat Intelligence, de forma simples e rápida.
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A APOSTA DA  
DIMENSION DATA NAS 
LOJAS FÍSICAS E ONLINE
Integradora de soluções  
Cisco mira nas necessidades de  
transformação digital do setor
O mercado de varejo está entre os principais 
targets da Dimension Data, multinacional global 
de soluções e serviços de TI, para atingir suas 
metas no atual ano fiscal, que encerra em março 
de 2019. A empresa dispõe de ofertas inovadoras 
construídas em conjunto com a Cisco e de uma 
equipe capacitada para ajudar os clientes desta 
indústria na transformação digital de seus negócios.

“Temos um benchmark global. Conhecemos as me-
lhores práticas adotadas pelos maiores varejistas nos 
mais de 48 países onde estamos presentes. Além 
disso, somos um dos principais parceiros de integra-
ção da Cisco para o mercado de varejo no mundo e 
a primeira empresa na América Latina a conquistar o 
reconhecimento Retail Partner, que valida a capaci-
dade e o conhecimento dos parceiros em suas fer-
ramentas e processos”, afirma Jefferson Anselmo, 
presidente da Dimension Data no Brasil. 

A Cisco é um dos principais players na oferta de 
soluções para habilitar a transformação digital das 
empresas. “Com um reconhecimento como o Retail 
Partner, saímos na frente e estamos prontos para 
atender a demandas futuras dos nossos clientes 
rumo a todas essas mudanças”, reforça o executivo.

Anselmo comenta a realidade do setor: “Cada vez 
mais conectados e exigentes, os consumidores se 
tornaram digitais e estão mudando a maneira como o 
varejo opera. Hoje eles podem comprar ou pesquisar 

produtos a qualquer hora e em qualquer lugar com 
apenas alguns cliques no smartphone e ainda transmi-
tir suas opiniões para redes sociais inteiras, moldando 
a percepção de uma marca para melhor ou pior”.

“Muito mais abrangente e complexa, a transforma-
ção digital no varejo é uma jornada longa que vai 
muito além do e-commerce, da comunicação digi-
tal e da digitalização das lojas físicas. Ela demanda 
implementar tecnologias que busquem dados, me-
lhorem processos e que ajudem a entender melhor 
o que é mais importante para os clientes e como 
lhes oferecer uma experiência de compra que se 
destaque da dos concorrentes”.

Para Anselmo, só conseguirão transformar digital-
mente seus negócios aqueles que conseguirem con-
tar com parceiros que ofereçam uma infraestrutura 
robusta e inovadora de hardware, software e serviços 
e que, ao mesmo tempo, agreguem uma camada de 
inteligência para engajar esses clientes digitais tanto 
no ambiente web como no físico, promovendo expe-
riências novas e diferentes. 

VOZ DO PARCEIRO
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INOVAÇÃO 
DEFINIDA POR 
SOFTWARE

O software está engolindo o mundo. A frase adaptada 
para o português foi cunhada por Marc Andreessen, 
fundador da Nestcape, há quase 10 anos e se torna 
uma realidade cada vez mais presente em nossas vi-
das. Vemos um mundo tecnológico se moldar a partir 
da adição de camadas abstratas de sistemas que 
transformam elementos do nosso dia a dia. 

O conceito de SD-x ou “software define praticamente 
tudo” está em nosso cotidiano e seu avanço se dá 
em todas as esferas da tecnologia (especialmente a 
corporativa). Vimos redefinir a computação, o arma-
zenamento e agora ele chega com força total nas 
redes de longa distância. 

Praticamente todas as empresas de consultoria que 
monitoram e mapeiam o mercado de TI demostram oti-
mismo com o crescimento do modelo de SD-WAN. Há 
um interesse dos clientes por benefícios que o modelo 
traz, como melhor experiência dos usuários, otimização 
de aplicações e capacidade de banda, redução de cus-
tos, aceleração da implantação da tecnologia e ganhos 
de agilidade e simplicidade da operação.

Observamos demanda em diversos setores que bus-
cam mais velocidade na hora de habilitarem estraté-
gias de transformação digital, como varejo e financei-
ro, por exemplo, os dois setores que vem liderando a 
adoção de SD-WAN no mercado.

Uma característica chave da SD-WAN é a visibilidade 
das aplicações e a capacidade de fazer o roteamen-

Marcelo Moreira é gerente de engenharia da Cisco para 
a América Latina.

Marcelo Moreira

to dinâmico, conforme a aplicação e o SLA definido 
pelo cliente, fazendo o melhor uso dos diferentes 
tipos de transporte contratados (MPLS, internet, 4G), 
priorizando aquele que oferece a melhor performan-
ce para aquela aplicação naquele momento.

A principal decisão do cliente é qual será o modelo de 
operação que ele irá adotar: vai ele mesmo operar a 
sua SD-WAN ou pretende contratar como um serviço 
gerenciado de uma operadora ou de um integrador 
de sistemas? Além disso, é importante definir os 
casos de uso e motivações para optar por SD-WAN: 
demanda crescente de banda, migração das aplica-
ções para a nuvem, redução de custo, acesso direto 
à Internet nas filiais, etc. A partir daí, deve definir a ar-
quitetura, o tipo de solução e o parceiro tecnológico. 

A Cisco pode ajudar em todo este processo, inclusi-
ve com nossos parceiros de negócios (integradores 
de sistemas, operadoras de telecom, etc.), seja com 
a solução da Meraki ou da Viptela, cuja tecnologia já 
está integrada na linha de roteadores.

Há um mundo de oportunidades no horizonte. Pode-
mos afirmar que a inovação definida por software é 
uma realidade poderosa, e cada vez mais presente 
para habilitar negócios. Sua empresa está preparada 
para viver e explorar esses benefícios?

ARTIGO
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