
Marcos Malfatti, da CenturyLink: ambiente
político-econômico inibe crescimento
O presidente da multinacional comenta, em entrevista exclusiva para TelComp,
os entraves do setor, tendências em tecnologia e prioridades de investimentos

As mudanças pelas quais o mercado de telecomunicações vem passando
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têm contribuído para a aceleração da criação de um ambiente cada vez
mais digital, tanto do ponto de vista do consumidor final quanto das
corporações que encaram a transformação digital. Na entrevista a seguir,
o presidente da CenturyLink, Marcos Malfatti, explica como a companhia
vem trabalhando no Brasil e aponta as principais tendências tecnológicas. 
 
Para ele, o principal fator inibidor de negócios é o ambiente político-
econômico. “O baixo crescimento da economia, um histórico recente de
subsídios e desonerações para diferentes setores da economia e as
visíveis dificuldades para aprovar reformas necessárias para ajustar as
contas públicas colocam as grandes decisões de negócios em compasso
de espera”, afirmou.   
 
(Foto: divulgação/CenturyLink )

TelComp: Como você enxerga a dinâmica do mercado de
telecomunicações no momento atual?   
Marcos Malfatti: O mercado de telecom como um todo vem passando por
mudanças importantes que foram aceleradas nos últimos anos. Na escala do
consumo doméstico, a transição dos serviços de voz tradicionais para serviços
digitais, concomitante com a ampliação do alcance e capacidade de serviços
móveis possibilitou a criação de um novo consumidor “digital”, com acesso a
novas ofertas e maior expectativa de qualidade e forma de atendimento às
suas necessidades. Na escala do mercado corporativo, este novo consumidor
criou a necessidade de uma verdadeira revolução na infraestrutura e sistemas
para adequar as ofertas e processos a estas novas demandas. Este é o
desafio da transformação digital. A grande questão é que a necessidade de
readequação acentuou-se, para as empresas brasileiras, em um momento
político e econômico difícil. Estamos já há alguns anos com um cenário que
não ajuda o planejamento e aprovação de investimentos em geral nas
empresas. 
  
Onde estão as oportunidades? 
O grande desafio das equipes de TI está em criar condições para que suas
empresas executem esta transição para o modelo digital com o mínimo de
investimentos. Para a CenturyLink, que está focada na oferta de infraestrutura
de serviços de telecom, segurança, data center e cloud, este é um momento
de muitas oportunidades. Podemos ajudar nossos clientes fornecendo a
infraestrutura necessária para suportar seu modelo de negócios digital. 
  
Quais são as prioridades de investimentos da CenturyLink? 
Para entender o que temos adiante é necessário ver o caminho que estamos
percorrendo nos últimos anos. Nesse período nossos projetos foram
orientados à ampliação de nossa capacidade e variedade de ofertas, sempre



focados em itens críticos como a segurança e as opções de infraestrutura
necessárias para ajudar nossos clientes a preparar as bases para a
transformação digital em suas empresas. O fim de 2017 e início de 2018
também foi o período onde fizemos a transição de marca de Level 3 para
CenturyLink. 
  
Em telecom, tivemos ampliações de backbone, principalmente no Nordeste do
Brasil, a entrada de novos produtos como Hybrid WAN e novas
funcionalidades para produtos de balanceamento de carga. Ampliamos
também acordos e circuitos que possibilitam acessos diretos às principais
nuvens, como Google, AWS, Azure, Oracle e outros. O objetivo deste
movimento é ofertar ao cliente uma solução ágil e segura de seus clientes,
fornecedores e colaboradores às suas informações, onde quer que estejam.
Uma das premissas básicas do modelo digital de negócios. 
  
Em data center, além de expansões de capacidade e energia em São Paulo e
Rio de Janeiro, já começamos a trazer para a região produtos consolidados da
CenturyLink USA, como, por exemplo, o Cloud Application Manager, um
ambiente de gestão multicloud, que permite a seus usuários administrar
workloads em múltiplas plataformas de forma simples e amigável. Esta
ferramenta já vem se mostrando um fator importante na otimização de
recursos computacionais distribuídos em diferentes pontos de processamento. 
  
Como está a questão da segurança no ambiente corporativo? 
No início de 2017, a CenturyLink, ainda como Level 3, divulgou o “Security
Index”, estudo realizado em conjunto com o IDC para identificar a maturidade
da segurança da informação e da infraestrutura corporativa de TI das
organizações brasileiras. Todos os anos, apresentamos nosso Informe sobre
Ameaças com dados estatísticos obtidos de nossa operação global de
securitização. No reporte desse ano, o Brasil aparece como o quarto país no
mundo na geração de tráfego malicioso, atrás dos Estados Unidos, Rússia e
China. 
  
A CenturyLink também ampliou a atuação. O que foi feito? 
Acompanhando os investimentos em infraestrutura, ampliamos nossa atuação
comercial, com a inauguração de filiais e contratação de equipes em Estados
como Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Goiás e Espirito Santo. Ou seja,
estamos nos preparando para estar mais próximos e mais atuantes em nossos
clientes com as soluções que eles necessitam para suportar seus negócios em
processamento físico ou em nuvem. Olhando adiante, a expansão contínua
destes serviços, acompanhando a demanda de nossos clientes e a evolução
de nossos próprios canais de atendimento digital com tecnologias multicloud e
SD-WAN, por exemplo, são as tendências. 



  
Quais tecnologias têm mostrado maior potencial para impulsionar os
seus negócios? 
As tecnologias de transmissão, como DWDM, rádios, 5G e até mesmo o
satélite são meios importantes para o transporte e distribuição de informação.
Para um país imenso como o Brasil o desafio da universalização ainda é um
imperativo. Temos muito mercado nas regiões Centro-Oeste e Norte que ainda
sofrem com carência de infraestrutura e para estas áreas estas tecnologias de
acesso ainda são fatores de crescimento. A internet das coisas (IoT) e o SD-
WAN são complementos importantes que nos permitem implementar redes
híbridas e gerenciadas em plataformas digitais. Isto nos permite ampliar nossa
capacidade de oferta nestas regiões. 
  
Nas regiões mais bem-atendidas, como o Sul e Sudeste, há um rápido
crescimento nos volumes contratados. Hoje, já é bastante comum ofertas de
portas em Gbps. Isso, aliado à necessidade de conexão às diferentes nuvens,
é um componente crítico de desempenho para clientes corporativos. A
CenturyLink tem uma grande vantagem neste ponto, com uma ampla rede
mundial que alcança mais de 60 países e que está diretamente conectada a
milhares de AS em todo o mundo. Essa grande capacidade de conexão
permite a nossos clientes serviços mais eficientes, com menos hops e latência
para disponibilizar sua informação. 
  
Quais os principais fatores que inibem, retardam ou encarecem os
investimentos no Brasil? 
Hoje, o principal fator inibidor de negócios é o ambiente político-econômico. O
baixo crescimento da economia, um histórico recente de subsídios e
desonerações para diferentes setores da economia e as visíveis dificuldades
para aprovar reformas necessárias para ajustar as contas públicas colocam as
grandes decisões de negócios em compasso de espera. Ninguém quer investir
sem uma visibilidade mínima de demanda, e todos querem aguardar mais um
mês para tomar suas decisões acreditando que com isso podem mostrar
alguma economia em seus planos. Para a sorte de nós, fornecedores de
infraestrutura, existe a pressão pela modernização dos canais com o público
final que terminam em algum momento quebrando esse impasse e obrigando a
tomada de decisões. 
  
Do ponto de vista da operação, existem os entraves já conhecidos do
mercado, como as demoras em liberação de licenças, as negociações de
direitos de passagem, a carga tributária. Estes são fatores que sempre
estiveram presentes no mercado e não representam dificuldades “adicionais”,
mas para empresas como a CenturyLink, que tem um forte código de conduta



ética, representam um esforço adicional frente a outros players do mercado
que atuam de forma mais “criativa” para contornar estes obstáculos.

Esta é a primeira de uma série de entrevistas que a TelComp está conduzindo
com suas associadas. Quer participar? Tem alguma sugestão? 
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