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A importância da comunicação 
transparente (interoperabilidade) 

entre sistemas distintos

Interoperabilidade é a capacidade de 
um sistema se comunicar de forma 
transparente com outro sistema, 

mesmo que ambos sejam diferentes. 
Através de um protocolo aberto, em-
presas como absolut technologies, 
integradora de Pro-AV, implementam 
a interoperabilidade dos sistemas de 
comunicação, transformando diferen-
tes linguagens sistêmicas em uma só.

Com o passar dos anos, os sistemas 
e equipamentos de videoconferência 
foram se modernizando. Esses sistemas 
ganharam cada vez mais notoriedade, 
por proporcionar uma transformação 
no modelo das pessoas e empresas se 
comunicarem, além de uma grande re-
dução de custos. No entanto por serem 
muitos sistemas e equipamentos com 
diferentes linguagens, se fez necessário 
uma plataforma que possibilitasse a 
integração de todos eles.

“Principalmente no atual momento 
em que vivemos, onde você não pode 
simplesmente agendar uma visita e se 
locomover até o seu cliente, ter a pos-
sibilidade de contactá-lo remotamente 
independente da plataforma ou sistema 
de comunicação que ele possua, talvez 
seja a única forma para muitas empresas 
darem continuidade às atividades do 
seu negócio”, diz Lucymeire Ferraz, 
Diretora na absolut technologies.  

Pensando nisso, a integradora ab-
solut technologies desenvolveu o abs 
InterUP, uma solução que integra e 
condensa através da nuvem, qualquer 
sistema de videoconferência em uma 
só solução. Em uma parceria com a 
empresa líder de mercado em intero-
perabilidade – Pexip – o abs InterUP 
é uma solução que além de reduzir 
custos, integra qualquer plataforma de 

comunicação e promove uma conexão 
mais ágil e acessível.

Os sistemas tradicionais de videocon-
ferência operam a partir de 
equipamentos periféricos 
como, câmeras, aparelhos 
de áudio e monitores, que 
só se comunicam através 
de sistemas iguais, onde 
os protocolos fechados im-
possibilitam uma integra-
ção com outra plataforma.

Já os sistemas "mais 
modernos" de videocon-
ferência são hospedados 
em nuvem, e funcionam 
através de dispositivos 
móveis e desktops. Esses 
sistemas também pos-
suem seus próprios pro-
tocolos impossibilitando 
uma integração.

A partir destes dois 
cenários, onde ambos os sistemas são 
diferentes e não conseguem interagir 
entre si, entendemos a necessidade de 
uma plataforma que faça a interope-
rabilidade dessas videoconferências, 
independente do sistema ou equipa-
mento que esteja sendo usado.

Dentre os benefícios da interope-
rabilidade temos uma automatização 

nas tarefas dentro das organizações, 
ampliação na produtividade, alcance 
de melhores resultados e redução de 
custos, visto que a interoperabilidade 

torna a comunicação en-
tre sistemas mais ágil e 
eficaz, garantindo o esta-
belecimento de objetivos 
e estratégias e o alcance 
de bons resultados.

Pexip é uma plataforma 
nativa da nuvem, que co-
necta toda a tecnologia de 
videoconferência em uma 
única solução. De manei-
ra uniforme plataformas 
como, Microsoft Teams, 
Google Hangouts Meet ou 
Skype for Business, serão 
alinhadas no mesmo fluxo 
de comunicação, com 
qualquer outro sistema 
de videoconferência tra-
dicional, seja ele Polycom, 
Cisco entre outros.

Com o abs InterUP fazendo a integra-
ção das plataformas, um gestor poderá 
reunir seus colaboradores em uma 
sala de reunião tradicional, com toda 
a infraestrutura de videoconferência, 
junto com seu presidente que está 
se comunicando de outro ambiente, 
através de um sistema de comunicação 
pela nuvem em seu notebook.
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Os novos polos 
de poder

As crises não se 
esgotam em tempo 
marcado. Constituem 
um fenômeno que 
perpassa a linha do 
tempo. 

Como a água cor-
rente, que desco-
bre as entrâncias e 

reentrâncias das rochas 
até encontrar o mar, as 
crises fluem ao correr das 
circunstâncias, gerando 
efeitos maiores ou meno-
res, abrindo rumos, rede-
finindo caminhos. A crise 
sanitária, provocada pela 
pandemia da Covid-19, 
impulsionará a ação dos 
governos na trilha da 
saúde. A crise econômica 
provocará sequelas sobre 
os conjuntos sociais, abai-
xando o índice do Produto 
Nacional Bruto da Felici-
dade. Servirá de alerta. 

E a crise política já 
começa a deixar nossos 
representantes de “barba 
no molho”. Se há uma 
consequência que soma 
os componentes das três 
crises em curso, esta é o 
avanço da participação 
social no processo político. 
Saturada de promessas 
não cumpridas, indignada 
com a má qualidade dos 
serviços públicos, des-
crente com as figuras que, 
periodicamente, aparecem 
no cenário como “salvado-
res da Pátria”, a sociedade 
dá um passo adiante no 
sentido de criticar, exigir, 
cobrar, querer mudar. 
Quer dizer, decide parti-
cipar com mais força do 
sistema de decisões.

Em alguns países, princi-
palmente na Europa, este 
direcionamento é bem 
desenvolvido, ganhando 
a designação de “auto-
-gestão” técnica, pela qual 
as pessoas escolhem seus 
objetivos e os meios para 
alcançá-los, não aceitando 
mais a tutela dos políticos. 
O sentimento é de que 
a água transbordou no 
copo. Tal tendência exibe 
maior organicidade social. 
Grupos, núcleos, setores, 
desencantados com os 
obsoletos e tradicionais 
padrões de operar a polí-
tica, querem, eles mesmos, 
definir suas ações. A taxa 
de cidadania ganha força.

Aliás, a crítica que se faz à 
democracia representativa 
já vem de décadas. Bobbio, 
em seu clássico O Futuro 
da Democracia, descreve as 
promessas não cumpridas 
por ela, entre as quais, a 
educação para a cidada-
nia, o combate ao poder 
invisível, as oligarquias, a 
falta de transparência dos 
governos, o acesso de todos 
à justiça. Estes fenômenos 
se somam a outros, con-
vergindo para o distancia-
mento entre sociedade e 
representação política.

Como podemos dar outra 
interpretação a esse novo 
estado? Significa que a 
sociedade se organiza em 
entidades de referência, 
como sindicatos, associa-

ções, federações, grupos 
e movimentos. Esses são 
os novos núcleos de po-
der. Uma força que nasce 
nas margens, ensejando o 
que podemos chamar de 
“poder centrípeto”, em 
contraposição ao “poder 
centrífugo”, este formado 
pelas instituições centrais, 
os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, 
nas instâncias federais, 
estaduais e municipais.

Essa modelagem passa 
a agir como um rolo com-
pressor sobre os Poderes 
constitucionais. Assim 
raciocina o eleitor: se meu 
representante ou o go-
vernante não conseguem 
atender às necessidades, 
vou bater na porta de 
minha entidade. Sob tal 
configuração, desenvolver-
-se-á a ação da política no 
Brasil, com alteração de 
comportamentos, mudan-
ça na feição dos prota-
gonistas, redefinição dos 
pacotes sociais, redimen-
sionamento dos recursos, 
reordenamento de meios 
e compensações para os 
programas regionais, etc.

Os novos horizontes, 
sob tal panorama, são 
promissores. A democracia 
participativa finca estacas 
profundas na seara social. 
O que vai reforçar os três 
instrumentos que, hoje, 
a ancoram: o referendo, 
o plebiscito e o projeto 
de lei de iniciativa popu-
lar. Redesenha-se, assim, 
uma paisagem mais fértil 
no campo democrático, 
corroborando um dos 
significados da expressão 
japonesa para a palavra 
crise: oportunidade. Ou 
seja, vamos extrair das 
crises a oportunidade 
para o país refazer o seu 
modus faciendi de operar 
a política.

Pano de fundo: o Brasil é 
um país de dimensão conti-
nental, com imensas rique-
zas naturais, não registra 
as catástrofes naturais 
que ocorrem em diversas 
regiões do mundo, abriga 
o maior e mais qualificado 
agronegócio do planeta, 
tem sol o ano inteiro na 
região Nordeste e um dos 
maiores potenciais turísti-
cos do mundo. O que falta, 
por aqui, é uma taxa menor 
do que podemos chamar de 
Produto Nacional Bruto da 
Corrupção (PNBC).

Há outros componentes 
que devem entrar no jogo. 
A política não é selva para 
praticar tiro ao alvo contra 
animais. As disputas pre-
cisam entrar no foro do 
respeito e da seriedade. Os 
compromissos hão de ser 
executados. Urge deixar 
de lado as promessas mira-
bolantes, as emboscadas, 
a radicalização, o ódio, o 
terraplanismo, os ideários 
ultrapassados. 

O lema a guiar nossos 
passos: cada um cumpra 
o seu dever.

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político 
e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

“Dentre os 
benefícios da 
interoperabilidade 
temos uma 
automatização 
nas tarefas 
dentro das 
organizações, 
ampliação na 
produtividade, 
alcance de 
melhores 
resultados e 
redução de 
custos.”
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Uma comunicação segura e eficaz entre diferentes sistemas e plataformas de colaboração, é possível 
através das tecnologias da interoperabilidade

News@TI
Webinar para o lançamento do Manual de Inspeção, 
testes e manutenção para sistemas de sprinklers

@A Associação brasileira de Sprinklers (ABSpk) realiza, no 
próximo dia 8, às 10h30, o webinar de lançamento do Manual 

de Inspeção, testes e manutenção para sistemas de sprinklers. 
O evento será ministrado pela Diana de Araújo, sócia da Tecfire, 
especializada em projetos e consultoria de sistemas de proteção e 
combate a incêndio e diretora Financeira da ABSpk. Os interessados 
em participar do webinar devem se inscrever no link http://abspk.
org.br/manual-itm/. Todos os participantes do evento receberão um 
exemplar físico do manual.

Gratuidade de app com Realidade Aumentada para 
hospitais e instituições de saúde

@A TeamViewer, forne-
cedora global líder em 

tecnologias seguras de co-
nectividade remota, anuncia 
gratuidade do aplicativo 
TeamViewer Pilot – solução 
rápida e fácil de usar para 
assistência remota, alimenta-
da por Realidade Aumentada 
(RA) – para organizações de 
saúde em todo o mundo durante a pandemia do Coronavírus. Com 
o aplicativo, profissionais de saúde podem partilhar streaming de 
vídeos interativos e anotações de Realidade Aumentada para resolver 
problemas e tomar decisões rapidamente, a qualquer hora e de qual-
quer lugar. Instituições de saúde interessadas em licenças gratuitas 
do aplicativo móvel TeamViewer Pilot com Realidade Aumentada 
podem obter mais informações em https://www.teamviewer.com/
pt-br/content/pilot-free-for-medical/

VTEX adquire duas startups

@A VTEX, plataforma brasileira de comércio unificado, acaba 
de anunciar a aquisição das operações das startups dLieve, es-

pecializada no setor de Logística e entrega, e da Biggy, empresa do 
ramo de pesquisa baseada em Inteligência Artificial (IA), sugestão 
de produto e personalização de vitrine digital (www.vtex.com.br). 

Curso remoto gratuito sobre fundamentos do 
biogás

@O Projeto GEF Biogás Brasil lança o “Curso de Fundamentos 
do Biogás”, com 40 horas de conteúdo gratuito abordando os 

principais aspectos da produção e do uso do biogás para geração 
de energia elétrica e térmica, além da conversão em biometano, 
que pode ser utilizado como combustível para meios de transporte, 
injetado na rede de gás natural ou usado como gás industrial. A 
iniciativa tem apoio de Itaipu Binacional. O curso remoto é voltado 
para profissionais que atuam ou desejam atuar na área de energias 
renováveis e para estudantes de áreas diversas relacionadas ao setor. 
A carga horária inclui fóruns, avaliações, questionários, videoaulas 
e produções compartilhadas e individuais. Os interessados podem 
se inscrever até dezembro de 2020. Os alunos terão até 90 dias para 
finalizarem as aulas e receberão um certificado de conclusão após o 
término das aulas e das atividades de avaliação.

Wipro e Nutanix fazem parceria para lançar Digital 
Database Services (DDS)

@A Nutanix (NASDAQ: NTNX), líder em computação corpora-
tiva em nuvem, e a Wipro Limited, empresa líder global em 

serviços de tecnologia da informação, consultoria e processos de 
negócios anunciaram o lançamento do Digital Database Services 
(DDS) da Wipro, desenvolvido com os softwares Nutanix Era e 
Nutanix HCI. Essa oferta permitirá que as empresas gerenciem 
bancos de dados com eficiência, otimizando o tempo e esforços 
das equipes de TI. O Wipro DDS da Nutanix já está disponível. 
Para mais informações, visite https://www.nutanix.com/partners/
system-integrators/wipro.

Falhas de segurança no plug-in do WordPress 
usado pelas plataformas de eLearning

@Os pesquisadores da Check Point® Software Technologies Ltd. 
descobriram uma vulnerabilidade nos plug-ins do WordPress 

mais usados para desenvolver plataformas de treinamento on-line 
conhecidas como LearnPress, LearnDash e LifterLMS. Essa falha 
de segurança permite que qualquer pessoa obtenha privilégios 
de professor e, dessa forma, roube informações pessoais ou até 
obtenha benefícios econômicos (www.checkpoint.com/pt/).
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Videoconferência via softwares na nuvem.


