
ecentemente, Porto Alegre foi o
palco de um encontro com os

principais ClOs (os diretores de tec-
nologia da informação, em bom portu-
guês) do Rio Grande do Sul. Na oca-
sião, gestores tiveram a oportunidade de
conversar com lideres de tecnologia da
região sobre os desafios de gerir servi-
ços de comunicação e, mais especifica-
mente, sobre como administrar aplica-
ções da tecnologia sobre IP em um
ambiente corporativo.

O IP, ou Internet Protocol, não é ne-
nhuma novidade. De fato, já estamos as-
sistindo ao esgotamento da capacidade de
crescimento de urna primeira versão da
internet. A comunicação por essas re-
des, como conhecemos hoje, consoli-
dou-se no início dos anos 90. Em me-
nos de dez anos, criou e destruiu negó-
cios milionários, protagonizando uma
crise financeira de alcance mundial. A
tecnologia superou todos esses desafios,
consolidando-se como suporte para
ambientes de negócios dos mais varia-

dos. O modelo inicial, tecnicamente de-
nominado IPv4, já não é suficiente, e seu
sucessor, o IPv6, bate às nossas portas.

Em síntese, o IPv6 é apenas a ex-
pansão da capacidade de endereços, o
que permitirá um aumento da quanti-
dade de equipamentos conectados à
internet. Algo parecido com o que ocor-
reu quando os carros brasileiros troca-
ram as placas amarelas de duas letras
pelo modelo atual, branco com três le-
tras. Muitos ainda podem se lembrar
disso, embora outros já entendam isso
como coisa do século passado. O IPv6,
entretanto, vai muito além de uma sim-
ples expansão de quantidades. A nova
tecnologia traz ainda suporte a novos
dispositivos e funcionalidades, além de
uma melhor implantação de serviços de
segurança.

Mesmo próximos de uma total re-
novação da tecnologia, ainda existem
diversos aspectos mais básicos que de-
safiam os gestores de ambientes
corporativos - a começar pelo dimen-
sionamento de capacidade dos enlaces
de comunicação. Muito se fala em con-
vergência, mas quase sempre do ponto
de vista do consumidor residencial.
Nesse caso, a discussão se fecha na en-
trega de acesso à internet, TV, Telefo-
nia IP e músicas ao usuário. No am-
biente corporativo, a convergência tec-
nológica também é um fator crítico,
mas para permitir o tráfego por uma
infra-estrutura única de múltiplas apli-
cações, videoconferências e telefonia.
O uso desses recursos em um ambien-
te de negócios é muito mais intensivo e
sua interação gera uma infinidade de
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combinações que tornam o dimen-
sionamento dos enlaces uma verdadeira
armadilha. Uma das formas de resolver
essa equação é superdímensionar a infra-
estrutura, enquanto a opção mais efetiva
em termos de custos é ser mais criterioso
na hora de avaliar as reais necessidades.

Um dos passos mais importantes
nessa etapa é a análise da interação entre
os vários serviços na rede. Por exemplo, a
transmissão de arquivos de vídeos pode
interferir de forma intermitente na trans-
missão de serviços de voz. Para sanar es-
ses problemas, é necessária a configura-
ção adequada de parâmetros como Prio-
rização e Qualidade de Serviços (QoS),
entre outros tantos. Manter um profis-
sional altamente especializado em casa
para tratar essas questões não é uma tare-
fa fácil. Os custos para capacitar uma pes-
soa para essas atividades são bastante al-
tos e mantê-la talvez custe ainda mais caro.
Quase sempre, a consultoria especializada
pode ser a solução.

Uma vez implantada, a solução de
comunicação será alvo das mais diversas
vulnerabílidades. A partir do momento
em que os negócios da empresa passam a

depender do suporte tecnológico, a fa-
lha em qualquer parte desse aparato re-
presenta perdas financeiras. Em alguns
casos, pode significar até mesmo o fim
dos negócios. Nesse momento, o gestor
de tecnologia é responsável por avaliar
os riscos envolvidos, dimensionar os
custos relacionados e implantar contin-
gências e planos de recuperação.

Por mais bem informados que estejam,
o CIO e sua equipe jamais estarão prepara-
dos para enfrentar uma infinidade de diver-
sidades. Vírus, malware, phishing e trojan
são apenas algumas das peças mais conhe-
cidas desse quebra-cabeça. Manter-se em
dia com todas as "inovações" desse merca-
do negro é praticamente impossível. Uma
solução possível, nesse caso, é confiar nos
serviços de empresas especializadas e ca-
pacitadas para isso. Esses prestadores de
serviços atendem a diversos clientes e, nes-
se processo, expõem seus profissionais a
uma quantidade enorme de variações e de-
safios diários, permitindo que eles se man-
tenham constantemente atualizados.

As vulnerabilidades ao negócio da
empresa não estão relacionadas apenas
aos aspectos da tecnologia. Aspectos

humanos como anotações de senhas de
sistemas em cadernos, e perda ou in-
fecção de pen drives com arquivos im-
portantes, são exemplos de problemas
que são resolvidos não por meio da
tecnologia, mas pela adoção de políticas
e mudança de cultura dos usuários.

Entre outros aspectos que afetam
o trabalho do CIO estão assuntos como
blacklists, serviços de colaboração e tele-
fonia sobre IP. Novamente, as tentativas
de encontrar em casa as habilidades ne-
cessárias para implantar e manter esses
serviços podem ser infrutíferas. E a
alternativa pode ser, outra vez, o apoio
de gente especializada.

Hoje, mais do que nunca, os desa-
fios dos CIOs estão muito mais ligados
à procura e à gestão de profissionais e
provedores com habilidades necessá-
rias para planejar, implantar e manter
os serviços necessários para suporte ao
negócio da empresa do que, efetivamen-
te, ao entendimento da tecnologia em
uso ou que será implantada.
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