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News@TI
Unidade de Negócios Enterprise

@A SND, distribuidora de soluções de tecnologia, acaba de 
anunciar parceria com a Huawei uma das maiores fabri-

cantes de equipamentos e soluções para Rede e Telecom do 
mundo. Com o acordo, a SND incrementa seu portfólio com 
soluções como cloud, datacenter, armazenamento, conectivi-
dade e segurança e, de forma estratégica lança a Unidade de 
Negócios Enterprise, área especializada para oferecer produtos 
e serviços de TI a esse segmento de mercado (www.snd.com.br).

Plataforma para gestão do fluxo de 
refeições hospitalares

@A ProConcept está oferecendo ao mercado o Nutriflow, 
uma plataforma que possibilita planejar e monitorar em 

tempo real a distribuição de refeições hospitalares, permi-
tindo o gerenciamento de toda a operação e transformando 
os dados colhidos em informações úteis para tomada de 
decisão, melhoria da qualidade, redução de desperdícios 
e aumento da satisfação do paciente, bem como a de seus 
acompanhantes e corpo clínico.

Coluna do Heródoto

O deputado sueco 
chega à capital do 
país, Estocolmo, para 
mais uma semana de 
trabalho legislativo. 

Desembarca no aero-
porto local, faz um 
pit stop na sala vip 

a que tem direito, toma um 
lauto café juntando forças 
para mais uma semana 
de embates em nome dos 
eleitores que o elegeram. 
Sua bagagem é levada por 
assessores ao carro oficial 
e parte para o seu aparta-
mento funcional. 

No caminho um dos seus 
muitos assessores o abas-
tece com as fofocas que 
assombram a cidade e quais 
os encontros que deverá 
participar. Uma lista de 
prefeitos, cabos eleitorais, 
colegas do parlamento que 
têm alguma coisa para pedir 
e o representante do povo 
da Suécia tem que estar 
preparado. Não pode ser 
pego de surpresa. 

A segunda parte das infor-
mações são  as visitas que 
deve fazer nos ministérios 
e órgãos federais para 
atender aos pedidos dos em-
presários que financiaram 
a sua campanha eleitoral 
e precisam ser atendidos. 
Não só porque assumiu 
compromisso com eles, 
isso é administrável, mas 
principalmente porque no 
ano que vem tem eleição 
e ele vai precisar do caixa 
dois das  empresas deles 
para financiar a campanha. 
O fundo eleitoral bancado 
pela população da Suécia 
não é suficiente.

O parlamento sueco tem 
uma semana que mata de 
inveja outros parlamentos 
do mundo. Começa na terça, 
dia da chegada do depu-
tado, e termina na quinta 
à  tarde, quando embarca 
no aeroporto de volta para 
as suas bases eleitorais. Há 
rodadas de almoços, janta-
res e encontros noturnos 
que consomem a saúde de 
qualquer um, mesmo os 
mais acostumados com a 
vida vibrante de Estocolmo. 

Especialmente à noite, 
com direito a encontros 
amorosos nas suítes mais 
caras dos hotéis cinco estre-
las. Há quem pague, mas isso 

não é da conta do deputado 
sueco. Afinal, se afastar da 
família, dos amigos, da sua 
base eleitoral tem que ter 
alguma compensação. A 
consciência do deputado 
sueco está tranquila. 

Chegar ao apartamento 
funcional, com quatro quar-
tos, duas suites, com todo 
o serviço de hotelaria fun-
cionando nos seus mínimos 
detalhes é o que ele merece. 
A vista do prédio é calmante, 
dá para o lago de Estocolmo, 
e o seu domicílio está sempre 
aberto para os peregrinos 
amigos que chegam à capital 
federal. Sente-se gratificado 
em poder ajudar os que aju-
dam os interesses do povo.

O deputado sueco é um 
defensor das causas popula-
res e está de olho no estrago 
provocado pela pandemia. 
Vota garbosamente pelo 
auxílio emergencial de 150 
coroas suecas para manter 
as numerosas famílias que 
vivem miseravelmente nas 
favelas espalhadas pelas 
cidades do país. A diferença 
de valor entre a moradia 
funcional e barraco ao lado 
do córrego que carrega 
mais esgoto do que água, é 
suportável.

O imóvel funcional, per-
tencente ao povo, vale uns 
2 milhões de coroas suecas. 
É o custo da democracia 
dizem os parlamentares 
preocupados com as críticas 
que se espalham nas mídias 
sociais. O que custa manter 
mais de 450 apartamentos, 
ou indenizar com 4 mil e 
500 coroas os coitadinhos 
que não tem apartamento 
para se alojar? 

O contribuinte paga tudo 
isso com um sorriso nos 
lábios, porque sabe que 
está ajudando a democra-
cia a se consolidar e que 
nenhum golpe de estado 
venha atrapalhar o processo 
político como aconteceu no 
passado da Suécia. As mu-
danças não são bem-vindas 
e desnecessárias. Tudo vai 
bem na terra da padroeira 
do país, Santa Brígida.

(Em tempo: o corretor de 
texto trocou os nomes cita-
dos neste artigo. O editor 
pede desculpas e promete 
corrigir na próxima edição). 

(*) - É jornalista da Record News, 
Portal R7 e Nova Brasil fm (www.

herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Deputado 
sueco chega 
a Estocolmo

São Paulo, sexta-feira, 30 de julho de 2021 Negócios2

Por que o gerenciamento do 
ciclo de vida de software é 

estratégico para os negócios?
De acordo com um estudo publicado pela Associação Brasileira das Empresas de Software, ABES, em parceria com  
o IDC, em 2019, o mercado brasileiro de software cresceu 10,5%, com uma movimentação de R$ 161,7 bilhões  
(US$ 44,3 bilhões), se considerados os segmentos de software, serviços, hardware e as exportações do segmento. 

Com o mercado aquecido, as or-
ganizações perceberam que ter 
um envolvimento proativo com 

o ciclo de vida de software (SLM) é 
extremamente necessário para forne-
cer informações que permitem que as 
empresas promovam mudanças, econo-
mizem e mantenham sua propriedade 
de software protegidas.

Mas, o que é SAM e SLM? 
SAM, nada mais é do que a gestão do 

ativo de softwares, que visa proteger 
a propriedade intelectual e o capital 
financeiro das companhias. Hoje em dia, 
as empresas precisam estar preparadas 
para realizar as análises de suas licen-
ças e contratos aceitos pela empresa, 
pelos fabricantes, para não sofrerem 
eventuais multas. Com a evolução da 
área de TI, SAM deixou de visar apenas 
auditoria, buscando entender o todo 
das suas licenças, a gestão de ativos e a 
governança corporativa com processos 
muito bem definidos.

Já o gerenciamento do ciclo de vida 
de software (SLM), atua desde o 
inventário até as etapas de um licen-
ciamento, desde o momento em que 
a empresa compra do seu fabricante. 
Trata-se de um trabalho profundo e 
muito estratégico. Com esse processo 
estruturado, a área de TI é capaz de 
gerenciar, qualificar e garantir esses 
investimentos na tecnologia, que além 
de estar em conformidade com o fabri-
cante, consegue maximizar a redução 
de custos e otimizar os investimentos. 
Dessa forma, as empresas deixam de 
investir ou comprar licenças que não 
deveriam, reduzindo custos e investin-
do em outros segmentos da empresa.

Um processo de compras descentrali-
zado traz riscos e aumenta a quantidade 
de softwares necessários no processo. 
Além disso, existem licenças que são 

petitiva e o desempenho da empresa, já 
que ela deixará de investir em licenças 
e passará a olhar a infraestrutura, o 
diferencial tecnológico e a transfor-
mação digital.

O impacto da pandemia na opera-
ção SLM das empresas

Antes, as empresas estavam muito 
mais preocupadas em estarem aderen-
tes ao contrato do que realmente en-
tender o que significava ter uma licença 
adequada para cada usuário. Hoje, as 
companhias passaram a buscar novas 
tecnologias para tornar processos mais 
eficientes e eficazes, reduzir custos, 
otimizar o investimento e todos os ris-
cos relacionados à TI. Com esse novo 
cenário, as organizações conseguem 
dar mais atenção aos seus ativos de TI, 
entendendo a importância da adoção de 
processos para mensurar e controlar os 
seus ativos. Nesse contexto, a área de 
TI começou a influenciar e contribuir 
para a estratégia da empresa, garan-
tindo assim maior competitividade no 
mercado.

A pandemia ajudou na aceleração no 
processo de empresas que estavam em 
fase de implementação e também de 
muitas empresas que não estavam nem 
prontas para que cada um dos seus cola-
boradores migrasse para o home office. 
Dessa forma, essas companhias tiveram 
que realizar ajustes. Este é o momento 
para cada empresa fazer uma análise 
mais detalhada, olhar os contratos de 
aquisições, as compras, as licenças que 
foram baixadas, ou seja, olhar para o 
seu parque tecnológico. Por isso, é ne-
cessário olhar para o processo primeiro. 
Quando você otimiza o processo, você 
tem a visibilidade do todo.

(Fonte: Gabriela Camano é diretora de 
gerenciamento de ciclo de vida de software da 

SoftwareONE, provedora global e líder em soluções 
de ponta-a-ponta para softwares e tecnologia de 

nuvem.)

instaladas desnecessariamente. O ciclo 
de vida contempla desde a solicitação, 
fornecimento, gerenciamento, até a 
mudança dentro de um licenciamento. 
O mesmo ocorre na nuvem, uma vez que, 
às vezes, essas licenças também não 
são tão necessárias quando a empresa 
migra para a cloud. Desta forma, o ciclo 
de vida do software, o SLM, serve para 
que as pessoas tenham conhecimento 
e gestão corporativa daquilo que estão 
adquirindo e como estão instalando 
seus ativos.

Quanto maior o nível de maturidade 
de uma área de TI, maior o controle 
e o apoio nas tomadas de decisões da 
empresa, otimizando o negócio. Assim, 
irá existir o ganho financeiro que vai 
diretamente melhorar a vantagem com-
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A quarta pesquisa anual de uso 
da nuvem da Denodo apurou que as 
organizações em todo o mundo estão 
adotando o processamento pesado 
em nuvem rapidamente. Fazem isso 
para melhor aproveitar a sua flexibi-
lidade, controlar custos e simplificar 
o gerenciamento de dados. Mais de 
um terço (35%) delas têm nuvens 
híbridas; perto de um quarto (24%) 
têm nuvens privadas e 16% usam 
nuvens públicas.

Vale a pena notar que essa migra-
ção em massa para a nuvem não se 
restringe a poucos aplicativos. Pelo 
menos uma em cada quatro organiza-
ções têm processamento sofisticado e 
em larga escala realizados na nuvem, 
a exemplo de soluções de analytics, 
infraestrutura e inteligência artificial 
(IA) e machine learning (ML). Quase 
50% dos participantes usam múltiplas 
soluções para integração na nuvem, 
sendo as mais populares os data lakes, 
ETL pipeline, cloud data warehouse 
e armazenamento de objetos.

Mas, ao mesmo tempo em que vemos 
grandes cargas de processamento sen-
do migradas para soluções em nuvem, 
vale a penas darmos um passo atrás. 
É importante nos debruçarmos sobre 
algo que tem se tornado um grande 
incômodo. Vale a pena transferir os 
mesmos riscos que estavam em uma 
base de dados original e migrá-los 
adiante com os mesmos desafios de 
compliance que enfrentavam nos 
sistemas legados? De que adianta um 
processamento mais ágil e flexível se 

esta migração não se adequar às novas 
regras de privacidade e de compliance?

É sempre bom termos em mente 
que empresas trabalham com dezenas 
de sistemas, alguns com mais do que 
20 milhões de linhas de código. Como 
auditar e reescrever linhas de código 
em tempo hábil para essas migrações 
para a nuvem a um custo factível para 
que todas as linhas de código estejam 
em conformidade com a Lei Geral de 
Proteção a Dados ou com regulações 
específicas, a exemplo das que regem 
transações financeiras internacionais?

Uma resposta pode estar na experi-
ência europeia, que adotou o Regula-
mento Geral sobre a Proteção de Dados 
(RGPD) de 2018. Agora é possível o uso 
de data virtualization, a nova arquite-
tura de dados permite que as regras de 
privacidade sejam escritas e se situem, 

não mais nas próprias aplicações, mas 
em uma camada lógica no mesmo nível 
do armazenamento de dados. Com 
isso, não há a necessidade de que o 
conjunto das linhas dos sistemas cor-
porativos legados ou dos aplicativos 
usados na empresa seja reescrito.

Com essa nova arquitetura que “vir-
tualiza” os dados, quando um deles é 
acessado por um software, um aplicati-
vo ou um sistema corporativo, esteja ele 
na nuvem ou no banco de dados de um 
servidor no escritório, o mascaramento 
previsto na lei – ou outros requisitos 
legais necessários - já é/são imposto(s) 
a qualquer informação sensível. As 
aplicações, na prática, só “enxergam” 
o que é permitido, de acordo com os 
parâmetros legais pré-definidos.

Com esta nova abordagem, toda 
e qualquer migração se torna muito 
mais fácil. E o investimento neces-
sário para adequar o ecossistema 
de aplicações e programas de uma 
empresa é muito menor do que se 
supõe. De quebra, a camada lógica da 
virtualização de dados garante muito 
mais do que a governança. Nela, é 
possível, também, inserir regras de 
segurança dos dados. É um modo 
novo de regrar uma massa de dados 
e de processamentos sem as dores 
que tanto temíamos. E de facilitar 
a migração de grandes volumes de 
processamento de dados para qual-
quer tipo de nuvem, sem os riscos 
intrínsecos dos sistemas legados.

(Fonte: Marco Wenna é diretor de Vendas da 
Denodo no Brasil).

Como avançar para a nuvem com compliance

Marco Wenna.
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