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News@TI
36 vagas abertas para área de Tecnologia

@Com seu DNA inovador, a Alelo, bandeira especializada em benefí-
cios, incentivos e gestão de despesas corporativas, investe cada vez 

mais em tecnologias para acompanhar as rápidas mudanças do mercado, 
aprimorar sua oferta de produtos e serviços e se tornar cada vez mais 
próxima dos seus clientes e consumidores. Pensando nisso, e impul-
sionados pelo processo de transformação digital vivido pela empresa, a 
Alelo tem mais de 36 vagas de emprego abertas com home office para 
a área de tecnologia. Por conta da possibilidade de trabalhar de forma 
100% remota e com processo seletivo totalmente online, profissionais 
de qualquer região do país podem se candidatar. As oportunidades são 
para cargos de analista, cientista de dados, desenvolvedor, engenheiro, 
especialista, dentre outros (https://jobs.kenoby.com/alelo). 

São Paulo, quarta-feira, 30 de junho de 2021 Negócios2 Negócios
Empresas 
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OpiniãO
A volta da Aliança 

Transatlântica
A vitória de Joe Biden 
não foi apenas uma 
mudança na política 
interna dos Estados 
Unidos. Ela gerou 
um efeito muito 
profundo na política 
internacional. 

Nos últimos dias, o 
presidente america-
no se reuniu com os 

membros da OTAN, com os 
líderes da União Europeia 
e, em especial, com o pre-
sidente da Rússia, Vladmir 
Putin. A lista de debates 
e interesses foi extensa, 
passando por reformas do 
sistema internacional, da 
defesa, da pandemia e de 
outros assuntos de interesse 
global. Contudo, existiu um 
plano de fundo fundamen-
tal, a volta dos Estados 
Unidos como nação líder 
do Ocidente e a volta do 
multilateralismo no cenário 
internacional.

Biden mostrou que os 
americanos desejam cooperar 
com os europeus para a reor-
ganização do planeta no pós-
-pandemia e principalmente 
auxiliar para a reconstrução 
da economia mundial, com 
vistas em uma transição para 
uma economia verde. Ao 
mesmo tempo, afirmou que 
os americanos não irão ficar 
apenas cobrando os membros 
da OTAN por mais gastos, mas 
sim que deverão confirmar 
um aumento da presença 
americana nas fronteiras da 
Europa, bem como aumentar 
a venda de armamentos para 
seus aliados.

Diferentemente da gestão 
de Donald Trump, Joe Biden 
tratou com o presidente 
Russo de maneira mais firme 
e assertiva, principalmente 
na questão sobre os assassi-
natos ocorridos na Europa, 
e ainda sobre o terrorismo 
virtual e a interferência nas 
eleições do ocidente, o que 
reabriu os canais de conver-
sa sobre acordos nucleares 
e a diminuição da produção 
de ogivas atômicas. 

Com a volta dos embaixa-
dores aos seus respectivos 
postos, observa-se que as 
relações entre os Estados 
Unidos e a Rússia tiveram 
a pressão diminuída e que 
o equilíbrio mundial passa 
necessariamente por um ali-
nhamento desses interesses 
em algum arranjo que seja 
minimamente proveitoso 
para duas das principais 
potências militares globais, 
e isso passa por recolocar 
novamente os russos na 
mesa de decisões do G7 e 
dos problemas mundiais. 

A primeira visita inter-
nacional de Joe Biden à 

Europa representou, de 
fato, muitos ganhos para 
o presidente americano, e 
ao mesmo tempo fez com 
que os líderes europeus 
retomassem a confiança 
nos Estados Unidos, mas 
também os colocou em uma 
posição de alerta, pois nun-
ca se sabe quando um novo 
Donald Trump pode emergir 
do outro lado do Atlântico. 

Por conta disso, não devere-
mos assistir a um alinhamento 
total europeu aos interesses 
americanos, mas sim a um 
alinhamento programático 
no qual a União Europeia 
deve procurar seus próprios 
interesses de maneira mais 
independente e depender me-
nos dos americanos, apesar 
de não desprezar sua aliança 
e seus benefícios. 

Vladmir Putin obteve al-
gumas vitórias nessa visita e 
talvez seja capaz de voltar ao 
cenário internacional como 
um ‘player’ capaz de impor 
sua vontade pela diplomacia 
e não pela força de seus tan-
ques, o que poupará a Rússia 
de novas sanções, devendo 
melhorar não apenas a sua 
popularidade, mas também 
a economia nacional. 

Por outro lado, Putin não 
encontrou em Biden um 
presidente com mente aberta 
para aceitar sua maneira 
autoritária de governar e 
deve bater de frente com o 
americano sempre que tentar 
‘atropelar’ direitos individu-
ais, sistemas democráticos ou 
acordos internacionais. 

Ao mesmo tempo, e pa-
ralelo a tudo isso, Beijing 
acompanhou de perto a vi-
sita europeia de Biden, pois 
sabe que em breve ocorrerá 
a visita do presidente ame-
ricano à Ásia e que deverá 
ocorrer uma ratificação 
americana junto aos alia-
dos de Tóquio e Seoul. A 
visita a Pequim deverá ser 
uma repetição do encontro 
com o presidente Russo, o 
que certamente elevará as 
tensões na região. 

Joe Biden, além de focar 
o pragmatismo diplomático 
e econômico com seus alia-
dos, apresenta à plataforma 
internacional um importante 
aspecto que estava perdido 
nos últimos quatro anos, a 
defesa incondicional da de-
mocracia liberal, dos direitos 
individuais e da liberdade 
das nações livres contra o 
crescente autoritarismo de 
nações como a Rússia, a 
China, o Belarus e outras que 
infelizmente ganharam força 
e influência na última década. 

(*) - É economista e empresário, 
Doutorando em Relações 

Internacionais na Universidade de 
Lisboa, membro da Chatham House 
– The Royal Institute of International 
Affairs e da Associação Portuguesa 

de Ciência Política.

Igor Macedo de Lucena (*)

Previsões para o mercado  
de data center

O mercado de Data Center tem ganhado destaque e segue em ascensão.

Jaime Reyes (*)

De acordo com recente pesquisa 
do Gartner, os gastos mundiais 
com infraestrutura de Data 

Center devem chegar a 200 bilhões de 
dólares ainda em 2021, o que represen-
ta um aumento de 6% em relação ao 
número esperado para este ano. Esse 
crescimento é impulsionado especial-
mente por dois fatores: IoT e Cloud.

Os dispositivos IoT – Internet das 
Coisas – geralmente geram uma grande 
quantidade de dados, os quais precisam 
ser gerenciados e analisados em tempo 
real. Sendo assim, o aumento exponen-
cial da IoT contribui com a ampliação 
da demanda de serviços não apenas em 
grandes Centros de Dados (privados e 
de colocação), mas também em médios, 
pequenos e micro Data Centers, que 
devem estar preparados para atender 
à demanda local.

Além disso, diferentemente de outros 
setores, o mercado de Data Center não 
foi afetado pela pandemia da Covid-19, 
visto que a procura por serviços ba-
seados na nuvem aumentou de forma 
significativa durante esse período. 
Empresas de diferentes ramos de 
atividades, como indústria, educação, 
saúde, financeiro, varejo, entre outros, 
migraram para a nuvem e, ainda hoje, a 
demanda por serviços em cloud segue 
em alta. Consequentemente, o mercado 
de Data Center passa a ser mais cobrado 
quanto à excelência e a disponibilidade 
de serviços 24x7.

A importância do mercado de Data 
Center no Brasil

Segundo um estudo desenvolvido 
pela IDC Brasil, mais de 80% das 

seus clientes, ocasionando prejuízos 
milionários. Um Data Center sem manu-
tenção adequada converte-se em uma 
infraestrutura de baixa confiabilidade 
e desempenho, e consequentemente, 
não rentável.

Um Data Center não pode deixar 
de operar ou oferecer serviços nem 
por um minuto, e certamente este é 
um dos maiores desafios no momento 
de realizar a manutenção. Porém, a 
manutenção em operações contínu-
as não deve ser um impeditivo para 
que ela seja realizada, uma vez que 
já está comprovado que um Data 
Center com manutenção preventiva 
ao invés de corretiva, torna-se muito 
mais lucrativo e confiável. Os bene-
fícios da manutenção adequada das 
estruturas de Data Center podem 
ser resumidos em poucas palavras: 
confiabilidade no desempenho e, por-
tanto, rentabilidade (ROI – retorno 
sobre o investimento).

O ano de 2021 reflete apenas o iní-
cio de um crescimento exponencial 
do mercado de Data Center que está 
por vir. Com as manutenções preven-
tivas, novas tecnologias do mercado 
e ferramentas adequadas para man-
ter a eficiência operacional, os Data 
Centers ainda têm um longo caminho 
pela frente. E para as empresas que 
desejam investir na melhoria dos seus 
Data Centers, a premissa básica é 
simples: garantir o desempenho e a 
confiabilidade dos serviços. O que vem 
depois é lucro.

(*) É Gerente de Vendas para a América Latina da 
Fluke Networks, líder mundial no fornecimento de 

soluções de teste e certificação de cabeamento 
estruturado.

empresas entrevistadas dependem 
de capacidades de infraestrutura de 
TI tradicional. Ou seja, ainda existem 
empresas que dependem de um Data 
Center próprio ou terceirizado. Cada 
organização deve avaliar as variáveis do 
mercado e a sua própria necessidade 
para realizar uma tomada de decisão 
assertiva, sendo que podem ser utili-
zados os serviços de nuvem privada, 
pública ou híbrida. Atualmente, a 
nuvem híbrida tem sido a mais de-
mandada, justamente por combinar a 
infraestrutura de TI local com serviços 
na nuvem pública ou privada.

Embora não sejam visíveis fisicamen-
te, os Data Centers podem ser conside-
rados hoje em dia, o core business das 
empresas. A tecnologia é e será o meio 
pelo qual as corporações poderão supe-
rar a crise atual e permitir o crescimento 
futuro. Para que essa tecnologia seja um 
recurso positivo para as companhias, o 
processamento da informação (proces-
samento de dados) torna-se crucial e de 
máxima prioridade para as empresas.

Dessa maneira, pode-se dizer que 
atualmente todas as empresas depen-
dem de um Data Center, em menor ou 
maior escala, para poder fornecer desde 
os serviços simples para aplicações 
comuns até os mais complexos. Porém, 
de nada adianta ter um Data Center 
se ele não passar pelas manutenções 
necessárias e periódicas.

Manutenção x Rentabilidade
É imprescindível que os Data Centers 

de uma empresa tenham manutenções 
frequentes, caso contrário, tornam-se 
impossibilitados de oferecer suporte a 

Freepik

Desde o seu surgimento, o dinheiro 
esteve atrelado a questões de segurança. 
Com a invenção da moeda, veio o comércio 
e, para lidar com a necessidade de manter 
o valioso metal longe dos criminosos e, 
em local seguro, surgiram os bancos, que 
ofereciam ainda a comodidade de guardar 
valores em determinado lugar e retirar o 
necessário em outro. De lá para cá, muita 
coisa mudou: as instituições financeiras 
tornaram-se gigantes e espalharam-se 
pelo mundo, os cartões substituíram as 
cédulas e, hoje, as transações eletrônicas 
tornaram-se a bola da vez. 

Em meio a uma onda de inovações que 
têm transformado as transações finan-
ceiras, Armando Santos, Especialista em 
pagamentos da Kryptus, multinacional 
brasileira especializada em segurança 
cibernética, listou cinco meios de pa-
gamentos que são tendência e quais as 
soluções mais indicadas para apoiá-los 
na proteção contra ameaças cibernéticas. 

Criptomoeda: é uma moeda digital 
ou virtual protegida por criptografia, 
que torna quase impossível falsificar 
ou gastar o dobro do valor realmente 
existente. “Isso porque usam blockchain 
como se cada ‘nota’ dessa moeda tivesse 
um registro em um livro compartilhado 
com várias pessoas, revelando de onde ela 
veio e para onde ela vai”, detalha Santos. 

“Quem guarda e protege as criptomoedas 
são as chamadas custodiantes, que fazem 
isso por meio de soluções de criptografia. 
Inclusive no Brasil.” 

PIX: é o sistema de pagamento ins-
tantâneo criado pelo Banco Central e 
que permite a transferência de valores 
instantaneamente por meio de uma chave 
que o cliente cadastra em sua instituição 
financeira. “Para garantir a segurança das 
chaves que assinam as transações de PIX 
é recomendável usar um hardware de 
segurança - Hardware Security Module 
-, que, além de permitir assinar dezenas 
de milhares de transações por segundo, 
oferece a segurança robusta de um equi-
pamento com certificação internacional 
FIPS”, destaca o especialista. 

Open Banking: é um conjunto de regras 
e tecnologias que vai permitir o comparti-
lhamento de dados e serviços de clientes 
entre instituições financeiras por meio da 
integração de seus respectivos sistemas. 
“Nesse cenário, um ponto importante a se 
considerar é a arquitetura de segurança 
das aplicações nativas, pois qualquer 
vazamento de dados pode comprometer 
todo um ecossistema”, alerta o executivo. 

Novo Sistema de Pagamentos Brasi-
leitro: o SPB também evoluiu, com mais 
segurança nas transferências. Agora, em 

uma TED, o cliente só poderá transferir 
se tiver recursos para tal, garantindo o 
recebimento. As chaves de segurança 
que assinam essas transações nos ban-
cos vão aumentar de tamanho, o que 
vai exigir equipamentos de hardware 
security module mais robustos e de 
próxima geração, com maior capacidade 
de processamento.

Whatsapp para pagamentos: per-
mite receber e realizar pagamentos por 
meio do aplicativo de mensagens mais 
famoso do mundo. Uma solução que 
funciona como um cartão pré-pago, com 
os mesmos requisitos de segurança das 
bandeiras de cartões. Pode ser conside-
rado um concorrente ao PIX, porém com 
muitas diferenças em sua operação em si.

“Desde a criação do dinheiro buscamos 
formas de protegê-lo: seja criando um 
mapa enigmático do tesouro, contratan-
do escoltas para as carroças cheias de 
moedas de ouro, criando fortificações 
com seguranças armados ou até mesmo 
contando com soluções tecnológicas 
como um Hardware Security Module 
para cifrar o dinheiro que passa por uma 
conta digital”, afirma Santos. “A evolução 
da segurança continuará seguindo as 
transformações do dinheiro, do físico ao 
lógico, do papel e do plástico aos bits e 
bites”, conclui o especialista da Kryptus. 

Do WhatsApp Pay a Criptomoeda: cinco meios de pagamento que 
são tendência e como protegê-los das ameaças cibernéticas

Jaime Reyes


