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É fato que adaptações constantes – e muitas vezes 
profundas, são vitais para que um negócio sobreviva 
em mercados como o de Tecnologia da Informação e 

Telecomunicações, que se mantém em contínua evolução. 
É isso o que vem acontecendo com os Centros de Dados, 
que investem em atualização e inovação, para serem con-
siderados protagonistas da Transformação Digital, como 
retrata a reportagem de capa: Data Centers se adequam 
às tendências. 

A gangorra das vendas de computadores que segue 
este ano em tendência de queda, é detalhada na matéria 
Oscilações do mercado de PC. Com retomada prevista para 
2023, ela aponta que o cenário de retração é explicado pela 
conjuntura econômica desfavorável e pela demora da re-
novação do parque instalado.

Ao contrário, o mercado de soluções que auxiliam as 
empresas a alcançar a Conformidade com a exigência de 
leis e normas, apresenta boas oportunidades para forne-
cedores e Canais. Confira na reportagem intitulada Cená-
rio rico em oportunidades.

A votação para eleger o for-
necedor que melhor correspon-
deu às expectativas do usuário 
local está chegando. Acompa-
nhe as informações sobre o prê-
mio A Escolha do Leitor também 
no www.inforchannel.com.br

Boa leitura!

Editorial
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Esses provedores de 
serviços implementam 
inovações, 
redesenham portfólios 
e infraestruturas 
e fortalecem as 
boas práticas de 
Governança para 
atender às exigências 
emergentes em TIC

se adequam 
às tendências

Data Centers
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Na condição de robustos e 
complexos ambientes de 
Tecnologia da Informação e 

Comunicação – TIC, que suportam o 
processamento, o armazenamento 
e a proteção dos Dados de um vasto 
número de empresas, os Data Cen-
ters se firmam como verdadeiras 
âncoras do processo de transfor-
mação digital em curso no mundo 
corporativo e na sociedade.

Este protagonismo, que ali-
ás não vem de hoje, pressupõe a 
adoção de constantes iniciativas 
de atualização e inovação tecno-
lógica, em conjunto com o fortale-
cimento das boas práticas de Go-
vernança e o alinhamento com as 
demandas e estratégias de negó-
cios das organizações. As maiores 
empresas deste ramo vêm tendo 
um papel primordial na transfor-
mação digital.

Hoje, é imperativo que os ser-
viços fiquem disponíveis 24 horas 
por dia e os Data Centers devem ser 
os únicos locais a salvo de indispo-
nibilidades. “Embora a tendência 
atual seja a Computação em Nu-
vem, os servidores precisam de um 
local robusto, com infraestrutura 
adequada. A cada dia temos mais 
e mais empresas posicionando seus 
ambientes em Data Centers e isso 
abrange usuárias de pequeno, mé-
dio e grande portes”, situa Marcelo 
Carmona, gerente de Operações de 
Data Center da T-Systems.

do processamento de Dados é deter-
minante para o sucesso de países, 
empresas e pessoas”, frisa Pacheco.

A infraestrutura digital, indiscu-
tivelmente, é hoje a base essencial 
para se garantir vantagem compe-
titiva dos negócios. Nesse senti-
do, as soluções de conectividade 
disponíveis na Plataforma Equinix 
atendem às mais diversas necessi-
dades, segundo Eduardo Carvalho, 
presidente da empresa no Brasil. 
“Entre elas estão o Fabric, solução de 
interconexão definida por software; 
o Internet Exchange, que permite às 
redes, provedores de conteúdo e em-
presas de grande porte compartilha-
rem tráfego de Internet com solução 
de peering, e o cross connect, uma 
ligação de cabo ponto a ponto entre 
dois clientes no mesmo Data Center, 
conta Carvalho.

Para Valdinei Cornatione, diretor-
-executivo e líder de Tech Platforms 
da Tivit, este perfil de provedor se 
tornou essencial, porque passou a 
ser o alicerce – fortalecido por segui-
das atualizações tecnológicas – das 

Pacheco, da Vertiv: 
um ecossistema de 

parceiros constituído por 
empresas que investem 

em treinamento e 
certificação.

Com a chegada 
das redes 5G, 

está ocorrendo 
uma escalada na 

inauguração de 
Data Centers em 
regiões fora das 
grandes cidades

Carvalho, da Equinix: 
Adicionamos sempre 

novos produtos 
e serviços de 

armazenamento, 
processamento, 

redes, interconexão e 
gerenciamento.

Impulso dos Dados
Robson Pacheco, gerente de Ven-
das Data Centers da Vertiv, coloca 
em relevo a atuação deste nicho 
de fornecedores na introdução de 
inovações imprescindíveis aos ne-
gócios corporativos, no contexto de 
um futuro cada vez mais conectado, 
integrando sociedade e novas tecno-
logias. É bom lembrar que todo Data 
Center é crítico, independentemente 
de seu porte ou localização. “A oferta 
de soluções de hardware, software e 
serviços para garantir a continuidade 
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informações que são fundamentais 
para qualquer companhia.

“Com a transformação digital, 
houve uma valorização dos Dados – 
e consequentemente dos Data Cen-
ters – que enriqueceram os negócios 
ao se tornarem bases para a análise 
assertiva das empresas de todos os 
segmentos, por meio de ferramentas 
de Data Analytics e Business Intelli-
gence”, afirma.

Perspectivas
Por sua vez, Carlos Roberto Ferrei-
ra Júnior, gerente de Engenharia de 
Soluções da Sonda, ressalta que os 
Data Centers são vetores da inova-
ção no âmbito da Computação em 
Nuvem. Eles são o sustentáculo de 
serviços críticos como Infrastructu-
re as a Service - IaaS, Software as a 
Service – SaaS, e Platform as a Servi-
ce - PaaS. “Toda essa infraestrutura 
está contemplada nos Centros de 
Dados e oferece um ambiente con-
fiável, com redundâncias e tolerância 
no contexto de falhas de energia, cli-
matização, conectividade e seguran-
ça física”, complementa.

Esta característica tem sido res-
ponsável pelo boom de startups 
que vem sacudindo o mercado já 
há alguns anos, conforme registra 
Cornatione: ”As fintechs, edtechs, 
healthtechs e tantas outras techs 
surgiram a partir de um modelo ba-
seado na Nuvem, contratando forne-
cedores prontos para prestar o serviço, 
com ganho de escala muito rápido”.

de que precisam, físicas ou virtuais, 
em qualquer lugar do mundo. “Para 
isso, adicionamos sempre novos pro-
dutos e serviços de armazenamento, 
processamento, redes, interconexão 
e gerenciamento”, informa Carvalho.

Um exemplo é a quinta geração 
de conexão - 5G, que provocará um 
aumento expressivo no tráfego dos 
Centros de Dados. Em 2021, a Equinix 
criou o Centro de Desenvolvimento 
de Tecnologia de Edge e de 5G, nos 
Estados Unidos, que inclui uma rede 
de quinta geração totalmente opera-
cional e não autônoma da Nokia para 
testar e validar serviços e casos de 
uso. A ideia da companhia é ajudar 
provedores de serviços e operadoras 
de rede a trazerem conceitos inova-
dores e aplicações seguras de ponta 
a ponta para o mercado.

Segundo a pesquisa Data Center 
2025: Mais Próximo do Edge, elabo-
rada em 2019 pela Vertiv a partir de 
entrevistas com 800 gestores do seg-
mento, a quantidade de Centros vol-
tados às funções de Edge Computing 
deverá crescer 226% até 2025. Para 
a consultoria norte-americana Me-
dium, 75% dos Dados corporativos, 
até 2025, serão processados em Data 
Centers implementados na Borda da 
rede – hoje essa marca está em 10%.

Outro aspecto relevante vem da 
constatação de que uma das maiores 
barreiras com que se defronta a quin-
ta geração de conectividade - 5G, é o 
alto consumo de energia. De acordo 
com levantamento da SLT Partners 
efetuado em conjunto com a Vertiv, 
intitulado Por que o Gerenciamento 
de Energia é Crítico para o Sucesso 
do 5G, calcula-se que, até 2026, as 
redes consumirão entre 150% e 170% 
mais energia do que atualmente.

A conectividade 5G, além de 
provocar este tremendo impacto no 
gasto energético, gerará mais dióxi-
do de carbono se medidas adequa-
das não forem tomadas, com apoio 
dos Data Centers. “Operadoras de 
Telecom, ISP e empresas amplian-

 A projeção é de 
que em 2025 o 

mercado de Data 
Centers atinja 

US$ 183 bilhões 
globalmente

Cornatione, da Tivit: 
Nessas últimas duas 

décadas, esta evolução 
trouxe um enorme 

ganho nos processos.

A quantidade de 
Centros voltados 
às funções de Edge 
Computing deverá 
crescer 226% até 2025

Ferreira Júnior,  
da Sonda: Os Data Centers são 
vetores da inovação no âmbito 

da Computação em Nuvem; 
sustentáculo de serviços críticos.

Por este conjunto de fatores, 
ao falar das perspectivas para esta 
indústria, Claudio Stopatto, dire-
tor-geral da Lenovo ISG, faz uma 
estimativa promissora: “A produ-
ção de Dados deve dobrar até 2025, 
abrindo horizontes favoráveis para 
as atividades de processamento e 
armazenamento”. A projeção, por si-
nal, é de que em 2025 o mercado de 
Data Centers atinja US$ 183 bilhões 
globalmente.

Apoio às redes 5G
Para retratar melhor a posição de 
proa assumida pelas empresas 
deste ramo, Pacheco constata que, 
com a chegada das redes 5G, está 
ocorrendo uma enorme escalada na 
inauguração de Data Centers em re-
giões fora das grandes cidades. “Es-
tas instalações são essenciais para 
que uma das topologias da rede 5G, o 
Edge Computing, produza os ganhos 
de baixa latência prometidos. Nesse 
sentido, tornam-se ainda mais críti-
cas para o crescimento da economia 
digital do Brasil”, explica.

A maioria dos executivos de TI 
compreende que sua capacidade 
de implementar e consumir dina-
micamente a infraestrutura digital 
certa, de forma segura e sustentá-
vel, e se interconectar a parceiros 
e fornecedores serão as bases de 
vantagem competitiva no futuro. O 
objetivo da Equinix é ser a platafor-
ma global e neutra, onde esses lí-
deres encontram todas as soluções 

M
A

R
CO

S 
H

O
N

M
Ado suas estruturas Edge Computing 

precisam aproveitar as funcionalida-
des de eficiência energética contidas 
nas soluções de infraestrutura com 
corrente contínua e alternada. Vale 
a pena, também, explorar os equipa-
mentos de refrigeração com recursos 
de economia de energia sob medida 
para o suporte aos equipamentos 
para as redes 5G”, detalha Pacheco.

Redesenho da operação
Em face de todo este cenário disrup-
tivo derivado do uso cada vez mais 
intensivo e integrado da TIC, os Data 
Centers estão empreendendo o rede-
senho de suas infraestruturas e de 
suas ofertas. A diretiva é responder 
rapidamente às demandas atuais do 
mercado, o que requer a introdução 
de novas tecnologias e abordagens, 
além de se promover inovações nos 
processos e nas práticas de gestão. 
“É hora de os líderes de TI repen-
sarem suas concepções de infraes-
trutura para suprir as demandas de 
transformação digital trazidas pelas 
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áreas de negócio de suas empresas”, 
conclama Pacheco. Trata-se de ma-
ximizar o desempenho, garantir agi-
lidade operacional, estimular inova-
ções, mitigar riscos e agregar valor 
em toda a cadeia de TIC.

No entender de Claudio Stoppa-
to, da Lenovo ISG, a pandemia trouxe 
desafios suplementares ao acelerar a 
migração para o digital. Diante desta 
realidade, muitos provedores têm se 
preocupado em renovar a infraestru-
tura e ofertar soluções completas, 
com clientes migrando suas instala-
ções para a nuvem híbrida. O escopo é 
continuar investindo na expansão dos 
negócios mirando sobretudo na Edge 
Computing, além da ênfase também 
nas soluções de Nuvem como ele-
mento-chave na infraestrutura de TI 
e na convergência das redes 5G com o 
ambiente Cloud. “O novo contexto da 
Nuvem e o trabalho colaborativo nas 
organizações impulsionarão a contra-
tação de ferramentas de segurança 
para proteger os Dados corporativos 
e pessoais”, acrescenta.

A aposta na Automação, em par-
ticular, é realçada por Cornatione, da 
Tivit: “Para garantir escalabilidade, 
disponibilidade e segurança da infor-
mação, o Data Center tem como base 
uma contínua evolução tecnológica. 
E, nessas últimas duas décadas, esta 
evolução trouxe um enorme ganho 
nos processos, que antes eram ma-
nuais em sua maioria”.

Antigamente eram necessárias 
inspeções visuais e presenciais fre-

eficiência muito grandes, já que 
podemos monitorar toda a infra de 
cada cliente ao mesmo tempo e agir 
rapidamente quando necessário”, 
sublinha o executivo da Tivit.

Conceitualmente, Ferreira Júnior, 
da Sonda, define a inovação como 
um ecossistema assentado em três 
pilares básicos: a utilização de pro-
fissionais qualificados; o emprego 
de processos e certificações com os 
mais altos padrões da indústria de 
TI e, por último, o uso de tecnologia 
com a mobilização dos principais 
parceiros estratégicos e com o de-
senvolvimento interno.

“Esse ecossistema, sendo bem 
coordenado, possibilita o desenho 
de soluções focadas em resolver os 
desafios reais dos clientes”, afiança 
o especialista. Ele cita exemplos de 
ganhos: a continuidade de negócios 
com o emprego de multicloud e Data 
Centers interligados com redes de 
alta performance e redundantes; e 
a eficiência dos custos operacionais, 
entregando soluções baseadas em 
Opex e pagas por uso 

Em até três anos, 
75% dos Dados 

corporativos serão 
processados em 

Data Centers 
implementados 

na Borda da rede  

Stopatto, da Lenovo 
ISG:  

A produção de Dados 
deve dobrar até 2025, 

abrindo horizontes 
favoráveis para 

processamento e 
armazenamento.

Como estratégia para conquistar 
maiores fatias do mercado, um 

modelo que segue balizando a atu-
ação dos Data Centers é o conhecido 
como one-stop shop, que consiste 
em oferecer portfólios completos, 
abrigando soluções de ponta a pon-
ta, destinadas a contemplar todas, 
ou quase todas, as necessidades dos 
clientes. Entre outros objetivos, esta 
abordagem visa a contornar um dos 
desafios colocados para as corpora-
ções desta atividade, bem como para 
os demais fornecedores da indústria 
de TI, que é o de escapar do proces-
so de “comoditização” das ofertas, 
indo além da prestação de serviços 
básicos como colocation e hospeda-
gem e efetivamente diversificar as 
operações.

“O One-Stop Shop é um exemplo 
de aplicação de negócios que surgiu 
para simplificar a vida do cliente. 
Não há dúvidas de que comprar tudo 
o que é preciso em um só lugar oti-
miza o tempo dos profissionais e os 
ajuda a focar naquilo que realmen-
te importa nos projetos”, pondera 
Robson Pacheco, gerente de Vendas 
Data Centers da Vertiv.

Para materializar o 
conceito, uma das táticas 
utilizadas é ampliar parce-
rias para desenvolver ofer-
tas multisserviço. Um caso 
concreto deste modus 
operandi vem da própria 
Vertiv, que estruturou um 
ecossistema de parceiros 
constituído por empresas 
que investem continua-
mente em treinamento e 
certificação.

“A meta é alcançar uma visão 
preditiva no trato da gestão dos 
Data Centers brasileiros. Nesse 
quadro, destacamos o Vertiv Part-
ner Program, VPP, e, em especial, a 
Vertiv Academy, com ambientes que 
simulam as instalações dos clientes 
e oferecem experiências hands-on 
para os profissionais do nosso mer-
cado”, descreve Pacheco. Essas mo-
dalidades de atuação consistem em 
manter profissionais da Vertiv ou do 
parceiro no site do contratante, mo-
nitorar remotamente tudo o que se 
passa na infraestrutura de energia e 

ar-condicionado e, a partir daí, suge-
rir ações para o time interno ou ainda 
deslocar profissionais até o local.

Construir um rico ecossistema 
dos principais fornecedores globais é 
o objetivo do Programa de Parceiros 

da Equinix. “Combinamos o valor da 
nossa Plataforma, com as soluções 
dos parceiros para acelerar as jorna-
das de clientes rumo à arquitetura 
escolhida”, detalha Eduardo Carva-
lho, presidente da Equinix.

Segmentação
Na verdade, ao mesmo tempo em que 
procuram trabalhar sob a premissa do 
One-Stop Shop, os Data Centers cen-
tram seus esforços também na seg-
mentação do atendimento, levando 
em conta as especificidades de negó-
cios e as culturas organizacionais de 

cada vertical da economia e de cada 
companhia usuária.

Um procedimento comum nesta 
direção é fortalecer os serviços de 
consultoria prévia, de sorte a de-
senhar ofertas e projetos ao feitio 

tailor-made, isto é, adap-
tados a cada cliente.

A Lenovo ISG, por 
exemplo, é uma provedo-
ra que arregimenta pro-
fissionais capacitados e 
com experiência nos mais 
variados ramos da econo-
mia, como observa o dire-
tor-geral: “As soluções são 
desenhadas em platafor-
mas abertas, com a finali-
dade de entregar produtos 

e serviços personalizados, por meio 
de alianças com os principais players 
do mercado”.

A corporação dispõe do Lenovo 
TruScale, opção como serviço que en-
globa todo o portfólio da companhia, 
incluindo infraestrutura, em que o 
cliente, como diz o nome, paga de 
acordo com a utilização das solu-
ções. A modalidade, diz Stopatto, 
permite que as empresas evitem 
gastos desnecessários, sendo com-
pletamente expansível e flexível 
conforme o desejo do contratan-
te. “O TruScale pode ser aplicado a 

Carmona, da T-Systems: 
Investimos em fontes 

renováveis e em 
novas tecnologias, 
com a aquisição de 

equipamentos de TI 
mais eficientes.

quentes para se verificar o estado 
de cada equipamento. Hoje, em 
contraste, as super infraestruturas 
contam com dispositivos de Internet 
das Coisas – IoT, que possibilitam o 
monitoramento em tempo real da 
eficiência e da vida útil de geradores, 
aparelhos de climatização, qualidade 
da energia e baterias.

“Toda a super infraestrutura é 
supervisionada de forma remota, a 
partir de um centro de comando, via 
painéis. Vejo esse avanço como um 
dos mais importantes porque traz 
um ganho de produtividade e uma 

qualquer configuração que atenda 
às demandas do cliente e a solução 
pode ser dimensionada em linha com 
características de cada negócio, não 
importa o seu porte”, assegura. 

A exemplo de seus pares, a Son-
da combina as duas abordagens em 
sua política comercial: customização 
do atendimento e portfólio comple-
to. “Nossa estratégia, por um lado, é 
cada vez mais em focar na indústria 
dos nossos clientes. Assim consegui-
mos entender os principais desafios 
e replicamos as melhores práticas 
ligadas a esta indústria”, explica 
Ferreira Júnior. Desta maneira, são 
mobilizadas equipes especializadas 
por verticais como Utilities, Varejo, 
Setor Público, Mobilidade, Saúde, 
Educação, Bancos e Seguros.

Por outro lado, a multinacional 
conta com um arsenal avantajado 
de soluções em Digital Business, co-
brindo por exemplo Cloud Journey, 
Consulting, Plataforms e Aplication 
Service. Já na carteira de Digital Ser-
vices são comercializados Serviços 
Gerenciados, Cybersecurity, Cloud, 
MultiCloud, Data Center e Serviços 
de Plataforma. “Essa visão propor-
ciona uma entrega de valor agregado 
que vai muito além de colocation e 
hospedagem”, enfatiza Ferreira Júnior.

Ao reconhecer que, no atual ce-
nário da TIC, o serviço de Data Cen-
ter se transformou de fato em uma 
commodity, Carmona, da T-Systems, 
revela os caminhos de inovação per-
corridos por sua empresa: “Possuí-
mos diferenciais de mercado que en-
volvem processos rígidos de controle 
de manutenção corretiva, preventiva 
e preditiva”.

Estes recursos são críticos por-
que, se um Data Center, mesmo 
apresentando todas as redundâncias 
possíveis, não contar com controles 
rigorosos de manutenção, estará im-
possibilitado de proporcionar vanta-
gens concretas aos contratantes. “Ao 
longo do tempo, fizemos auditorias 
em todos os nossos processos cor-
porativos, incluindo os ligados à in-
fraestrutura do Centro de Dados. O 
resultado disso é um ambiente com 
mais de 12 anos de atividade e sem 
nenhum histórico de interrupção”, 
conclui Carmona. (IU)

One-Stop Shop

Os Data Centers se 
firmam como verdadeiras 

âncoras do processo de 
transformação digital
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A s políticas de compliance con-
templando a agenda Environ-

ment, Social and Governance - ESG, 
destinadas à preservação do meio 
ambiente, à mitigação dos proble-
mas sociais e ao fortalecimento dos 
processos de governança, estão rapi-
damente se transformando em requi-
sitos de negócios inescapáveis no seio 
das corporações.

Neste quadro de aperto regula-
tório, os Data Centers vêm adotando 
uma série de medidas de conformi-
dade para garantir a solidez e a sus-
tentabilidade dos negócios, seja em 
âmbito interno, seja no suporte às 
boas práticas de seus clientes.

“Para estar em compliance com 
o ESG, o Data Center precisa passar 
por transformações culturais e téc-
nicas, tornando-se mais transparen-
te para o mercado”, nota, de saída, 
Robson Pacheco, gerente de Vendas 
Data Centers da Vertiv.

Com os Centros de Dados atuan-
do como backbones das empresas 
modernas, prossegue o entrevistado, 
o foco em ESG pode reforçar a men-
sagem de que, em plena era digital, a 
organização está alinhada com as exi-
gências atuais no campo da governan-
ça, o que pode elevar o valor da marca.

No entanto, hoje no Brasil, a cul-
tura de sustentabilidade dos Data 
Centers está muito focada na redu-
ção do consumo de energia. “Mas 
a força da bandeira ESG é tal que, 
cada vez mais, os gestores veem na 
maior conformidade com esse mode-
lo um grande diferencial de negócios. 
Assim, as próximas batalhas nessa 

área serão a redução do consumo de 
água em refrigeração e, também, a 
adoção de políticas de descarte de 
equipamentos antigos, do lixo ele-
trônico”, antecipa.

“A Equinix foi a primeira empresa 
de Data Center a se comprometer a 
atingir a neutralidade climática até 
2030”, diz Eduardo Carvalho, presi-
dente da Equinix. E continua: “Inves-
timos em energia limpa e renovável, 
já presente em 95% dos nossos Data 
Centers; no desenvolvimento de 
melhores tecnologias de eficiência 
energética e redução do consumo de 
energia com resiliência; na redução 
da pegada de carbono direta e indi-
reta com foco ampliado na cadeia 
de valor indireta; pesquisa de novas 
fontes de energia, entre outros”.

O uso de Inteligência Artificial 
na Equinix é voltado para aperfei-
çoar serviços, prever a capacidade 
de energia e espaço nos Centros de 
Dados. “Nas finanças, os algoritmos 
eliminaram as aprovações manuais 
para cerca de dois terços das tran-
sações por meio da automação do 
fluxo de trabalho; no Marketing, 
ferramentas de IA e análise de Da-
dos ajudam a identificar e conquistar 
novos clientes”, destaca o executivo.

Na Tivit, sempre houve preocu-
pação com ESG mesmo antes de a 
sigla ser difundida globalmente, 
garante Valdinei Cornatione, diretor 
executivo e head de Tech Platforms: 
“A palavra ‘sustentabilidade’ sempre 
foi importante para que prestásse-
mos um serviço satisfatório aos 
clientes. Nos últimos anos, aumen-

tamos os investimentos em diversas 
frentes ligadas ao conceito”.

Nesse sentido, complementa o 
entrevistado, a empresa levou a cabo 
medidas como: plástico zero nos es-
critórios, redução do uso de papel, 
implementação e adequação do 
Plano de Resíduos Sólidos - PGRS, 
monitoramento dos indicadores de 
energia elétrica, água, CO

2
 e resíduos, 

entre outras ações.

Fonte de energia eólica
Além disso, prossegue Cornatione, 
por ser uma grande consumidora de 
energia elétrica, a Tivit investiu na 
construção de uma fonte de energia 
limpa, em conjunto com a Casa dos 
Ventos. Trata-se do Parque do Vento 
São Mizael, no Rio Grande do Norte, 
que desde outubro de 2021 fornece 
energia eólica para os Data Centers 
da empresa em São Paulo e no Rio de 
Janeiro. Hoje, 100% de toda a energia 
utilizada nesses sites é proveniente 
de fontes limpas e sem resíduos.

“Em suma, todas essas ações são 
realizadas com planejamento e exe-
cutadas com rigor para que tragam 
resultados e sejam diferenciais da 
Tivit no mercado”, arremata o dire-
tor executivo. Já na Sonda, segundo 
relata Carlos Roberto Ferreira Júnior, 
gerente de Engenharia de Soluções, 
a liderança interna abraçou políticas 
que procuram fomentar uma menta-
lidade sustentável a partir da gestão 
adequada dos resíduos, melhor uso 
da água e eficiência energética dos 
Data Centers.

E há outros desdobramentos 
internos da agenda ESG no aspecto 
social e legal, como o respeito aos di-
reitos humanos, o cumprimento das 
leis trabalhistas, a inclusão social, a 
diversidade e a gestão de privacida-
de e proteção de Dados pessoais. 
“No que concerne ao combate à cor-
rupção, a empresa busca manter e 
aprimorar políticas de transparência, 
além de estruturar comitês fiscais e 
de auditoria”, detalha.

Quanto ao combate às mudanças 
climáticas, a Lenovo ISG anunciou re-
centemente, por ocasião da divulga-
ção do seu Relatório Ambiental, So-
cial e de Governança – ESG, 2020/21, 
novas metas de redução de consumo 

de energia a fim de continuar mini-
mizando a pegada de carbono.

“Nos próximos cinco anos, nosso 
objetivo é obter de fontes renováveis 
90% da eletricidade usada nas ope-
rações globais, a par de remover um 
milhão de toneladas de emissões 
de gases de efeito-estufa de nossa 
cadeia de suprimentos”, declara o 
diretor-geral da companhia, Claudio 
Stopatto. No ano fiscal de 2020/21, 
a Lenovo lançou sua primeira infra-
estrutura circular da cadeia de supri-
mentos – a Lenovo Value Recovery 
- LVR, que fornece a seus clientes os 
equipamentos de Data Center recon-
dicionados e certificados.

Apoio aos contratantes
Por meio de inovações como o res-
friamento líquido nos servidores, a 
Lenovo busca ajudar os contratantes 
a alcançar suas metas de sustenta-
bilidade, ao proporcionar eficiência 
energética e melhor desempenho. 
“Oferecemos também um leque de 
serviços e workshops para apoiar 
as metas de sustentabilidade dos 
clientes, incluindo recuperação de 
ativos, embalagens a granel e even-
tos personalizados para atender às 
necessidades e metas específicas”, 
acrescenta Stopatto.

Por sua vez, a T-Systems vem 
perseguindo níveis mais elevados 
de compliance no quesito susten-
tabilidade, procurando reduzir sua 
pegada a cada dia, comenta Marcelo 
Carmona, gerente de Operações de 
Data Center da T-Systems. “Investi-
mos em fontes renováveis e em novas 
tecnologias, com a aquisição de equi-
pamentos de TI mais eficientes. Nes-
te caso, é possível obter maior capa-
cidade de processamento com baixo 
consumo de energia, diferentemente 
do que se verificava com os equipa-
mentos mais velhos”, compara.

Hoje, a T-Systems investe na com-
pra de Certificados de Energia Reno-
vável - iRECs, visando a estimular a 
adesão a fontes limpas. “Todo watt 
consumido em todas as dependências 
da T-Systems ao redor do mundo é 
aplicado em igual quantidade em iRE-
Cs. Só não investimos nestes títulos se 
a energia já é proveniente de fontes 
renováveis”, finaliza Carmona. (IU)

A agenda ESG ganha prioridade
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Após dois anos de 
demanda aquecida, as 

vendas de computadores 
devem registrar queda 

em 2022, mas voltam a 
crescer no ano que vem

Oscilações no mercado de PC
O mercado de computadores (desktop e 

notebook) deve fechar 2022 com um declínio 
nas vendas nos segmentos Corporativo e de 

Consumo, após dois anos de alta expressiva na de-
manda, estimulada pelo trabalho remoto, forçado 
pela Covid-19. A tendência é que o volume de uni-
dades comercializadas fique abaixo do registrado 
no ano passado.

Alta dos preços, explosão do câmbio, disparada 
da inflação e taxas de juros na estratosfera estão lis-
tadas entre as principais causas da esperada retração 
do setor. Acrescente-se a esse cenário a realização 
de eventos que podem frear o ímpeto de compras, a 
exemplo de eleições e Copa do Mundo que, este ano, 
será realizada entre novembro e dezembro – meses 
da Black Friday e do Natal.
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Além da conjuntura econômica 
desfavorável, o setor lida com o fato 
de, no Brasil, o ritmo de renovação do 
parque instalado ser normalmente 
mais lento que em mercados mais 
maduros. O resultado é que muitos 
equipamentos velhos continuam 
sendo utilizados em grande escala. 
“O tempo médio de troca é de três a 
cinco anos”, calcula Daniel Voltarelli, 
analista de mercado da IDC, especia-
lizada em pesquisas de mercado na 
área de Tecnologia da Informação – TI, 
que também estima uma queda de 3% 
no volume de computadores comer-
cializados até dezembro deste ano, 
totalizando 8,4 milhões de unidades.

Em 2021, o total de computa-
dores vendidos no mercado foi de 
8,7 milhões. Em 2020, foram co-
mercializadas 6,4 milhões de uni-
dades. Na avaliação de Voltarelli, o 
mercado de computadores deve se 
retrair todos os trimestres e voltar 
a crescer somente em 2023. A re-
tração tende a ocorrer apesar dos 
bons números apurados no primei-
ro trimestre de 2022. 

Em relação ao mesmo perío-
do do exercício passado, houve 
uma alta de 6% nas vendas des-
ses equipamentos entre janeiro e 
março deste ano. O destaque foi o 
segmento Corporativo, que puxou 
a demanda. Enquanto as empresas 

Kotchetkoff, da HP: 
Desafios relacionados à 

disponibilidade de produtos 
para suprir o mercado.

aumentaram em 35% as suas aqui-
sições, as compras realizadas pelo 
consumidor doméstico, que tradi-
cionalmente sempre foram maiores 
em termos de unidades, diminuíram 
12% na comparação entre os dois 
períodos. Entretanto, o desempe-
nho do primeiro trimestre de 2022 
ficou abaixo do apresentado pelos 
três últimos meses de 2021.

Ao se considerar os segmentos 
Corporativo e Varejo, esse mercado 
apresentou o seu melhor desem-
penho em 2021, quando obteve um 
crescimento de 36% nas vendas em 
relação a 2020. O volume de máquinas 
comercializadas entre as grandes em-
presas foi 57% superior ao do exercício 
passado. Já para o segmento das pe-
quenas e médias empresas – aquelas 
com até 500 funcionários, segundo a 
metodologia adotada pela IDC para a 
realização de pesquisas de mercado, 
as aquisições evoluíram 35% na com-
paração entre os dois períodos.

O analista da IDC chama a aten-
ção para a disparada do consumo do 
setor de Educação. Com o isolamen-
to social, houve a necessidade de se 
fornecer equipamentos para os alu-
nos assistirem às aulas a distância. 
Nesse sentido, as compras governa-
mentais evoluíram 280%, passando 
de 200 mil máquinas em 2020 para 
um milhão de unidades em 2021. A 
projeção para este ano é de 1,3 mi-
lhão de aquisições de equipamentos 
para aplicação na área educacional, 
diz Voltarelli.

Comparado ao 
ano passado, o 
abastecimento 

de componentes 
melhorou 

consideravelmente 
em 2022
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ser utilizados em qualquer lugar. No 
Brasil, estima-se que de cada dez 
equipamentos comprados, oito são 
notebooks. Essa proporção se man-
teve em 2020 e no ano passado. Em 
2022 tende a continuar assim, mas 
no segmento corporativo está cres-
cendo a procura por desktop mais 
potentes capazes de suportar as 
aplicações mais robustas desenvolvi-
das no contexto do chamado mundo 
“figital” (físico + digital) e que permi-
tam, também, garantir a segurança 
e a integridade de informações sen-
síveis, conforme os requisitos da Lei 
Geral de Proteção de Dados - LGPD.

Pressionados pelo aumento dos 
custos e determinados a manter em 
alta a receita, os fabricantes estão 
lançando linhas de produtos mais 
sofisticadas, com mais recursos 
computacionais. A Lenovo anunciou 
em maio uma nova linha de desktop 
e no período de julho a setembro pre-
tende apresentar ao mercado novi-
dades em notebooks.

A expectativa de Leandro Lo-
frano, diretor de Produtos para o 
segmento Corporativo da fabricante 
chinesa é a de que as empresas con-
tinuem investindo na atualização do 
seu parque de hardware.

Os investimentos em inovação 
continuam sendo um dos pilares da 
estratégia de crescimento da opera-
ção da Lenovo no mercado brasileiro. 
Segundo Lofrano, os notebooks a 
serem lançados nos próximos meses 
trazem recursos computacionais mais 

Ressaca dos 
investimentos
Um dos fatores que explicam a 
queda na demanda é o que os es-
pecialistas chamam de ressaca dos 
investimentos. Nos últimos dois 
anos, quando o isolamento social 
foi adotado na tentativa de conter 
a pandemia, as empresas tiveram 
que desembolsar grandes somas 
em recursos financeiros para a 
aquisição de equipamentos a fim 
de permitir o trabalho remoto dos 
funcionários. E aproveitaram o mo-
mento para modernizar o seu par-
que de hardware e de software. Não 
por acaso, as vendas de notebook 
foram maiores que as de desktop 
ao longo desse período.

A escassez de componentes for-
necidos em grande parte por países 
asiáticos fez com que os fabricantes 
tivessem dificuldade em abastecer 
o mercado. André Teixeira, gerente 
sênior de negócios da Acer, relata 
que o aumento dos custos (subiram 
os preços de itens importantes como 
placa-mãe, memória, tela e SSD, e de 
logística, especialmente do preço de 
contêiner, para o embarque de mer-
cadorias) contribuiu para pressionar 
os preços do produto final e frear o 
apetite de consumo, tanto das em-
presas como do consumidor pessoa 
física. “Tivemos que absorver os cus-
tos dos produtos, que aumentaram 
mais que as margens”. O executivo 
calcula que os preços médios dos 
computadores subiram 10%.

Voltarelli, da IDC:  
A projeção para este ano é 

de 1,3 milhão de aquisições 
de equipamentos para a  

área educacional.

Teixeira, da Acer: 
Tivemos que absorver os 
custos dos produtos, que 

aumentaram mais que 
as margens.

A conjuntura econômica desfa-
vorável freou também a demanda 
do consumidor pessoa física. Nesse 
segmento já se nota mudanças nos 
hábitos de consumo, com uma ligei-
ra migração dos computadores para 
outros tipos de dispositivos, como 
tablets e smartphones – onde há 
uma demanda represada e, portan-
to, grande potencial para incremen-
to das vendas no mercado brasilei-
ro, segundo Dionaldo Passos, CEO 
da Navita, empresa especializada 
em gestão de mobilidade corpora-
tiva e redução dos custos de TI e de 
Telecomunicações.

Apesar da esperada retração da 
demanda, o desempenho do merca-
do de computadores não retornará 
ao patamar de 2019. Um dos motivos 
é o avanço da onda da digitalização 
que ganhou força em todas as ati-
vidades. Para Passos, da Navita, os 
serviços digitais se tornaram hábitos 
não apenas para os usuários corpora-
tivos, como também para as pessoas 
físicas. “As pessoas foram liberadas 
a frequentar locais públicos e os fun-
cionários começaram a retornar ao 
escritório, mas os serviços digitais 
que foram implementados conquis-
taram seu espaço”.

Novos produtos
Os notebooks foram os equipamen-
tos mais demandados pelos usuários 
nos últimos anos por conta, sobre-
tudo, das facilidades e conforto que 
proporcionam, uma vez que podem 

Foram 
comercializados 

8,7 milhões de 
computadores 

no mercado 
brasileiro no 
ano passado 
– a projeção 

para 2022 é de 
8,4 milhões
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avançados, a exemplo de maior tem-
po de autonomia da bateria, melhoria 
da qualidade das imagens e áudios 
captados e transmitidos, implemen-
tados como parte de um investimen-
to global de US$ 2 bilhões que a com-
panhia está fazendo em inovação.

A fabricante que, segundo o exe-
cutivo, conquistou no ano fiscal 2021, 
encerrado em março, a liderança no 
setor público no Brasil, pretende ago-
ra buscar a liderança no setor priva-
do. Está de olho tanto na faixa das 
pequenas e médias empresas, como 
também nas grandes corporações. 
Para tanto, aposta as fichas no Ca-
nal de comercialização. Faz parte dos 
planos conquistar novos parceiros co-
merciais em regiões brasileiras onde 
não está presente e fortalecer os par-
ceiros comerciais que já possui. “Con-
tamos com a capilaridade do nosso 
Canal para ter vantagem competitiva 
em relação ao nosso principal concor-
rente, que atua prioritariamente de 
maneira direta”, diz Lofrano.

Oportunidades de 
mercado
As empresas buscam também no-
vas oportunidades de negócios em 
áreas ainda pouco exploradas. Com 
uma atuação focada no segmento 
corporativo, onde atende tanto a pe-

softwares gráficos mais sofisticados. 
“Estamos navegando em um merca-
do que ficamos sem atender por dois 
anos porque o Varejo absorveu toda 
a demanda”, explica Teixeira.

Outro segmento forte para a Acer 
é o de gamers. Responsável por uma 
fatia considerável de seu faturamen-
to, continua em expansão mesmo 
quando o mercado de computadores 
está em crise. Nesse segmento, no 
qual os usuários são consumidores 
intensivos, a disputa entre os con-
correntes é travada por performance 
e qualidade, não por preço. A com-
panhia terá novidades em termos 
de equipamentos para esse público.

Para aprimorar o desempenho 
dos computadores idealizados para 
o Corporativo, a Dell Technologies 
tem apostado em um pacote de re-
cursos chamado Optimizer. Trata-
-se de uma aplicação que aprimora 
a experiência do usuário por meio 
de Inteligência Artificial, explica 
Fernando Broecker, gerente de pro-
dutos da companhia. “O software 
aprende os hábitos de cada usuário 
e pode adaptar a performance aos 
momentos em que mais precisa; 
antecipa a necessidade do usuário 
para entregar mais desempenho”.

Além de incrementar o seu por-
tfólio com atributos computacio-

quenas e médias empresas, como a 
grandes organizações, a HP está am-
pliando o portfólio de ofertas. Nos 
próximos meses chegará ao merca-
do uma nova linha de computadores 
com processadores mais potentes e 
acessórios mais avançados. A estra-
tégia de aprimoramento e sofistica-
ção dos acessórios foi reforçada com 
a recente aquisição da Poly, antiga 
Polycom, fabricante de equipamen-
tos de vídeo e áudio. A sua linha de 
produtos inclui um sistema de con-
ferência por vídeo que atende plena-
mente às necessidades do modelo 
de trabalho híbrido.

Comparado ao ano passado, o 
abastecimento de componentes me-
lhorou consideravelmente em 2022. 
Porém, ainda há desafios relaciona-
dos à disponibilidade. “Precisamos 
ter os produtos para suprir o merca-
do”, diz Ivan Kotchetkoff, gerente da 
área de PC da HP. Além da expansão 
do portfólio, o executivo ressalta que 
a companhia, “tem segurado ao má-
ximo que pode os preços, para evitar 
algum efeito sobre a demanda”.

A Acer, que atua exclusivamente 
no mercado chamado consumer, está 
de olho nas PMEs, empreendedores 
individuais e nos profissionais libe-
rais que precisam de máquinas com 
placas de vídeo, placas gráficas e 
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Há demanda 
represada em tablets 
e smartphones e, 
portanto, grande 
potencial para 
incremento das 
vendas no mercado 
brasileiro

O volume de 
vendas entre as 

grandes empresas 
foi 57% superior 

ao do exercício 
passado e nas 

PMEs as aquisições 
evoluíram 35% 

Guercio, da Positivo:  
Aposta na prestação de 
serviços como vetor de 

crescimento dos negócios.

nais requisitados pelo consumidor, 
a Positivo Tecnologia lançou recen-
temente uma linha de notebooks 
com o assistente virtual Alexa, de-
senvolvido pela Amazon e aposta 
na prestação de serviço de suporte 
avançado às empresas privadas e 
às instituições públicas, como vetor 
de expansão dos seus negócios. “Os 
usuários precisam ser atendidos no 
escritório, em casa ou em qualquer 
outro lugar”, justifica Rodrigo Guer-
cio, vice-presidente de Mercado Cor-
porativo da Positivo Tecnologia.

Com a implementação do 
Positivo Tech Service, a companhia 
está de olho em um mercado que, 
segundo projeções da IDC Brasil, 
corresponde a R$ 4 bilhões por ano. 
A ideia consiste em prestar serviços 
de assistência técnica a computa-
dores, notebook e tablets de todas 
as marcas no mercado em todos os 
municípios brasileiros. Para tanto, 
alocou mais de 500 funcionários 
diretos e conta com o apoio de pro-
fissionais terceirizados e especia-



MERCADO24 Edição 59 - julho de 2022

Os problemas que afetaram o mercado brasileiro de computadores, em 
especial a alta dos preços, podem contribuir para acentuar a mudança 

na forma de contratar recursos computacionais no segmento corporativo: 
da compra para a locação de ativos no modelo de terceirização.

Já é sabido que uma das vantagens é não precisar de investimentos 
pesados no parque de máquinas e de software. Mediante pagamento 
mensal, a empresas têm acesso a equipamentos de ponta e contam 
com serviços (suporte técnico, atualização tecnológica e monitoramen-
to, entre outros) previstos em contrato.

Além disso, as empresas não precisam se preocupar com a alocação 
de mão de obra especializada para cuidar de seu ambiente computa-
cional e tampouco lidar com o descarte adequado dos equipamentos 
velhos que são trocados por novos, acrescenta Paulo Theóphilo Moreira 
Júnior, diretor de Marketing da Simpress.

Especializada em terceirização de equipamentos de Tecnologia da 
Informação, a Simpress contabiliza 100 mil máquinas sob contratos de 

locação e, desde o início de sua operação com esse modelo de oferta 
há dois anos, com todos os serviços inclusos. “A meta é chegar ao final 
de 2022 com 200 mil máquinas na carteira”, informa Moreira Júnior.

As estatísticas da IDC mostram que foram comercializados 8,7 mi-
lhões de computadores no mercado brasileiro no ano passado – a pro-
jeção para 2022 é de 8,4 milhões de unidades vendidas. Desse total, 
3,5 milhões de unidades foram destinadas ao segmento Corporativo. 
Entre as aquisições empresariais, o executivo da Simpress calcula que 
em torno de 10% foram na modalidade de locação. Os números, segun-
do ele, indicam que o modelo de locação tem um grande potencial de 
crescimento no Brasil.

Para Moreira Júnior, esta atividade torna mais ágil o suporte técnico. 
Mas a flexibilidade e a disrupção tecnológica são considerados como os 
principais vetores de expansão dessa modalidade. “As empresas e a área 
de TI estão sendo desafiadas. Não dá mais para pensar só em hardware, 
é preciso pensar em como fazer para o negócio funcionar”, justifica. (IC)

Locação 
ganha força

Moreira Jr., da Simpress:  
O modelo de locação de PCs 

tem grande potencial de 
crescimento no Brasil.

O mercado de 
computadores 
deve se retrair 

todos os 
trimestres e 

voltar a crescer 
somente 
em 2023

listas contratados para garantir a 
qualidade do atendimento.

No que diz respeito às vendas 
de computadores, a expectativa é 
de que o segmento Corporativo se 
mantenha como principal mercado 
consumidor dos produtos da Positi-
vo Tecnologia. Segundo o executivo, 
a demanda nessa área se mantém 
aquecida, tanto que foi uma das 
responsáveis pelo crescimento de 
48% da receita bruta (para R$ 1,2 
bilhão) no primeiro trimestre deste 
ano, comparado aos três primeiros 
meses do exercício 2021. “Esperamos 
que o segmento corporativo continue 
o fluxo de renovação do parque de 
máquinas” conclui Guercio.

O segmento Corporativo foi 
um dos destaques nas vendas 
de computadores que a Dell re-
gistrou nos primeiros meses do 
ano, quando foi a responsável 
por 25,5% do total de unidades 
comercializadas no mercado bra-
sileiro, de acordo com Broecker. A 
fabricante tem ofertas também 
para usuários domésticos, pro-
fissionais e os gamers. Para usu-
ários domésticos tem mantido o 
seu foco na oferta de equipamen-
tos premium que, segundo Broe-
cker, se diferenciam no mercado 
por configurações de ponta e re-
cursos avançados que aprimoram 
a experiência do usuário 
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A Conformidade aos requisitos e 
normas legais e seus diferentes 

graus de maturidade nas 
empresas abrem portas para 

os negócios dos fornecedores 
e seus Canais de Vendas

A análise do mercado brasileiro no que tange as questões de Conformida-
de às leis e normas que regem o ambiente corporativo, traz uma certa 
contradição. É certo que a LGPD e outras diretrizes legais impulsionaram 

o tema entre as empresas, entretanto o grau de maturidade associado às polí-
ticas e o uso de soluções ainda é incipiente. O que é um problema, entretanto, 
pode ser uma alavanca importante para novos negócios, como apontam os 
fornecedores de soluções. E o Canal é protagonista nesse sentido.

“A conformidade vai além da LGPD, mas considerando que 60% das empre-
sas no Brasil não fizeram a implementação da Lei, não vejo como essa lei tem 
acelerado esse processo. Enfim, considero um grau de maturidade bastante 
baixo das empresas brasileiras quando falamos de Conformidade”, aponta 

Cenário 
rico em 
oportunidades

Gladyston Sathler, arquiteto de Soluções em Saúde no Brasil na InterSystems. 
É um ponto que ajuda a entender o paradoxo.

Em 2015, quando a Lei Anticorrupção foi aprovada, apenas 68% das empre-
sas mantinham uma área de Compliance, de acordo com o anuário da Análise 
Executivos Jurídicos e Financeiros. Cinco anos depois, o relatório indicou que 
esse número ultrapassa os 80%.

Das 21 milhões de empresas ativas formalmente no País hoje, as de grande 
porte já estão concluindo todas as exigências para a adequação aos processos 
fiscalizatórios e de auditoria quanto à LGPD. Como quase 50% desse total é 
composto por microempresas, é sabido que estas sofrem com o desconheci-
mento e a falta de instrução. A maioria sequer sabe que seu empreendimento 

também é afetado por essa lei e podem sofrer penalidades, inclusive finan-
ceiras, apesar da LGPD ser discutida desde 2018 e estar vigente há dois anos.

Todos os negócios direta ou indiretamente trafegam Dados pessoais, de 
cunho organizacional ou ainda, da carteira negocial de clientes. É natural que 
exista uma latência adaptativa e que, a depender do porte da empresa, seja 
mais desafiador se adequar efetivamente aos requisitos da lei. “O problema 
é que é um assunto de suma importância que não pode ser deixado de lado 
por falta de priorização”, critica Mellissa Penteado, CEO da proScore.

Mas quais são os riscos mais destacados hoje? A quinta edição da pesquisa 
Maturidade do Compliance no Brasil, elaborada pela KPMG Brasil, enumera: 
gestão de terceiros e contratos (91%); fraude, combate à corrupção e lavagem 
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Embora seja possível, por outro lado, 
ter a personalização das soluções de 
acordo com o perfil da empresa.

“Não entregamos soluções 
‘commoditizadas’, mas ferramentas 
que impulsionam a inovação de nos-
sos clientes e parceiros, o que agrega 
valor ao seu negócio, seja melhorando 
as condições de trabalho – otimizan-
do o atendimento aos pacientes de 
hospitais – ou gerando retorno para 
a organização”, assegura Sathler, da 
InterSystems. Isso se traduz, como 
enfatiza o executivo, em redução de 
custos, melhoria contínua no desen-
volvimento dos produtos e processos, 
e na adequação às mudanças no com-
portamento dos consumidores finais.

Com 22 anos no mercado brasi-
leiro, a proScore é um bureau digital 
de crédito e authority de score, e sua 
abordagem é associar suas soluções 
com auditorias de diferentes esco-
pos para entender possíveis falhas 
e pontos de melhoria. “Nós somos 
extremamente comprometidos com 
todas as questões de Governança e 
Compliance, não apenas no que 
tange às adaptações sistêmicas de 
nossas soluções, mas temos uma 
cultura de fortalecimento do conhe-
cimento junto aos nossos colabora-
dores”, completa Mellissa.

A executiva cita como casos de 
sucesso a B3, com a elaboração de 
um índice de potencial de liquidez, 
e a fintech Fontecred, que desde 
o início das suas atividades utiliza 
um mix de soluções da proScore, que 
potencializam processos de tração 
e escala.

Já a Veritas atua com três pilares 
dentro da proposta de valor para o 
tema. A primeira delas é a platafor-
ma Enterprise Data Service, a outra é 
ligada à proteção de Dados e o tercei-
ro é o InSights, que olha especifica-
mente para a governança de Dados, 
para as políticas de Conformidade.

O InSights, cuida da visibilidade 
dos Dados, mapeando o que é arma-
zenado para determinar qual deverá 
ser o fluxo e a Governança adequa-
dos. “Se eu preciso, por exemplo, 
ter Dados confidenciais dos meus 
clientes, devo garantir o armazena-
mento seguro destas informações. 
Em paralelo, temos soluções que 
buscam informações específicas 
dentro dos Dados armazenados”, 
comenta Gustavo Leite, diretor-geral 
da Veritas. Ele aponta, ainda, que a 
empresa olha para todo o Life Cycle 

Muitas empresas 
ainda não têm um 
processo eficiente 

de auditoria, 
investigação e 

avaliação de riscos 
e oportunidades 

das operações

de dinheiro (91%); questões traba-
lhistas (especialmente nos aspectos 
de segurança do trabalho), assuntos 
previdenciários e tributos, com 85%.

Entanto, segue o paradoxo. Ape-
sar de 85% dos respondentes afir-
marem que um dos maiores desafios 
é identificar, avaliar e monitorar os 
aspectos de Conformidade às regula-
mentações, apenas 60% afirmaram 
ter um inventário regulatório estabe-
lecido e monitorado. Pior, 49% dos 
entrevistados afirmaram não ter 
um processo eficiente de auditoria, 
investigação e avaliação de riscos e 
oportunidades das operações, o cha-
mado due diligence, para terceiros.

Uma pesquisa da Veritas desco-
briu que seus clientes não sabem o 
conteúdo de pelo menos 50% das in-
formações armazenadas – ou seja, 
são Dados que podem ser desconhe-
cidos, repetidos ou desnecessários.

Estágios distintos
Essa realidade heterogênea aponta 
que o setor mais maduro é o Finan-
ceiro; o mais regulamentado e há mais 
tempo, com diversas normativas e 
padrões a serem seguidos. Afinal, o 
próprio Banco Central regulamenta e 
está atento às instituições financeiras.

Igualmente maduras estão as 
empresas de grande projeção merca-
dológica, as multinacionais e aquelas 
vinculadas aos setores de Tecnologia 
da Informação, marketplaces e com 
foco no digital. Estas são as que já 
cumpriram a agenda de Conformi-
dade e estão aptas a auditorias e 
fiscalizações.

No lado oposto estão os peque-
nos empreendedores e atividades 
regionalizadas ou segmentadas, que 

Leite, da Veritas: Busca por novos 
parceiros, especialmente os 
que tenham experiência no 
ambiente de Nuvem.

Sathler, da InterSystems:  
É necessário ter um sistema 

aberto, no qual os Dados dos 
clientes ou pacientes sejam 

normalizados, consolidados.

seguem à margem das exigências 
existentes na LGPD.

Quando olhamos para mercados 
com bom potencial para adoção de 
soluções, Saúde e Varejo se sobres-
saem. Saúde passa por um momento 
extremamente desafiador, por conta 
da pandemia, com o tratamento de 
Dados muito críticos. O setor conta 
com uma certa regulamentação lo-
cal, todavia, não tão madura quanto 
a de outros países. Já o Varejo, por 
tratar com grandes bases de Da-
dos dos clientes, deve investir em 
soluções na busca por uma gestão 
inteligente, segura e eficiente das 
informações.

Um bom exemplo da disparida-
de entre os mercados Financeiro e o 
de Saúde é o Open Banking, já bem 
avançado, e o embrionário Open 
Health. “É necessário ter um sis-
tema aberto, no qual os Dados dos 
clientes ou pacientes sejam norma-
lizados, consolidados e então com-
partilhados”, projeta Sathler, da 
InterSystems. Com o Open Health, 
produtos e serviços poderão ser per-
sonalizados a partir do acesso e por-
tabilidade das informações.

Soluções e abordagens
Qual a receita para agilizar os pro-
cessos de Compliance? A resposta 
é simples: o uso de soluções que 
automatizam a operação. E ao con-
siderar o processo evolutivo da tec-
nologia, muitas ofertas passaram a 
ser consideradas “commoditizadas”. 
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Management, gerindo o Dado em 
todas as suas etapas.

A automatização da gestão dos 
Dados é primordial na oferta da 
upLexis: “Com o desenvolvimento 
da análise de Big Data, por exemplo, 
a gestão de Compliance ficou mais 
rápida e eficiente, possibilitando que 
gestores tomem decisões com maior 
precisão”, aponta Eduardo Tardelli, 
CEO da empresa especializada em 
mineração de Dados. 

O papel do Canal
Entre maturidade, mercados e so-
luções, é preciso abordar o papel do 
Canal nessa equação. A Veritas, por 
exemplo, trabalha 100% com par-
ceiros, representantes dos serviços 
da empresa. “Nosso Canal atua em 
conjunto conosco no cliente final, 
alinhados. Buscamos representantes 
que conheçam as necessidades das 
diferentes verticais de negócios. Os 
integradores da companhia atuam 
com foco na educação dos clientes 
e na gestão das necessidades, dos 
produtos e também da infraestrutu-
ra necessária. “Acreditamos que essa 
especialização traz resultados impor-
tantíssimos para o desenvolvimento 
das nossas entregas”, pontua o dire-
tor-geral, que anuncia a busca por no-
vos parceiros, especialmente os com 
experiência no ambiente de Nuvem.

A proScore por sua vez aposta na 
multiplicidade de Canais de Vendas 
e parceiros de negócios. “Para ser 
nosso parceiro é necessário estar 
adequado ao nosso assessment de 
Segurança da Informação e proteção 
de Dados, além de não ter interesses 
ou posicionamento mercadológico 

implementando no Brasil é atrair em-
presas de marketing mais agressivo 
com seus produtos já reconhecidos 
pelo mercado de Saúde, mas que 
estão “commoditizadas” e embarcar 
nossas soluções para potencializar 
estes produtos”, revela o executi-
vo da InterSystems. Desta forma, a 
companhia aproveita a capilaridade 
dos parceiros.

Oportunidades à frente
Observa-se uma tendência à con-
solidação e verticalização da oferta 
no setor de Saúde, com as grandes 
operadoras e grupos abrindo ou ad-
quirindo hospitais, clínicas e centros 
de diagnósticos ou fazendo fusões 
entre si. Esse movimento exigi-
rá soluções de interoperabilidade, 
consolidação e normalização de 
Dados em um repositório unificado, 
consentimentos e portabilidade de 
informações dos pacientes, insights 
e Inteligência Artificial para garantir 
uma gestão eficiente e práticas mé-
dicas e tratamentos eficazes. “Com 
isso, vemos muitas oportunidades 
abertas para nossos Canais este ano 
e em 2023”, completa.

A Veritas vê potencial nas em-
presas que estão investindo em am-
bientes descentralizados. “A migra-
ção para um ambiente muito mais 
híbrido, com o trabalho remoto, exi-
ge que as questões de Compliance e 
Segurança estejam implementadas 
em Nuvem. Assim é possível ter o 
controle completo da jornada da 
informação, na Governança desses 
Dados”, projeta Leite, da Veritas.

A proScore tem uma visão bem 
própria, sua aposta é na comple-
mentaridade com soluções de ERPs, 
CRMs e BPMs. “Queremos evoluir 
também para plataformas de Bank 
as a Service e de Governança”, revela 
Mellissa. 

Nas projeções, a peculiaridade do 
ano não passa despercebida. “Por 
ser um ano eleitoral, sentimos ain-
da uma timidez mercadológica para 
que sigamos acelerando a transfor-
mação digital das empresas. No en-
tanto, há um aquecimento quanto 
ao comércio e consumo de Dados de 
forma customizada. Entendemos 
que no segundo semestre de 2022 
teremos grandes movimentações 
quanto a projetos orçamentários e 
de implementação, que serão efeti-
vados ao final deste ano e início de 
2023”, admite a executiva 

A maioria das 
microempresas 

sequer sabe 
que também 

é afetada 
por essa lei e 

podem sofrer 
penalidades

conflitantes. Somos muito aber-
tos às parcerias que fomentam o 
ecossistema de forma mais ampla, 
ainda mais se pensarmos em solu-
ções “embedadas” ou integradas, 
as quais geram mais conveniência 
e transparência aos clientes finais”, 
explica Mellissa.

A empresa fornece aos parceiros 
suporte e sustentação, desde treina-
mentos técnicos, comerciais e de pu-
blicidade, até o fomento de um rela-
cionamento mais próximo ao cliente 
final. “Queremos gerar uma fideliza-
ção maior e fazemos o acompanha-
mento dos feedbacks que permitem 
evoluir ainda mais os resultados das 
vendas”, completa a executiva.

A InterSystems opera com Canais 
de Vendas por meio de parceiros cer-
tificados e capacitados para oferecer 
um serviço mais amplo, que pode 
englobar a revenda do produto, im-
plementação e também o desenvol-
vimento de soluções. “Neste último 
caso, eles utilizam nosso software 
como o “coração” da operação”, 
acentua Sathler. 

A empresa trabalha com alguns 
modelos diferentes de parcerias de 
acordo com o perfil da empresa e o 
serviço oferecido. Por exemplo: exis-
tem parceiros que atuam exclusiva-
mente na implementação de produ-
tos e soluções InterSystems, outros 
constroem soluções em cima da 
plataforma e a oferecem como um 
produto diferenciado ao cliente final.

“Uma ação prática que estamos 

Mellissa, da proScore: 
Queremos evoluir também 
para plataformas de Bank as a 
Service e de Governança.

O desafio da Segurança
Existe ainda um desafio, não só no Brasil, mas no mundo quando se 

pensa em Conformidade associada às imprescindíveis questões de 
Segurança: a ameaça dos ramsomwares. Afinal, as empresas serão 
desafiadas nesses ambientes conectados, seja Nuvem, múltiplas 
Nuvens ou em suas próprias instalações. A criptografia de Dados reali-
zada por criminosos e a subsequente solicitação de resgate, do ponto 
de vista de continuidade dos negócios, traz uma complexidade grande.

Os cibercriminosos tomam vantagem de um momento de fragili-
dade, em que todos tiveram que se adequar e, em diversos casos, se 
encontram muito mais vulneráveis a estes ataques. “Algumas com-
panhias já sofreram este tipo de ataque, e outras ainda vão sofrer 
riscos. É necessário estar preparado para conseguir enfrentar este 
tipo de ameaça”, alerta Gustavo Leite, diretor-geral da Veritas. (MR)




