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5 passos para
o TI transformar
seu negócio
Como uma atuação estratégica do TI
traz todos os subsídios necessários
para a transformação digital da sua
empresa
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Priscyla Laham, vice-presidente de vendas na Microsoft Brasil

A

os poucos, a humanidade sempre conseguiu uma
maneira diferente de sanar as suas necessidades por
meio de criações que facilitassem o dia a dia. Com a

tecnologia, esses processos transformadores foram ganhando
espaço com cada vez mais rapidez e se alastrando por toda a
sociedade global a fim de trazer novas maneiras de produção,
comunicação e colaboração entre pessoas.
A tecnologia é um meio, não um fim. Ela proporciona o caminho
para as mudanças que precisamos para melhorar ainda
mais a nossa capacidade de conquistar mais. Há tempos,
acompanhamos e apoiamos movimentos de transformação
digital em todo o mundo e, na última década, o aumento da

Priscyla
Laham

utilização da computação em nuvem nas empresas já vinha
aumentando a produtividade e abrindo espaço para a utilização
de soluções ainda mais avançadas.

Vice-presidente de vendas
na Microsoft Brasil
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Priscyla Laham, vice-presidente de vendas na Microsoft Brasil

Desde o começo de 2020, no entanto, com a necessidade

Esse primeiro passo para muitas empresas abre

Tais mudanças, como podemos enxergar,

do isolamento social causada pela pandemia do novo

as portas para o uso de análise de dados e para

representam

coronavírus, a transformação digital ganhou uma nova

a implementação de Inteligência Artificial, por

Estamos em um momento de ampliação

escala. Vimos companhias de todos os tamanhos e

exemplo. Ainda hoje, poucas empresas fazem o uso

de possibilidades no qual os limitadores

setores correrem uma maratona em pouquíssimo tempo

de dados para o real aproveitamento de informações

da tecnologia são praticamente nulos.

para se adaptar à realidade do trabalho remoto, alterando

estratégicas. E é exatamente por meio da tecnologia

Pelo contrário, é exatamente a utilização

suas rotinas por meio de plataformas que permitiram a

que os gestores podem fazer o armazenamento,

da tecnologia que fará com que pessoas e

continuidade de seus negócios.

tratamento e cruzamento dos dados para a retirada de

organizações possam quebrar paradigmas,

insights que gerem melhores resultados. Além disso, a

inovar e continuar a entregar serviços e

Neste cenário, a computação em nuvem tornou-se mais

IA pode ser a responsável por aumentar a capacidade

produtos melhores para a sociedade. O

acessível aos olhos dos executivos ao proporcionar

das empresas em diversas maneiras. Uma delas é

percurso agora é apenas adiante e, nele,

flexibilidade em custos de acordo com a demanda, permitir

como um braço operacional em ações e respostas do

corremos todos lado a lado, impulsionando

que os funcionários, equipes e gestores se comuniquem

dia a dia, abrindo um canal mais rápido e assertivo

uns aos outros a conquistar mais

de forma rápida e organizada, compartilhem documentos,

no atendimento humano entre consumidores e

façam edições simultâneas - o que aumenta a produtividade

companhias.

um

caminho

sem

volta.

dos processos – e realizem reuniões virtuais sem a
necessidade de deslocamento ou gastos adicionais.
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O papel
do TI nas
organizações

N

ão vejo outra forma de iniciar esta
conversa sobre o papel da TI no
contexto das organizações sem

dar uma “volta” ao passado. Para nós da
SGA, a tecnologia é a porta de entrada em
qualquer negócio, e esteve presente em
cada etapa da revolução, em cada passo
dado pela humanidade, e se mostra cada
vez mais frequente na rotina de todas as
organizações.

Armindo
Sgorlon
CEO SGA Tecnologia
Inteligente
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Você está em: O papel do TI nas organizações

A primeira Revolução Industrial teve como

Por volta do século XX, é possível chamar

consequência o uso de tecnologia para o

de terceira Revolução Industrial o momento

aumento da produtividade. O que antes

em que os computadores começam a

era feito através das manufaturas, passou

ser protagonistas. Entre tantas outras

a ser desenvolvido mais rapidamente pelo

conquistas, como a genética e diferentes

maquinário. Se antes o artesão dominava

inovações, novamente a tecnologia está

todo o processo, daquele momento em

presente como o gatilho do imediatismo.

diante passou-se a ter responsáveis por
cada etapa.

Tornando tudo rápido, criando agilidade e
Homens trabalhando em
uma linha de produção
na Primeira Primeira
Revolução Industrial

Foto: google images

estreitamento entre as relações globais.

Durante a segunda Revolução Industrial
a tecnologia se fez presente ao provocar

Um dos primeiros
computadores
projetados

Foto: google images

Mas, e agora? Podemos afirmar que
Reconhecimento facial

Foto: google images

estamos vivendo o momento da quarta

uma aproximação, como uma quebra

Revolução Industrial, com a tecnologia

de fronteiras, e aumentar a velocidade

fomentando a otimização, estabelecendo

em que bens de consumo e serviços

novas formas de interação e trabalho a

poderiam ser utilizados dali em diante.

partir da inteligência artificial e ciência
de dados, possibilitando prever reações
e permitindo que estejamos preparados
para lidar com qualquer situação.
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Você está em: O papel do TI nas organizações

Repare que em todos os casos a tecnologia
se faz presente e é o primeiro passo para
que inovações aconteçam, gerando efeitos
positivos para toda a humanidade.
E a partir desse contexto afirmamos que a TI
transforma todas as áreas do negócio, inclusive
a cultura, com o objetivo de gerar otimização de
recursos, economia de tempo e melhor custo

TECNOLOGIA PARA

AUMENTAR A PRODUTIVIDADE
AUMENTAR A VELOCIDADE E
REDUZIR DISTÂNCIAS

benefício nos processos internos e externos.
A Revolução Industrial nunca acabou, ela
apenas se dividiu em etapas em que uma
descoberta passou a impulsionar novas formas
de tecnologia.
A TECNOLOGIA movimenta o mundo, o que
pode ser imaginado, pode ser criado.

FACILITAR, JÁ QUE TUDO SE TORNA
IMEDIATO
OTIMIZAR A PARTIR DA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E
CIÊNCIA DE DADOS
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U

ma variável interessante que

A TI em tempos
de crise

deve ser lembrada quando se
volta no tempo para analisar o

que impulsionou a humanidade aos dias
atuais, é que as revoluções industriais
duraram cerca de 100 anos para se
desenvolver e envolver países, atingindo
um ápice daquela evolução.
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Você está em: A TI em tempos de crise

Ao contrário dos demais períodos históricos, a época em

Claro, não são todos os profissionais que estavam

que vivemos tem a necessidade de aceleração. De repente

com uma postura reativa, já que esse padrão se

o mundo precisa se fechar para enfrentar uma pandemia,

refere à cultura da organização, que pode ser

mas a vida não pode parar e essa imprevisibilidade torna

considerada de duas formas:

o processo de evolução e inovação muito mais rápido que
qualquer período da história.
Se antes eram necessários 100 anos, hoje vivemos a
explosão da tecnologia em poucos meses.
E esse efeito é consequência direta para os profissionais
de tecnologia, que passam a ter mais responsabilidade
em gerir momentos de crise, tornando o setor de TI
responsável por mudar e ganhar o jogo.

Lutar para
sobreviver

ou

Criar
diferenciais
competitivos

Eles se tornam os grandes protagonistas transformadores
do negócio, assumindo o controle da inteligência,
mantendo as organizações operantes, com o menor
impacto possível na rotina, e com formatos de trabalho
diferenciados.
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Você está em: A TI em tempos de crise

Organizações com a cultura de luta pela sobrevivência
Novos
hábitos em
tempos
de crise
sanitária

estão sempre vulneráveis, à margem da modernidade e
tecnologia. Não se atualizam e nem se programam. Esse tipo
de pensamento arcaico, ao enfrentar o menor imprevisto,
sofre consequências consideráveis em seu faturamento.
Essas organizações precisam se transformar, e sabem disso.
Já as que possuem uma cultura que cria vantagens
competitivas conseguem se antecipar às situações e fazem
uso da tecnologia de forma inteligente para se posicionar
preventivamente, enfrentando momentos de crise e
imprevisibilidade de forma assertiva e estratégica.
Em tempos de crise, como a que vivenciamos com a pandemia
da Covid-19, nos resta refletir sobre como responder a
esses períodos de forma inteligente, otimizando recursos e
garantindo a longevidade do negócio.

Foto: Engin Akyurt

Sua organização pode se tornar a mais relevante do ramo.
Pergunte-me como.
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A urgência da
transformação
digital nos
negócios

A

pandemia causada pela Covid-19
deixou em evidência a relevância
do setor de TI de uma organização.

E claro, trouxe consigo a urgência em
transformar as organizações digitalmente.
Empresas que já mantinham uma cultura de
inovação perceberam que era o momento de
acelerar diversos projetos em andamento,
enquanto os empreendimentos focados
numa cultura de sobrevivência se viram à
beira do abismo
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Você está em: A urgência da transformação digital nos negócios

A TI a serviço da
humanidade

Com a palavra, Henrique
Portugal

desde a estrutura para manter um funcionário trabalhando

Essa visão de trabalhar a tecnologia

Antes de se tornar famoso e reconhecido em várias

remotamente até a realidade de promover mudanças

de forma consciente e assertiva é

partes do mundo, o tecladista do Skank, Henrique

profundas na organização.

compartilhada pelos especialistas da

Portugal, era analista de sistemas. Apaixonado

SGA Tecnologia Inteligente e também

pela área, abandonou a profissão quando a banda

É então que se inicia um processo que tem como primeiro

pelo

estourou, mas nunca deixou a tecnologia de lado.

desafio saber como dar o próximo passo rumo à transformação

empreendedor e analista de tecnologia,

digital. É importante ressaltar que essa mudança não é

Henrique Portugal. Para ele, o mais

somente da tecnologia em si, mas sobre como utilizá-la de

importante é saber trabalhar a tecnologia

forma inteligente, a fim de garantir a eficiência da operação;

disponível de forma inteligente e eficaz

como mudar uma organização que sempre trabalhou de

dentro dos negócios, em qualquer que

uma forma, transformando-a num outro formato visando a

seja o segmento.

Em meio à crise e à urgência de inovação, os profissionais de
TI assumem o protagonismo do momento, a fim de promover
a transformação digital da organização como um todo,

músico

multi-instrumentista,

Foto: google images

inovação.
Assim, surge mais um ponto importante para a transformação
digital nos negócios: traduzir de forma certeira e trabalhar
esse novo posicionamento criando uma interlocução entre
o gestor e o profissional de TI.

Henrique
Portugal,
músico multiinstrumentista,
empreendedor
e analista de
tecnologia
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Você está em: A urgência da transformação digital nos negócios

O artista entende a visão dos especialistas da

As novas gerações conseguem explorar de

SGA Tecnologia Inteligente e compartilha da

forma mais diversificada as informações

mesma opinião: a tecnologia deve ser usada de

disponíveis. No passado as pessoas escolhiam

forma estratégica, pois é capaz de transformar

as estações de rádio que melhor se adequavam

todas as áreas do negócio. E ainda reforça o que

ao gosto musical, agora é possível criar playlists

para ele é um ponto chave: não se tornar escravo

on-line e escutar seu conteúdo preferido de

das inovações. E a resposta para essa questão é

onde estiver.

simples, dominar a tecnologia, considerando-a
como uma ferramenta, e trabalhá-la de forma

Henrique explica que a tecnologia está em

coerente para gerar transformações relevantes.

tudo, mas deve ser vista como uma ferramenta
poderosa, que pode ser trabalhada de acordo

Para exemplificar a fala de Henrique, vale dar mais

com a necessidade de um negócio e na

uma volta ao passado. O músico analisa a diferença

transformação do dia a dia das pessoas e

no consumo de informação das gerações: se antes

organizações.

existia um padrão para fazer a leitura do jornal ou ao

Os profissionais
de TI assumem
o protagonismo
do momento, a
fim de promover
a transformação
digital da
organização
como um todo.
Henrique Portugal

ouvir uma determinada estação de rádio, o usuário
estava totalmente refém de uma programação.
Hoje, tudo está fragmentado e é compartilhável.
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Você está em: A urgência da transformação digital nos negócios

Portugal

A visão de Henrique se amplia quando se trata de

Mas, é claro, para conquistar esse espaço, a sociedade vai

percebeu o quanto o universo musical

prever o que ainda está por vir. Voltando lá no início

precisar ser cada vez mais criativa, a fim de se adaptar. O

estava inserido na tecnologia. E em algum

do nosso e-book, quando tratamos a linha do tempo

uso da tecnologia de forma qualificada não compete com

momento da história da banda, o músico se

da Revolução Industrial e afirmamos não ter fim, o

as capacidades dos seres humanos, pelo contrário, permite

deparou com a velocidade em que novos

músico acredita que o próximo grande avanço será

um processamento mais rápido que fortalece o aumento

produtos e novas tecnologias estavam ao

a biologia aliada à tecnologia, o desenvolvimento de

da produtividade e otimiza recursos (sejam financeiros ou

alcance deles.

vacinas e remédios de forma mais urgente, com o

intelectuais).

Quando

o

Skank

estourou,

auxílio tecnológico para antecipar ações. “A tecnologia
Entretanto, foi possível observar também

não foge de nada e está presente em tudo”, afirma

Ao olhar para 2020, somos capazes de entender o que

que muitas vezes os consumos dessas

Portugal.

significa ter essa criatividade. Em três meses, uma onda de
aplicativos, plataformas e adequações foram implementadas

novidades não eram feitos da maneira
assertiva, e então passou a explorar a

Em nosso “novo” cenário mundial, percebemos que

na rotina das pessoas sem aviso prévio. E hoje, ao enfrentar

tecnologia no mundo musical sem ter

cada vez mais o uso da Inteligência Artificial (AI) tem

a crise, a importância de se transformar e renovar fica ainda

perdas financeiras e de forma inteligente.

ganhado espaço. Todos os processos repetitivos,

mais evidente. Ter condições de disponibilizar recursos para

que exigem uma rotina sem alternância, podem ser

que o profissional consiga desempenhar seu trabalho onde

substituídos pela AI. Somente as ações que exigem

quer que esteja é essencial. Além de tantas outras formas de

raciocínio, novos conceitos ou formas de execução,

se utilizar a tecnologia para otimizar processos.

deverão continuar sendo desempenhadas por seres
humanos.
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A

transformação

5 passos para
que o setor de
TI seja o grande
transformador
do seu negócio

do

seu

negócio a partir do setor de
TI permite a criação de uma

estrutura que desenvolve a resiliência
organizacional. Ao ter em mente
essa transformação, é importante
pensar

em

todos

os

benefícios

que a computação em nuvem vai
gerar. Garantia de acessibilidade,
elasticidade, capacidade de resposta
efetiva, resguardo de documentos,
otimização de estrutura, inovação,
reputação da marca e geração de valor
às atividades. Para transformar o seu
negócio e otimizar recursos humanos
e financeiros, é preciso entender e
seguir esses 5 passos:

16

SEGURANÇA E
CONTINUIDADE
DO NEGÓCIO

É

impossível iniciar uma transformação
organizacional
consideração

sem
a

levar

segurança

em
e

a

continuidade do negócio. A base para
qualquer processo é a segurança. Garantir que
documentos e plataformas estejam seguros é
primordial, mas isso deve estar aliado a uma
forma de continuidade do negócio mesmo em
casos de colapso.

P

a

s

s

o
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Você está em: 1. Segurança e continuidade do negócio

Imagine a situação de uma organização que não faz uso

Realizar a mudança dos processos organizacionais para a

dos recursos tecnológicos disponíveis. Esse negócio tende

nuvem permite a criação de aplicações, inovação e rapidez

a passar por diversos momentos de imprevisibilidade, não

na infraestrutura local. Além disso, ela pode ser feita sem a

é mesmo? Se em algum desses momentos houver um

interrupção da rotina da organização.

ataque cibernético com a captura dos dados ou mesmo
uma queima de servidor, a empresa simplesmente PARA.

A tecnologia do Azure permite uma infinidade de aplicações,
dentre elas a base primordial para a mudança, a continuidade

A partir desse pensamento é possível entender que

por retenção. O ambiente organizacional é replicado, e está

ter opções para manter a continuidade do negócio

disponível para se tornar o espaço principal em caso de

independentemente do que possa acontecer, é a melhor

desastre.

maneira de manter uma organização de forma saudável. O
ambiente Azure, tecnologia Microsoft, agrega recursos que

Ciente de que o início de todo processo de transformação

são capazes de reduzir custos, realizar o armazenamento

do negócio tem como base a segurança, o próximo passo

de dados, além de disponibilizar aplicações exclusivas que

vai tratar de questões mais “físicas”, que permitem a

permitem o atendimento ao seu cliente de forma mais

otimização de recursos humanos e financeiros.

assertiva, qualificada e sem a necessidade de contratação
de mão de obra, garantindo o pleno funcionamento do
ambiente organizacional, mesmo diante de adversidades.

Foto ilustrativa

A tecnologia do Azure garante a segurança adequada para manter a
continuidade do seu negócio independentemente do que possa acontecer.
Rápido, ágil, corporativo, permitindo resiliência organizacional.
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MODERNIZAÇÃO
DO DATACENTER E
UMA TI MAIS ÁGIL

O

segundo

passo

para transformar o
negócio

pode

ser

considerado um salto inovador
na organização.Amodernização
do datacenter pode ser muito
cara e demorada. Poder contar
com uma estrutura que permite
a escalabilidade vai otimizar
organização muito mais ágil.

P

a

s

seus recursos e tornar o TI da
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Você está em: 2. Modernização do Datacenter e uma TI mais ágil

A escalabilidade é capaz de otimizar investimentos na

Mas, se esse negócio efetiva um novo cliente e demanda aumentar mais

infraestrutura local, permitindo atender as necessidades

funcionários, isso pode implicar em repensar seu parque tecnológico e avaliar

sazonais do negócio.

se ele conseguirá manter a conectividade de mais estações de trabalho. O
que inclui custo, demora na entrega de novos hardwares e a limitação de

A nuvem da Microsoft, o Azure, te possibilita a liberdade de

atender a uma quantidade específica de conectividade.

utilizar recursos de forma consciente. Voltamos ao exemplo
do passo anterior. Imagine uma empresa com cerca de 5

Com o Azure você não perde tempo. Outra característica dessa tecnologia

mil funcionários. Cada estação de trabalho possui um

é que ela permite a modernização do seu datacenter sem a necessidade

computador que precisa ter acesso a rede, ao servidor, a

de aquisição de bens físicos. Tudo é feito no ambiente digital, na nuvem

internet, e se manter com essa conectividade ao longo de

da Microsoft, otimizando investimento financeiro, sem a necessidade de

todo o horário do expediente.

espaço físico e com a elasticidade de usar somente o que precisa. E se por
ventura você precisar aumentar os recursos ou reduzi-los, serão necessários

Para manter essa estrutura, a organização precisa ter um

poucos minutos.

investimento relevante em hardware, que preserve um

Foto ilustrativa

parque de servidores e equipamentos com qualidade. Mas

A utilização da nuvem da Microsoft possibilita o “desafogamento” do setor

com o passar do tempo, é necessário que esse investimento

de TI, que antes tinha como preocupação máxima manter o datacenter

seja renovado, para evitar qualquer intercorrência. Além de

em funcionamento, e agora permite que esses profissionais utilizem da

tantos equipamentos, a empresa também precisa ter um

criatividade para criar alternativas mais inteligentes que a tecnologia do

cômodo climatizado para manter o funcionamento desse

Azure permite desenvolver. O foco muda completamente e passa-se a

parque tecnológico.

pensar menos em estrutura e mais em áreas de negócio.
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Você está em: 2. Modernização do Datacenter e uma TI mais ágil

Recursos

ilimitados

que

podem

ser

ajustados de acordo com a necessidade
da organização, proteção da propriedade
intelectual, elasticidade para suprir demandas
temporárias, agilidade e disponibilidade para
resolver qualquer problema de qualquer lugar.
Para entender ainda mais a elasticidade,
imagine uma produtora de eventos. Em
determinados momentos do ano o fluxo de
trabalho aumenta de forma considerável.
Vamos imaginar que essa produtora hospeda
um site e em janeiro vai iniciar a venda dos
ingressos para o Rock in Rio.

É de se esperar que o número de acessos

A transformação digital
do negócio elimina os
investimentos em servidores,
armazenamentos e espaços
físicos, tornando flexível o
uso da tecnologia de forma
estratégica e otimizando
recursos financeiros.
Possibilita ainda que a equipe
realize tarefas mais criativas.

seja muito superior do que ao longo de
todos os outros 11 meses do ano. Então,
a elasticidade é acionada. Você há de
concordar que não tem necessidade alguma
de ampliar a capacidade de tráfego para 12
meses, certo? O correto é ter flexibilidade,
aumentar o tráfego durante o período de
vendas dos ingressos e assim reduzir o fluxo.
Até aqui já foi possível somar a segurança
com a otimização de recursos a partir da
modernização do datacenter e permitindo
mais agilidade aos profissionais de TI. É o
momento então de usufruir dos recursos
da computação em nuvem para inovar seu
negócio.
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APLICAÇÕES
EM NUVEM E O
IMPACTO PARA O
NEGÓCIO

A

segurança que o Azure
possibilita

permite

que o TI fique mais

livre para trabalhar as opções
inovadoras que a nuvem oferece.
São inúmeras aplicações que,
se usadas de forma inteligente,
podem

mudar

a

rotina

de

trabalho e entrega, agregando
valor e otimizando recursos.
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Você está em: 3. Aplicações em nuvem e o impacto para o negócio

Mas, antes de tratar diretamente esse

Empresas de todos os portes cada vez mais

É possível imaginar a aplicação a partir do cenário pandêmico vivenciado

passo é necessário entender o que é uma

estão transformando seu negócio e realizando

em todo o planeta. As empresas que já desenvolviam uma cultura de

aplicação. Para facilitar o entendimento,

a mudança em nuvem. Além de garantir uma

competitividade tiveram menos impacto ao precisar deslocar o pessoal

podemos dizer que a aplicação é

otimização de recursos, é possível observar o

para o trabalho remoto. Elas utilizaram de aplicações estratégicas

como uma ferramenta, que pode ser

quanto a tecnologia permite um aumento na

e direcionadas às suas necessidades para manterem a rotina, ou

utilizada para o desenvolvimento de

qualidade do trabalho entregue ao cliente final.

exploraram ainda mais, como é o caso dos aplicativos de entrega de
alimentos, por exemplo.

serviços, sejam eles de armazenamento,
servidores, banco de dados, inteligência

Existem aplicações das mais diferenciadas

artificial, análise, automação de recursos,

situações, todas pensadas para criar alternativas

Dá para perceber como cada passo é importante para a construção

entre tantos outros.

eficientes para um negócio. O fator que tem

da nova estrutura organizacional. Primeiro a segurança, seguida pela

relevância principal é saber usar tudo de forma

inovação do datacenter, acrescida pela agilidade do TI e o consumo

inteligente e precisa.

inteligente dos recursos disponibilizados em nuvem para atender o

As aplicações são gerenciadas a partir

seu negócio de forma mais assertiva e eficiente. O que esperar para

do servidor em nuvem e não ocupam
espaço nas máquinas dos usuários.

Aaplicação em nuvem abre espaço para a agilidade

o próximo passo? Assim como em uma construção de prédio, vamos

Totalmente

digital,

e a simplicidade de acesso à informação, além

acrescentando tijolo a tijolo para criar uma estrutura sólida.

permitem que uma pessoa utilize todos

de automatizar dados e trabalhá-los de forma

os recursos de um dia normal de trabalho

consciente para otimizar tempo e recurso. Com a

independentemente de onde estiver e

tecnologia do Azure a colaboração é aprimorada,

de forma simplificada.

pois há a vantagem de compartilhamento em

em

ambiente

tempo real.

As aplicações em nuvem são o fornecimento de tecnologia em serviços como
armazenamento, banco de dados, servidores, rede, inteligência, inovações,
agilidade, flexibilidade e otimização de recursos que garantam um melhor
desempenho do negócio.
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CIÊNCIAS DE
DADOS E O VALOR
PARA O NEGÓCIO

A

estrutura da organização
já está ganhando forma.
Após utilizar dos mais

diversos recursos de aplicações
disponíveis

na

tecnologia

em

nuvem, é necessário desenvolver
mais uma etapa fundamental: a
ciência de dados.
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Você está em: 4. Ciência de dados e o valor para o Negócio

É imprescindível pensar que tudo gera informação.

Vamos a mais um exemplo, agora somos uma empresa de

Saber como usar é o que vai diferenciar as ações

logística. Com trinta filiais no país, essa organização precisa

da organização, gerando longevidade ao negócio,

direcionar um determinado número de caminhões de acordo

otimizando recursos e possibilitando uma redução de

com a demanda. Como fazer essa articulação de forma que o

custos de pelo menos 10% das operações.

custo seja menos impactante? Esse controle de frota pode ser
feito a partir da análise dos dados, gerando objetividade e uma

Neste passo é importante ressaltar uma fala de

redução de 10% do custo total por mês.

Henrique Portugal, quando ele diz sobre as rotinas
por

Com uma visão mais detalhista, é possível ainda antecipar ações

máquinas. O princípio básico para que isso ocorra é

de acordo com a previsibilidade que os dados demonstram. Por

fazer uso da Ciência de Dados.

exemplo, após análises, a empresa de logística percebe que é

repetitivas

serem

efetivamente

realizadas

possível deslocar um número maior de caminhões para certas
Com um setor de TI mais engajado criativamente,
é possível procurar padrões e repetições para

unidades, dentro de um período do ano em que tenha mais
demanda.

automatizar tarefas. Substituir a mão de obra humana
por uma aplicação sistematizada e aproveitar esse

Com este quarto passo, subimos mais um andar da nossa

profissional de forma mais estratégica. Além disso, a

construção da estrutura. Veja, à medida que exploramos a

ciência de dados também permite a premeditação de

tecnologia em nuvem, mais recursos estão disponíveis para

ações e a assertividade ao tomar decisões.

lapidar a estrutura, transformando verdadeiramente o negócio.

A ciência de dados permite
uma tomada de decisão
racional e assertiva, além de
antecipar ações a partir da
premeditação de situações
em decorrência da rotina.
Portanto, usar as informações
que o negócio disponibiliza
é essencial para garantir a
longevidade da organização,
a partir da otimização de
recursos.

Mas o complemento às ciências de dados permite ainda mais
possibilidades, confira no próximo passo.
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INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL PARA
GERAR EFICIÊNCIA
OPERACIONAL

A

essa altura você já se deu conta do
quão abrangente é realizar a mudança
do seu negócio com a nuvem da

Microsoft. O Azure possibilita uma infinidade
de possibilidades totalmente personalizáveis.
A tecnologia aplicada ao seu negócio de forma
inteligente e eficaz.
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Você está em: 5. Inteligência artificial para gerar eficiência operacional

Para iniciar a última etapa da construção dessa

Inovadora, a Inteligência Artificial reúne em

O AI pode funcionar como um cérebro humano, com capacidade

inovadora estrutura organizacional, é importante

um só lugar informações, interpreta dados e

de aprender, entender, perceber o ambiente e usar todas as

trabalhar a ideia do aproveitamento da Inteligência

analisa em uma velocidade surpreendente,

informações de forma assertiva, atingindo objetivos rapidamente,

Artificial.

acelerando a tomada de decisão e tornando-a

com eficácia e inteligência. Armazenar e analisar bilhões de

mais eficiente. O AI do Azure enriquece

dados, realizar tarefas a partir da análise de tudo isso, fechar

Imagine ter ao alcance das suas mãos a possibilidade

as experiências dos usuários a partir das

acordos, vender, realizar controles, atender e condicionar os

de analisar reações, gerando dados precisos a

análises baseadas em perfis personalizados

mais diversos processos – tudo ao mesmo tempo a partir de

partir da interação entre a máquina e o cliente. O

do negócio.

uma aplicação.

interpretar e realizar um processo de automação

Se compararmos os cinco passos para

Otimizar

com habilidade humana permitindo interação.

transformar o negócio com a construção

funcionalidades, trabalhar dados e otimizar recursos. Parece não

de um prédio, é possível afirmar que a

ser real, mas confira como é a experiência de quem já passou

Já ouviu falar sobre Serviços Cognitivos? Essa

estrutura sólida foi finalizada com esse

por essa transformação!

tecnologia possui algoritmos de inteligência

último passo. Etapa por etapa, o que há de

artificial que permitem reconhecer padrões,

mais tecnológico no mercado pode assumir

imagens e entender falas. Ao atender uma ligação,

rotinas com mais agilidade, tomar decisões

a aplicação consegue identificar um tom de voz e

firmes e premeditar ações. Com tamanha

até considerar se o cliente está nervoso, alegre,

funcionalidade, não é exagero acreditar que

triste ou se poderia levar o seu negócio a meios

essa construção vai aumentar a longevidade

judiciais, por exemplo.

do negócio.

mais importante, a inteligência artificial é capaz de
cada

processo

da

organização,

automatizar

Essa tecnologia avança junto à sociedade,
permitindo a transformação da forma de
fazer negócio, com análise preditiva que
melhora os processos e gera eficiência
operacional, tendo como motor principal a
capacidade de inovar e tornar a experiência
do seu cliente muito mais agradável.
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Se inspire!
Saiba
como foi a
transformação
da Patrus
Transportes

A

o longo deste e-book, trabalhamos
todas as etapas para que a TI

Apenas durante os 6 primeiros

transforme seu negócio. Mas e na

meses desse ano, a Patrus

prática? Fomos atrás de uma das maiores
empresas de transporte rodoviário de carga
fracionada do Brasil para mostrar como o
Azure transformou a forma de trabalho e a
rotina dos colaboradores e clientes.
Há quase 50 anos no mercado, a Patrus é uma
transportadora de carga fracionada que inova a
cada dia, sem deixar de lado seu compromisso

transportou mais de

400 mil
toneladas,
cerca de

41 milhões
de volumes

com o cliente. Responsável por transportar 1%

e percorreu

do PIB brasileiro, a organização tem unidades

42 milhões
de quilômetros

em 10 estados do país, conectando indústrias
a pessoas todos os dias, transportando de
empresa para empresa ou de empresa para
pessoa física.
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Você está em: Saiba como foi a transformação da Patrus Transportes

O que difere
esse sucesso de
uma organização
para a outra
é a cultura
inovadora do
negócio

E então vem o desafio: como otimizar os

Toda vez que você se move, está exposto ao

processos da organização sem alterar

risco. Entretanto, há mudanças necessárias que

demais a rotina dos colaboradores e

agregam valor ao negócio. Landeiro explica que

realizar ainda mais entregas aos clientes? O

a Patrus estava em crescimento, e ainda cresce

superintendente de Transformação Digital

muito, mas havia um direcionamento estratégico:

e Inovação, Manuel Landeiro, explica que o

usar a tecnologia para reduzir custos, aumentar o

primeiro passo é a cultura da organização.

nível de serviço, melhorar a experiência do cliente
e aumentar a produtividade dos colaboradores

Como foi citado no capítulo 2 deste e-book,

sem a necessidade de novas contratações.

há duas formas de se pensar um negócio: a
cultura que cria possibilidades e a cultura

Com base nessa estratégia tecnológica, a TI da

da sobrevivência. Para Landeiro, a Patrus

Patrus percebeu que operar um datacenter era

sempre optou por inovar e crescer, e por

um trabalho enorme, com uma série de atividades

isso a transformação deu certo.

e riscos envolvidos. Além da necessidade de
mudanças constantes para atualizar o ambiente
e acompanhar o crescimento da organização.

Manuel Landeiro

Manuel
Landeiro
Superintendente de TI
Patrus Transportes
29

5 PASSOS PARA O TI TRANSFORMAR SEU NEGÓCIO

Você está em: Saiba como foi a transformação da Patrus Transportes

Passou a ser mais estratégico então o uso

Após muitas conversas e adequações, foi criada a

de software com a aplicação existente

Nós
precisávamos
de um serviço
flexível, que
crescesse com a
gente e se fosse
necessário
reduzisse junto
com a gente

estratégia para cada aplicação que seria utilizada pela

Manuel Landeiro

da nuvem de forma estratégica e inteligente.

naquele momento. O embate se dava em:
vale a pena manter um datacenter ou é
melhor eu contratar isso como serviço e
concentrar no negócio, no cliente e nas
aplicações?
Depois de muitas idas e vindas, em busca
de um serviço eficiente e adequado
que atendesse a estratégia de inovação
tecnológica,

nenhuma

das

empresas

ofereciam o que Landeiro procurava como
primordial:

FLEXIBILIDADE.

Foi

então

que os caminhos entre a SGA Tecnologia
Inteligente e a Patrus Transportes se
cruzaram.

Patrus ao migrar para o Azure. A experiência da SGA
Tecnologia Inteligente foi determinante, inclusive, para
aproveitar serviços já disponibilizados na nuvem sem
a necessidade de construir algo. “Essa foi a grande
inteligência do processo. Buscar um parceiro que tinha
mais experiência e vivência, permitir a troca de ideias para
então entender cada aplicação e qual a melhor estratégia
para cada uma delas. Começamos o trabalho em 2016 e
em janeiro de 2017 migramos 100% da estrutura para a
nuvem”, afirma Landeiro.
Após a migração completa, a Patrus Transportes
aumentou a operação mais de 60%, aumentou também
o número de clientes e criou novos serviços baseados
em web service – integração sistema com sistema. Esse
crescimento só foi possível ao utilizar as funcionalidades
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Tendências:
o que
podemos
esperar?

A

da

Bom, se a nuvem representa o presente na rotina

transformação do seu negócio a partir de

sistêmica das organizações, o que esperar sobre as

uma TI inteligente, é normal se perguntar

tendências a partir de agora? Para responder a essa

sobre o que se pode esperar para o futuro. Prever

questão é importante ressaltar que “a bola da vez” é

quais serão as próximas tendências ou não na área

aproveitar ainda mais da IA voltada para a segurança

de Tecnologia, pode surpreender. Com a constante

cibernética.

pós

construir

etapa

por

etapa

aceleração em busca de inovação e excelência, é
possível que previsões futuras estejam muito mais

A partir da premissa tratada neste e-book, logo no

próximas.

início dos passos, segurança como base, vamos

De acordo com uma pesquisa realizada pela
IT4CIO, pelo menos 79% das empresas brasileiras
já trabalham com algum conteúdo ou processo em
nuvem. Outro levantamento feito pelo Gartner e
a Deloitte – empresas de pesquisas e tendências,
aponta que no ano de 2020 houve um avanço
agressivo da tecnologia em nuvem por todo o
mundo.

tratar alguns pontos importantes sobre a realidade e
o futuro.
A Inteligência Artificial tem um papel fundamental
para manter as atualizações contínuas dos sistemas
de segurança. Isso porque a aplicação é capaz de
compreender minuciosamente qualquer detalhe ou
alteração e ainda prever e antecipar reações em casos
de exposição e ataques.
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Você está em: Tendências: o que podemos esperar?

Tecnologias pensadas na antecipação e prevenção de

O futuro já está bem em frente

ataques cibernéticos, que podem ser utilizados ainda

aos nossos olhos, é necessário

para o monitoramento, detecção e resposta (em caso

compreendê-lo e usar a inovação

de ataque), como o Machine Learning, já estão sendo

tecnológica de forma consciente,

pensados e trabalhados para a remoção de malwares

consistente, eficiente, segura e

sob ataque. Além disso, os algoritmos de Deep

inteligente para o seu negócio.

Learning já são usados para o reconhecimento facial,
processamento de linguagem natural e identificação
de ameaças.

Curtiu?
Sua opinião é importante
para nós, compartilhe o
que achou em nossas redes
sociais ou pelos canais de
comunicação!
Visite nosso site

Portanto, não é exagero afirmar que a tendência
da tecnologia é a segurança. E se você ainda não
acredita, pense no crescimento de IoP – cada vez
mais casas, carros, prédios inteligentes dependem
da internet. Cada vez mais há a necessidade de
serviços gerenciados capazes de suportar ou garantir
a segurança em nuvem.

Conheça nossas redes sociais
Linkedin

Instagram
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5 passos para
o TI transformar
seu negócio
Como uma atuação estratégica do TI
traz todos os subsídios necessários
para a transformação digital da sua
empresa
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