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News@TI
Veeam anuncia nova gerente de marketing 
para o Brasil 

@A Veeam® acaba de anunciar sua nova gerente de marketing 
para o Brasil. Renata Elisa Marcicano, executiva com mais de 10 

anos de experiência no mercado B2B de Tecnologia da Informação 
assume o cargo com o principal desafio de consolidar ainda mais a 
empresa como referência em gestão de dados na nuvem. Para isso, 
entre suas prioridades está a atuação direta junto à diretoria de canais 
da companhia. Hoje a Veeam soma mais de 1200 canais distribuídos 
em todo o Brasil (https://www.veeam.com).

OpiniãO
Ter dinheiro para investir 
em tecnologia não é mais 

vantagem competitiva

Bons tempos - para as grandes 
empresas - aqueles nos quais 
para adquirir uma nova 
tecnologia digital e se manter 
competitivo, bastava ter o 
dinheiro para comprá-la. 

Computadores agora são im-
portantes? Vamos adquirir 
quantos forem necessários. 

Precisamos ligá-los em rede? 
Vamos em frente! Precisamos con-
solidar dados em um ERP - vai ser 
doído, vai ser demorado, mas nada 
que o suficiente investimento não 
possa comprar. E assim o tempo 
passou e as grandes corporações 
consolidaram suas tecnologias e 
se acostumaram a comprar, em 
um processo transacional, o que 
precisassem. 

Trazer uma tecnologia era isso: 
essencialmente ter um processo 
de compras apurado, seguido de 
uma estrita disciplina de gestão de 
projetos que garantisse a correta 
implantação do que foi adquirido. 
No final das contas, "bastava" ter 
o dinheiro. Atualmente não é 
mais assim! Empresas com poder, 
recursos e estruturas sólidas, 
assistem, atônitas, seus negócios 
serem desafiados. Provocados, 
não pelos tradicionais concorren-
tes, mas sim por novos entrantes, 
que surgem sabe-se lá de onde, 
inicialmente com muito menos 
recursos. 

Novas organizações com novi-
dades em modelos de negócios, 
profundamente baseados em 
tecnologias digitais - que estão 
disponíveis, de forma pervasiva, 
para todos. Então, não bastaria 
comprar a tecnologia certa? E, 
voltando ao início, não bastaria 
ter o dinheiro para isso? Aqui 
reside, talvez a maior dificuldade 
de entendimento das empresas 
tradicionais - ou talvez seja mais 
o medo de encarar o verdadeiro 
desafio: apesar da transformação 
digital ser a força aparente aos 
olhos de todos, o que propulsiona 
os novos modelos não é de nature-
za tecnológica, mas sim humana. 

As corporações não vivem mais 
em um ambiente estático definido 
pelas forças de Porter; estão mui-
to mais próximas de uma arena 
dinâmica, conforme definido 
por Rita McGrath. E nessa arena 
dinâmica precisamos, essencial-
mente, do melhor que cada um 
pode dar, tanto individualmente 
quanto em grandes times. Mas, 
para isso, precisamos de um novo 
tipo de estrutura organizacional e 
de um novo tipo de liderança. E 
isso não se encomenda ao setor 
de compras. 

Observe cada empresa nativa 
digital invejada pelas organizações 
tradicionais e você perceberá 
que o real alvo da inveja não é 
a tecnologia em si, mas sim um 
determinado tipo de atitude. Uma 
capacidade de se adaptar e de agir 
rápido. Uma mistura de inquieta-
ção e ousadia. Um foco naquilo que 
de fato interessa, uma capacidade 
de tomar decisões nos contextos 
mais adequados para isso. Um 
senso de espaço e de exploração 
de possibilidades. 

A tão famigerada "cultura". 
Mas então agora o problema está 
claro: não precisamos comprar 
tecnologia, mas sim um programa 
de transformação cultural. Mais 
uma vez, basta termos o dinheiro 
para isso. Infelizmente não. É 
preciso ter muito cuidado com o 
termo cultura, pois ele significa 
muitas coisas e é muito mais o 
resultado, a emergência de uma 
série de comportamentos - muito 
mais uma sombra do que é a or-
ganização - do que algo que possa 
ser diretamente editado. 

Mas no afã de fazer a mudança 

acontecer, tratamos a cultura 
como algo sólido e insistimos em 
acreditar que podemos planejar 
exatamente a nova cultura de-
sejada. Tratamos essa mudança 
cultural como uma jornada, que 
pode até ser difícil, mas para qual 
já existe um destino claro e um 
plano de rota detalhado. Mas essa 
visão da mudança é uma falácia, 
cujo principal dano é impedir a 
própria mudança. 

Primeiro, porque não é possível 
saber exatamente qual é o destino 
dessa jornada. Imagine qualquer 
grande organização tradicional 
e tente conceber qual seria essa 
"nova grande empresa tradicio-
nal", agora com as características 
culturais desejadas. É claramente 
impossível, mas imagine que você 
tenha sido iluminado por essa vi-
são, de alguma forma - tente então 
detalhar um plano para chegar lá. 

Ora, essa tarefa é tão desafiado-
ra, tão além das nossa cognição, 
tão dependente de inúmeros 
fatores, que no final ao invés de 
mudar ficamos... imobilizados. 
Não é possível, portanto, simples-
mente "comprar" essa mudança 
- simplesmente imaginar que isso 
será um novo projeto, com início, 
meio e fim claros, conduzido por 
alguém competente que no final 
lhe entregará uma nova empresa, 
com a cultura necessária para a 
nova arena de competição. Mas 
então, qual é a alternativa? 

A alternativa é entender que 
essa mudança é o típico problema 
"complexo", na definição de Dave 
Snowden: um problema para o 
qual não há melhores práticas, 
ou mesmo boas práticas, pré-
-definidas, mas sim práticas emer-
gentes. Um problema resolvido a 
partir de uma atitude exploratória 
e gradual. Uma ótima metáfora, 
que assisti em alguma palestra, 
é entender essa mudança como 
café misturando com leite: gradu-
almente o que é possível vai sendo 
experimentado, vai se espalhando 
pela organização. 

Esse é um processo visceral, que 
desafia dogmas existentes, que 
faz entender o que deverá ou não 
mudar - e por isso ele não pode 
ser simplesmente terceirizado ou 
encomendado. Ele deve acontecer 
nas duas direções: top-down e 
bottom-up. Bottom-up para que 
as experiências sejam feitas em 
locais reais da organização, onde 
a ação ocorre; top-down para que 
o C-level efetivamente sinta o que 
está acontecendo e atue ativa-
mente para remover as tensões 
organizacionais que naturalmente 
irão contrapor as tentativas de 
mudança. 

Portanto, executivos de em-
presas que atônitas assistem a 
transformação digital romper as 
premissas vigentes em seus negó-
cios; que observam sua vantagens 
competitivas, ditas sustentáveis, 
dissiparem; que percebem isso 
tudo e ainda assim permanecem 
imobilizadas; eu lhes digo: não 
existe pensamento mágico - ou 
solução milagrosa - que resolva 
esse problema. Não se trata de 
executar uma compra, de conce-
ber e acompanhar bem um projeto. 

Não se trata de simplesmente 
reposicioná-la em um novo con-
texto de negócio para retomar 
suas rédeas. Se trata de percorrer 
uma jornada de experimentação e 
de lidar com a realidade concreta 
da nova arena de negócios onde 
jogo e as mudanças realmente 
acontecem: junto das pessoas que 
formam a empresa. 

(*) - É CEO da dti digital, empresa 
mineira desenvolvedora e consultora 

de estratégias para transformação 
digital.

Marcelo Szuster (*) 

Quais são as tecnologias que 
proporcionam o surgimento 
de Empresas Inteligentes?

Renato Halt (*)

Em tempos de transformação 
digital, com o público consu-
midor cada vez mais antenado 

quanto às tendências mercadológicas, 
oferecer um serviço capaz de conquis-
tar a fidelidade do usuário não é um 
procedimento de simples execução. 
Existem variáveis numerosas que po-
dem dificultar a vida do gestor, e para 
resolver possíveis entraves, a adoção 
de ferramentas tecnológicas mostra-
-se determinante na medida em que 
proporciona alternativas operacionais 
de alto teor estratégico. É nesse sentido 
que se deve pensar na implementação 
de uma empresa inteligente, que em 
termos práticos, significa utilizar tecno-
logias recentes a fim de retirar insights 
do campo das ideias e aplicá-los através 
de ações por toda a empresa, sempre 
em tempo real.

Para os próximos meses, a retomada 
após o período de pandemia passa dire-
tamente por essa nova concepção sobre 
a estrutura de TI das organizações. É 
importante inserir os colaboradores 
nessa transição ao digital, unindo a 
participação humana ao poder analítico 
ligado à tecnologia. Dessa forma, os 
pilares característicos de uma empre-
sa inteligente serão construídos com 
muito mais facilidade.

IA como plataforma de compreen-
são humana

Os recursos extraídos da Inteligên-
cia Artificial (IA), somados à inserção 
da Internet das Coisas (IoT) como 
método de trabalho que priorize o 
valor analítico dos dados disponíveis, 
ajudam a estruturar processos capazes 
de compreender emoções humanas a 
fim de indicar as melhores interações 
com os usuários. Também contribuem 
para que se crie uma cultura interna 
focada na antecipação de demandas, 
baseando-se em abordagens preditivas.

Esse nível de maturidade corporativa 
pode ser alcançado se a empresa em 
questão centralizar seus esforços na 
transformação de informações sen-
síveis sobre a persona estabelecida, 
atribuindo o devido valor comercial. 
Logo, as relações externas respeitarão 
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demandas internas. A metodologia 
de Observability atua na otimização 
de aplicações como as encontradas 
no sistema de nuvem, concretizando 
a inteligência analítica como ponto 
de partida para qualquer tomada de 
decisão.

Substituindo métodos tradicionais e 
de pouca eficácia no monitoramento 
dessa quantidade exacerbada de in-
formações geradas, o conceito alinha 
os profissionais de TI sob uma única 
política de trabalho preditiva, cedendo 
à automação como meio de gerencia-
mento e coleta de dados armazenados 
em nuvem. Isso significa uma anteci-
pação muito mais precisa de possíveis 
falhas nos processos conduzidos.

Não há como negar a influência da 
transformação digital sobre a infra-
estrutura de empresas preocupadas 
em corresponder às exigências de um 
mercado em constante evolução. A 
tecnologia prepara o terreno empre-
sarial para que as pessoas explorem 
suas capacitações, contribuindo para 
a prosperidade do negócio.

Você já utiliza alguma dessas ferra-
mentas em sua empresa? Conte-nos 
sobre sua experiência!

(*) É Co-Founder da b2finance e Head 
of SAP Business One.

A modernização de processos vai de encontro à necessidade de se expandir os negócios e 
potencializar resultados obtidos através de soluções inovadoras

Freepik

as particularidades de cada um, fomen-
tando o Customer Experience.

O trunfo por trás de plataformas 
integradas em nuvem

Soluções de nuvem não ficam alheias 
às contribuições tecnológicas para a 
sustentação de uma empresa inteli-
gente. São plataformas designadas para 
fornecer um controle intuitivo sobre 
as informações obtidas em todas as 
operações, unificando dados originados 
em setores diversos. Esse alinhamento 
entre departamentos é imprescindível 
para que os processos internos sejam 
aprimorados cada vez mais, sempre em 
prol do serviço final.

Todos os caminhos levam à experiên-
cia do cliente. Por trás de uma jornada 
de fidelização eficaz, deve existir uma 
verdadeira reunião de referenciais 
analíticos sobre as melhores decisões 
a se tomar. No entanto, não se pode 
renegar a criação de insumos factíveis 
para que os colaboradores trabalhem 
com tranquilidade, apoiados pela as-
sertividade da máquina.

Como o conceito de Observability 
se aplica nesse cenário?

Com o crescimento no fluxo de dados 
e a agilidade adquirida pela adoção de 
soluções tecnológicas, os desafios ope-
racionais tendem a acompanhar novas 

Imagine conectar diversos dispositivos 
por meio da internet e ainda fazer com 
que eles troquem informações entre si 
e em tempo real. Conseguiu visualizar? 
É exatamente essa a ideia por trás da 
Internet das Coisas (IoT) e que possibilita 
interligar de ponta a ponta toda a cadeia, 
realizar diversos monitoramentos, acom-
panhar todas as atividades e o andamento 
operacional.

Por meio do IoT, geoprocessamento 
e telemetria avançada, por exemplo, as 
empresas siderúrgicas e mineradoras 
encontram novos caminhos para reduzir 
custos e aumentar a produtividade das 
operações, buscando assim uma maior 
eficiência na movimentação de matéria-
-prima, produtos e subprodutos – parte 
crucial da cadeia de produção. Mas nem 
todas as companhias do setor conseguem 
enxergar como essa conectividade pode 
trazer resultados a curto prazo.

Segundo um estudo realizado pela CNI - 
Confederação Nacional da Indústria, 73% 
das empresas atuam na indústria 4.0 ainda 
que em estágio inicial de implantação das 
tecnologias de IoT. Para se ter uma ideia, 
com a adesão de soluções inteligentes, 
estima-se que somente no Brasil haverá um 

Investir em IOT é essencial para 
aumentar a eficiência operacional

aquilo que costumo sempre dizer - não 
existe alternativa para a competitividade 
que não passe pela adoção de tecnologias 
em IoT. Somente com esse investimento 
será possível otimizar processos e gerir 
melhor as máquinas pesadas dentro de 
minas, realizar medição de contratos de 
veículos, administrar a produtividade 
em tempo real com mais transparência 
e ter credibilidade na hora de apurar o 
faturamento dos veículos.

Sem mais delongas, mundo atual é 
movido pela conectividade e se você 
quer ganhar vantagem competitiva e 
conquistar grandes resultados, terá 
que se render às inovações. No que 
tange o relacionamento entre indús-
tria e operador logístico, a tecnologia 
é a ferramenta que nós precisávamos 
para ter mais clareza sobre os negócios, 
tomar decisões mais assertivas e ainda 
obter uma economia de milhões ao ano 
nas operações. É um investimento que 
vale a pena!

(Fonte: Vinicius Callegari é CCO e Head de 
Desenvolvimento Comercial da GaussFleet, 

maior plataforma de gestão de máquinas móveis 
para mineradoras e siderúrgicas, que de forma 

inovadora utiliza geoprocessamento, telemetria 
avançada e IoT na gestão de máquinas pesadas 

dentro de minas e usinas).

corte de custos de R$ 73 bilhões ano, sendo 
R$ 35 bilhões de ganho de eficiência, R$ 31 
bilhões de redução de gastos de manutenção 
de máquinas e R$ 7 bilhões de economia no 
consumo de energia no setor nos próximos 
anos mesmo que de forma tímida.

Uma das multinacionais que vem se 
destacando nesse cenário e gerando trans-
formações radicais é a Vale, considerada 
uma das maiores mineradoras do mundo. 
Em uma entrevista concedida pelo diretor 
de TI da companhia, o executivo comentou 
que após a crise de 2018, a empresa investiu 
em IoT e conseguiu economizar US$ 50,5 
milhões em ações como digitalização de 
processos e inteligência artificial.

Outro benefício promovido por meio da 
tecnologia foi o aumento de 30% na vida útil 
dos pneus dos caminhões que transportam 
minério. Isso só foi possível após a identifi-
cação de problemas por meio dos sensores 
instalados nos maquinários. O grupo possui 
em torno de 400 caminhões e cada pneu 
custava, na época, US$ 70 mil, sendo assim, 
só nessa área eles deixaram de gastar em 
torno de US$ 5 milhões.

Esses números somados à minha vivência 
e conhecimento no segmento, só reforça 


