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A nova onda 

Especial 
Distribuição
O caderno traz um 

panorama do segmento e 
um guia, com contatos dos 

principais distribuidores

Odata 
Aposta no aumento da procura por 

conectividade e nos avanços tecnológicos

Distribuição em TIC 
O segmento amadurece, mas ainda tem 
que superar desafios em várias frentes

Evolução da IA 
Novo conceito promete traduzir, interpretar 

e resumir diferentes fontes de dados

Metaverso desponta como uma das mais promissoras apostas 
deste início de século, capaz de iniciar uma corrida do ouro em TI

disruptiva
Ricardo Arantes
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Cada vez mais a humanidade evolui – pelo menos do ponto 
de vista tecnológico. Nos aproximamos do futuro propala-
do nos idos dos anos 1.990 e 2.000; da era Jetsons para os 

mais “experientes”. É palpável e possível de se observar com os 
primeiros passos do Metaverso que, como todo novo conceito 
que envolve Tecnologia na vida das pessoas, é controverso e ao 
mesmo tempo fascinante, como retratado na reportagem de 
capa desta edição.

A Inteligência Artificial multimodal, com seu uso e aplica-
ções, integra esse universo futurista e dá a medida da evo-
lução das tecnologias de linguagem, voz e visão que revolu-
cionarão o nosso cotidiano. Todas e cada uma das soluções e 
inovações movimentam o mercado de TIC que, de acordo com 
estudo da Abes, teve investimentos em software, hardware e 
serviços de US$ 2,79 trilhões no mundo em 2021.

Diante dessa cifra, o segmento de Distribuição, que englo-
ba distribuidores, revendas e integradores, tem sua contribui-
ção e fatia. Este mês trazemos o Especial Distribuição, com 
reportagens analíticas e um Raio X desse mercado, além do 
resultado do prêmio Excelência em Distribuição, idealizado 

por Infor Channel para reconhecer 
os agentes dessa atividade que vem 
amadurecendo ano a ano. 

Confira ainda nesta edição, a en-
trevista com Ricardo Arantes, CEO 
da Odata sobre mercado, tendên-
cias tecnológicas e de futuro. Acesse 
também a versão digital da revista, 
onde há reportagem exclusiva sobre 
Open Banking e Open Insurance.
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disruptivo  
e em construção

Metaverso: 

Novo mundo virtual promete 
transformar os negócios das 
empresas e o dia a dia da 
sociedade. Mas ainda há um 
bom caminho a trilhar até que 
ele atinja plena maturidade
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Uma nova onda disruptiva vem 
sacudindo o cenário já tre-
pidante da Transformação 

Digital: o Metaverso. Ao embarcar 
e integrar uma série de tecnologias 
de ponta – originando um mundo 
virtual em 3D interativo, colabora-
tivo e hiper-realista, acena com a 
promessa de redesenhar os modelos 
de negócios, as cadeias de valor e as 
operações das empresas, instauran-
do novas formas de relacionamen-
tos com consumidores, parceiros e 
colaboradores.

Seus mais ardorosos entusias-
tas especulam que ao tensionar e 
redefinir as fronteiras entre o real 
e o digital, com uma multiplicidade 
de aplicações à vista em vários seg-
mentos econômicos, esta inovação 
deverá acarretar profundas mudan-
ças culturais e comportamentais no 
conjunto da vida social. Suas carac-
terísticas futuristas teriam o condão 
de subverter o modo como as pes-
soas vivem, trabalham, estudam, 
consomem e se divertem. Não se 
trataria, portanto, de mais um hype 
de efêmera duração.

Ao reunir estes atributos, o 
Metaverso – resultado da conver-
gência de ferramentas como Reali-
dade Aumentada, Realidade Virtual, 
Inteligência Artificial e Blockchain, 
entre outras – emerge como uma das 
mais auspiciosas apostas deste iní-
cio de século, capaz, segundo alguns, 
de deflagrar uma efetiva corrida do 
ouro no universo da TI.

Embora esteja ainda em fase em-
brionária, esse mercado, na estimati-
va da Bloomberg Intelligence, poderá 
movimentar globalmente US$ 800 
bilhões até 2024. Não é para menos 
que, em outubro de 2021, o Facebook 
anunciou publicamente que se tor-
nará, nos próximos anos, uma em-
presa de Metaverso, até mudando 
seu nome para Meta.

Com promessas e adesões en-
fáticas à parte, a verdade é que o 
Metaverso ainda é um fenômeno 
incipiente, em fase de experimen-
tação, a despeito do crescente nú-
mero de ensaios se espraiando pelo 
mercado. Seja no front tecnológi-
co, seja na concepção de modelos 
de negócios, está-se diante de um 
vasto e ainda desconhecido terreno 
a ser prospectado.

Para discutir melhor as implica-
ções trazidas pelo Metaverso, Infor 
Channel aponta o significado e as 
potencialidades deste novo conceito, 
bem como os entraves à concretiza-
ção dos projetos na área.

Poucas experiências 
concretas
Para Eliezer Silveira Filho, diretor-geral 
da Roost, o Metaverso hoje é apenas 
um conceito. Exceto algumas simula-
ções em jogos eletrônicos e de redes 
sociais, ainda são poucas as experiên-
cias concretas com ativos digitais, Re-
alidade Virtual, Realidade Aumentada 
e integração de sociabilidades.

Franulovic, da 
Accenture: Estamos 

nos primeiros passos de 
uma jornada que será 

certamente longa.

Há um  
sem-número de 
oportunidades 
trazidas pelo 

Metaverso

Pinto, da Informa 
Markets: Como 

vamos reduzir os 
custos operacionais 
ao longo do tempo?
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A fim de que essa vertente tec-
nológica vingue, serão necessárias 
melhorias na infraestrutura de rede, 
que certamente será beneficiada 
pelo advento da 5G (veja o quadro 
Soluções de TIC ainda são insufi-
cientes). Sobretudo será preciso 
contar com a adesão das pessoas 
e da sociedade. “A plataforma será 
disruptiva pelo fato de quebrar essas 
barreiras. No entanto, ainda não che-
gamos a esse grau de maturidade”, 
acrescenta.

Com a mesma percepção, Daniel 
Franulovic, diretor de Inovação da 
Accenture Technology para a Amé-
rica Latina, constata uma lacuna no 
ritmo dos avanços. O ambiente está 
em construção. “Sabemos da onda 
que virá, porém as tecnologias, a cul-
tura e a maneira de utilizá-lo ainda 
estão sendo definidas”.

As empresas estão tateando o 
terreno, descobrindo quais serão os 
impactos e de que maneira se envol-
verão nesta empreitada. As vanguar-
distas já estão imersas e investindo 
muito dinheiro no Metaverso porque 
vislumbram um atraente potencial 
num futuro próximo. “Estamos nos 
primeiros passos de uma jornada que 
será certamente longa. Como toda 
evolução ampla e abrangente, há um 
bom caminho a ser seguido até atin-
girmos um grau maior de amadureci-
mento, permitindo que a sociedade 
como um todo utilize este recurso”, 
situa Franulovic.

Ainda não é possível prever quais 
aplicações poderão deslanchar de 
fato. Nesse sentido, é possível traçar 
um paralelo com as mídias sociais, 
que quando emergiram, sabia-se 
apenas que serviriam para conectar 
as pessoas – não se tinha ideia da 
verdadeira revolução que eclodiriam 
nos negócios e no mundo.

Entre os requisitos para ganhar 
a adesão da sociedade, estão a alo-
cação de investimentos, a orques-
tração dos esforços de construção 
e o aumento da acessibilidade às 
tecnologias. O Metaverso depende 
de dispositivos específicos para ser 
navegado – e, novamente, uma mu-
dança cultural efetiva.

Possibilidades à vista 
Seja como for, é possível antever 
numerosas possibilidades de im-
plementação da novidade nas mais 
distintas áreas. De cara, é o Comércio 
Eletrônico, por suas particularida-
des, que pode adquirir proeminên-
cia como participante deste mundo 
virtual. “Acredito que o Metaverso 
desfruta de um potencial enorme 
nas relações de venda e consumo, 
principalmente porque ele não tem 
território, está em um lugar que 
qualquer pessoa pode acessar. Ao 
romper as fronteiras geográficas, ele 
pode se tornar palco de importantes 
estratégias comerciais, fazendo com 
que mais produtos possam ser ofer-
tados e experimentados em lugares 
distantes, quebrando desafios de 
logística”, analisa Silveira, da Roost.

Abrem-se assim caminhos para 
as marcas aprimorarem o relacio-
namento com os clientes. Por meio 
do seu avatar, o consumidor poderá 
personalizar roupas, acessórios e ou-
tros itens, criando looks em cenários 
tematizados. Grifes e multinacionais 
do Varejo, aliás, já estão desenvol-
vendo modelos de loja para o am-
biente virtual em 3D. 

Com estes avanços, surgiria 
uma realidade na qual os serviços 
passariam a ser utilizados e experi-
mentados amplamente, de maneira 
simultânea, em tempo real, com re-
dução ou praticamente anulação da 
latência. “Isso traz aplicações infi-
nitas, até ligadas a outros planos da 
vida social. Seria possível vivenciar, 
por exemplo, uma experiência com 
um artista de quem sou fã ou até 
relacionamentos amorosos, por que 
não?”, arrisca Silveira.

Quem acertar 
essa aposta com 
maior velocidade 

terá a chance 
de vencer e 

crescer nesse 
universo novo

Resnick, do Gartner: 
As empresas podem 
expandir e aprimorar 

seus negócios de 
maneira inédita.
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Também na opinião de Franu-
lovic, da Accenture, o engajamen-
to dos consumidores mudará. Será 
viável criar espaços que proporcio-
nem experiências diferenciadas de 
conexão com uma determinada mar-
ca. “É possível pensar que surgirão 
produtos que façam sentido no pró-
prio Metaverso. Por exemplo, se eu 
tenho uma empresa na indústria da 
moda, seria factível desenhar peças 
que na vida real não seria possível 
criar”, sugere.

De seu lado, Hermano Pinto, di-
retor do Portfólio de Tecnologia e 
Infraestrutura da Informa Markets, 
responsável pelo Futurecom, ressal-
va que, no comércio praticado nes-
te ambiente virtual, o que faltaria, 
tanto na modalidade business-to-
business - B2B, quanto na business-
to-consumer - B2C, é um modelo 
de monetização. Um dos primeiros 
experimentos com a plataforma uti-
lizou Non-Fungible Tokens – NFTs, 
ou Tokens Não Fungíveis, mas este é 
um modelo que tem limites no mer-
cado. “Eu enxergo muito mais pos-
sibilidades de sucesso para o B2B, 
porque há um público mais restrito, 
mais específico, com a possibilidade 
de orientar melhor as experiências 
que se deseja trazer para dentro do 
Metaverso. Aí a modelagem de mo-
netização é outra”, julga.

Já em B2C será preciso fazer cam-
panhas muito segmentadas. A partir 
daí, seja por NFT ou qualquer tipo de 

criptomoeda, pode-se efetivamente 
chegar a uma outra saída para a mo-
netização do modelo. “Nesse momen-
to, é um recurso muito dispendioso e 
a grande questão que fica é: como va-
mos reduzir os custos operacionais ao 
longo do tempo?”, questiona.

Relações de trabalho
Em outra seara, a nova tecnologia 
poderá introduzir mudanças nas 
próprias relações de trabalho. Reu-
niões e treinamentos em ambien-
tes tridimensionais, com avatares 
customizáveis, poderão fomentar a 
interação e o engajamento dos co-
laboradores. “As inúmeras possibili-
dades de experiências imersivas ofe-
recerão maior sensação de presença 
real no mundo virtual, sem falar que 
deixarão as calls menos cansativas”, 
assegura Silveira. 

Franulovic pondera que será 
possível realizar treinamentos que 
permitam uma melhor retenção do 
conhecimento. “Será viável, nesta 
linha, treinar os colaboradores até 
no enfrentamento de situações 
mais perigosas ou insalubres, como 
uma simulação de acidente em uma 
usina nuclear ou a manutenção de 
um equipamento elétrico de alta 
tensão”, ilustra. Ele menciona, ain-
da, o suporte ao trabalho com di-
gital twins – a modelagem de pro-
cessos e cadeias de produção que 
possam ser simulados e que ajudam 
a mensurar impactos operacionais 
de forma virtual.

Em termos mais conceituais e 
sintetizando o leque de aplicações 
colocadas, Marty Resnick, vice-pre-
sidente Analista do Gartner, divisa 
três grandes atividades no interior 
do Metaverso: a Colaboração, carac-
terizada por incentivo à participação 
e interação de grupos diversificados 
onde quer que estejam; o Engaja-
mento que facilitaria, no ambiente 
virtual, a sensação de presença (de 
“estar lá”), proporcionando menor 
distração, e a Conectividade, onde a 
plataforma permitiria uma conexão 
mais imersiva com lojas, ambientes 
de trabalho, escolas e comunidades, 
independentemente de localização, 
existindo ou não no mundo físico.

“Em última análise, com o Me-
taverso as pessoas estarão aptas a 
melhorar ou aumentar a presença no 
mundo digital. E as empresas podem 
expandir e aprimorar seus negócios 
de maneira inédita”, afirma Resnick.

Os riscos de 
investimentos 
antecipados 
nesta área 

ainda não são 
totalmente 
conhecidos

Reis, da Globant: 
As vantagens são 
numerosas, mas 
a principal é criar 

relacionamentos com 
gerações que estão se 

afastando de negócios 
mais tradicionais.
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Embora em fase 
embrionária, esse 
mercado poderá 

movimentar 
globalmente  

US$ 800 bilhões 
até 2024

Silveira, da Roost: Ainda são 
poucas as experiências concretas 

com ativos digitais, Realidade 
Virtual, Realidade Aumentada e 

integração de sociabilidades.

Evandro Reis, vice-presidente de 
Tecnologia e Business Development 
da Globant, esboçando um balanço, 
assevera que há um sem-número de 
oportunidades trazidas pelo Meta-
verso, desde iniciativas de posicio-
namento de marcas com patrocínios, 
até construções de plataformas com-
pletas, passando por jogos especiais 
e entretenimentos com realidades 
imersivas. Na própria área de Saúde 
já se utiliza o ambiente virtual para o 
combate a doenças crônicas. “As van-
tagens são numerosas, mas a princi-
pal é poder criar relacionamentos com 
gerações que estão se afastando de 
negócios mais tradicionais, sem en-
gajamento com fatores emocionais 
e experimentais”, arremata. 

No fim das contas, o grande X da 
questão está ligado diretamente ao 
grau de adesão da sociedade. Tudo 
vai depender, segundo Silveira, da 
resposta a esta dúvida: o Metaverso 
vai continuar na camada do entre-
tenimento e dos jogos ou vai furar 
essa barreira e de fato fazer parte do 
nosso dia a dia?

Tendências do mercado
Ainda são hipóteses e as empre-
sas precisam acompanhar de perto 
as tendências do mercado. “Quem 
acertar essa aposta com maior ve-
locidade terá a chance de vencer e 
crescer nesse universo novo, que é 
recheado de incertezas. Mas, como 
em tudo na tecnologia, as incerte-
zas fazem parte do jogo”, enfatiza o 
executivo da Roost.

Cautela no momento de desem-
bolsar recursos é o que recomenda 
Resnick diante da falta de maturi-
dade e da fragmentação da platafor-
ma: “Cabe ter cuidado ao se investir 
pesado em um Metaverso específico, 
pois ainda é muito cedo para deter-
minar qual alternativa será viável 
no longo prazo”. Além disso, o mo-
mento é de aprendizado, exploração 
e preparação para implementações 
que ainda são limitadas. “Os riscos, 
tanto financeiros quanto reputacio-
nais, de investimentos antecipados 
nesta área ainda não são totalmente 
conhecidos”.

São necessários alguns proce-
dimentos prévios para que uma 
organização ingresse no Metaverso 
de maneira assertiva. “Em primeiro 
lugar é mandatório planejar efetiva-
mente o que será feito, entendendo 
muito bem o mercado de atuação, 

tanto no B2B quanto no B2C, bem 
como as formas de monetização, 
calibrando a partir daí os investi-
mentos”, preceitua Hermano Pinto, 
da Informa Markets.

O segundo passo consiste em 
examinar em detalhes a infraestru-
tura se houver intenção de ampliar 
regionalmente as ações no Meta-
verso, checando o que está dispo-
nível em cada localidade. “Deve-se 
estabelecer o tipo de resposta que 
se pedirá dos clientes, entrando aí 
a questão da interatividade, que é 
crítica para se identificar o quão im-
portante será o uso das ferramentas 
a serem embarcadas na plataforma”.

É fundamental, ao mesmo tempo, 
conhecer as restrições atinentes à de-
manda e ao uso da infraestrutura. “Se 
não houver cuidado, se o número de 
usuários crescer muito, poderá haver 
um problema de bloqueio operacio-
nal. Isso porque, como tudo em TI e 
em Telecom, é preciso definir uma ca-
pacidade a fim de que haja uma boa 
qualidade de serviço”, conclui 
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O arsenal de soluções de Tecnolo-
gia da Informação e Comunica-

ção - TIC, disponível ainda não con-
templa adequadamente os rigorosos 
requisitos técnicos indispensáveis ao 
funcionamento do Metaverso.

A conectividade, em particular, 
desponta como condicionante es-
sencial para alicerçar as complexas, 
pesadas e diversificadas aplicações 
que estão previstas mais à frente. 
Por isso, é mais correto se falar em 
hiperconectividade, para a qual a en-
trada em cena da tecnologia 5G será 
essencial. “Será preciso termos uma 
Internet rápida, que permita uma ex-
periência mais real, sem lag ou delay. 
Essa hiperconectividade será crucial 
para que não somente estejamos 
imersos no Metaverso, mas também 
para interligar o virtual com o físico, 
usar a Realidade Aumentada e os 
digital twins, entre outras coisas. E 
a vinda do 5G será muito importante 
para isso”, salienta Daniel Franulovic, 
diretor de Inovação da Accenture Te-
chnology para a América Latina.

A perspectiva é que os volumes 
previstos de interações, inclusive 
com a criação de verdadeiros mun-
dos paralelos, cresçam exponen-
cialmente na plataforma e haverá 
necessidade de uma infraestrutura 
muito ampla.  Neste cenário entram 

Soluções de TIC ainda 
são insuficientes

o 5G e as redes de fibra óptica para 
produzirem a interatividade, já que 
haverá grande número de pessoas 
dentro de uma mesma plataforma.

Entre os requerimentos funda-
mentais no processo de construção 
do ambiente estão a evolução do 
Edge Computing, reduzindo latên-
cia junto com o 5G e as redes de alta 
velocidade, com novos cabos sub-
marinos e Internet por satélite. Tudo 
isso deverá criar uma estrutura para 
a necessária conectividade.

Evandro Reis, vice-presidente 
de Tecnologia e Desenvolvimento 
de Negócios da Globant, menciona 
as deficiências encontradas nas re-
des atuais: “Há muito a ser feito em 
termos de infraestrutura, principal-
mente no Brasil, onde o acesso ainda 
é heterogêneo e com qualidade sofrí-
vel. A tecnologia 5G irá ajudar muito, 
mas, até que sua implementação se 
generalize, teremos que conviver com 
as limitações das redes mais antigas”.

No entanto, não é só de platafor-
mas de conexão que vive o Metaverso. 
Há, na realidade, um conjunto adicio-
nal de camadas tecnológicas impres-
cindíveis à construção do ambiente. 

Transações financeiras
Franulovic cita as soluções e protoco-
los que possibilitam a interoperabili-

dade e a descentralização, alvos de 
investimentos de diversos fornece-
dores. Estas ferramentas suportam 
a comunicação entre plataformas e 
permitem a um usuário que esteja 
em uma, possa ir para outra usando 
seu perfil em ambas.

O suporte a transações financei-
ras também desperta atenções, já 
que será possível comprar, vender 
e trocar itens. “As empresas estão 
pensando em como será a estrutura 
de meios de pagamento. Já existem 
algumas soluções, mas há diversas 
propostas e abordagens a conside-
rar”, assinala o diretor da Accenture.

Outro fator condicionante é a po-
pularização de dispositivos de aces-
so à Realidade Virtual, como óculos, 
coletes, luvas etc. “Se isso se con-
cretizar, mais fabricantes poderão 
ingressar neste segmento, trazendo 
mais tecnologias e equipamentos, 
até que estes se transformem em 
commodities, nota Eliezer Silveira 
Filho, diretor-geral da Roost.

Por fim, os novos chips, os com-
putadores cada vez mais rápidos e 
acessíveis e o uso permanente de 
Nuvem, entre outros impulsiona-
dores, melhoram a experiência de 
renderização de ambientes digitais e 
facilitam a utilização de Inteligência 
Artificial. (IU)

A hiperconectividade 
será crucial para 

interligar o virtual 
com o físico, 

usar a Realidade 
Aumentada e os 

digital twins
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Tecnologia 
avança para 
outra dimensão, 
muito além de 
automatização 
para análises 
complexas e 
personalizadas

A evolução da IA é multimodal

A inteligência artificial e suas 
aplicações são a estrela da nova 
era, que passou a exigir mais 

conveniência, agilidade e praticidade. 
Tudo isso faz parte de um combo cha-
mado de inovação. Uma jornada que 
evolui em alta velocidade e já apresen-
ta sinais de transição de um escopo 
unidimensional para multimodal.

Os sistemas de IA multimodais 
são capazes de interpretar, sintetizar 
e traduzir entre várias modalidades 
de informação. Se tomarmos como 
exemplo um robô (bot) de um banco 
online, percebemos que ele está pro-
gramado para funções específicas e 
muitas vezes limitadas. Mas por trás 
dele existem percepções e inteligên-
cia humanas, que atuam de maneira 
simultânea: fala, tato, olfato e visão.

Este é o conceito multimodal, 
que combina diversas especialida-
des, capazes de ampliar o enten-
dimento de como os fornecedores 
estão traçando suas estratégias de 
atuação no mercado, por meio dos 
seus canais tanto em ofertas como 
em posicionamento no seu ecossis-
tema. Embora ainda não haja uma 
estimativa de quanto será a parti-
cipação da IA multimodal em negó-
cios neste ano, os números acenam 
com boas perspectivas. No geral, a 
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exemplo, já é possível encontrar ce-
nários de IA multimodal, em que um 
bot de atendimento combina a con-
versação e ainda reconhece imagem 
para determinar qual exame está 
sendo solicitado e decidir se está ou 
não coberto pelo plano do usuário”, 
aponta Lyse Nogueira, líder de práti-
ca de Customer Intelligence e Supply 
Chain Applications do SAS.

A trilha da IA multimodal é pro-
missora, na avaliação de Marcelo 
Pontieri, gerente de Marketing da 
divisão Enterprise da Nvidia para a 
América Latina. “Um exemplo é o 
SiDi Iara, o maior supercomputador 
da América Latina focado em IA, 
que fica no Brasil. O Iara está entre 
os TOP 500 do tipo (está em 111º lu-
gar) e foi criado com tecnologia da 
Nvidia”, completa.

Pioneira na prática de IA com a 
plataforma Watson, a IBM aposta na 
ideia de aplicação de modelos e ativi-
dades em um único nó. “Os avanços 
nesses modelos representam um bom 
exemplo de caso de uso de IA multi-
modal e como ela possibilita automa-
tizar atividades humanas que seriam 
impossíveis de outra forma”, explica 
Marcela Vairo, diretora de Dados, IA 
apps e Automação na IBM Brasil.

A executiva acrescenta que as 
perspectivas da empresa são de dar 
continuidade à incorporação da IA 
em diferentes cenários, cada um 
em ritmo diferente, mas todos em 
crescimento. “Cada vez mais a ques-
tão da linguagem natural vai evoluir 

Os sistemas de 
IA multimodais 

são capazes 
de interpretar, 

sintetizar 
e traduzir 

entre várias 
modalidades de 

informação

receita mundial de software de IA 
deve atingir US$ 62,5 bilhões, um 
aumento de 21,3%, de acordo com 
o Gartner. Já na soma de receitas de 
software, hardware e serviços para 
o IDC, o valor chega aos US$ 432,8 
bilhões, registrando crescimento de 
19,6% neste ano.

O que vale destacar é a sua im-
portância para o futuro da tecnolo-
gia. “A IA emergiu como a próxima 
grande onda de inovação. As solu-
ções estão atualmente focadas em 
desafios de processos de negócios, 
porém os avanços nas tecnologias 
de linguagem, voz e visão das solu-
ções multimodais de IA vão revolu-
cionar a eficiência humana”, afirma 
Ritu Jyoti, vice-presidente do grupo 
de Inteligência Artificial Mundial e 
Pesquisa de Automação da IDC.

Um bom exemplo disso é o Fa-
cebook, da Meta, que está desen-
volvendo algoritmo para reconhecer 
simultaneamente imagens, textos 
e fala e ruma para fazer a diferença 
nas redes neurais. E assim, traduzir, 
interpretar e resumir diferentes fon-
tes de informação e dados com suas 
múltiplas especificidades.

IA e suas ramificações
A evolução da IA na última década é 
notória. E isso aconteceu pelas mãos 
dos algoritmos de deep learning, tor-
nando possível o aprendizado por 
meio de dados e a tomada de deci-
são. Mas agora é hora de um outro 
salto. “Em empresas de saúde, por 

Lyse, do SAS:  
O desenvolvimento das 

técnicas e algoritmos 
para linguagem natural 

possuem grande potencial.

Marcela, da IBM: Os projetos 
de IA demandam cada vez 
mais conhecimento não 
apenas de tecnologia, mas 
também do negócio.
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e a voz será mais utilizada por meio 
da interação, não só para o entendi-
mento como para análises de senti-
mentos e de entonação”, diz Marcela.

Uma outra tendência de destaque 
são os wearables, prossegue a exe-
cutiva. Segundo ela, cada vez mais a 
IBM fará parte deste mundo interco-
nectado e com mais dispositivos in-
teligentes. “A nossa interação vai ex-
trapolar a linguagem e IoT e 5G (veja 
Box) também vão marcar presença 
essencial no cenário de tendências.”

Tendências e alianças
O futuro do multimodal pode es-
tar ganhando novos contornos. IA 
aliada à realidade virtual conquis-
tou importante visibilidade desde 
que Mark Zuckerberg anunciou sua 
aposta no Metaverso. A percepção é 
de que seguirá sendo uma tendência 
para os próximos anos, entretanto a 
realidade local pode ser mais prag-
mática. “Pensando em aplicações e 
casos de uso para o mercado brasilei-
ro, o desenvolvimento das técnicas 
e algoritmos para linguagem natural 
possuem grande potencial. Trazem 
impacto significativo na melhoria da 
experiência do cliente, automatizan-

do processos, reduzindo tempos e 
custos”, admite Lyse, do SAS. Afinal, 
um bot com a tecnologia multimodal 
terá a capacidade de compreender a 
situação do cliente, sua satisfação e 
sentimento e responder qual a pró-
xima melhor ação a ser tomada em 
milissegundos. Tudo de uma forma 
conversacional e extremamente si-
milar a um operador humano.

Outra tendência é a IA aplicada 
em linguagem natural. Até porque 
existe uma demanda em poder 
trabalhar com IA de forma (apa-
rentemente) mais simples. Para a 
Nvidia, por exemplo, a aposta é na 
junção com Machine Learning (ML). 
A justificativa é que seu uso é mais 
abrangente, podendo atingir uma 
infinidade de mercados. 

Para a IBM, a junção de IA com 
ML ganha outros componentes, a 
Realidade Aumentada (RA) e a Rea-
lidade Virtual (RV). “As organizações 
ainda estão desenvolvendo modelos 
de negócios para monetizar a RA e 
a RV, enquanto os de Aprendizado 
de Máquina já estão em produção 
há algum tempo. O Metaverso está 
começando a crescer e isso ajudará 
a impulsionar os casos de uso da Re-
alidade Virtual. Leia reportagem de 
capa desta edição.

Provavelmente veremos um cresci-
mento exponencial nessa área nos pró-
ximos anos”, projeta Marcela, da IBM.

No nosso quintal
No Brasil, o SAS criou um caso de 
combate a fraudes de seguros com 
IA e Analytics. Nele, a CNseg, com-
posta pelas quatro principais federa-
ções de seguros do Brasil – FenSeg, 
FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap 
– buscou uma solução mais robus-
ta para detectar automaticamente 
fraudes de oportunistas.

Ainda por aqui, a Nvidia tem 
como exemplo o projeto de pesqui-
sadores que utilizaram tecnologia da 
empresa para viabilizar um sequen-
ciamento genético em tempo recor-
de. “Temos uma aliança muito forte 
com o ensino e a pesquisa científica”, 
reforça o executivo. Já a IBM revela 
que tem inúmeros exemplos nas 
áreas de Saúde, Financeira, Varejo, 
Jurídico, Agroindústria, Automobi-
lístico e Telecomunicações.

“Temos casos de uso de IA nes-
tas indústrias e nas mais diversas 
áreas de negócios nas empresas. No 
segmento agroindustrial, por exem-

Os avanços de 
tecnologias de 

linguagem, voz e 
visão de soluções 

multimodais 
de IA vão 

revolucionar 
a eficiência 

humana

plo, posso citar dois casos recentes e 
ainda temos aplicações em Seguran-
ça por conta dos ataques cibernéti-
cos”, destaca a executiva.

Outro caso interessante, já na 
área da Saúde, é o de um projeto 
em São Paulo no qual foi criado um 
Centro de Inteligência Artificial – a 
IBM tem colaboração com a USP e 
a Fapesp. Este consórcio também 
tem ligação direta com o Instituto 
de Medicina Física e Reabilitação do 
HC da USP em um projeto de melhor 
entendimento de casos de AVCs, po-
dendo determinar rapidamente qual 
tipo detectado no paciente. Assim, 
é possível a aplicação de um trata-
mento muito mais assertivo por par-
te dos profissionais da Saúde, para 
que eles consigam ajudar com mais 
exatidão no quadro clínico.

E os parceiros?
Nessa multiplicidade de aplicações 
da IA multimodal, como os fornece-
dores estão trabalhando junto aos 
Canais e parceiros de vendas? A IBM 
acredita na expansão constante do 
seu ecossistema, a partir de empre-
sas com expertises diferenciadas e 
que possam cocriar com as tecnolo-
gias IBM outras soluções.

“O interessante em se trabalhar 
com Canais nesse caso é que os 
projetos de IA demandam cada vez 
mais conhecimento não apenas de 
tecnologia, mas também do negócio 
do cliente”, explica Marcela.

A voz será 
mais utilizada 

por meio da 
interação para 

análises de 
sentimentos e 
de entonação

Pontieri, da Nvidia:  
A trilha da IA multimodal 
é promissora.

Na IBM, são disponibilizados vá-
rios ativos criados pelo time de client 
egineering para que os parceiros os 
usem como aceleradores nos seus 
projetos de IA. Se a maior parte dos 
clientes é atendida por meio dos Canais, 
seu perfil é de um integrador e desen-
volvedor de soluções tecnológicas, com 
forte conhecimento em IA e negócios.

Já o SAS aposta na entrega con-
junta de soluções, embora foque no 
aumento de parceiros. “Procuramos 
Canais que compartilhem nosso 

foco, se alinhem à nossa visão, in-
vistam na resolução de desafios do 
cliente e os coloquem no centro de 
tudo o que fazem”, revela Lyse. E 
completa: “Temos uma grande va-
riedade de parceiros, cujo requisito 
comum é a experiência comprovada 
no setor e na tecnologia SAS, desde 
pequenas empresas com alto co-
nhecimento regional ou vertical até 
organizações globais que podem 
fornecer soluções corporativas de 
software SAS”, argumenta.
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A Nvidia faz questão de enfatizar 
que só atua por meio de parceiros no 
mundo todo, e toda a estrutura de 
vendas da empresa é fornecida por 
esses canais. “O mercado de IA se 
beneficia muito do nosso programa, 
justamente por ele capacitar profis-
sionais que procuram criar soluções 
mais completas e com tecnologia de 
ponta”, explica Pontieri.

Os Canais de vendas Nvidia 
Enterprise precisam fazer parte do 
programa Nvidia Partner Network 
- NPN, que se divide por compe-
tências, e os parceiros podem se 
aplicar para aquelas que melhor se 
adequem ao seu perfil de oferta de 
soluções. Ao fazer parte do progra-
ma, os canais se beneficiam de trei-
namentos e estarão mais próximos 
do ecossistema de oportunidades 
com uma série de benefícios.

Se o cenário futuro para os Ca-
nais especializados é promissor, 
como será o do IA multimodal como 
um todo? “Acredito que veremos 
aumentos significativos no uso de 
IA nos mais diversos setores, cada 
um com seu nível de maturidade. Al-
gumas tendências de mercado que 
podem se beneficiar bastante com 
estes avanços são o Metaverso, um 
aumento de soluções Low code No 
code, aprimoramento da Segurança 
Cibernética e o uso de veículos autô-
nomos, entre outros”, projeta Lyse.

O futuro está atrelado, obvia-
mente, à capacidade de processa-
mento de dados, porém também 
à naturalidade com que as aplica-
ções vão interagir com o ser huma-
no. Para os próximos anos, garante 
Marcela, vale a pena ter atenção 
para os desenvolvimentos em Au-
tomação de processos, Blockchain, 
Edge Computing, 5G e, principal-
mente, nas novas modalidades em 
que a IA será inserida 

O poder do 5G

A chegada do 5G tem o potencial de acelerar imple-
mentações e até evoluções de tecnologias mais 

avançadas, como IoT, Edge Computing e, portanto, 
IA multimodal. Vai possibilitar conectividade em alta 
velocidade, considerando a baixa latência que propor-
ciona rápido tempo de resposta.

Será de grande valor para um país de dimensões 
continentais como o Brasil, que ainda mantém regi-
ões remotas, especialmente em setores importantes 
como Agronegócio e Mineração. O 5G vai aproximar o 
usuário da IA, seja por meio de um smartphone ou 
wearable de qualquer lugar. Mas ele está longe de ser 
apenas uma Internet rápida.

A quinta geração da telefonia móvel é também uma 
revolução, porque vai impulsionar o uso de mais dispo-
sitivos e habilitar aplicações que precisam funcionar em 
cenários de grande tráfego de dados. E como a IA é a tec-
nologia por trás de muitos dispositivos inteligentes que 
necessitam transmitir muitos dados, ela vai permitir que 
as aplicações aprendam, interpretem e processem infor-
mações cada vez mais perto do comportamento humano.

Técnicos do setor estimam que a velocidade de 
navegação e de download pode ser de dez a 20 vezes 
mais rápida do que atualmente. Isso por conta da 
baixa latência proporcionada pelo 5G. Isso significa 
que o atraso (delay) na comunicação (especialmente 
com alguém no exterior), por exemplo, praticamente 
deixará de existir. A estimativa é que passe de 50 
milésimos de segundo para 1 milésimo de segundo.

A inteligência artificial está presente em má-
quinas ou dispositivos que reproduzem o funciona-
mento da mente humana em diferentes atividades. 
Essas tarefas são operadas por meio de Aprendizado 
de Máquina, NLP, deep learning, reconhecimento de 
padrões, análises de sentimentos, entre outros.

O fato é que a IA já está no dia a dia na socieda-
de, seja por meio de assistentes virtuais, no comércio 
eletrônico quando usa um chatbot no atendimento ao 
cliente e muitas outras aplicações. Sempre que houver 
uma tecnologia com capacidade de tomar decisões de 
maneira autônoma em qualquer processo, atividade 
ou dispositivos inteligentes, a IA estará por trás.

A receita 
mundial de 

software de IA 
deve atingir  

US$ 62,5 bilhões, 
um aumento 

de 21,3%
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Multimodal no Agronegócio

Monitoramento de lavouras por imagens de 
satélite, pulverização por drones, automa-

tização de máquinas e obtenção de dados com-
pletos de previsões meteorológicas já chegaram 
ao Agronegócio por meio da Inteligência Artificial.

E tudo isso traz ganhos imensuráveis: mini-
mização de perdas, otimização do tempo e em 
especial a garantia de uma produção sustentável, 
além de aprimorar o gerenciamento do plantio e 
dos negócios. 

Mas o que dificulta um avanço ainda maior é 
a barreira da conectividade em áreas remotas e 
crescimento ainda lento de tecnologias digitais.

A Inteligência Artificial na agricultura possi-
bilita tomar decisões e automatizar processos 
por meio de aplicações capazes de coletar da-
dos, processar informações em nuvem, análises 
químicas de solo e realizar avaliações climáticas 
desde antes do plantio até a colheita. Fazendas 
conectadas permitem aos gestores do agrone-
gócio acesso a dados climáticos avançados, que 
vão além de previsões sobre chuvas, mas sobre 
fenômenos que podem influenciar positiva ou 

negativamente a lavoura. E ainda o conhecimento 
avançado da composição química dos solos e me-
lhoramentos genéticos que ganham importância 
altamente estratégica com o uso de IA.

Dois casos da IBM em IA no agronegócio 
mostram como a IA multimodal pode evoluir. O 
primeiro é o da Agrolly, startup vencedora do Call 
for Code 2020, que desenvolveu um aplicativo 
que ajuda os pequenos agricultores a melhora-
rem as safras.

Tudo acontece com IA e dados meteorológicos 
locais da FAO, The Weather Company e da Nasa, 
para que possam ter mais informação e, assim, 
tomar decisões mais assertivas sobre suas lavou-
ras e resultados promissores.

O outro é o da BP Bunge Bioenergia, uma das 
líderes do mercado nacional de açúcar e álcool, 
que aplica por meio da tecnologia, análise de 
condições meteorológicas para que assim con-
sigam fazer a modelagem da safra para o depar-
tamento comercial. Uma solução desenvolvida 
especificamente para atender aos objetivos de 
negócio da companhia.
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Ricardo Arantes,  
CEO da Odata

A seção 
Entrevista traz 

o CEO da Odata, 
provedora 

brasileira de Data 
Centers, Ricardo 

Arantes, que 
fundou a empresa 

em 2015 e que 
hoje opera no 

Brasil, Colômbia 
e México. Ele fala 

sobre mercado, 
tendências 

tecnológicas e de 
futuro. Confira.

Como avalia o mercado de Centros de Dados no País?
O Brasil possui o principal mercado de Data Centers 
da América Latina, impulsionando mais de 40% 
do investimento total na região. Segundo relatório 
divulgado em 2021 pela ReportLinker, são cerca de 
17 provedores terceirizados operando em mais de 44 
instalações no País e mais de US$ 680 milhões gerados 
apenas em 2020. A aceleração da transformação 
digital, projetada pela pandemia da Covid-19, aqueceu 
o setor e houve um aumento no desenvolvimento de 
Data Centers em hyperscale, colocation e investimento 
por provedores em Nuvem. Além disso, as empresas 
de cloud services querem e precisam estar perto dos 
seus usuários. Portanto, a tendência é o número de 
Data Centers no Brasil crescer, mas a quantidade 
de provedores diminuir. Isso será acelerado a partir 
das implementações de redes 5G pelas operadoras 
após o leilão realizado. Os investimentos em mais 
espaços de armazenamento de Dados ficarão ainda 
mais fortes. Esses fatores, aliados a um mercado 
que historicamente tem um gap de alguns anos de 
infraestrutura e virtualização, colocam o Brasil como 
um dos principais países para atrair tal demanda. 
Apesar de todos esses benefícios, ainda é necessário 
investir mais em mão de obra especializada, já que 
a escassez do mercado de Tecnologia da Informação 
continua recorrente.

O que a Odata oferece ao mercado?
Seguimos os mais exigentes padrões internacionais 
de design e gerenciamento de projetos, aliando alto 
desempenho e confiabilidade a uma operação eficiente, 
segura, escalável e sustentável. Entre os nossos 
serviços está o Data Center Colocation, uma opção 
acessível em comparação à construção e à manutenção 
de uma estrutura interna. É um serviço unificado, onde 
o cliente pagará uma taxa mensal para hospedar o 
servidor em suas instalações, independentemente do 
tamanho da estrutura ou da quantidade de racks. Além 
disso, o Colocation é fisicamente mais seguro do que 
um modelo de hospedagem interna, porque os Data 
Centers remotos têm diversas camadas de Segurança, 
seja ela física ou de rede.

Qual é o modelo de vendas?
A maior força da Odata vem da venda direta do time 
comercial, que atua de forma hunter, com vendedores 

que vão diretamente aos clientes, e de maneira farmer, 
onde identificam diversas oportunidades de negócios 
nos clientes. É importante sempre manter contato 
com possíveis leads, nesse mercado; o networking 
tem um grande peso. Uma outra estratégia é o nosso 
marketplace, um espaço onde os clientes colocam 
suas soluções e podem conversar entre si. Neste 
caso, a Odata oferece a estrutura de base para as 
companhias ampliarem a oferta de serviços. É válido 
para o parceiro, já que todas as empresas que fazem 
parte do ecossistema agregam valor e eliminam 
a concorrência. E é importante para o cliente que, 
numa mesma ferramenta, encontra soluções que 
viabilizem a mudança da infraestrutura para um Data 
Center e outras tecnologias necessárias para o seu 
negócio acontecer, o que de alguma forma, nos tornam 
parceiros nas vendas.

Qual a capacidade dos Data Centers da Odata?
A Odata possui cinco Data Centers ativos, sendo 
três deles no Brasil, um na Colômbia e outro, recém-
inaugurado, no México. Com toda a nossa capacidade 
ativa e sob construção, teremos 58MW, com 
expectativas de expansões a mais de 100MW com 
o exercício de opções de crescimento de contratos 
atuais. Além de ter grandes polos ao redor da América 
Latina, no ano passado, fizemos aquisições de 
terrenos para aumentar a oferta, porque esperamos 
uma grande demanda. Investimos em infraestrutura 
tecnológica também voltados aos pilares do ESG, 
que são de suma importância para a Odata. Além 
de investir em fontes renováveis de energia, temos 
programas e iniciativas de eficiência energética, reuso 
de água, e circularidade de resíduos. Entendemos que 
um Data Center eficiente deve gastar mais energia 
no funcionamento do equipamento de TI do que no 
resfriamento do ambiente. Nós seguimos esse preceito 
ao implementar uma série de ações e programas, como 
sistema Free Cooling, arrefecimento mais eficiente, 
redução no desperdício de água por meio de sistema de 
circuito fechado, entre outros.

Há planos de expansão para outros países?
Sim. Estamos em constante expansão não só no Brasil, 
mas também na América Latina. Recentemente, 
inauguramos o maior Data Center do México, com 
capacidade total de 32MW, além de já estarmos 

planejando o nosso segundo 
campus. Nós também estamos 
construindo um segundo Data 
Center na Colômbia e, no Chile, 
temos duas construções em 
marcha, um deles se tornará um 
dos maiores da América Latina 
com capacidade de 40MW. No 
Brasil, em 2021, fizemos expansões 
do DC SP02, em Hortolândia, e do 
DC SP01, em Santana do Parnaíba, 
ambos em São Paulo. Já neste 
ano, iremos inaugurar nosso 
primeiro Data Center no Rio de 
Janeiro, também iremos iniciar a 
construção do SP04 em Osasco (SP) 
e trabalhamos em outro, no campus 
do DC SP01 Santana de Parnaíba.

De forma geral, esse mercado 
está preparado para a 
exponencial geração de Dados?
A transformação digital traz 
eficiência operacional ao mercado, 
redução de custo e ganho de 
produtividade.  Há uma nova 
necessidade de fazer com que o 
Dado transite mais rápido para 
melhorar a experiência do usuário 
e reduzir a latência, o que faz 
com que os provedores de Nuvem 
venham a fornecer capacidade 
local. Então, quando olhamos todo 
o cenário, a projeção para o futuro é 
bem positiva, estamos apostando 
nisso. Entretanto, o mercado 
brasileiro não está preparado para 
a carga de Dados do Metaverso, 
por exemplo, ainda temos um 
longo caminho, há uma enorme 
diferença de quantidade de Data 
Centers no Brasil em comparação 
com Estados Unidos e Europa. 
Porém, como integrante de um 
setor que não foi afetado pela 
crise econômica mundial, a Odata 
aposta no aumento da procura 
por conectividade e nos avanços 
tecnológicos. Com a chegada 
do 5G no Brasil, a expectativa 
de demanda para o Metaverso, 
Internet das Coisas, Inteligência 
Artificial, só tende a crescer, já que 
todas essas tecnologias precisam 
de mais espaços em Data Centers.

Como atua frente à demanda 
gerada por novas tecnologias?
Com o 5G e banda larga 
desembarcando em todo o 
mundo, as possibilidades 
crescem bastante, uma vez que 
sua maior velocidade e baixa 

latência possibilitam a ascensão 
de tecnologias que demandam 
a transmissão de um grande 
volume de Dados. Embora não 
sejam novidades, a IA e a IoT 
são dois exemplos de soluções 
vantajosas para as indústrias e 
para os consumidores, que poderão 
ser adotadas e integradas com 
maior assiduidade ao dia a dia das 
pessoas. São elas que promovem 
o aumento de desempenho em 
diferentes tipos de sistemas, 
oferecendo aos negócios benefícios 
como assegurar maior eficiência 
e inteligência na análise e 
aplicação de Dados, bem como 
a capacidade de utilizar 
dispositivos que geram e 
capturam informações com 
mais facilidade. Como 
resultado, temos um 
aumento exponencial no 
tráfego de Dados, o que 
exige mais robustez por 
parte das infraestruturas 
de conectividade 
e de soluções em 
Nuvem, além dos 
próprios Data Centers. 
Dessa forma, planejar o 
desenvolvimento de uma 
infraestrutura tecnológica 
que possua capacidade técnica 
suficiente, é primordial para que o 
desenvolvimento das tecnologias 
disruptivas se torne realidade e 
apresente efeitos significativos 
aos negócios. Por isso, estamos 
preparados para essas demandas, 
o importante é ter espaço 
disponível nos terrenos de Data 
Centers e acima de tudo, energia 
assegurada para abranger todo 
o volume de Dados que as novas 
tecnologias exigem.

Qual sua opinião quanto à 
Computação de Borda?
Com a chegada do 5G no Brasil, 
seu uso impulsionará a adoção, 
em maior escala, de recursos 
baseados em Internet das Coisas, 
Big Data e Realidade Aumentada, 
entre outros, que exigem uma 
conexão mais rápida e segura. 
Isso significa que a quantidade de 
Dados circulando tende a crescer 
exponencialmente. Portanto, 
companhias de diferentes 
segmentos já detectaram que 
a Computação de Borda (Edge 
Computing) é um caminho 

diminui bastante, aumentando 
a estabilidade, a agilidade e a 
confiabilidade da rede.

Como a quinta geração de 
conectividade impacta a empresa?
Com a chegada da nova geração 
de conectividade, acontecerá um 
aumento massivo de Dados que 
precisará ser processado de forma 
eficiente. Os Data Centers serão 
pontos centrais da estrutura e 
devem estar bem-preparados 
para uma grande procura. Além 
disso, a alta disponibilidade 
de energia, capacidade e 
flexibilidade são algumas das 

características necessárias 
para esse novo momento. 

Porém, a Computação 
de ponta ainda não 
substitui a necessidade 
de um Data Center, não 
sendo suficiente para 
aguentar todo o volume 
de processamento 
e armazenamento, 
por isso, a evolução 
do serviço será 

fundamental. O 
mercado já vem se 

preparando para atender 
a tais exigências do 5G, 

com servidores mais rápidos, 
compactação mais eficiente e 
aprimoramento da capacidade 
computacional. Para os grandes 
Data Centers interessará a 
disseminação, principalmente por 
conta das novas aplicações que 
devem ser utilizadas futuramente 
com a necessidade de menor 
latência. É preciso que invistam 
em infraestrutura de rede e 
suporte, para que as empresas 
de Telecom consigam oferecer 
o serviço da forma correta e os 
benefícios sejam percebidos pela 
população e pelas empresas. O uso 
desta tecnologia em diferentes 
segmentos ainda inexplorados 
ou com pequena adoção, 
beneficiará a vida de grande parte 
da população. Por isso, todo 
o ecossistema de Data Center 
deverá estar pronto para 
acompanhar esse crescimento 
e iremos continuar com o 
plano de expansão acelerado e 
analisando novos investimentos 
e potenciais movimentações 
estratégicas que sejam benéficas 
para a evolução do 5G no País 

Os investimentos 
em mais espaços 

de armazenamento 
de Dados ficarão 
ainda mais fortes

determinante para diminuir o 
tempo de espera na troca das 
informações e assegurar maior 
estabilidade. O Edge Computing 
é uma abordagem essencial para 
o desempenho da rede 5G. Então, 
para habilitá-la, é necessário 
contar com infraestruturas 
localizadas em pontos estratégicos. 
É exatamente aqui onde entra 
o Colocation, serviço de Data Center 
terceirizado oferecido pela Odata, 
no qual, uma instalação dedicada 
à hospedagem de equipamentos, 
geralmente é construída em pontos 
bem localizados para viabilizar 
a implementação de servidores 
próximos tanto das companhias 
quanto dos usuários finais. Neste 
modelo de serviço, o caminho 
percorrido pelas informações 

Hospedagem
de Dados
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Uma lupa sobre 
a Distribuição

Esse segmento está 
aquecido, mas não tem como 

entregar e seu principal 
desafio é o desarranjo na 

cadeia de suprimentos

Todos já ouviram a história de 
que a pandemia de Covid-19 
acelerou a Transformação Di-

gital, que o mercado avançou em dois 
anos o que estava previsto para dez, 
que as empresas de tecnologia nunca 
faturaram tanto etc. Mas essa bo-
nança toda está cobrando seu preço 
agora: de que adianta vender se não 
há como entregar? De acordo com 
Mariano Gordinho, presidente da 
Associação Brasileira da Distribui-
ção de Tecnologia da Informação – 
Abradisti, a falta de insumos é hoje o 
principal desafio do segmento, além 
de outros como oscilação do dólar, 
inflação e juros altos. 

“Se pensarmos do ponto de vis-
ta prático, operacional, a cadeia de 
suprimentos é o principal desafio. 
O mercado ainda está aquecido, 
mas muitos projetos estão parados 
por falta de insumos, o que preju-
dicou toda a cadeia produtiva”, ex-
plica o executivo. 

Esse desarranjo teve uma origem 
conhecida e concreta, que foi a pan-
demia. Por causa da Covid-19 houve 
o fechamento de grandes cidades 
em países como China, Tailândia, 
Cingapura e Vietnã, que são grandes 
produtores mundiais de insumos 
eletrônicos. “O Brasil ainda é uma 
montadora, já que aqui chegam par-

tes e peças a serem montadas. Com 
exceção de fontes, gabinetes e cabos, 
que têm produção local, o resto vem 
de fora e, basicamente, só apertamos 
parafusos”, afirma Gordinho.

Quando é divulgado que deter-
minada cidade retomou a produção, 
isso não ocorre instantaneamente, 
portanto, a normalização não se dá 
de uma hora para outra. No Varejo, 
quando o consumidor não encontra 
um produto, ele pode comprar outras 
coisas. Já no caso de projetos de TIC, 
a falta de um componente se torna 
um backlog, uma fila de espera. O 
cliente tem de aguardar e não adian-
ta querer comprar de outro fornece-
dor, pois não existe outra empresa 
com o produto disponível. No caso de 
insumos para as indústrias de Tecno-
logia e Automobilística, por exem-
plo, quando as fábricas retomaram 
a produção, havia um grande atraso 
de vendas e de implementações em 
todo o mundo.

Segundo o presidente da Abra-
disti, o primeiro trimestre de 2022 

foi um período de bom crescimento, 
mas este segundo trimestre está 
sendo afetado fortemente pela falta 
de insumos e o desarranjo da cadeia 
de suprimentos mundial. A entidade 
realizou uma pesquisa com revende-
dores, finalizada em abril último, que 
foi batizada de Censo dos Revende-
dores. Foram entrevistados cerca de 
um mil Canais de diferentes perfis: 
desde o representante comercial que 
trabalha sozinho, até grandes reven-
das de valor agregado.

“Na pandemia, este último teve 
o melhor desempenho, entregando 
projetos. Mas agora é quem está en-
frentando as maiores dificuldades 
pela falta de insumos”, informa Gor-
dinho. A expectativa é que em algum 
momento essa situação se regularize, 
mesmo com o recente fechamento, 
em função do aumento nos casos de 
Covid-19, de várias cidades chinesas, 
produtoras desses insumos.

Um ponto a se observar é que o 
segmento de Governo cancelou várias 
licitações e vale lembrar que em ano 

O distribuidor teve 
de colocar outros 
pilares de sustentação, 
como capacitação, 
treinamento e 
consultoria
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Gordinho, da Abradisti: 
a revenda de valor 
agregado é quem 

está enfrentando as 
maiores dificuldades 

pela falta de insumos

sas de distribuição de Tecnologia da 
Informação.

Alicerces
De acordo com o presidente -execu-
tivo da entidade, a distribuição sem-
pre foi alicerçada em três grandes 
pilares: crédito, estoque e logística. 
Com a evolução do mercado, teve de 
colocar outros pilares de sustenta-
ção, como capacitação, treinamen-
to e consultoria. Mas, na essência, o 
papel do distribuidor continua sendo 
dar crédito, ter estoque para que o 
Canal possa vender e fazer a logís-
tica, atividade que no passado, se 
restringia a mover caixa, que ia para 
o estoque do revendedor ou direto 
ao cliente.

Há alguns anos houve uma 
mudança no crédito que antes era 
concedido ao revendedor, o qual re-
passava para o cliente. O que vem 
acontecendo cada vez mais é que o 
distribuidor concede crédito direta-
mente para o consumidor final, pois 
ele fatura direto. “Isso é muito visí-
vel em venda ao Governo, que é um 
cliente difícil, que paga, mas tem 
toda uma burocracia e exigências 
– um parafuso que falta, muitas 
vezes é motivo para suspender o pa-
gamento”, avalia Gordinho, que con-
tinua: “Na venda de projetos tam-
bém ocorre muito o crédito direto. 
O revendedor que está no circuito é 
remunerado por comissionamento. 
Isso ajudou na questão do crédito, 
pois suprimiu um elo do risco, já que 

O primeiro 
trimestre foi um 
período de bom 

crescimento, 
mas neste 

segundo 
trimestre já 

estamos vendo 
os reflexos da 

falta de insumos

R
A

U
L 

BO
TE

LH
Oeleitoral não é possível abrir alguns 

tipos de processos. “De junho para 
frente, o País entra em uma espécie 
de letargia, esperando a definição do 
próximo governo”, diz. Este segmento 
é um grande comprador e muitas ve-
zes licitações já vencidas são cancela-
das por falta de insumos. Quem tem 
um foco maior em vendas no setor 
Público tem sofrido bastante.

Em paralelo ao desarranjo na ca-
deia de suprimentos tem a escalada 
e a oscilação do dólar, com um im-
pacto profundo na continuidade do 
negócio. Outro fator crítico é a guerra 
entre Rússia e Ucrânia, que também 
afugenta investimentos em países 
em desenvolvimento e causa insta-
bilidades nos mercados. 

Institutos de pesquisas apontam 
que em dois anos de pandemia ocor-
reu um crescimento antes previsto 
para dez e o setor de tecnologia foi 
muito hábil em aproveitar as opor-
tunidades. “Por outro lado, agora 
existem todas essas questões para-
lelas, como o desarranjo da cadeia de 
suprimentos, alta do dólar, a guerra, 
inflação alta etc”, enumera Gordinho. 
Ele cita como exemplo a indústria 
automobilística, que também sofre 
com a falta de componentes eletrô-
nicos e a alta da moeda estaduni-
dense, já que são multinacionais e 
a matriz quer ser remunerada em 
dólar. “O preço de um carro fugiu do 
razoável; o brasileiro estava acostu-
mado a ver um modelo de entrada na 
faixa de R$ 30 mil, hoje ele custa R$ 
60 mil”, enfatiza.

Lupa no setor
Todos os anos a Abradisti divulga 
uma pesquisa setorial da área de 

Distribuição em TI. Para este ano, 
a IT Data está finalizando o levan-
tamento do segmento com dados 
referentes a 2021. “No relatório do 
ano passado, fizemos uma projeção 
do que provavelmente o estudo vai 
mostrar este ano. Tudo indica que a 
previsão se confirmará, com núme-
ros bastante próximos”, conta. 

No estudo do ano passado foram 
incluídos itens de Comunicação (o C 
da sigla TIC), assumindo que a dis-
tribuição engloba, também, soluções 
dessa atividade.

Entre os dados revelados sobre 
2021 está que os associados da Abra-
disti tiveram faturamento de R$ 24,5 
bilhões, frente a um mercado total de 
R$ 37 bilhões. O estudo aponta que 
o mercado tenha no total 114 empre-
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O modelo Cloud passou 
a demandar capital para 
bancar grandes transações  
de consumo

a revenda poderia passar por algu-
ma dificuldade”. 

Na questão do câmbio, o distri-
buidor procura trabalhar com algum 
tipo de âncora, um hedge cambial, 
pois na maioria dos casos, sua dívida 
é 100% em dólar e é preciso trabalhar 
com algum tipo de proteção.

Questões polêmicas
As mudanças no relacionamento 
entre distribuidor e revendas tem 
trazido uma discussão controversa: 

ele mesmo, já que é a revenda quem 
fixa o preço na ponta.

Uma vez que se criou um rela-
cionamento, o que impede que o 
cliente final busque o distribuidor 
no futuro, para uma nova compra? 
E o que impede o distribuidor de 
montar uma operação para vender 
diretamente ao cliente final? São 
questões inquietantes.

Para Gordinho, o que mantém 
vivo o relacionamento do distribui-
dor com o Canal é a promessa de 
que ele não fará isso, já que não é a 
sua atividade-fim. A Abradisti ainda 
não tem um caso concreto em que 
uma revenda afirme que o distribui-
dor passou a vender diretamente ao 
seu cliente. Porém, em um modelo 
que usa diversos canais de vendas 
e atendimento, o cliente tem vá-
rias opções. “Há distribuidores, por 
exemplo, com operações de comércio 
eletrônico, mas são braços de negó-
cios que eles criaram, dispensando o 
Canal. Outros criaram uma operação 
para atender a determinada marca 

e se o distribuidor passar a vender di-
retamente para o cliente final, como 
ocorre com alguns fabricantes? Para 
alguns isso é um tabu e o distribui-
dor não pode matar o Canal; para 
outros, essa venda direta já começa 
a ocorrer, de forma pontual.

Começou a se desenhar no pas-
sado uma tendência em que, para 
não correr riscos, a revenda pedia 
para o distribuidor faturar e entre-
gar direto ao cliente, sendo remune-
rado por comissão determinada por 
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em marketplaces. Esses modelos já 
coexistem”, explica o executivo.

Impacto da Nuvem
Na onda da Nuvem e tudo como ser-
viço, quem sofreu o primeiro impacto 
foram as revendas e os integradores, 
que ganhavam, por exemplo, R$ 
100 mil em uma transação e pas-
sou a ganhar R$ 1 mil mensais em 
100 meses. “Nas vendas de Cloud, o 
mais comum é o revendedor trazer 
o cliente para o provedor da Nuvem, 
recebendo uma comissão mensal. 

A falta de insumos é hoje o 
principal desafio do segmento, 
além da oscilação do dólar, 
inflação e juros altos

Muitas vezes, o distribuidor, peran-
te o seu fornecedor da solução, tem 
o compromisso de colocar capital na 
operação. O fabricante não vai ven-
der picadinho, ele reserva um negó-
cio de milhões de reais mensais e 
alguém vai arranjar gente para con-
sumir isso”, comenta. “Para o dis-
tribuidor, o modelo Cloud passou a 
demandar capital para bancar essas 
grandes transações de consumo, é 
ele quem viabiliza isso. É muito pa-
recido com mover caixa, só que agora 
ele move serviços”, compara. 

O negócio da distribuição se so-
fisticou, apesar de que, Brasil afora, 
ainda há aqueles que só movem cai-
xa. Mas para quem deseja sobreviver 
em um mercado cada vez mais com-
petitivo, é preciso investir no negó-
cio, em conhecimento e capacitação.

“Mesmo conceder crédito não é 
como antigamente, antes era preciso 
ir ao banco, hoje se faz tudo digital-
mente”. É preciso ter a visão de ofe-
recer serviços, de agregar valor além 
do tripé crédito, estoque e logística. 
Quem tinha estoque de caixas, hoje 
tem estoque de arrendamento de ser-
viços em Nuvem e já não é mais pos-
sível administrar da mesma maneira.

As oportunidades ainda serão mui-
to grandes diante do déficit de infraes-
trutura, das demandas de cibersegu-
rança e outras ofertas no País. “Invista 
em capacitação, conhecimento e se 
conscientize de que o negócio hoje é 
diferente de décadas atrás. Procure 
ter uma leitura mais ampla, descobrir 
onde estão as oportunidades e invista 
nisso”, aconselha 




