
Evitar apostas 
arriscadas com 
o futuro
A Western Canada Lottery Corporation  
alcança grandes economias e receitas  
previsíveis para ajudar a financiar 
programas públicos 

Quem joga na loteria sente todos os tipos de emoções. Mas para quem vende os bilhetes é muito 

mais do que entreter jogadores e vencedores. 

A Western Canada Lottery Corporation (WCLC) opera como angariadora de fundos para os 

governos locais, o que exige um acompanhamento atento dos orçamentos operacionais. É por isso 

que a WCLC adotou uma abordagem de plataforma baseada em consumo para reduzir os custos 

e devolver mais dinheiro para financiar programas públicos que beneficiem as populações locais. 

“Esse é o motivo da nossa existência”, diz Michelle Valentine, arquiteta de soluções da WCLC. 

A empresa sem fins lucrativos opera atividades de loteria e jogos em nome das províncias 

de Alberta, Saskatchewan e Manitoba, além de Yukon, Nunavut e Territórios do Noroeste. 

“É isso que importa”, comenta ela. “Apoiar nossas províncias e territórios para que possam realizar 

esses serviços e programas prioritários”.

O nome do jogo

Com a missão de entregar melhores receitas aos governos, o planejamento orçamentário eficiente 

é fundamental para a WCLC, e a atribuição de recursos requer consideração, implementação 

e relatórios cuidadosos. “Somos uma empresa enxuta. Nosso objetivo é ter custos operacionais 

baixos para devolver mais dinheiro aos nossos territórios e províncias”, diz Valentine.

"Queremos que nossos sistemas apoiem os negócios", explica ela, "portanto, devemos ser muito 

estratégicos para definir para onde queremos ir e descobrir a melhor maneira de avançar". 

Setor :  Esportes  e  entreten imento

Região :  Canadá

Visão
Aumentar a eficiência dos recursos e manter 
a confiabilidade e a integridade em todo o 
sistema de jogo

Estratégia
Mudar para uma experiência de nuvem 
e um modelo operacional para padronizar e 
consolidar o ambiente de TI

Resultados
• Aumentar a previsibilidade de 

financiamento para programas públicos 

• Dá suporte a mais de 400% de crescimento 
da demanda online e acelera o retorno com 
desempenho 3x 

• Permite que os jogadores se envolvam 
onde e como escolherem sem deixar de 
proteger dados e operações privadas



Novas formas de jogar

Embora o negócio de loteria seja tradicionalmente 

baseado no varejo, a WCLC continua aprimorando 

e expandindo as formas pelas quais interage e se 

envolve com os jogadores na borda, permitindo 

atrair novos mercados e acompanhar as 

demandas dos jogadores. 

“Queremos permitir que nossos usuários 

joguem onde quiserem”, compartilha Valentine. 

Essa tendência foi acelerada pela pandemia 

da COVID-19 quando a compra de bilhetes 

de loteria em locais de varejo não era possível 

em vários períodos, regiões e restrições. 

“As pessoas agora estão acostumadas com 

essa flexibilidade. Elas querem ter opções. 

Estamos constantemente lançando mais 

recursos para que os jogadores finais tenham 

essa experiência digital e possam fazer coisas 

no celular que antes não podiam”. 

A empresa se adaptou ao permitir a retirada 

prática de bilhetes de loteria, adicionando 

mais recursos ao seu aplicativo móvel Lotto 

Spot! e lançando o Subscription Spot, uma 

nova plataforma de assinatura online, que 

permite que os jogadores se inscrevam 

em sorteios contínuos e recebam pagamento 

direto se ganharem. "Quando lançamos 

o Subscription Spot, o número de pessoas 

inscritas dobrou em uma semana e continuou 

dobrando", lembra ela. “Ver esses recordes 

de vendas foi emocionante, mas também 

saber que tínhamos a capacidade de sustentar 

o crescimento foi uma sensação muito boa”.

Ainda assim, à medida que o setor continua 

evoluindo, os princípios fundamentais 

permanecem. Valentine acrescenta: “Uma 

coisa que nunca mudamos é nosso foco 

na confiabilidade e integridade do sistema 

de loteria”. Com milhares de jogadores 

e milhões em vendas e prêmios, não há espaço 

para paralisações ou erros.

Por trás do sorteio

A infraestrutura confiável é crucial para manter 

as operações de jogos confiáveis. “Precisamos 

de muita segurança e estabilidade, do back-

end ao aplicativo”, explica Valentine.

Mas a pilha de TI da WCLC não estava 

totalmente à altura do desafio, pois 

se aproximava do fim da vida útil. “Nós éramos 

muito bons na aquisição de infraestrutura, 

mas não tão bons no gerenciamento do ciclo 

de vida. Partes do nosso ambiente estavam 

sem suporte, ou quase chegando nessa 

situação”, lembra ela. 

À medida que as necessidades dos negócios 

cresciam, o mesmo acontecia com um ambiente 

em silos. “Tínhamos racks fora dos escritórios, 

muitos data centers e prédios porque cada 

equipe tinha seus próprios requisitos de 

hardware exclusivos”, acrescenta ela.

Mudando o modelo, 
mudando as mentes

Depois de avaliar o estado de sua infraestrutura, 

a WCLC reconheceu a necessidade de fazer 

mudanças e fez uma parceria com a HPE 

para encontrar uma solução. O que começou 

como uma reforma de TI se tornou uma 

transformação de ponta a ponta, muito além 

do data center. “Isso realmente mudou nossa 

mentalidade”, diz Valentine. 

A mudança foi possibilitada pela plataforma 

da borda à nuvem HPE GreenLake, que acelera 

e simplifica a maneira como a WCLC planeja, cria 

e expande para dar suporte a seus negócios. 

A solução oferece um modelo de experiência 

de nuvem para as cargas de trabalho da WCLC, 

totalmente gerenciado e implantado no local.

Para fazer essa escolha, Valentine trabalhou 

com o departamento financeiro para 

projetar e comparar os custos de um modelo 

de compra tradicional com um modelo 

de autoatendimento totalmente gerenciado. 

Depois de mapear e analisar os requisitos 

de negócios para os próximos 5 anos, 

“as economias foram fáceis de constatar”, 

lembra ela. “Nosso departamento financeiro 

está feliz. Não estamos mais chegando a eles 

aleatoriamente e pedindo uma quantia 

X para fazer um projeto acontecer. Nós temos 

um custo mensal previsível”. 

Trata-se de apoiar nossas 
províncias e territórios para que 
possam realizar esses serviços 
e programas prioritários. Esse 
é o motivo da nossa existência”.
–  Michelle Valentine, Arquiteta de Soluções, Western Canada  

Lottery Corporation



Um histórico comprovado

A WCLC primeiro adotou a plataforma HPE 

GreenLake para seu ambiente fora dos jogos, 

que oferece suporte a operações internas. Após 

mais de um ano executando cargas de trabalho 

de back-end como serviço, optou por estender 

esse modelo para a parte dos jogos. “Temos um 

histórico comprovado com o HPE GreenLake. 

Quando levamos o plano ao conselho, não foi 

um problema”, conta Valentine. 

A equipe avaliou mais uma vez o TCO de 

5 anos, comparando três opções: permanecer 

com um fornecedor anterior, possuir 

e gerenciar a infraestrutura ou expandir sua 

plataforma HPE GreenLake. “O que mudou 

o jogo para nós foi ter o HPE Pointnext 

Complete Care. Nenhuma outra opção 

poderia atender a esses prazos e SLAs”, 

explica Valentine. O serviço de otimização 

de ambiente holístico HPE Pointnext Complete 

Care faz parte de todos os contratos HPE 

GreenLake. “Estamos recebendo suporte 

proativo e deixando de ser reativos. 

Especialmente para a parte dos jogos, essa 

é a melhor coisa que podemos fazer”.

Velocidade e escala 
de vitórias 

Valentine encontrou grande valor na 

consolidação em um ambiente padronizado 

e escalável. “Assim que vejo o plano 

de estratégia digital vindo do marketing, 

começo a planejar o que isso significa para 

minha equipe. Como arquiteta, sempre olho 

para o quadro geral”, diz ela. “Indo direto aos 

nossos componentes de hardware, sei que 

podemos responder a qualquer requisito, tanto 

para dar suporte às áreas internas quanto 

às estratégias de nossos membros”. 

O provisionamento mais rápido por meio 

da plataforma HPE GreenLake se traduz em 

experiências aprimoradas do cliente. “Quando 

uma equipe vem até nós com um projeto, ela 

não precisa mais esperar seis meses para obter 

os recursos de que precisa. No fim das contas, 

os jogadores se beneficiam desse tempo 

de resposta mais rápido”, relata Valentine. 

Ela agora segue um processo mais simples para 

planejar e fornecer capacidade: “Se precisarmos 

de computação ou armazenamento adicional, 

temos tudo pronto. Assim que a demanda 

chega, estamos prontos para encará-la”. Este 

modelo suporta opções crescentes para 

jogadores. “Recentemente, ampliamos nossa 

seção de esportes. Agora, você pode apostar 

em quase tudo que estiver disponível. Houve 

uma aceitação muito boa, com uma experiência 

perfeita servindo de base”.

O desempenho do aplicativo também está 

mais rápido. “Eu fiquei muito satisfeita 

com o HPE Synergy. Na parte do controle 

de qualidade de jogo, os relatórios passaram 

de 6 horas para 2 horas”, lembra Valentine. 

“Quando você tem mais de 50 relatórios 

para realizar diariamente, isso realmente 

agrega valor aos negócios”. O HPE Synergy 

também permite configurações diferentes para 

atender aos requisitos específicos de memória 

e computação de cada carga de trabalho, 

melhorando a eficiência dos recursos. 

Um laboratório de ideias

Ao descobrir que várias equipes precisavam 

de um laboratório, Michelle fez uma 

pergunta: “Podemos ter um ambiente 

de laboratório onde todos trabalhamos 

juntos?” Esse ambiente agora é executado 

na plataforma HPE GreenLake e permite 

que os desenvolvedores façam testes sem 

interromper a produção. 

Ele agora está aberto para a inovação, tanto 

para aplicativos internos de negócios quanto 

para novos recursos para os jogadores. “Quando 

os desenvolvedores vêm com uma ideia de 

negócio legal, agora temos definitivamente 

a capacidade de apoiá-los”, diz Valentine. 

Ela descreve um dos recursos adicionados: 

“Adicionamos uma função de verificador 

de bilhetes móvel. Agora, qualquer usuário pode 

escanear seu bilhete em casa para conferir se 

ganhou”. Essa função também fornece insights 

sobre o comportamento do usuário. “Estamos 

observando nosso tráfego de rede para saber 

quantas pessoas usam nosso aplicativo. Há 

sempre um pico logo após um prêmio de valor 

alto. E também, de manhã, algumas pessoas 

verificam seus bilhetes assim que acordam”.

Quando uma equipe vem 
até nós com um projeto, ela 
não precisa mais esperar 
seis meses para obter os 
recursos de que precisa. No 
fim das contas, os jogadores 
se beneficiam desse tempo 
de resposta mais rápido”.
–  Michelle Valentine, Arquiteta de Soluções, Western 

Canada Lottery Corporation



Uma equipe de sorte 

“Esse modelo aproximou nossas equipes. 

Ficamos muito mais colaborativos”, afirma 

Valentine. “Agora temos todos os nossos 

sistemas centralizados, em vez de gerenciar 

vários grupos diferentes. É uma experiência 

muito mais limpa para todos”. 

As equipes técnicas da WCLC também 

puderam usar uma nova ferramenta para 

obter mais insights sobre o ambiente – HPE 

InfoSight, uma plataforma de IA que gerencia 

o desempenho da infraestrutura e ajuda 

a evitar problemas na pilha de infraestrutura 

da WCLC. Valentine descreve os benefícios: 

“Costumávamos ter um ponto escuro; agora, 

temos total visibilidade sobre o desempenho 

do hardware. Prever e prevenir problemas 

remonta à nossa missão de manter nossos 

sistemas confiáveis”.

“Agora, deixamos todos se concentrarem no 

que gostam de fazer. E se você gosta do seu 

trabalho, você o faz muito melhor. Ajudou muito 

na dinâmica da equipe”, continua. “Isso vem com 

não mais trabalhar apenas com a TI tradicional, 

mas obter um serviço de ponta a ponta de um 

fornecedor e parceiro confiável”.

Sem apostas na proteção

A WCLC reforçou a continuidade das expec-

tativas de seus jogadores. “O sistema de jogo 

está sempre em operação”, diz Valentine. 

“Implementamos redundância, temos suporte 

e gerenciamento de ativos, então nos sentimos 

muito melhor sabendo que somos sólidos. Isso 

significa muito para nós”.

Valentine ressalta o valor de construir um 

ambiente seguro. “Temos dados de jogos 

e informações de jogadores que queremos 

manter no local. Então, arquitetamos toda 

a infraestrutura como uma nuvem privada 

e fizemos isso com ajuda”. 

A equipe implantou o HPE Primera para seu 

ambiente de jogos. “A garantia de 100% de 

tempo de atividade é muito valiosa quando 

você tem uma parte de jogos em execução”, 

diz Valentine. “Não há gestão do dia a dia, 

que eu acho que é a preferência de todos. 

E ganhamos um ótimo desempenho com isso”. 

Também fez a transição de suas cargas de 

trabalho não relacionadas a jogos para o HPE 

Alletra. A plataforma HPE GreenLake permite 

que a empresa evolua e adote novas tecnologias 

à medida que forem disponibilizadas. 

“É uma tranquilidade”, ela continua. “Toda 

 a organização sabe que a TI possui 

 as seguranças, o controle e o geren-

ciamento necessários”. 

A alegria de retribuir

Apesar das restrições e períodos de bloqueio, 

a demanda por loterias continua crescendo. 

“Temos jogadores maravilhosos que estão 

muito engajados. Os jogos também são uma 

boa distração dos dias sombrios durante 

a pandemia. Ainda há grandes prêmios a se 

ganhar”, compartilha Valentine.

No fim das contas, a plataforma HPE GreenLake 

está apoiando a missão da WCLC. Valentine 

explica: “O financeiro agora consegue fazer 

previsões mais estáveis. Estamos dando retorno 

mais previsível às províncias, para que recebam 

o dinheiro que esperam”.

De premiar os vencedores da loteria até 

ajudar a financiar programas que beneficiam 

toda a região, a WCLC está mudando vidas. 

“Trabalho para uma empresa que está 

aqui para fazer o bem. E isso é muito bom”, 

ela conclui. 

O financeiro agora consegue fazer 
previsões mais estáveis. Estamos 
dando retorno mais previsível 
às províncias, para que recebam 
o dinheiro que esperam”.
–  Michelle Valentine, Arquiteta de Soluções, Western Canada Lottery Corporation



Explore HPE GreenLake

Solução
PLATAFORMA HPE GreenLake
• HPE GreenLake para armazenamento

• HPE GreenLake para computação

Serviços
• HPE Pointnext Complete Care

Hardware
• HPE Alletra

• HPE Primera

• HPE Synergy

• HPE SimpliVity

Software
• HPE InfoSight

Princ ipais  parce iros
• Powerland
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