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Especial | Pequenas e médias empresas

i9 avança em serviços para nuvem
Carmen Nery
Para o Valor, do Rio

O Grupo i9 prepara-se para
lançar uma nova operação de
serviços de computação em nu-
vem com a expectativa de elevar,
até 2017, o faturamento dos
atuais R$ 35 milhões para
R$ 100 milhões. Fundado em
2007, o grupo tem crescido ace-
leradamente a uma média de
100% ao ano e recebeu da con-
sultoria Deloitte o prêmio de
empresa que mais crescem no
Brasil, entre as que faturam até
R$ 300 milhões. Especializada
na plataforma Microsoft, a em-
presa iniciou sua operação com
implementações do ERP (Enter-
prise Resource Planning) Dyna-
mics AX e hoje diz ser o maior
integrador Microsoft.

A empresa logo percebeu que
deveria separar a linha de servi-
ços de projetos de implementa-
ção da de atendimento pós-im-
plementação, e criou, respecti-
vamente, a i9 Serviços e  a i 9 Pó s .
Essa última tem um time de es-
pecialistas para cuidar dos clien-
tes mesmo quando estes não

têm mais projetos a implantar.
“Normalmente, o cliente de

pós-implementação não é bem
atendido pelo mercado, porque
não há mais como extrair tantas
receitas. Mas criamos uma opera-
ção dedicada nesse segmento, fo-
cada no atendimento das evolu-
ções, nas melhorias do sistema e
nos upgrades. Como esse é o
principal negócio da empresa, is-
so nos deu um diferencial, e hoje
a i9Pós conta com uma equipe de
mais de 70 consultores”, diz Ale-
xandre Marques, diretor comer-
cial e sócio da holding i9.

Desde 2010, o grupo ocupa as
primeiras posições no ranking
“Melhores Empresas para se Traba-
lhar em TI e Telecom do Brasil” —
promovido pelo instituto Great
Places to Work — e vem atraindo
talentos com perfil empreende-
dor. Segundo Marques, sua forma
de governança corporativa incen-
tiva o crescimento dos colabora-
dores que se destacam. Hoje são 24
sócios, dos quais 19 assumiram a
participação da sociedade após
apresentar um projeto interno de
crescimento da empresa.

Desse ambiente de empreen-

dedorismo, surgiram as demais
empresas do grupo. Na área de
tecnologia estão a Inpartec, es-
pecializada em soluções para
portais de colaboração utilizan-
do tecnologia SharePoint; a Su -
porTI, voltada para licenciamen-
to e serviços de infraestrutura
Microsoft; e i9 CRM, focada na
implantação e no suporte do MS
Dynamics CRM. O grupo conta
ainda com a agência de comuni-
cação digital B a d a r ó, que atua
em sinergia com as demais, fa-
zendo as campanhas de endo-
marketing criando extranets e
hotsites para a gestão de mu-
danças nas implantações. E, por
fim, a AX Fiscal presta consulto-
rias fiscal e tributária, auxilian-
do nas implementações de ERP.

Com boas expectativas para
este ano, o Grupo i9 busca a lide-
rança na América Latina, com fo-
co, principalmente, na Colômbia
e no Chile. A experiência interna-
cional vem do atendimento a
subsidiárias de multinacionais
com operação no Brasil e empre-
sas brasileiras com operações no
exterior. Nesses projetos, já parti-
cipou de implementações em oi-

to países da América Latina e
também em Moçambique, na
África, e Inglaterra. “As soluções
da Microsoft são globais, e mui-
tas empresas igualmente globais
precisam implementar a solução
adotada no Brasil em outros paí-
ses da região e até da Europa”,
afirma Marques.

Depois do ritmo forte de cres-
cimento, o grupo enxergou a ne-
cessidade de desacelerar a ex-
pansão. Deste ano até 2017, a
meta é aumentar o faturamento,
anualmente, em 30%.

Entre as empresas de grande
potencial, está a SuporTI, por
suas ofertas de cloud computing
na plataforma Azure da Micro-
soft, As linhas incluem infraes-
trutura como serviço (IaaS) e
software como serviço (SaaS) do
Office 365. Esses serviços são
prestados no modelo de nuvens
públicas com hospedagem na
U O L D I V E O, da qual a empresa é
cliente. Segundo Marcelo Souza,
sócio e diretor de operações da
SuporTI, a empresa também
atende a nuvens privadas e hí-
bridas que requeiram um am-
biente mais complexo.
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Marques: uma das empresas que crescem mais rapidamente no país

Data centers
adotam a
região de
Hortolândia
Inaldo Cristoni
Para o Valor, de São Paulo

A presença de alguns dos maio-
res data centers do Brasil revela a
face tecnológica de Hortolândia,
distante cerca de 100 quilômetros
da capital paulista. Além da IBM,
que chegou na década de 1970,
outras grandes empresas possuem
ou estão construindo sites na cida-
de, casos da British Telecom (BT),
Dell e A s c e n t y.

As boas condições de infraestru-
tura e a oferta abundante de mão
de obra especializada justificam as
escolhas das companhias, embora
Hortolândia não seja única, já que
existem data centers em operação
ou em processo de construção em
municípios vizinhos, como Cam-
pinas (Santander), Mogi Mirim
(Itaú Unibanco) e Vinhedo (IDC-
9). Essa região está rapidamente se
transformando em centro global
de serviços baseados no modelo de
computação em nuvem.

No caso de Hortolândia, o dina-
mismo econômico também con-
tribuiu para a atração dessas em-
presas nos últimos anos, acrescen-
ta Dimas Correia Pádua, secretário
municipal da Indústria, Comércio,
Serviços e Turismo. Entre 2005 e
2010, o PIB do município saltou de
R$ 2,5 bilhões para R$ 6,2 bilhões,
sendo que o setor o setor de servi-
ços teve participação significativa
no crescimento, com R$ 3,6 bi-
lhões do total, segundo o IBGE.

O secretário revela, também,
que no município já existe uma
malha de 10 quilômetros de fibra
ótica, para atender as demandas
da administração pública, e que há
um projeto em fase de elaboração
que prevê a instalação de mais 80
quilômetros. “Essa infraestrutura
tecnológica proporciona vanta-
gens comparativas para a atração
de empresa”, afirma.

Para Wagner Cursino, gerente
do centro de clientes da IBM Brasil,
além da capacitação logística — fa -
vorecida pela malha rodoviária e
pelo Aeroporto Internacional de
Viracopos, o maior da América La-
tina em cargas —, as universidades
e centros de pesquisas existentes
tornam a região bastante atraente
para os grandes empreendimen-
tos de alta tecnologia. Só no ano
passado, foram aplicados R$ 40
milhões na adequação do data
center para suportar os seus servi-
ços de computação em nuvem pú-
blica corporativa, como o Smart-
Cloud Enterprise (SCE), que lan-
çou recentemente no mercado.

A Ascenty escolheu Hortolândia
para abrigar seu segundo data
center por dois motivos. A região
tem energia suficiente para aten-
der às necessidades de um site de
alta densidade elétrica, diz Chris
Torto, CEO da companhia. “A gente
também queria ficar próximo do
data center de Campinas, que é im-
portante para as operações.”

Te c n o l o g i a Sistemas de biometria são adaptados para prevenção de fraudes pela web

Empresas tropicalizam soluções
para garantir segurança on-line
Jacilio Saraiva
Para o Valor, de São Paulo

Por conta da divulgação de
atividades de espionagem ele-
trônica entre países e empresas,
as companhias que vendem so-
luções de segurança e de certifi-
cação digital podem ampliar
contratos com novas alternati-
vas de proteção. Segundo pes-
quisa da Kaspersky Lab, gigante
inglesa do setor, 35% das organi-
zações em todo o mundo ainda
não dispõem nem de recursos
simples, como a criptografia, pa-
ra proteger dados corporativos.

Na Globalminds, os carros-
chefe em segurança on-line são
sistemas baseados em biometria
“comportamental”, da canaden-
se PluriLock, que prometem as-
segurar a autenticidade de usuá-
rios e prevenir fraudes. Lançados
em abril no país, estão sendo
adaptados também para preven-
ção de fraudes em compras com
cartão de crédito em sites de e-
commerce.

“Quando um usuário acessa a
internet, seu comportamento ao
usar o teclado ou clicar com o
mouse é monitorado”, explica
Marcelo Camêlo, executivo de
novos negócios. “Se o comporta-
mento do indivíduo variar em re-
lação a um perfil já registrado, a
sessão de acesso é bloqueada.”

A solução custa US$ 50 ao
ano, por usuário. A Globalminds
está fazendo projetos-piloto e
testes em empresas de educação
a distância, de internet banking
e e-commerce em Santa Catari-
na e São Paulo.

A GlobalMinds já está presente
no Brasil há mais de dez anos,
com desenvolvimento de siste-
mas e implantação de softwares
nacionais e estrangeiros e fatu-
rou R$ 1,3 milhão em 2012. Esti-
ma chegar a R$ 1,6 milhão até de-
zembro, segundo Camêlo.

Depois de 22 anos de merca-
do, a Te l t e c fez um novo planeja-
mento estratégico e direcionou
o foco em soluções integradas
que incluem funções de prote-
ção. “Começamos a oferecer não
apenas equipamentos, mas tam-
bém alternativas em segurança e
cloud computing”, afirma o co-
ordenador de tecnologia da em-
presa, César Schmitzhaus.

Com sede em Florianópolis
(SC) e filiais em Brasília (DF), Cu-
ritiba (PR) e Recife (PE), a em-
presa de mais de 50 colaborado-
res faturou R$ 50 milhões em
2012 e planeja faturar R$ 70 mi-
lhões em 2013. Atende compa-
nhias como Netshoes e Brasil Fo-
ods (BRF), além de órgãos de go-
verno federal.

Em agosto, a Teltec lançou
uma solução de rede sem fio,
oferecida na modalidade de ser-
viço, que utiliza recursos de crip-

tografia de dados. Promete pro-
teção contra códigos maliciosos
e sites “infectados”.

No site Comprova.com, a ofer-
ta de blindagem vem por meio
da comprovação legal de transa-
ções eletrônicas e certificação di-
gital, segundo o CEO Marcos Na-
der. A empresa oferece uma so-
lução de e-mails com comprova-
ção de conteúdo, envio, recebi-
mento e força jurídica de uma
notificação extra-judicial.

O produto pode até evitar es-
pionagens, segundo a empresa,
caso o cliente solicite que a men-
sagem seja criptografada. “Pa r a
criptografar um e-mail é utiliza-
do um certificado digital que uti-
liza duas chaves distintas com
mais de dois mil caracteres cada.
Uma é pública, e pode ser livre-
mente divulgada, e a outra, pri-
vada, deve ser mantida em segre-
do pelo dono”, diz. “Quando uma
informação é codificada com
uma das chaves, somente a outra
pode decodificá-la.”

Há dez anos no mercado, a
Comprova.com atende mais de
40 bancos e seguradoras, além de
escritórios de advocacia, empre-
sas de cobranças, factorings, fun-
dos de investimento e pessoas fí-
sicas. A maioria adota as soluções
para a formalização digital, com
o objetivo de reduzir custos no
envio de comunicações oficiais e
de assinaturas de contratos.

Com mais de 20 anos de expe-
riência na área de tecnologia e
no mercado financeiro, Nader
criou a companhia quando per-
cebeu que as empresas queriam
reduzir despesas com o envio de
documentos importantes. “Ha -
via espaço para um sistema que

desse valor jurídico às transa-
ções na rede.” Segundo ele, um
dos primeiros contratos assina-
dos digitalmente no Brasil foi
firmado entre o Bank Boston e a
Klabin, na plataforma da Com-
prova.com, em 2003.

Sem revelar números, o em-
presário afirma que os negócios
do site cresceram 80% ao ano, nos
últimos três anos. “Estamos pas-
sando por uma evolução cultu-
ral, em progressão geométrica,
para o uso da internet na forma-
lização de processos,” diz. “O que
antes era restrito ao mercado fi-
nanceiro, agora atinge organiza-
ções de todos os tamanhos.”

A empresa tem mais de 25 mi-
lhões de transações processadas
e mais de 90 mil certificados digi-
tais emitidos. No início do ano,
customizou seus sistemas para
atender instrução normativa da
CVM que prevê a assinatura de
duplicatas digitais. Em dezem-
bro, vai lançar um serviço de no-
tas fiscais eletrônicas, em parce-
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Marcos Nader: empresa oferece solução de e-mails com comprovação de conteúdo, envio, recebimento e força jurídica de uma notificação extra-judicial

Novidades incluem a
replicação de servidores
e e-mails criptografados
na nuvem, além de filtros
de integridade em sites

ria com a inglesa OB10.
Segundo Almir Meira Alves,

coordenador dos cursos de en-
genharia da FIAP, faculdade de
tecnologia da informação de
São Paulo, as últimas novidades,
na área de soluções de seguran-
ça on-line, apontam para a repli-
cação de servidores e e-mails
criptografados na nuvem, além
de filtros de integridade em si-
tes. “Mas, por enquanto, as alter-
nativas mais vendidas no merca-
do nacional são antivírus on-li-
ne, firewalls inteligentes, cripto-
grafia de dados e programas an-
t i s p a m”, afirma ele.

Para os clientes, a maior preo-
cupação em relação à segurança
envolve dados “sensíveis”, como
informações financeiras e regis-
tros sobre produtos e serviços
inovadores. “Com as informa-
ções recentes sobre a espiona-
gem de dados de companhias
brasileiras, o cuidado com a se-
gurança da informação deve ser
r e d o b r a d o.”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 ago. 2013, Especial: Pequenas e médias empresas, p. F16.




