
Tania [00:01:16,910] Antes da Covid, a gente
tinha estudos que apresentavam que a maioria
das empresas, 86% das empresas, tinham um 
plano de transformação digital, mas poucas
eram bem-sucedidas. E as principais barreiras
eram os aspectos culturais, porque a 
transformação digital sem uma transformação
cultural, ela acaba não sendo bem-sucedida e 
também há o medo de cyber attacks. Só que a 
Covid não deixou espaço para esses temores. 
Em meados de março, todo mundo teve que 
pegar o equipamento que estivesse às suas
mãos, o seu computador às vezes pessoal, ou
computador da empresa ou o celular, e teve
que começar a trabalhar de casa. A gente fala
futuro: o futuro vai ser 100% remoto? Não, mas 
também não vai mais ser 100% presencial.

Fernando [00:02:10,964] Se algumas
empresas ainda viam a TI como uma área de 
retaguarda, a TI está passando a ser uma área
que faz parte da sobrevivência do negócio
como um todo, porque ela engaja as pessoas, 
ela traz informações, ela traz dados, ela traz
experiência, ela traz produtividade.

Tania [00:02:36,531] A grande pergunta não é
se você vai ser atacado, é quando você vai ser 
atacado e o que você deve fazer é se proteger
e garantir que o seu sistema seja o mais
resiliente possível de acordo com a sua
estratégia de negócio. E essa estratégia tem
que estar alinhada com a segurança do 
negócio. Então, é uma estratégia de 
continuidade de negócio, não é uma estratégia
da TI. Isso precisaria ficar claro para todos. E a 
gente tem muita tecnologia para isso.

Produtora [00:00:00,083] Queria saber, do 
ponto de vista pessoal, o que te faz brilhar o 
olho quando se fala em cloud? O que, de 
alguma forma, te surpreende, te faz pensar: 
"nossa, isso realmente é uma coisa diferente!"?

Pessoas em reunião virtual [00:00:13,596]  
Tudo bem? Olá!

Leonardo Framil [00:00:16,766] Tudo bem?

Pessoas em reunião virtual [00:00:17,684] Oi, 
pessoal! Olá a todos!

Pessoas em reunião virtual [00:00:18,810] Oi, 
pessoal. Tudo bem?

Narradora [00:00:20,395] A pandemia de Covid-
19 levou as empresas a repensarem a 
organização de sua força de trabalho com o 
home office em escala. Mas, mais do que isso, 
fez com que as pessoas repensassem a forma 
como elas se relacionam com os outros e com o 
mundo.

Fernando [00:00:35,869] As tecnologias em
nuvem permitiram com que as pessoas se 
conectassem de uma forma diferente, fizeram
com que as empresas que não estavam
preparadas e que não investiram em tecnologia
tivessem que fazer uma grande corrida para que 
eles se mantivessem ativos, questão de 
sobrevivência do negócio. A cultura de trabalhar
de forma remota passou a ser um grande
desafio das grandes empresas. Para que as 
pessoas pudessem liderar de forma remota, 
conversar com suas pessoas e manter as suas
pessoas engajadas de forma remota. E, sem
dúvida nenhuma, a tecnologia foi um grande
habilitador dessa nova transformação.
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Tania [00:03:10,565] Dentro da cloud, é toda a 
inteligência que ela agrega, é a capacidade de a 
gente poder pegar esses bilhões de dispositivos
que já estão conectados na internet e esses
dados podem gerar insights importantes para o 
negócio, para a sociedade e para o planeta. O 
que a gente pode já fazer hoje com tecnologia
disponível ao alcance das nossas mãos é muito
grande e isso realmente me faz brilhar os olhos. 
E poder ver que através da tecnologia a gente tá
empoderando pessoas, a gente tá
transformando a sociedade, a gente tá ajudando
o planeta.
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