www.multidata.com.br

NEWS

Tecnologia
na estrada
TRIUNFO CONCEBRA DESTACA
SERVIÇOS DA MULTIDATA

GOVERNO REESTRUTURA
TECNOLOGIA EM GOIÁS

GOIÁS QUER SER O 3º
EM INOVAÇÃO NO PAÍS

SUPERMERCADO LEVE
MODERNIZA MONITORAMENTO

O

EDITORIAL

UM NOVO FUTURO DESAFIADOR
ano de 2016
para o sucesso empresarial.
será para
Agora, olho a frente e vejo
não ser eso desafio gigante que terei
quecido na
que trilhar ao lado do meu
história ponovo sócio Neto. Aprendi em
lítica e ecominha formação empresarial
nômica do País. Processo de
que é no fogo bem mais forte
impeachment, recessão, desque se forja o aço bom. Com
emprego e todas as mazelas
muita humildade e gratidão e
que paralisaram o crescimento
com este espírito de desafio,
econômico brasileiro. Particudisciplina e responsabilidade é
Diorgil
Júnior,
larmente na história da Multique pretendo continuar
sócio-diretor e
data será o primeiro ano em
conduzindo a Multidata em
CEO da Multidata.
que não terei mais como sócios
sua história de sucesso, crescie mentores meus amigos Beto
mento e reconhecimento no
e Helenir. Assumi um desafio pessoal de realizar mercado de tecnologia brasileiro.
o investimento para a compra das quotas que
Para este momento acredito que a receita
pertenciam a eles juntamente com meu novo continue sendo a parceria estratégica com
sócio Antônio Neto.
grandes players de tecnologia do mercado munA sensação inicial de insegurança pelo alto dial para fidelizar cada vez mais clientes. Investir
nível de responsabilidade da decisão num mo- continuamente em nossa equipe também contimento crítico da economia se acentuou com a nuará sendo um diferencial estratégico pois imausência diária da convivência com os meus ami- pactará diretamente na qualidade dos serviços
gos e sócios de mais de 15 anos que sempre tive- prestados e por consequência na satisfação de
ram a paciência e a franqueza no trato comigo. nossos clientes. Continuamos acreditando que
Divergências aconteciam, mas sempre que to- em tecnologia “essencial é ter o essencial”.
mávamos uma decisão tínhamos em mente se27 anos de história representam muitas
guir em frente em nossas convicções: “Se certo, conquistas num mercado cada vez mais compecelebrar, se errado corrigir a rota”.
titivo. Trabalharemos para que esta história seja
Uma empresa se constrói pela soma de habi- longa e que a Multidata continue a ser referência
lidades individuais com um propósito comum e em excelência na qualidade de serviços prestacom certeza este foi o maior aprendizado que dos, fortalecendo cada vez mais a relação de partive no convívio com o Beto e a Helenir. Em nos- ceria com seus clientes, colaboradores e
sas reuniões não existia o certo ou o errado e sim fornecedores.
as ações que acreditávamos serem as melhores
O futuro é agora. Sempre em frente.

Expediente

Centro Comercial Multidata
Av. Bela Vista, nº 11, Jardim Esmeralda,
Aparecida de Goiânia-GO
CEP: 74905-020
Tel.: (062) 3094-9800

NEWS
www.multidata.com.br

Jornalista Responsável:
Leandro Resende

Produção:
Leandro Resende e Iara Nunes

Projeto Gráﬁco
e diagramação:

OPINIÃO

Nova economia,
novos contextos
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excessos e equívocos na gestão duAo mesmo tempo, quem está prerante um longo período. O tempo de uma crise é im- parado gera inúmeras oportunidades de negócios,
previsível, depende muito das origens, intensidade favorecendo aos empreendedores que têm apetite
e disposição e recursos disponíveis para resolvê-la. (calculado) ao risco.
Ao longo da minha carreira, onde atuei em
Uma grande verdade é que não se constrói uma
grandes grupos empresariais e instituições financei- solução, em época de crise, com boas intenções, mas
ras, observava que uma minoria, ao longo do tempo, sim com ações, atitude, boas parcerias e tecnologia.
se mostrou vencedora e ditadora de tendências, ace- Em uma época em que se busca mais produtividade
lerava o ritmo dos negócios em tempo de crise, man- e menos custo, parceiros estratégicos nas áreas de
tendo e até incrementando os investimentos. A tecnologia, gestão e finanças são essenciais, pois é
resposta ao porquê destas empresas agirem assim é onde se consegue reduzir custos e riscos, manter
simples: neste período, consegue-se executar os pro- qualidade e fazer um raio-x do negócio.
jetos de maneira mais barata e eficiente – aproveiDefinitivamente, não há espaço para lamentatando-se da ociosidade de fornecedores de serviços ções na crise. O trabalho se intensifica. Ficar lamene produtos – além de se prepararem para reagir ra- tando vai lhe custar a perda de minutos preciosos,
pidamente no momento de melhora do mercado.
vai gerar perda de energia e ainda passar uma menObservei que estes grupos atuavam desta ma- sagem de insegurança para sua equipe, parceiro e
neira pois não perdiam o foco no médio e longo clientes. Crise exige concentração, foco no negócio,
prazos, mesmo em momentos que demandavam motivação do grupo operacional, planos estratégiextrema atenção e atitudes, para não perder “o cos de médio e longo prazos revisados constanterumo da nau”, no curto e curtíssimos prazos. São mente e trabalho dobrado. Tudo isso vai evitar que
preceitos que sigo estritamente. A negociação de o gestor, o líder do negócio, descuide de detalhes
compra da Multidata – em conjunto com o Diorgil que ocorrem no dia a dia do seu negócio.
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Triunfo: estrada
de primeiro mundo

PARCERIA ENTRE MULTIDATA E TRIUNFO CONCEBRA
PERMITE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS MODERNOS.
CONCESSIONÁRIA DESTACA QUALIDADE DO SERVIÇO

Desde março de 2014 a Triunfo
Concebra, sociedade de propósito especíﬁco, administra 1.176,5 quilômetros das rodovias BRs 060, 153 e 262
entre Brasília (DF) e Betim (MG), e
atualmente conta com cerca de mil
funcionários que trabalham em 24
postos de Serviço de Atendimento ao
Usuário (SAUs) e 11 praças de pedágio.
Por se tratar de uma operação
com diversos ambientes críticos, a
Triunfo Concebra demanda prestadores de serviços que consigam entregar seus projetos dentro de um
SLA (Service Level Agreement ) de
elevadíssimo nível, seja para pontos

Rogério Cezimbra:
“Parceria com a Multidata se deu
desde o início da operação”
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de comunicação entre praças de pedágio, controle de passagem de veículos ou mesmo o controle de
acesso a usuários e colaboradores.
Assim teve início a parceria
Triunfo Concebra e Multidata. Rogério Cezimbra, gerente de Sistemas e
TI da concessionária, diz que a parceria se deu desde quando a empresa foi instalada em Goiás.
“Precisávamos montar a sede administrativa e as 11 praças de pedágios
e desde a abertura da empresa procuramos sistemas modernos de automação, o que era necessário até
mesmo pelo tipo e tamanho do negócio”, conta.
Segundo o diretor de operações
da Concebra, Ricardo Victorelli, a
equipe da empresa conheceu os serviços da Multidata por meio de uma
visita de seus consultores Luiz, Rodrigo e Fabrício. “A partir dessa aproximação foi possível identiﬁcar
dentro do portfólio da empresa
quais trabalhos seriam mais adequados para a Concebra”, relata.
Para atender o nível de complexidade das ações da concessionária, a
Multidata empenhou-se para atender as exigências do serviço, e conseguiu entregar os projetos dentro
do prazo estabelecido com alta qualidade. Entre os projetos desenvolvi-

“O trabalho de qualidade
da Multidata nos auxiliou a
conseguir realizar a entrega
das obras das praças de pedágio e conquistar a habilitação para o início da cobrança
de tarifa com 70 dias antes
do prazo ﬁnal.”

Ricardo Victorelli
Diretor de Operações
da Triunfo Concebra

dos estão: execução serviços de cabeamento estruturado das praças de
pedágio, instalação CFTV nas cabiMultidataNews
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nes de pedágio, instalação rede lógica na sede,
contrato de Service Desk e controle de acesso.
“A Multidata colabora muito com a infraestrutura de rede na Concebra. Os trabalhos incluem os Serviços de Atendimento ao Usuário
(SAUs), praças e sede administrativa, em Goiânia”, aﬁrma Ricardo.
O diretor disse ainda que o trabalho de
qualidade da Multidata os auxiliou a conseguir
realizar a entrega das obras das praças de pedágio e conquistar a habilitação para o início
da cobrança de tarifa com 70 dias antes do
prazo final. Este resultado credenciou a empresa a iniciar outros projetos na Concebra.
Hoje, as empresas continuam com a parceria
por meio de um projeto de controle de acessos aos locais de trabalho.

SOBRE A TRIUNFO CONCEBRA
Em dezembro de 2013 a Triunfo Participações e Investimentos arrematou o lote composto pelas rodovias BR-060/153/262
(DF/GO/MG), com assinatura de contrato em
31 de janeiro de 2014 e cessão das rodovias, publicada no Diário Oﬁcial da União em 6 de
março do mesmo ano. Desde então a Triunfo
Concebra, sociedade de propósito especíﬁco,
administra a rodovia federal de Brasília (DF) até
Betim (MG).
São 630,2 quilômetros da BR-060 e da BR-153
entre Brasília, Goiás e Minas Gerais e mais 546,3
quilômetros da BR-262 em Minas Gerais, passando por 47 municípios. A empresa oferece socorro médico e mecânico para seus clientes desde
5 de setembro de 2014 em 24 SAUs instalados a
cada 50 km ao longo do trecho de concessão
equipados com guinchos leves e pesados, viaturas de inspeção e ambulâncias para atendimento
24 horas. Desde 27 de junho de 2015 realiza cobrança de tarifa nas suas 11 praças de pedágio ao
longo do trecho. Quatro unidades em Goiás e outras sete em Minas Gerais.
Entre os principais compromissos da concessionária estão a duplicação de 647 quilômetros de rodovias em Minas Gerais e
também a construção do contorno da capital
goiana e a implantação de terceira faixa entre
Anápolis e Goiânia.
MultidataNews

Além da manutenção de 1.176 quilômetros de estrada, Concebra vai
construir outros 647 quilômetros. Empresa já entregou serviço de
atendimento ao usuário e atua com guinchos, viaturas e ambulâncias
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O Valor da Anixter

O Diferencial da Anixter
Desde 1957, estamos alavancando nossos principais
pontos fortes como distribuidor de valor agregado para
melhor atender mercados estabelecidos os novos.
Estamos comprometidos a fornecer produtos e serviços
inovadores e confiáveis, liderança técnica, suporte e um
alcance global em constante expansão.
Auxiliamos nossos clientes a especificar soluções e tomar
decisões de compras baseadas em informações sobre

O valor da Anixter para
os clientes pode ser
resumido no amplo
inventário que possuímos,
no conhecimento técnico e
de produtos que o nosso
grupo de engenheiros
possui e na variedade de
soluções inovadoras de
Supply Chain mapeadas
para atender melhor as
necessidades específicas
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Mercados atendidos

tecnologias, aplicações e normas relevantes. No mundo

x Broadcast e entretenimento

todo oferecemos soluções de gestão de Supply Chain
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Anixter International é uma distribuidora líder global de cabos, soluções de segurança, fios e cabos elétricos e eletrônicos;
A empresa agrega valor ao processo de distribuição, proporcionando aos seus clientes acesso a:
 SURJUDPDVGHLQYHQWiULRLQRYDGRUGHJHVWmR FHUFDGHPLOSURGXWRVH86ELOKmRHPLQYHQWiULRDOpPGH 
cerca de 260 armazéns/filiais com 7,5 milhões de metros quadrados de espaço e está presente em mais de 280 cidades
em mais de 50 países. Fundada em 1957 e com sede próxima a Chicago (EUA), a Anixter negocia na Bolsa de Nova York
sob o símbolo AXE.

INOVAÇÃO

“Mais do que ser visto apenas como provedor e ﬁnanciador de projetos, é preciso que o governo passe a ser
visto cada vez mais como parceiro e indutor de bons projetos. E o Inova Goiás faz parte deste esforço”

Thiago Peixoto

Secretário de
Desenvolvimento
de Goiás

Inova Goiás
impulsiona negócios

GOVERNO QUER COLOCAR GOIÁS ENTRE OS TRÊS MAIORES EM INOVAÇÃO DO PAÍS
O Governo de Goiás criou uma plataforma para fomentar a inovação no
Estado. Trata-se da maior plataforma
de fomento à inovação em curso no
Brasil. O programa foi criado no ano
passado com o objetivo de colocar
Goiás entre os três que mais inovam,
trabalhando para impulsionar ainda
mais a economia goiana. O Inova Goiás
contempla um conjunto de ações coordenadas pela Secretaria de Desenvolvimento (SED), que busca aumentar a
competitividade por meio da inovação
e tecnologia. Há previsão de investimento de até R$ 1,3 bilhão em inovação para os próximos anos.
O secretário de Desenvolvimento de
Goiás,Thiago Peixoto, destaca a importância deste tipo de ação para destravar
o setor produtivo, ainda mais neste momento complicado de crise econômica.
"Em um momento de crise, com o
atualmente vivido pelo Brasil, é funda-

MultidataNews

mental aos governos a busca de soluções criativas. E o Governo de Goiás caminha nesse sentido com a criação do
programa Inova Goiás, que é a maior
plataforma de fomento à inovação em
aplicação atualmente no Brasil", aﬁrma.
A SED ﬁrmou uma parceira com a
Agência USP de Inovação, que oferecerá consultoria gratuita para capacitar
gestores públicos, o que ajudará a otimizar os resultados do programa.
Entre os benefícios para o setor produtivo, destacam-se o fortalecimento
da infraestrutura e criação de novos ambientes de excelência no Estado a ﬁm
de garantir que os empresários acessem
conhecimento cientíﬁco e tecnológico.
Para isso o governo investe na consolidação da rede de Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (Itegos) que
formarão a base da qualiﬁcação e uso
das tecnologias no Estado.
Trata-se de cerca de 40 ações que

visam estimular e promover a inovação
nos setores produtivos e a modernização da máquina administrativa a ﬁm de
ofertar melhores serviços à população.
Desde o lançamento do programa,
o governo já promoveu a automação
de diversos serviços que receberam o
Selo Inova Goiás. Entre eles, estão o
guia de trânsito animal, GTA, que agora
pode ser emitido pelo próprio produtor
a partir de qualquer computador com o
Cartão Rural; o agendamento de consultas pelo celular a médicos credenciados no Ipasgo, com o Ipasgo Fácil; o
acesso ao Crédito Automático da Goiás
Fomento, que oﬁcializou também a sua
rede de Correspondentes de Crédito e
criou o Fundo Garantidor de Investimentos; o Telemedicina, o Siga Saúde
Goiás e o Conecta SUS, da Secretaria
de Saúde; além da Plataforma de Sistemas Integradas (PSI) da Secretaria de
Segurança Pública.
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Governo reestrutura
tecnologia em Goiás
POR MEIO DE MODERNA
INFRAESTRUTURA E
TECNOLOGIA DE PONTA,
CÚPULA DO GOVERNO
ACOMPANHA PRINCIPAIS
PROJETOS EM TEMPO REAL

A

tecnologia
como
aliada. É assim que o
Governo de Goiás
está trabalhando no
planejamento e execução dos principais projetos, buscando garantir ainda maior controle
do gasto público. Para isso, estão
sendo realizadas mudanças na sua
base de gestão, com investimentos
em aplicações, sistemas de gerenciamento e infraestrutura.
"Um desses projetos é a Sala de Situação, que é gerida pela Segplan, responsável pela coordenação e
articulação com as demais áreas do
Governo do Estado, estabelecendo as
condições necessárias ao seu adequado funcionamento."O secretário
de Gestão e Planejamento do Estado
de Goiás, Joaquim Mesquita, destaca
que, nos últimos anos, a gestão estadual tem investido pesado em Tecnologia de Informação.
“Estamos construindo o maior
Data Center outdoor da América Latina, que possibilita a todas as secretarias o desenvolvimento de ações
MultidataNews

Joaquim Mesquita: “ Goiás está construindo o maior Data Center outdoor da América Latina”
ligadas à Tecnologia de Informação
que forem necessárias. Este Data Center, além da capacidade de processamento, dispõe de segurança contra
incêndios, alagamentos e quaisquer
outras ameaças”, disse.
Para o secretário, a Sala de Situação também concentra o acompanhamento de dois dos principais
programas do Governo do Estado, o
Inova Goiás e o Goiás Competitivo. “A
sala de situação permite que o governador e os secretários monitorem em
tempo real os principais indicadores da
Gestão Pública, como índices da Educação, Saúde e Segurança, além de
aferir a qualidade do atendimento direto ao cidadão, como nos postos do

Vapt Vupt. Com essa ferramenta, é
possível detectar necessidades e propor soluções com muito mais agilidade, além de diminuir custos para o
erário.”
Mesquita destacou também outras
soluções tecnológicas, como o Centro
de Controle da Secretaria de Saúde,
onde funciona o Conecta SUS, e o
Centro Integrado de Inteligência Comando e Controle, da Secretaria da
Segurança Pública e Administração
Penitenciária.
“Todas essas soluções têm
como único objetivo aperfeiçoar a
Gestão Pública, garantindo assim
um melhor atendimento ao cidadão”, destacou Joaquim Fonseca.
u
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CASE DOCNIX

Sala de
Situação:
Estratégia,
planejamento
e tecnologia
de ponta
Para o superintendente executivo
da Segplan, Bruno Perillo, Goiás sai
na frente mais uma vez ao dar início
à sua reestruturação tecnológica por
meio de várias frentes, tais como reformulação do sistema, integração
entre os órgãos, monitoramento e
controle dos programas sociais, dentre outros projetos.
“Para que este avanço iniciado
fosse possível foi necessário muito
investimento em infraestrutura”,
disse Bruno Perillo.
O superintendente da Central de
Tecnologia da Informação da Segplan, Ricardo Borges, destaca o novo
Data Center, que permitirá um
grande avanço na capacidade de
processamento e armazenamento
de dados de alta performance. “É
uma demonstração da atenção que
o governo tem com tecnologia, modernidade e inovação, o que garante
ganho expressivo em produtividade
12

e redução de custos.”

SALA DE SITUAçãO
O novo espaço é um ambiente inteligente onde o governador, vicegovernador e os secretários de
Estado podem acompanhar em
tempo real seus programas prioritários. Dessa forma, o primeiro escalão
ﬁca informado e pode ser ativo na
reunião indicando a resolução ou impacto do problema. A execução de
um projeto dessa magnitude exigiu
um trabalho preciso e complexo. O
trabalho da Multidata, que venceu licitação em 2015, deu suporte na implantação da infraestrutura.
A Sala de Situação demandou um
planejamento, que foi realizado em
parceria com outras empresas, como
a Anixter, que atuou como importadora e distribuidora da solução, e a
Barco, empresa belga e fabricante
da solução, líder mundial no forneci-

mento de solução em imagens em
alta resolução. Na sala estratégica
são: nove monitores de LCD-55 do
fabricante Barco; seis monitores proﬁssionais de 55 polegadas, todos
com tecnologia overlay touch; e,
mais seis mini-desktops para gerenciar conteúdo e saída para Internet.
Os equipamentos foram instalados para dar suporte e gerar conteúdo das secretarias. Tem ainda um
gerenciador, que contém toda a inteligência do software que consegue
captar imagens e mandá-las para as
telas. Todos os integrantes da sala
têm um token, que é integrado com
o dispositivo mobile, seja IOS, Android, desktop ou Windows, que
torna possível a inserção de comentários e decisões apresentadas na
sala de vídeo. Tudo foi implantado
com integração de um sistema de
sonorização e um sistema auxiliar ao
do vídeo.
MultidataNews

Leve moderniza
monitoramento
VAREJO

O

SISTEMA IMPLANTADO NO SUPERMERCADO PERMITE MONITORAMENTO REMOTO
Supermercado
Leve está no mercado desde 1993, e
hoje conta com
aproximadamente
160 colaboradores. Após algumas tentativas frustradas com
circuito fechado ou circuito interno de televisão (CFTV), em
2014, foi decidido desativar o sistema até que uma solução definitiva para o problema fosse
encontrada. A empresa ficou sem
monitoramento por mais de um
ano, conta o sócio diretor da empresa, Wainer Neves Mendes, até
que, em meados de 2015, contratou a Multidata.
A empresa varejista adquiriu
um sistema totalmente novo (Digital), além de montar uma infraestrutura totalmente nova. “O
Leve buscava um serviço de qualidade que foi encontrado na
Multidata. Como já havíamos
feito com a empresa toda nossa
Rede de Dados e Voz em 2003, já
conhecíamos o seu serviço”, relata Wainer.
A Multidata apresentou um
projeto que continha sistema de
monitoramento com câmeras digital IP, armazenamento de imagens por meio de um servidor e
um software de gerenciamento e
captura de imagens. Ao todo
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Cat6, para ligação das câmeras
até o switch secundário, e fibra
óptica para ligação do switch secundário ao switch principal no
qual está conectado o servidor.

Wainer Mendes relata implantação
bem-sucedida do CFTV no Leve
foram 103 pontos de monitoramento, que cobriam praticamente todo o supermercado,
estacionamento, depósito, administração, área de produção e
área externa.
São utilizados cabos de Rede

INFRAESTRUTURA
A Multidata ofereceu ao Supermercado Leve equipamentos
de ponta, que priorizam a segurança. “Essa infraestrutura facilita
qualquer ampliação de pontos de
monitoramento em nosso Sistema de CFTV”, conta Wainer. Ele
ressalta ainda que a forma como
foi feita a instalação permite que
atualizações sejam realizadas
apenas por meio da troca de equipamentos.
“Tivemos como resultado
qualidade e a segurança na captura e no armazenamento das
imagens.” O sistema permite que
vários departamentos sejam monitorados, como o RH, gerência
de compras, gerência administrativa, segurança de entrada de
loja, diretoria e, principalmente
na sala de monitoramento. “Hoje
conseguimos fazer o monitoramento remoto por meio do aplicativo.
Conseguimos
uma
infraestrutura perfeita, um sistema estável, e uma ótima qualidade de imagens”, comemora o
sócio diretor.

MultidataNews

ESSENCIAL
É TER O
ESSENCIAL
Soluções integradas
de infraestrutura de TI
Sua organização segura, você no
controle com a mobilidade e agilidade
para aumentar a produtividade.

CFTV
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Projetos
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Sistemas prediais
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