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EDITORIAL

REVOLUÇÃO DIGITAL
E A NOVA REALIDADE

as necessidades de seu consumidor e
ecentemente
tirar proveito disto, seja através de
descobri
que
aumento do lucro ou da satisfação da
estou com uma
população, é o principal desafio de
dificuldade
nossos gestores nas áreas pública e
muito grande
privada. Em minhas reuniões de neem assistir até
gócios de diagnóstico de investiao final os filmes da minha época
mento em tecnologia sempre faço
de adolescência. Vivemos atualquestão de perguntar ao gestor qual
mente na era digital aonde na
o objetivo dele ao investir num determinha juventude era impossível
minado projeto de TI. Muitas vezes
imaginarmos as transformações
Diorgil
Júnior,
fica claro que os resultados são intanque impactariam o nosso dia a
sócio-diretor e
gíveis ou que os objetivos claramente
dia. Talvez por isso fica difícil
CEO da Multidata.
nunca serão alcançados. Não podeacreditar em filmes com máquimos deixar de pensar na frente, em
nas de escrever, mocinhos e bandidos que não tinham celulares para resolverem inovar em novas ferramentas de comunicação mas prinseus problemas, carros que não interagiam com cipalmente não podemos tirar o pé da realidade pois
seus donos e computadores que não possibilitavam sem a construção adequada de uma ponte que ligue o
fazer uma busca no Google. É legal lembrar os bons hoje ao futuro estaremos fadados ao fracasso nos investempos da adolescência mas quando acordamos na timentos tecnológicos. Felizmente a consumerização
segunda-feira voltamos ao mundo real que nos da tecnologia ajudou a abrir os olhos dos gestores e socerca com suas inovações e pressão para superar- luções como WiFi,VoIP, cidades digitais, monitoramento
eletrônico e Data Center passaram a ser compreendidas
mos os desafios no dia a dia.
E é com esta premissa de vida, com um olhar fixo no pela gestão como ferramentas de melhoria de resultafuturo sem tirar os pés da realidade, que sempre procu- dos, aumento do lucro e produtividade e principalmente
rei nortear as ações estratégicas na Multidata nestes de inovação em sintonia com o futuro.
E enquanto empresa de tecnologia este sempre
mais de 28 anos de história de sucesso da empresa. Estamos na era da revolução digital ou a 4ª revolução in- será um dos desafios da Multidata - contribuir para o
dustrial e com o crescimento contínuo da internet sucesso de seus clientes. Como parceiros tecnológivivemos o momento de transferência de poder do Es- cos poderemos apoiar na gestão de ativos e com isto
tado para os indivíduos e aonde isto vai parar é um bom otimizar da melhor forma as novas ferramentas tecpapo na mesa de bar.
nológicas que surgem a cada dia e que nos pressioO que está claro e consolidado hoje é que as organi- nam a dedicarmos mais tempo ao presente e ao
zações não sobrevivem mais sem o uso da tecnologia futuro fazendo com que o passado se torne algo cada
como ferramenta de apoio aos seus negócios. Identificar vez mais distante da nossa realidade.
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Tecnologia
aliada à gestão
OPINIÃO

O

o desafio da Multidata também é
processo
de
levar integridade, confiança, qualimudança nos
dade e inovação aos seus clientes viimpõe desafios,
sando oferecer o melhor das
novos riscos,
tecnologias existentes no mercado
oportunidades
para um cliente cada vez mais exie muitas variágente.
veis. A crise já não é novidade e
Não é difícil notar que negócios
está contabilizada como barreira
são criados para o novo padrão de
para muitos negócios, e para ouexigência do mercado e frequentetros, é apenas a oportunidade de
mente fracassam por não possuírem
explorar o mercado e suas novas
Gerson Rosolim,
gestão, planejamento, monitoratendências. É comum os meios diDiretor Comercial
mento
e controle que são peças fungitais influenciarem o consumo,
da Multidata
damentais para não perder o foco e
as demandas, as ofertas e também
direção, principalmente quando se
inovar com formas diferentes de
fornecer conteúdo, serviços e produtos aos seus necessita mudar, recriar e se posicionar em um novo
clientes. Para se adequar a uma geração que cenário. Com a experiência em operações militares
consome um grande volume de informação onde o e seus cenários dinâmicos em que alterações de paconteúdo é muito descentralizado se faz necessário drões são frequentes, pretendo nortear os trabalhos
apostar nas tecnologias certas e em formas eficazes a serem desenvolvidos neste meu novo desafio à
de chegar ao seu público alvo. Em seus 28 anos de frente da área comercial da empresa acompanhando
existência a Multidata sempre teve em seus desafios o comportamento do mercado e a busca contínua de
apoiar os gestores no planejamento e no uso da tec- alternativas para inovar e manter o padrão de excenologia como ferramenta estratégica na tomada de lência que sempre foi marca de reconhecimento da
decisão. “Gastar” dinheiro com tecnologia sempre Multidata pelo mercado. O soldado sempre conhece
foi algo comumente difícil de justificar perante a alta seu objetivo, porém para que possa cumprir sua
administração. Com o advento da internet e a popu- missão os meios devem ser disponibilizados e como
larização de dispositivos móveis a tecnologia passou estratégia a Multidata irá procurar sempre entregar
a ser vista como parte do negócio e necessária para as ferramentas mais eficazes para que os seus colaotimizar processos, reduzir custos e aproximar as or- boradores estejam comprometidos em se aperfeiçoarem e se capacitarem mantendo por consequência a
ganizações de seus clientes.
A minha experiência como Oficial do Exército satisfação de seus clientes.
Certo de que estamos buscando o melhor caBrasileiro possibilitou enxergar o quão crítico é o cenário de comunicação nos ambientes organizacio- minho para concretizarmos novos negócios, estarei
nais e também como é importante entregar um sempre à disposição de nossos clientes, fornecedores
serviço com qualidade e eficiência para que seja pos- e colaboradores para realizarmos um trabalho em
sível atingir os objetivos propostos. Mantendo o foco conjunto que tenha sempre como resultado final o
e a missão de trazer gestão, tecnologia e resultados sucesso alcançado em cada desafio superado.
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Piracanjuba investe
em infraestrutura de TI

A

A EMPRESA ENCONTROU NA MULTIDATA SOLUÇÕES QUE
TROUXERAM CONTROLE, VELOCIDADE E ESTABILIDADE DA REDE
modernização dos processos de um negócio passa
necessariamente pelo investimento constante em
tecnologia. Uma empresa
com mais de 60 anos de mercado, que
funciona 24 horas por dia, como a Piracanjuba, pertencente ao Laticínios Bela
Vista, deve ter pleno controle de todos os
processos realizados em sua planta fabril.
Pensando em melhorar o tráfego de informações, a segurança dos dados e minimizar a instabilidade da rede, a
empresa buscou soluções na Multidata
em 2016 para fornecimento e
instalação/configuração de equipamentos
ativos de redes e implantação de software
de gerenciamento na planta fabril e administrativa.
A Multidata foi responsável pela comercialização e pelo projeto de reestruturação dos ativos de rede. Foi realizada a
troca de todos esses ativos da fábrica de
Bela Vista de Goiás, local onde está a
maior parte da equipe corporativa, e onde
o data center está localizado. “A lentidão
foi praticamente erradicada. Atualmente
há melhor performance da rede e é possível controlarmos o painel de forma remota, o que antes não acontecia”, relata o
head of IT da empresa, Fábio de Franca.
Hoje, a Piracanjuba é o quinto maior
6

laticínio do País, o maior fabricante de
creme de leite, o quarto em leite condensado e em bebida láctea, além de estar
entre as cinco maiores do País na produção de leite em pó e queijos.Por isso, sua
estrutura de TI deve estar à altura de todo
o volume de produção fabril.
Durante o projeto foi realizada a organização dos racks, configuração e instalação dos novos ativos da marca
Extreme Networks, além da troca dos ativos. O coordenador de Infraestrutura de
TI, Leonardo Barbosa, explica que o projeto ainda está em execução, e que o
próximo passo será a segmentação da
rede em VLAN’s (redes locais virtuais),
que contará com a participação da Multidata para execução.
A parceria teve início no final de 2016,
com a análise da infraestrutura existente
na época. A partir desse estudo, a Multidata apresentou a proposta de reestruturação para as trocas dos ativos de rede,
principalmente para a mudança dos
switches do “core” da rede de dados e do
data center. “Após a análise apresentada
pela Multidata, iniciaram-se as tratativas
comerciais. O processo de implantação
começou em março deste ano, com a instalação dos ativos e a organização dos
racks de acesso espalhados por toda a
nossa fábrica”, conta Leonardo.

O processo de implantação foi finalizado em abril, com a instalação dos ativos
e organização dos racks do data center e
rack core.
Investir em novos recursos mais eficientes e modernos pode poupar o infindável tempo que se despende em
serviços de manutenção de equipamentos antigos. Essas manutenções, se frequentes, podem deixar setores inteiros
inoperantes por longos períodos de
tempo. A antiga infraestrutura vinha
apresentando alguns problemas como
baixa taxa de transferência (chamada
throughput) dos antigos ativos; falta de
padronização, pois os equipamentos
eram originados de diferentes fabricantes;
falta de gerenciamento, pois boa parte
dos antigos ativos não possuíam funcionalidade de gerenciamento e por serem
de diferentes fabricantes era praticamente
impossível gerenciar de forma centralizada; e, por fim, falta de documentação.
“Não possuíamos uma documentação atualizada dos racks e da ligação dos
pontos nos racks. Isso era uma demanda
enorme”, afirma o diretor.
Após as substituições, o principal
benefício, para Leonardo, foi o aumento
do throughput na rede de dados. “Passamos a ter enlaces de dados entre
nosso data center e rack core 10 vezes
MultidataNews
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DETALHES DO PROJETO

NEGÓCIOS

Alguns dados do projeto da Multidata na
Piracanjuba

- Instalação física dos equipamentos em
24 racks remotos, core de rede e
datacenter;
- Instalação de 46 switches da marca
Extreme Networks em substituição aos
antigos equipamentos;
- Configuração inicial dos switches e interfaces ópticas;
- Instalação e configuração do software de gestão para todos os novos ativos;
- Realizada a troca de mais de 710 unidades patch cords e 80 fusões ópticas
em todo site e datacenter;
- Reorganização e documentação de 24 racks.

mais rápidos”, conta. Já para o usuário final foi perceptível o aumento de
performance da rede, alguns serviços
que possuem uma grande dependência de uma maior taxa de transferência de rede, como o caso do Citrix, por
exemplo, tiveram um grande ganho
de performance, diminuindo a quantidade de incidentes e reclamações à
equipe de Infraestrura de TI.
Quanto à experiência com a Multidata, Fábio de Franca pontua que a empresa foi profissional durante todo o
processo e que o trabalho foi feito de
maneira que impactasse o cotidiano da
empresa da menor forma possível. “A
Piracanjuba não para, por isso quisemos fazer a transição da forma mais
branda possível. Foram oito finais de
semana até a conclusão do serviço. A
equipe se adaptou muito bem, além de
ter se antecipado nas implementações”,
relatou Fábio.
Para Leonardo Barbosa, a relação foi
muito positiva, já que, segundo ele, a
Multidata os apoiou não apenas na
etapa inicial do projeto, como durante
o levantamento das premissas e necessidades da Piracanjuba para a reestruturação da infraestrutura de rede.
“O trabalho foi realizado com bastante comprometimento. As trocas
dos ativos e a organização dos racks,
mesmo com as dificuldades do nosso
8

negócio por se tratar de um ambiente
de alta disponibilidade e baixa tolerância a falhas, foram realizadas dentro das janelas de manutenção,
permitindo a operação 24x7 de nossas fábricas”, completa.
Para Luiz Moreira, Diretor de Operações da Multidata, o projeto implantado na Piracanjuba foi muito
bem-sucedido, pois na parte de projeto
envolvemos o cliente e o fabricante para
desenharmos a melhor solução de
acordo com a demanda do projeto.

SOBRE O LATICÍNIOS BELA VISTA

O Laticínios Bela Vista possui um
portfólio com mais de 140 produtos,
distribuídos nas marcas Piracanjuba,
Pirakids, LeitBom e Chocobom,
comercializados em todas as regiões
do Brasil. Com faturamento de R$ 3
bilhões e capacidade de processamento de 5 milhões de litros de leite
por dia, gera mais de 2,5 mil empregos diretos e possui quatro unidades
fabris, localizadas em Bela Vista de
Goiás (GO), Maravilha (SC), Governador Valadares (MG) e Dr. Maurício
Cardoso (RS). A empresa é uma das
cinco maiores indústrias de laticínios
do Brasil e vem recebendo importantes reconhecimentos nacionais e
internacionais relacionados à marca
Piracanjuba, aos produtos e à gestão.

Fábio de Franca
“A Multidata foi profissional
durante todo o processo”

Leonardo Barbosa
“Reduziu a quantidade de incidentes e reclamações à equipe de TI”

Luiz Moreira
“O case da Piracanjuba é um
dos nossos desafios em 2017”
MultidataNews

Uma solução de gerenciamento moderna, intuitiva e de fácil instalação.

Ideal para aplicações com até 100 câmeras por
servidor, VideoXpertTM Professional
tem janelas e menus amigáveis e proporciona
navegação intuitiva.
A solução reúne todas as funções em uma única
máquina e sua instalação é muito simples,
permitindo que se obtenha o máximo do sistema
com rapidez e agilidade.

Fale com nosso time comercial.
Tel: 0800 7289 110 ou (11) 4501-3434
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GESTÃO PÚBLICA

Mais estabilidade e rapidez

A

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS RENOVA EQUIPAMENTOS DE REDES

mbiente com administração centralizada, que
ofereça
atendimento
veloz, reduza o tempo de
espera, e que contenha um sistema
de gerenciamento conﬁável são as
condições idealizadas para qualquer
prestador de serviços. Parece utópico, não? Mas foi esta a descrição
dada pela equipe de tecnologia da
informação da Secretaria de Estado
da Saúde de Goiás (SES-GO) ao serviço entregue pela Multidata.
Qualidade do serviço prestado,
com foco na humanização e excelên- Tiago e Luiselena apontam que novos equipamentos deram maior segurança de dados
cia no atendimento, que utiliza a tecnologia da informação para oferecer
os serviços da saúde pública. Esta é da solução implantada para Secreta- tralizada todos os switches. Na outra
a estratégia da SES-GO a qual a Mul- ria e Superintendências. “Também ponta, o usuário ﬁnal ganhou mais
tidata fez parte. Essa parceria teve foram substituídos 6 cabos ópticos agilidade e estabilidade da rede.
início em 2015 com a abertura do interligando os racks distribuídos na “Hoje na SES-GO tudo é feito no
processo de aquisição de soluções de sede ao novo equipamento de core computador, usando a rede de
rede. Segundo o gestor de TI e ana- de rede. Os switches core antigos dados para acessar sistemas corpolista da área de redes, Tiago Guima- que foram substituídos já eram equi- rativos, sistemas do ministério da
rães, o contrato foi ﬁrmado em pamentos com mais de 10 anos de saúde e sistemas da própria SESnovembro de 2016, sendo que a ins- uso, apresentavam constante trava- GO. A substituição dos cabos de
talação física e conﬁguração dos mento e estavam com muitas portas ﬁbra óptica e de todos os switches
equipamentos começou em feve- queimadas”, diz a gerente de TI, proporcionou mais disponibilidade
da rede, bem como melhoria no tráreiro de 2017 e levou cinco meses Luiselena Luna Esmeraldo.
Um dos motivos que levaram à fego, ou seja, a rede não cai e o acesso
para ser concluído. O treinamento
da equipe de administração de redes substituição foi a defasagem em ca- aos sistemas e aos dados está mais
pacidade e recursos de gerencia- veloz”, explica a gerente.
terá início no mês de agosto.
Quanto à experiência com o traPara fortalecer e expandir os ser- mento de equipamentos, segurança
e
convergência,
o
que,
segundo
os
balho
com a Multidata, o gestor e a
viços de saúde pública, a tecnologia
se faz fundamental, até para extin- proﬁssionais do órgão, comprome- gerente da área de tecnologia desguir os ruídos na comunicação. Por tia a sua conﬁabilidade pois a rede creveram como muito proveitosa.
isso, todos os equipamentos antigos de computadores travava a todo “A equipe é muito atenciosa e quana sede da SES/GO foram substituí- momento. Outra razão foi o próprio liﬁcada tecnicamente. Pronta para
dos. Houve fornecimento e instala- crescimento da rede de dados, que trabalhar em qualquer horário.
Realmente tem sido uma ótima
ção/conﬁguração de equipamentos levou a antiga estrutura ao limite.
Entre os principais benefícios da parceira, ajudando-nos sempre a
ativos de redes, tais como: switches,
conjunto de portas, interface óptica, substituição está a expansão da rede encontrar as melhores soluções
solução de gerenciamento de rede, lógica e a assertividade no tráfego diante das diﬁculdades encontrarack, serviços de instalação e conﬁ- dos dados. Com esta atualização é das ao longo de todo o processo”,
guração, transferência de tecnologia possível administrar de forma cen- pontua Luiselena.
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IPASGO, tecnologia
a favor do usuário
INFRAESTRUTURA

U

m ambiente que recebe
milhares de visitantes
por dia deve ter uma estrutura tecnológica preparada
para
atender
esta
demanda. Pensando em se atualizar, o IPASGO (Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do
Estado de Goiás) encontrou na
Multidata a solução para problemas que vinha enfrentando.
Apesar de sua estrutura ter
quase 30 anos, a preocupação dos
seus gestores foi em oferecer o melhor serviço a seus usuários. As
operações realizadas crescem a
cada dia. Informações de exames,
consultas e procedimentos precisam estar sincronizadas. Por isso,
houve troca do cabeamento estruturado, projeto iniciado em 2014.
“O projeto de cabeamento estruturado contemplou cerca de
2.200 pontos de rede com suporte
ao padrão cat6, backbone de ﬁbra
ótica, switches de borda e core,
controladoras de rádios wiﬁ e software de gerenciamento de rede”,
detalha o gerente de Planejamento
e Sistema de Informações, Murilo
Moreira de Oliveira.
Outro ponto que preocupava no
IPASGO era a área de segurança,
com a falta de um melhor controle
de entrada e saída do prédio. O
novo projeto implantou o sistema
de videomonitoramento e controle
de acesso, incluindo serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações tecnológicas. Em ambos,
houve treinamento para as equipes
12

Murilo de Oliveira

“Houve redução de 50% dos chamados técnicos (na área de TI) e,
com maior velocidade da rede,
ampliou-se a produtividade da
equipe.”

de redes/telecomunicações e de segurança da informação.
Para entender melhor como
essa troca foi relevante, é preciso
entender que todo o funcionamento do órgão é sustentado por
meio de cartões, daí a necessidade
de uma estrutura que suporte simultaneamente todas as operações. O cartão é requisitado todas
as vezes em que se realiza um procedimento ou consulta. “Ele é utilizado nos municípios e nossa
estrutura de tecnologia de informação deve estar preparada para
coletar e armazenar todos estes

CASE DOCNIX

dados, uma parte fundamental do
processo”, explica o diretor de
Gestão e Planejamento do órgão,
Fausto Pontes da Cruz.
Segundo o diretor, como era
um cabeamento muito antigo, os
transtornos eram constantes. Na
época, optou-se pela utilização de
um padrão de rede francês que, alguns anos depois, caiu em desuso.
Apesar de algumas substituições terem sido realizadas, eram
inúmeros os problemas envolvendo o antigo cabeamento, tais
como mau contato em conexões,
escassez de peças de reposição no
mercado e desempenho insatisfatório. “Estávamos enfrentando um
problema de sustentação de informática, uma defasagem de estrutura física.”
Tais diﬁculdades se deram ao
aumento do número de usuários
do sistema, que chega a 600 mil em
Goiás, e também do número de
pessoas no GOIÁSPREV, a previdência do Estado, que demanda
esforço por ter, atualmente, quase
60 mil usuários cadastrados.
Os principais benefícios do
novo cabeamento estruturado, segundo Murilo, foram o signiﬁcativo aumento de velocidade de
tráfego de dados, maior nível de
segurança e gerenciamento de
equipamentos.
“Merece destaque também a redução de cerca de 50% dos chamados
técnicos
envolvendo
incidentes em estações de trabalho
e a implantação de rede sem ﬁo
MultidataNews
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corporativa. Os ativos e o software
de gerenciamento de rede possuem interfaces de conﬁguração
bastante amigáveis, sendo ao
mesmo tempo simples e ﬂexíveis,
o que permite acompanhar rapidamente a contínua evolução institucional. ”
Houve acréscimo de produtividade também devido ao aumento
da velocidade da rede, que passou
de 100 Mbps (50 Mbps em alguns
casos) para 1000 Mbps. Ao mesmo
tempo, diversos usuários passaram a ter acesso à nova rede wiﬁ,
uma novidade na sede do Ipasgo.
Essa rede sem ﬁo permitiu conectar celulares, tablets, notebooks e
até estações de trabalho dotadas
de placas de rede wiﬁ à rede corporativa, o que trouxe alívio à
rede cabeada e permitindo maior
mobilidade de dispositivos.
CONTROLE

Maior segurança para seus
usuários é prioridade de qualquer
prestador de serviços, seja ele público ou privado. Com o IPASGO
não é diferente. Pensando em deixar funcionários e usuários mais
seguros, o projeto encontrou na
Multidata a solução para a questão. Houve implantação do sistema de vídeomonitoramento e
MultidataNews

controle de acesso, incluindo serviços de suporte técnico, treinamento, manutenção e atualizações
tecnológicas.
“O sistema representou um
marco histórico, pois não havia
nada do tipo na sede da autarquia. A sensação de segurança dos
colaboradores aumentou radicalmente, uma vez que diversos
casos de furto e de acesso indevido ocorreram no passado sem
que se pudesse realizar qualquer
tipo de auditoria”, reﬂete Murilo.
Houve fornecimento de câmeras de uso geral, câmeras para
elevadores, câmeras speed dome
(PTZ) e modernas câmeras com
visualização “360º simultâneos”,
todas elas com suporte ao protocolo IP.
O projeto contemplou ainda a
montagem de sala de videomonitoramento, servidores de gravação de imagens, sistema de
controle de acesso de pessoas e
veículos, central de alarme de incêndio, sistema de controle de
acesso de perímetro e sistema de
telemedição de umidade/temperatura.
O projeto ainda é maior: a meta
é substituir a vigilância atual, composta por pessoas armadas em
todos os 65 postos do IPASGO,

CASE DOCNIX

Sala de
controle:
Fausto Pontes
destaca que
usuário e equipe
se sentem mais
seguros

pelo acompanhamento remoto,
por meio de câmeras. “Já tivemos
problemas com furtos, roubos, entradas de pessoas que não vinham
efetivamente com o objetivo de ter
acesso aos nossos serviços, entre
outros. Caso surja algum problema no interior, a equipe aciona
a segurança do Estado para ir até
o local veriﬁcar o ocorrido”, completa Fausto. Já os funcionários
poderão acessar o prédio apenas
por meio de biometria.
Fausto ressalta que a parceria
IPASGO/Multidata foi uma muito
proveitosa devido ao aumento do
nível de sustentação do sistema, e
que as reclamações advindas dele
são muito raras.
“São mais de um milhão de
procedimentos de laboratório clínicos processados por mês no sistema estabilizado. São melhorias
trazidas pela Multidata”.
Murilo aﬁrma que não há dúvidas em validar a qualidade da
empresa em diversos serviços envolvendo tecnologias de rede, videomonitoramento e controle de
acesso. “A Multidata sempre agiu
com proﬁssionalismo e ﬂexibilidade, participando ativamente na
propositura de soluções e até assumindo responsabilidades adicionais. ”
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Equipe Multidata
tem foco no cliente
GESTÃO INTERNA

F

EMPRESA É RECONHECIDA POR QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS E ATENDIMENTO

undada em 1989, a Multidata sempre foi reconhecida no mercado regional e
nacional por oferecer serviços de qualidade e ter os melhores
parceiros de infraestrutura de tecnologia do País. Outro ponto de
destaque é que normalmente a
empresa é destacada por seus
clientes, nas quase três décadas de
atuação, pelo seu competente quadro de colaboradores.
A Multidata sempre teve a capacidade de formar grandes equipes, destaca o CEO do Grupo,
Diorgil Júnior, reforçando que a
atual é uma das melhores “safras”
da empresa. “Somos exigentes
desde o primeiro dia. Quem está
na Multidata, sabe da nossa preocupação com a entrega e com a satisfação do cliente.”
A “Estratégia Multidata de
Qualidade”, destaca o Diretor de
Operações, Luiz Moreira, não é
um programa interno, é uma ﬁlosoﬁa corporativa. “É a mesma há
27 anos. Toda equipe está voltada
para o cliente e possui um conjunto de habilidades especiais. Em
todos os treinamentos da empresa, sempre relembramos o
compromisso para a satisfação
contínua do cliente. A Multidata
possui políticas bem deﬁnidas que
se tornam atitudes no dia-a-dia
dos colaboradores e na execução
dos projetos”, disse.
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Obernan, Luiz, Ademir e Jaime: parte da equipe Multidata
responsável pelo desenho de soluções e implantação de projetos

Para Obernan Cunha Cavalcante, analista de Implantação Sênior, a percepção do cliente sobre
o foco da Multidata só aumenta a
responsabilidade de quem está na
equipe. “O próprio cliente já sabe
o que quer e já conhece a política
de qualidade da empresa. Quem
entra na equipe, já é cobrado interno e externamente para manter
essa “certiﬁcação”, essa aprovação
do mercado”, disse.
Obernan contou que é uma característica que está no DNA da
empresa.”Dessa forma, procuramos prestar o serviço de forma

mais efetiva possível. Essa cultura Multidata sempre existiu e
antes de entrarmos aqui, já conhecíamos. É um reconhecimento do mercado que agora
cabe a nós, cada geração de colaboradores que chega para a empresa, manter.”
Ademir Alves Teixeira, coordenador de Projetos, destaca o equilíbrio e competência como grande
referenciais desta nova fase da Multidata. “Outro fator relevante é o
companheirismo vivenciado por
todos dentro da equipe que compõe a Multidata hoje” destacou.
MultidataNews

HID Mobile Access®

Identiﬁcações móveis seguras para dispositivos inteligentes.
Um novo padrão para o controle de acesso físico.
Mais podereso, ﬂexível e seguro, que permite o uso dos
tradicionais cartões e também Smartphones.

