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SOMOS DO TAMANHO
DO SEU PROJETO
A Westcon-Comstor possui o time ideal para auxiliar na transformação
do seu negócio rumo à nova era digital. Nossa equipe de especialistas
está pronta para ajudar você a tirar projetos de todos os tamanhos do
papel, com um portfólio completo dos maiores fabricantes do mundo.

White Label
Serviços profissionais
com sua marca

WTBC
Ambiente tecnológico
de demonstração
de produtos e hands-on
Marketing
as a Service

Equipe de Engenharia
Pré-Vendas
Partner Portal
Todas as ferramentas Westcon-Comstor
em uma única plataforma:
• E-commerce
• Configurador
• Consulta de estoque
• Rastreamento de pedidos

Nextlevel
Programa de consultoria especializada
em segmentos de mercado

Aceleração de Nuvem
• BlueSky: gerenciamento de contratos na Nuvem
• Marketplace: para impulsionar suas demandas em Cloud
• Data Analytics: dashboard dos seus negócios
• Programa de Canais: EDGE for Cloud

Estamos prontos para atender você:
contato-smb.br@westcon-la.com.br | (11) 5525-7300
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Soluções Financeiras
Personalizadas
POC
Proof of Concept
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A

edição 20 de Infor Channel é bem mais
que especial. Além de reportagens
que trazem um norte sobre o futuro
do setor de Tecnologia de Informação,
fizemos a segunda edição do Amigo Secreto
do Canal e superamos o número da primeira
versão, que circulou no ano passado. Mas o
caráter de especial se dá sobretudo porque
foi a última que coordenei enquanto fiz parte
da família Infor Channel.
Despedidas não fazem muito sentido
para mim. Não acredito que quando o ciclo

Projeto Gráfico
www.LPART.com.br

Comercial

comercial@inforchannel.com.br

Atendimento ao leitor
contato@inforchannel.com.br
Tel: 11 2272-0942
Infor Channel
é uma publicação
da Editora Mais Energia.

se fecha tudo se acaba. Pelo contrário.
Fica tudo o que se conquistou, coisas
boas e coisas ruins. Infor Channel fez
parte da minha realidade por exatos dois
anos. Foi um período de atualizações e
muito aprendizado sobre o mercado de TI.
Sigo feliz por tudo o que conquistei nesse
tempo. E desejo muito boa sorte à nova
editora, Irene Barella.
Até breve
Boa Leitura
Flávia D’Angelo

www.inforchannel.com.br
Impressão
Referência Gráfica
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Em ascensão
Projetos de biometria facial tendem a aumentar
à medida que a tecnologia se populariza
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m meados de 2017, a Gol Linhas Aéreas passou a oferecer
check-in usando reconhecimento facial como meio de autenticação. Por meio do aplicativo para
celular, passageiros de voos nacionais e internacionais cadastram
a biometria facial e podem usá-la
para fazer check-in nos voos. Alunos também podem usar uma selfie para comprovarem a identidade
em aulas de ensino a distância.
Funcionários são autenticados ao
passarem por câmeras e têm seus
acessos permitidos ou negados
a determinadas áreas de companhias. E, em meio a multidões, pessoas estão sendo identificadas.
Essas são algumas das aplicações que evidenciam o uso da tecnologia de reconhecimento facial.
Para Danny Kabiljo, diretor da
FullFace, a mudança do ambiente físico para o digital tem sido
um dos principais propulsores da
adoção da biometria facial, cujas
soluções estão presentes em diversos setores, como mercado financeiro, saúde, varejo, aviação,
educação e vários outros.
A FullFace tem atuado mais
fortemente em três mercados: o
financeiro, o de saúde e o de educação a distância. É dela também o
projeto da Gol. “A biometria facial
está evoluindo e sendo testada no
mundo inteiro. Até 2021, tecnologias de biometria devem superar
a marca de US$ 30 bilhões. Isto
mostra a grande projeção de crescimento e hoje o mercado já está
abraçado com tecnologias de biometria e voz”, disse Kabiljo.
Um relatório da ResearchAndMarkets prevê que o mercado global de reconhecimento facial salte
de US$ 3,85 bilhões em 2017 para
US$ 9,78 bilhões em 2023. A região
da Ásia-Pacífico, diz o estudo, representa 16% do mercado total e é
a com maior índice de crescimento.
A necessidade por segurança tem
impulsionado o aumento deste
mercado. Além disto, a tecnologia
mais eficiente, a entrada de novos
fornecedores e o lançamento de
variadas aplicações — que vão de
proteção para casa, gerenciamento
de identidade a investigação criminal — contribuíram para a expansão
do setor.

06-11_Biometria.indd 7
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A adoção da biometria como
um todo e, principalmente, a facial tem aumentado nos mais
diversos segmentos, tanto em
iniciativas do setor público como
no privado. No setor público, os
projetos são mais voltados para
segurança, como, por exemplo,
identificar pessoas de interesse
em meio à multidão. Já entre as
iniciativas privadas a autenticação, seja para identificação ou
para evitar fraude, está entre as
mais populares e pode ser aplicada para, por exemplo, identificar
um cliente do banco no aplicativo,
no ATM ou na agência.
Para Rafael Vida, gerente de
soluções biométricas da NEC no
Brasil, a biometria facial ganha
destaque por se tratar de uma
tecnologia não invasiva e que não
requer ação da parte que pode ser
identificada, como ocorre com a
impressão digital, que demanda a
leitura das pontas dos dedos.
Para o mercado financeiro, de

06-11_Biometria.indd 8

Danny Kabiljo,
da FullFace

saúde e no varejo, o reconhecimento facial deve ganhar popularidade como forma de adicionar
mais uma etapa de segurança.
Uma das apostas é o uso de biometria facial no processo de autenticação nos aplicativos, uma
vez que praticamente todos os
smartphones vêm de fábrica com
câmera fotográfica — o que não
ocorre com leitura de impressão
digital. “Basta tirar uma foto, selfie, e submetê-la ao sistema ou
aplicativo para fazer a comparação facial”, explica Vida. Além de
conveniente, os fabricantes asseguram que a biometria facial tem
alta acuracidade.
Na NEC, o principal projeto
no Brasil para o setor público foi
o fornecimento de tecnologia de
biometria facial para a Receita
Federal. O sistema, instalado nos
principais aeroportos, faz o reconhecimento biométrico facial de
forma automática e não invasiva,
por meio de imagens captadas

por câmeras. Além das câmeras, o
projeto incluiu servidores e o aplicativo de reconhecimento facial;
e foi integrado aos sistemas já
existentes na instituição.
As câmeras monitoram quem
está passando pelo corredor
“nada a declarar” na saída, na
área do desembarque, para identificar rostos que sejam de interesse da Receita Federal. De
acordo com Rafael Vida, da NEC,
é feita uma análise com base em
diversas informações, como imposto de renda, malas, quantidade de dias que a pessoa ficou na
viagem, local de origem do voo,
entre outros. “Todas as informações são correlacionadas”, disse.
Há também a possibilidade de a
Receita cadastrar previamente
pessoas que desejem identificar
na chegada ao País.
O sistema identifica os rostos
das pessoas em tempo real e os
confronta com uma biblioteca de
rostos conhecidos. O sistema de
reconhecimento facial brasileiro
trabalha com duas câmeras de
alta resolução instaladas na área
de “nada a declarar” da aduana
em cada aeroporto. Os rostos de
todos os passageiros são comparados com uma lista de rostos
conhecidos que representam alvos que devem passar pelas inspeções alfandegárias. Quando o
sistema identifica um passageiro
cujo rosto bate com o de um alvo
previamente selecionado, um sinal vermelho é enviado ao oficial
alfandegário em serviço, que irá
então se aproximar do alvo e iniciar a inspeção.
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Oportunidades

Para o canal, atuar com soluções
de reconhecimento facial pode representar um promissor nicho de
negócios. A FullFace, empresa especializada em inteligência facial,
precisa de canais para fazer a integração dos sistemas. “Temos buscado parcerias para isto”, revelou
Kabiljo, acrescentando que os projetos sempre envolvem diferentes
empresas, além do cliente. Questionado sobre o perfil do parceiro
que busca, o diretor apontou itens

14/11/2018 23:26

REVOLUCIONE A GESTÃO DOS SISTEMAS
DE ENERGIA COM A ENGETRON
Amplo portfólio de Nobreak/UPS para aplicações de 0,7kVA a 6,6MVA
com tecnologia de Gestão IoT
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Engetron IoT
Gerencie seus nobreaks de qualquer lugar
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Vencedora da categoria “Proteção e Gerenciamento de Energia”, da Escolha do Leitor Infor Channel,
a Engetron está há mais de 40 anos no mercado de soluções de energia.
A ESCOLHA DO LEITOR

2018

CATEGORIA: Proteção e Gerenciamento de Energia

$
Programa
de Canais
UpSales

Facilidades
de Pagamento
FINAME, BNDES

Sistema
de Cotação
Online

Tecnologia
e Inovação
100% Nacional

40 anos de
Confiança e
Credibilidade

Acesse: www.engetron.com.br/solucao e saiba mais
sobre as vantagens de ser um parceiro Engetron.
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Marcio Lambert,
da IDEMIA

“

Em números fica
difícil precisar,
mas, se pegar os
grandes bancos,
que são grandes
consumidores
de tecnologia,
vemos que não
tem nenhum
que esteja
fornecendo
produto com
biometria
facial. Somente
aí vemos o
tamanho de
mercado a ser
explorado

como saber lidar com inovação e
aberto ao processo de aprendizado pelo qual passam fornecedores
e clientes até configurar o projeto.
Rafael Vida, da NEC, aponta
que a biometria facial é, hoje, a
que está sendo mais solicitada e
diz que existe um vasto mercado
a ser explorado. “Em números
fica difícil precisar, mas, se pegar
os grandes bancos, que são grandes consumidores de tecnologia,
vemos que não tem nenhum que
esteja fornecendo produto com
biometria facial. Somente aí vemos o tamanho de mercado a ser
explorado” ressaltou, acrescentando que, além da identificação
para autenticação, o reconhecimento facial pode ser usado para
reconhecer um cliente importante assim que chega ao estabelecimento, como banco, restaurante,
hotel etc.
A NEC vende tanto diretamente quanto por meio de integrador.
O canal precisa ter, neste caso,

06-11_Biometria.indd 10

conhecimento de tecnologia em
integração de sistema, mas não
necessariamente em biometria.
Para Marcio Lambert, diretor
comercial da área de identificação da Idemia, o mercado de
biometria facial pode ser separado em dois grandes grupos: o
de reconhecimento facial voltado para aplicações com objetivo
de aumentar nível de segurança
e confiabilidade de transações, e
o de identificação de pessoas em
tempo real em lugares com aglomerações, como aeroportos e estádios. O maior impulsionador do
crescimento da biometria facial,
na visão do executivo, tem sido
o aumento das fraudes e a busca das empresas por mecanismos
de proteção. Ele adverte que o
canal que quiser atuar neste segmento busque especialização em
biometria para oferecer algo além
do conhecimento no desenvolvimento e integração de tecnologia
da informação.

Rafael Vida,
da NEC

Ampliando
portfólio

O Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil) viu na
tecnologia de biometria facial uma oportunidade para
ampliar o leque de serviços
prestados. A empresa lançou
uma solução de reconhecimento facial para o varejo
com o apelo de aumentar a
segurança e reduzir fraudes.
Além da consulta de crédito,
o cliente do SPC Brasil pode
ter acesso à ferramenta que
faz validação por meio da
biometria facial para, por
exemplo, avaliação de crédito. “O objetivo é identificar
se a pessoa é ela mesma ou
se há fraude, como alguém
usando dados de terceiros”,
explicou Noilton Pimentel,
gerente de bureau de crédito
do SPC Brasil.
O produto passou por
uma fase de testes antes de
ser lançado, em junho deste
ano, para o varejo. No piloto,
conta Pimentel, o SPC testou
a ferramenta em operações
pequenas para ver como seria a experiência do pequeno
lojista. Os testes duraram
30 dias e envolveram quatro
empresas. “Já no piloto
evitamos algumas fraudes”,
contou. O foco é a venda
de uma solução a preço
acessível para empresas de
pequeno e médio portes.
O varejista precisa ter
uma webcam. Na hora
em que fizer a consulta de
credito, além dos documentos tradicionais, solicita ao
consumidor para tirar uma
foto dele. O sistema faz a
varredura para confrontar a
foto com a base de dados e
identificar a identidade e as
informações da pessoa. “É
gerado um score de similaridade e apontado se há
dado divergente”, explicou.
Atualmente, o SPC trabalha
com um parceiro para a parte
de biometria.

14/11/2018 22:37

*Consulte seu representante comercial na Tech Data
para conhecer as condições desta campanha.
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“

Nossa meta
é buscar e
criar soluções
capazes de
resolver os
problemas
de diferentes
setores,
identificando
e trazendo
para dentro
da Ingram
Micro não
só talentos,
mas também
soluções e
tecnologias
cada vez mais
inovadoras
para todas as
organizações
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ENTREVISTA || POR PAULA ZAIDAN

mir
O

ano de 2018 foi de aposta
para a companhia que investiu em novos talentos não
só para IoT e saúde, como também
telecomunicações. Segundo Luis
Lourenço, Chief Country Executive
da Ingram Micro Brasil, o objetivo
da empresa é expandir cada vez
mais a atuação para outros mercados e verticais da indústria e,
em conjunto com os canais e fabricantes, desenvolver e oferecer
soluções completas que atendam
às diferentes áreas de negócio.
“Nossa meta é buscar e criar
soluções capazes de resolver os
problemas de diferentes setores,
identificando e trazendo para dentro da Ingram Micro não só talentos, mas também soluções e tecnologias cada vez mais inovadoras
para todas as organizações”.

Luis Lourenço,
da Ingram Micro
Brasil

12-13_entrevista.indd 12
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IoT na

da Ingram
Micro Brasil

Hoje, a Ingram Micro está focada em três grandes verticais (saúde, telecom e governo). Esse último com soluções de colaboração
e novos modelos de comunicação
dentro do ambiente de trabalho.
A estratégia da companhia é
seguir direcionando o crescimento do mercado, não apenas de
distribuição de TI, mas de tecnologia no país. Diante da mudança
do papel do distribuidor, que não
apenas entrega tecnologia, mas
cria e fornece soluções inovadoras, capazes de atender a diferentes necessidades do mercado,
Lourenço explica que a estratégia
principal é estreitar ainda mais a
relação com os canais parceiros,
pois eles são parte essencial desse novo modelo de negócio que
envolve a distribuição de TI.

12-13_entrevista.indd 13

Qual a expectativa da Ingram
Micro para IoT?
A nossa expectativa é enorme.
Enxergamos IoT como uma parte
importante das de inovação para
todas as empresas. Podemos
citar alguns pequenos exemplos
de atuação de IoT que mostram
sua importância para o futuro dos
negócios como em agronegócios,
com devices que fazem a análise
de dados e podem identificar os
melhores momentos para se realizar
uma colheita. Em saúde: com os
wearables capazes de saber o nível
de açúcar no sangue de um paciente
e alertá-lo para tomar uma injeção
e em smartcities, com soluções que
conectam as pessoas e toda a área
urbana por meio dos dispositivos
móveis com o objetivo de formar um
mercado econômico cada vez mais
sustentável, melhorando a qualidade
de vida da população.
A distribuidora passou o
ano fechando novos acordos
comerciais como Barco, VERTIV,
Plantronics e outras. Todas
aumentam a penetração da
companhia em novas verticais de
mercado. Qual seu planejamento
estratégico nesse sentido?
Estamos investindo e apostando em
novas tecnologias constantemente.
Temos hoje a maior cobertura

geográfica do Brasil e queremos
expandir ainda mais. Nossa meta é
atender a todas as organizações e
verticais do mercado com a maior
gama de soluções e tecnologias
disponíveis. Em 2018 estendemos
nossa atuação em diferentes
segmentos como UCC (Unified
Communications and Collaboration)
com parceiros do porte de Barco,
ViewSonic e Plantronics, que
oferecem tecnologias como
projetores profissionais, soluções
de conectividade e colaboração
e headsets; para o segmento de
soluções de energia de TIampliamos
a nossa parceria com a Vertiv,
oferecendo novas soluções de
missão crítica como réguas
inteligentes, KVMs, gabinetes e
racks; em Advanced Solutions e
soluções de data center trouxemos
a Nutanix, parceira especializada
em infraestrutura hiperconvergente.
Também ampliamos nosso portfólio
com soluções de CRM em uma
parceria inédita com a Salesforce,
onde disponibilizamos para os
canais toda a plataforma de serviços
da Salesforce para CRM de vendas,
atendimento, comunidades,

inteligência, desenvolvimento,
marketing, e e-commerce; para
o mercado omnichannel fechamos
um acordo com a Genesys
e disponibilizamos soluções
para contact centers
e experiência do cliente.
Como a Ingram Micro enxerga
o Brasil pós-eleições no cenário
macroeconômico?
Continuamos enxergando o Brasil
da mesma maneira como víamos
antes: um país com grandes
oportunidades e enorme potencial de
crescimento. Sabemos de todos os
desafios políticos, econômicos e de
densidade demográfica que o Brasil
oferece, mas estamos em um país
com um PIB de mais de R$7 trilhões,
o que proporciona um mundo de
oportunidades. A TI é hoje o principal
agente para a transformação 4.0 que
o país precisa. Estamos presentes em
todos os grandes eixos econômicos
do Brasil, como sudeste, norte e
nordeste, centro-oeste e sul, e somos
o distribuidor com maior atuação
nacional porque apostamos no
potencial desse mercado e queremos
continuar acelerando o crescimento
dos negócios.
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Como sua empresa está
reagindo às oportunidades
e aos desafios da
computação em nuvem?
Kleber Oliveira, da Vmware

Amanda
Almeida,
da Brasoftware
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Temos mais de 30 anos de mercado e tivemos que reinventar nosso
negócio por diversas vezes. Somos
uma empresa 100% nacional, competindo com grupos globais e isso
nos trouxe uma necessidade de
estarmos sempre à frente para que
continuássemos sendo relevantes
aos nossos clientes e parceiros.
Com Cloud não foi diferente. Há
mais de 15 anos, já tínhamos
iniciativas em nuvem, percebendo
que era uma nova e excelente
oportunidade para mais uma vez
transformar a Brasoftware. Mas
sem sombra de dúvidas foram
nos últimos anos que ampliamos
nossas ofertas, estruturas e
serviços e atualmente já temos
50% das nossas vendas no modelo
de cloud. Sempre nos colocamos
como um parceiro consultivo ao
cliente, buscamos dar a ele inúmeras possibilidades, ajudando-o a
desenhar a melhor solução desde a
análise de seu ambiente atual, com
o apontamento de possíveis problemas relacionados à segurança e
desenho de estratégia de jornada
para a nuvem, envolvendo nossos
diversos parceiros, utilizando, na
composição do cenário, soluções de
nuvem híbrida, IaaS, Paas e SaaS,
e também a entrega de serviços de
otimização contínua e migração e
sustentação com nossos planos de
serviços gerenciados.

Meu
amigo
secreto
é...
A

Infor Channel apresenta a segunda
versão da reportagem especial Amigo
Secreto do Canal. Mais uma vez, os executivos de mercado foram os próprios protagonistas do mercado. A partir do convite, as empresas
participantes enviaram suas perguntas à redação
e, logo depois, receberam a pergunta que deveriam responder. Todo o processo foi feito de forma
a preservar as identidades dos participantes para
que soubessem seus amigos secretos somente na
publicação desta edição. Foram dois meses intensos de trocas de e-mails que resultaram nas páginas a seguir. Aproveitem!

Falando exclusivamente do
mercado Brasileiro, na sua visão,
quais serão as duas maiores
tendências de TI que os clientes
mais focarão seus investimento
em 2019 e por quê?
Amanda Almeida, diretora de
Marketing da Brasoftware

A primeira tendência é hiperconvergência. Os principais fornecedores da área tiveram a oportunidade de desenvolver e adaptar
suas ofertas ao longo dos últimos
anos. Em 2016 e 2017, todos
Jorge Ribkin,
passaram a construir sólidos
country manager casos de sucesso em diversas
da Veeam no
indústrias. Soma-se a isso o fato
Brasil
de que diversas corporações implementaram essa tecnologia em
ambientes restritos para testes
e, agora, com suas experiências,
estão mais seguros e informados
para desenvolver seus business
cases. A segunda é proteção e
gestão de dados. Além das novas
leis sobre uso e proteção da
informação (GDPR, LGDP, BACEN
4474 etc.), o crescimento exponencial dos dados aliado às novas
aplicações (IoT, IA) deixa claro
que as abordagens tradicionais
de proteção e gestão de dados
não estão aptas para responder
no tempo requerido pelas áreas
de negócio e compliance.

Em quais tendências
tecnológicas você aposta
seu crescimento para o
próximo ano?
Sandra Maura, CEO da TOPMIND

Luciano
Kubrusly, CEO
da Officer
Distribuidora

14-31_AS.indd 14

Em que tipo de produtos você
está apostando seu crescimento
no próximo ano?

Quais são as perspectivas para o
mercado de Distribuição no Brasil
em 2019?

Luís Rogério Moraes, CEO da EsyWorld

Fabiano Ornelas, diretor
de canais da Dell EMC

Sendo um distribuidor de mais
de 40 fabricantes, e cada um
deles com uma gama enorme
de produtos diferentes, não
conseguimos, e nem devemos, apostar em um produto
específico para o próximo ano.
A nossa missão é apostar na
qualidade, no conhecimento
e na experiência de nossos
Gerentes de Produtos, Vendedores e Gerentes de Canais,
para apoiarmos da melhor
maneira possível todas as
nossas revendas a desenvolverem e crescerem o seu negócio,
com todos os fabricantes que
representamos, independentemente do produto que cada um
produz/desenvolve.

O mercado de Distribuição de Tecnologia da
Informação vinha enfrentando anos desafiadores desde 2013. Quando analisamos os
resultados do último estudo setorial patrocinado pela ABRADISTI, verificamos que no
triênio 2014/2016, o setor sofreu uma retraMariano
ção acumulada da ordem de 21%, sobre suas
Gordinho, diretor- receitas anuais. Contudo, 2017 apresentou
executivo da
um crescimento de 7,5% sobre os números
Abradisti
de 2016 e a expectativa é repetirmos esse
crescimento em 2018. Uma vez concretizado
esse cenário de recuperação, o setor entra em
2019 com um viés de alta. Se somarmos a
essa expectativa otimista, as demandas por
novas tecnologias mais a reposição de produtos e serviços de TI pelo mercado, estaremos
frente a frente com excelentes perspectivas
de crescimento para o setor. Temos razões
para acreditar que 2019 deverá inaugurar um
ciclo de expansão para a distribuição de TI.

O ano de 2019 será o da consolidação das cinco tendências tecnológicas que irão transformar cada vez
mais os negócios: a Internet das
Coisas (IoT), a Multi-Cloud (múltiplas infraestruturas de nuvem),
Fabiano Ornelas, o conceito de Software-Defined
diretor de canais (seja ele Data Center ou Storage),
da Dell EMC
a Inteligência Artificial e Machine
Learning e a Computação Imersiva
e Colaborativa. Essas cinco tendências têm direcionado os investimentos da Dell Technologies – que
combina o poder de sete marcas
líderes da indústria (Dell, Dell EMC,
Pivotal, RSA, SecureWorks, Virtustream e VMware), para oferecer soluções de infraestrutura inovadoras
aos clientes. Nos últimos três anos
a companhia investiu mais de US$
12 bilhões em Pesquisa e Desenvolvimento. Hoje, somos a única
empresa do mercado que oferece
um portfólio completo de soluções,
produtos e serviços tecnológicos
para suportar os grandes pilares
dessa transformação digital.
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Fábio Baltazar,
diretor de
Marketing e de
Produto da SND
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Qual a vantagem competitiva que mais
chama a atenção para a escolha da
distribuição de um produto?

Como sua empresa trata o o crescimento
de negócios por subscrição ou SaaS e
atua para fidelizar um cliente?

Pedro Al Shara, CEO da TS Shara

Sandro de Camargo, VP LATAM de Canais e
Alianças da CA Technologies

Mais do que uma ponte entre fabricantes e
revendas, a distribuição deve ter como compromisso ser uma facilitadora de oportunidades em todas as pontas. Uma preocupação
cada vez mais recorrente, tem sido oferecer
pacotes e oportunidades que realmente
agreguem valor às demandas diárias dos canais, com opções que permitam explorarem
outras formas de receita, a partir da venda
de serviços complementares. Existem muitas questões envolvidas e que precisam ser
levadas em consideração, muito mais que
qualidade, preço, benefício fiscal, importação
ou produção local, enfim, nossa preocupação
aqui é, obviamente, colocar a SND à frente
dos concorrentes na distribuição de produtos
de tecnologia e informática oferecendo aos
nossos parceiros um mix adequado onde
todas a pontas possam lucrar.

Nossa experiência mostra que a fidelização do cliente que consome produtos
de cibersegurança se apoia nos seguintes aspectos: tecnologia avançada, suporte especializado e custo-benefício.
Ou seja, produtos de alta performance
com um preço competitivo e atendimento local especializado. Acompanhar
e medir a “jornada do cliente” em todos
os pontos de contatos, também é fundamental. Nós buscamos entender as
necessidades dos nossos clientes e os
movimentos do setor para criar produtos que atendam aos desafios atuais.
Além disso, nossos produtos possuem
interfaces web intuitivas, que facilitam
a gestão das equipes de TI e SI e ajudam na tomada de decisão, garantindo
uma boa experiência do usuário.

Quais tecnologias darão
suporte à transformação
digital dos negócios?

Percebe-se a cada dia, a especialização dos canais na venda de
soluções baseadas em novas abordagens tecnológicas. Como o
seu canal acredita que estas informações devam ser direcionadas
pelos fabricantes para que os clientes consigam entender os
impactos e benefícios delas em seus negócios?

Silvio Mota, Director Alliances, Channels &
Indirect Sales da Red Hat

IoT, 5G, Cloud, Big
Data, Blockchain darão suporte à Transformação Digital e,
durante esta jornada,
não podemos desprezar a Segurança
Rodrigo Garcia,
da Informação – toda
Diretor de Canais a massa de dados
e Vendas da
críticos e sensíveis
Trend Micro Brasil
que está por vir irá
demandar a aplicação
de novos métodos de
defesa. Já é conhecido
que cibercriminosos
têm causado prejuízos altíssimos (financeiros e de reputação)
para empresas. Neste
processo de transformação digital, a exposição aos ataques
será ainda maior e
novos cuidados e modelos de segurança
deverão ser aplicados.
Tecnologias de Segurança que agregam
AI, Machine Learning,
APIs e Automação
serão necessárias.
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Paola Scampini,
Vice-Presidente
de Marketing,
Canais e Alianças
da BLOCKBIT

Marcela Daniotti, Gerente de Canais da Nutanix

A Microsoft é uma empresa de serviços inteligentes na
nuvem focada na Transformação Digital dos clientes. Nossa
missão é empoderar cada pessoa e cada organização no
planeta a conquistar mais e nossos parceiros nos ajudam a
trazer essa missão para o dia a dia dos nossos clientes. A
Microsoft também assumiu o compromisso de democratiFelipe Podolano, zar a Inteligência Artificial. Por meio da plataforma Azure,
diretor de canais nossos parceiros podem criar soluções de IA, enquanto ajue vendas para
dam os clientes a transformar seus negócios. Entendemos
pequenas e
que criar experiências mais atraentes para seus clientes,
médias empresas
empoderar seus funcionários e reinventar como operam e
da Microsoft
transformam seus produtos e serviços são elementos funBrasil
damentais dentro dessa visão de transformação digital.

Na sua opinião, a tecnologia existente hoje será a base
para a transformação digital ou podemos esperar algo
ainda mais inovador?
Claudio Tancredi, country manager da Hitachi Vantara Brasil

Sandra
Maura, CEO da
TOPMIND

Ainda precisamos compreender de forma mais abrangente a
velocidade e a amplitude da revolução tecnológica em que estamos inseridos. Hoje, bilhões de pessoas estão conectadas por
dispositivos móveis que possuem alta capacidade de processamento e armazenamento, possibilitando acesso ao conhecimento de forma sem precedente. As novas tecnologias, como
Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), veículos autônomos, nanotecnologia, biotecnologia, entre outras, estão no
início construindo e amplificando umas às outras. Dessa forma,
acredito que algo ainda mais inovador está por vir, pois estamos
fundindo as tecnologias do mundo físico biológico e digital.

Como percebe
a necessidade
por gestão
inteligente e
disponibilidade
de dados em
seus clientes?
Jorge Ribkin,
country manager
da Veeam no
Brasil

Julio Moretti,
diretor
comercial
do Grupo
Qualität IT

O mundo está
tomado por um
mar de dados. Estruturados ou não,
gerados interna
ou externamente,
armazenados no
datacenter ou em
nuvem, multinuvem, os dados
estão sempre no
centro dos negócios. Sejam eles de
uma aplicação mais
crítica, legado, ou
ainda para revelar
padrões e tendências para buscar
ideias inovadoras,
o ponto é que estamos utilizando uma
enorme quantidade
de dados, para
tomadas decisões
e transformá-los
em previsões e
Insights. Então,
daquela máxima de
que o dado é o novo
petróleo, nunca fez
tanto sentido gerir
e proteger o seu
dado com unhas
e dentes. Qual
cliente não busca
redução de Opex ou
Capex? Quem não
busca melhorar o
provisionamento?
E obter melhores
resultados analíticos? Diariamente,
nos deparamos
com clientes que
nos procuram para
resolver situações
como estas e a
adoção de uma
estratégia de SDS
(Software Defined
Storage), muitas
vezes é o aliado
para aqueles que
desejam transformar a sua infraestrutura de TI para
um futuro onde as
aplicações serão
disponibilizadas
on-line.
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Existe uma tendência
de venda de produtos
de infraestrutura como
serviços. Como vocês
estão se posicionando
com seus distribuidores
sobre isso?
Vanderlei Rigatieri, presidente
da WDC Networks

Sabemos e entendemos
a tendência de vendas
de infraestrutura como
serviços que está por
vir. Temos sempre como
objetivo respeitarmos
Marcela Daniotti, sempre o trabalho e o
Gerente de Canais investimento de nossos
da Nutanix
parceiros. Estamos
cientes que eles podem
e devem se envolver em
transações do tipo “as a
service.

Quais as ações conjuntas
que distribuidor e
fabricante podem tomar
para vencer a crise
econômica, agravada pelo
aumento do dólar?

Luis Lourenço,
Chief Country
Executive da
Ingram Micro
Brasil

Qual a estratégia para manter o
distribuidor relevante na cadeia
de suprimento?

Como o fabricante pode ajudar
o distribuidor a compreender os
produtos que vende, de maneira a
atender as necessidades dos clientes?

Camilo Stefanelli, CEO da Compaq Brasil

Camillo Di Jorge, Country Manager da ESET

Esse movimento por parte dos
fabricantes é cíclico: enquanto alguns
tomam essa decisão, outros revertem
a mesma. Vemos também fabricantes
que iniciaram os seus negócios de
forma direta enxergarem a distribuição
e o seu ecossistema de valor através
dos canais como peça chave para o
crescimento de seus negócios. A estratégia é investir em treinamentos para
as revendas atuarem como verdadeiras
consultoras; em parcerias, para oferecer
mais soluções inovadoras e completas,
que podem suprir além da necessidade
pontual; e reforçar sempre as vantagens que só o distribuidor possui, como
o alcance e força de vendas que as
fabricantes não têm; a garantia de um
estoque seguro, já que é a distribuidora
quem se responsabiliza por possíveis
danos e roubos; e pós-venda especializado em criar relacionamentos e renovar os negócios. Sem essas e outras
tarefas, a fabricante pode se dedicar,
por exemplo, à inovações e novidades
para ganhar cada vez mais mercado.

A transformação digital vem
oferecendo cada vez mais modelos de negócios e ferramentas
para nossos clientes, o que traz
a necessidade dos fabricantes,
distribuidores e canais estarem
juntos para discutirem o momento de cada cliente, ampliando a interação para níveis sem
precedentes. Portanto, para os
fabricantes, esta mudança é
uma grande oportunidade de
estar mais próximo do distribuidor, não apenas para que
este compreenda os produtos
que comercializa, mas para
entenderem juntos as ‘dores’ e
demandas dos clientes finais. A
inovação contínua de produtos
e serviços depende de informações cada vez mais detalhadas,
e portanto esta proximidade é
fundamental para o sucesso de
todas as partes envolvidas, seja
o fabricante, distribuidor, canal
e/ou cliente.

Silvio Mota,
Director Alliances,
Channels &
Indirect Sales da
Red Hat
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Carlos Brito, diretor geral da
Arrow ECS no Brasil

Kleber Oliveira,
diretor de canais
da Vmware
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Idealmente os fabricantes poderiam, junto aos
distribuidores, disponibilizar listas de preços em
Reais (R$), seja com validade semanal, mensal,
trimestral ou até mesmo
anual. Porém, muitos
distribuidores e fabricantes possuem restrições
para assegurar o risco
da moeda, principalmente na volatilidade que
temos enfrentado. Este
tipo de alternativa poderia ajudar em um modelo
transacional. Para projetos maiores podemos,
como fabricantes, avaliar
a possibilidade de descontos adicionais e, naturalmente, ser solidários
ao tema. Outras sugestões seriam campanhas
focadas e direcionadas
para mercados sensíveis
a preço, criação de bundles, promoções sazonais
baseadas em descontos
para linhas de produtos
específicos, dentre outras alternativas.

Um dos grandes desafios para
desenvolver um canal de vendas via
integrador é tornar este parceiro em
um especialista capaz de advogar
pelo seu produto. Quais medidas você
considera mais assertivas e eficientes
para promover essa transformação?

Como seus produtos e
serviços irão contribuir
para as novas tendências,
como a Inteligência
Artificial e Machine
Learning, e o seu impacto
no mercado em 2019?

Paola Scampini, Vice-Presidente de
Marketing, Canais e Alianças da BLOCKBIT

Décio Krakauer, presidente da Ramo
Sistemas

É essencial investir em capacitação e eventos próprios para
se manter próximo ao canal e
garantir a ele intimidade com os
produtos e com a proposta do
fabricante. Acreditamos que o
Eduardo Lopes,
modelo tradicional de programa
gerente geral da
de canais não atende mais às
Riverbed no Brasil necessidades dos parceiros. Por
esse motivo lançamos o Rise,
um programa inovador, flexível
e rentável com ferramentas de
marketing robustas, programas
reestruturados e descontos
simplificados. É importante
levar em conta os modelos de
negócios e preferências de consumo dos clientes para gerar recompensas para todos os tipos
de parceiros. Também provemos muito conteúdo para que o
canal esteja sempre informado
das tendências de mercado e
novas tecnologias.

Camillo Di
Jorge, Country
Manager da
ESET

IA e ML são tecnologias que, no
contexto da segurança cibernética, proporcionam mecanismos
de verificação aprimorados,
maior velocidade de detecção
de ameaças e alta capacidade
de detectar irregularidades, o
que traz maior proteção para
as empresas e sem dúvidas são
tendência para a área, desde que
atuando em conjunto com outras
tecnologias. Na ESET, essa tendência já é realidade. O ESET Enterprise Inspector é a ferramenta
endpoint da ESET que funciona
coletando dados em tempo real
e compara com um conjunto de
regras para detectar automaticamente atividades suspeitas. Já
o ESET Dynamic Threat Defense
utiliza 3 modelos diferentes de
machine learning para analisar
amostras e simular o comportamento do usuário.
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Edivaldo Rocha,
CEO da CorpFlex
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Qual a estratégia para a montagem de um portfólio de
ofertas para agregar valor aos clientes, sem gerar dúvidas
com o time interno e conflitos entre fabricantes?

Pensando em fabricantes com um portfólio amplo
de soluções, como o integrador entende a atuação
do fabricante?

Rodrigo Garcia, Diretor de Vendas e
Canais da Trend Micro

Mauro Capellão, diretor de Canais da
Symantec

A concorrência é natural e ajuda na evolução tecnológica e redução
de custos. O papel de um Service Provider é entender os benefícios
e diferenciais de cada solução e encaixá-la às necessidades de cada
cliente, mesmo que isso envolva mais de um fabricante. Nosso foco
é oferecer a melhor solução para o cliente, resolvendo os problemas
com tecnologia de ponta, otimização de processos e redução de
custos, tendo envolvimento no negócio e entendimento das necessidades técnicas, processos e pessoas. Todos devem estar cientes
que não existe solução única para problemas diferentes, portanto a
atualização deve ser constante, independente de marcas.

Concordo que trabalhar focado e de maneira segmentada
é primordial para qualquer fabricante que disponha de um
portfólio abrangente, que venda soluções e também para
quem está do outro lado, ou seja, o integrador. Ir para
o mercado de maneira generalista, não é nada assertivo
no sentido de chegar ao seu público-alvo. E quanto mais
customizado e específico for o produto, maior essa necessidade. Por isso, buscar canais ou parceiros especialistas,
seja em alguma tecnologia, vertical de atuação, tipo ou
tamanho de negócios, é mais do que mandatório.

Nos últimos anos, houve
um boom de startups com
soluções inovadoras para
problemas específicos de
grandes empresas. Como
o distribuidor pode se
aliar a essas novas ideias
e trabalhar lado a lado
com essas startups para
inovação e aumento
de produtividade
do negócio?
André Scatolini, VP de
Infra Technologies &
Solutions da Resource

Sandro Sabag,
diretor de
operações da
ApliDigital
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Como empresas novas,
pouco reconhecidas e por
consequência com baixa
cobertura geográfica, a difusão das soluções precisa
ser feita por empresas que
possam ajudá-las a gerar
escala, apoiando-os na
identificação de revendedores, ajudando na transferência de conhecimento
e capacitação acerca das
soluções, habilitando estas
revendas sobre políticas
comerciais, formação de
preços, divulgação da marca e do produto, localização
de moedas, fiscais e de
taxas, políticas regionais
de exportação/importação, concessão de crédito,
processo de faturamento,
logística e suporte técnico
de pré e pós vendas. Em
resumo a distribuição é a
engrenagem que possibilita que excelentes produtos/soluções posicionem-se da forma merecida no
mercado global, regional ou
vertical, fazendo com que o
produto e a marca tornem-se sucesso de vendas.

Silnei Kravaski,
diretor executivo
da Planus

Na busca por transformação digital, o
que as empresas mais têm buscado para
otimizar sua cadeia de supply chain?

Com o achatamento de
cadeia cada vez mais latente
vivenciado no mercado,
quais os principais desafios
estruturais, de processo
e principalmente de
tecnologia enfrentados para
sair do modelo tradicional
da cadeia de distribuição
e chegar na ponta
diretamente?

Alexandre Moreno, diretor de
serviços do Mercado Eletrônico

Pedro Al Shara,
CEO da TS
Shara

A transformação digital permitiu a conexão
dos sistemas de diferentes fornecedores,
oferecendo comunicação e informações
precisas em tempo real, com fábricas se
tornando mais conectadas e automatizadas,
permitindo visibilidade completa da cadeia
de suprimentos. Este processo traz inúmeros
desafios e burocracias para o setor de supply
chain, por isso, a abordagem para digitalizar
a área é a integração de tecnologias de ponta
apropriadas às operações remodeladas, com
apoio de nobreaks para manter a operação
em funcionamento durante todo o processo.

As tecnologias emergentes ainda
estão embrionárias e com baixa
aderência a realidade da maioria
das industrias, além do alto custo de
aquisição e desafios de implantação.
Qual a estratégia que vocês estão
apostando para driblar estes desafios
e seus concorrentes, para acelerar
a adoção destas tecnologias pela
indústria/cliente?
Cristiano Felicíssimo, diretor de PréVendas da Seal Telecom

Eficiência é um fator crítico para a
competitividade e até para sobrevivência das organizações. Pensando nisso,
nós oferecemos soluções por modelo
de subscrição e ou SaaS, para que nossos clientes possam adotar as soluções
Sandro de
gradualmente. Além disso, investimos
Camargo, VP
para oferecer facilitar as implementaLATAM de Canais ções, para que companhia esteja cada
e Alianças da CA vez mais preparada para apoiar os
Technologies
clientes na adoção das tecnologias.

Jasper Perru, diretor da unidade
de Gestão Empresarial da DB1
Global Software

Paulo de Godoy,
gerente geral de
vendas no Brasil
da Pure Storage

Na Pure Storage acreditamos no efeito inverso. O
Produto é um pedaço menor no contexto. A Arquitetura e a Integração são tão
ou mais importantes e com
componentes constantes
de Atualização Tecnológica. Não vemos vantagem
competitiva em eliminar
esse parceiro tão estratégico que é o distribuidor. É o
ponto central de replicação
das novas tecnologias para
as Revendas e também um
importante fator de viabilidade Financeira e Fiscal.
Além de uma carteira de
clientes e canais extremamente variada, o distribuidor oferece a nós um know
how tanto geográfico, que
pode servir aos nossos
interesses de mercado,
como o caso da inserção de
nossos produtos em dadas
regiões, como fonte agregadora de leads. E quanto
a REVENDA, a visão de
venda direta me parece pobre de valor agregado tão
necessário para a correta
Experiência de Usuário do
Cliente Final.
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Mauro Capellão,
Diretor de
Canais da
Symantec
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Qual é a
transformação que
você está passando
para se adequar às
novas necessidades
do mercado.

Mais do que captar e armazenar um grande volume de dados, é
importante que saibamos o que fazer com toda essa informação,
para assim extrairmos dela insights valiosos. Você considera que
o segmento no qual opera está alinhado a esse novo momento?

Leandro Laporta,
Diretor de Arquitetura
de Soluções para AL da
Orange Business Services

Seal Telecom atua com 5 unidades de negócios: Audio
& Video, Comunicação Unificada, Broadcast, Building
Information e Segurança. As duas últimas (Building
Information e Segurança) estão evoluindo rapidamente na análise de dados de forma inteligente e produtiva, utilizando-se de tecnologias de machine learning,
inteligência artificial e big data, uma vez que capturam informações de diferentes sensores, via dados,
som e imagem. A análise inteligente destes dados
aliado a correlação e regras de negócios previamente
determinadas permite a identificação de padrões de
funcionamento e eventos, que é primordial hoje em
dia para a perfeita gestão do negócio do cliente.

A famosa Transformação Digital que
falamos diariamente
com os nossos clientes fez com que os
fabricantes também
tivessem a necessidade de se adequar
em diversos aspectos, pois mais do
que nunca a palavra
“Integração” passou
ser fundamental. Não
existe transformação
se não houver um
portfólio que seja, ao
mesmo tempo, amplo
e integrado, permitindo que diferentes
produtos trabalhem
de forma conjunta e
criando uma solução
integrada. Mesmo
com um portfólio
completo, teremos
a necessidade de
trabalhar em conjunto
com diferentes produtos e soluções de
mercado para manter
o conceito de solução
integrada. Passamos
a ter que conhecer
mais de outras tecnologias. Diferentes
produtos de diferentes fabricantes faz
com que tenhamos
canais que tenham
capacidade técnica
e comercial para
compor uma proposta
adequada. Ou seja,
temos que apoiá-los
a definir suas novas
parcerias e alianças.
Nosso time de canais,
vendas e técnico teve
e irá manter um processo mais efetivo de
capacitação própria
para que assim possa
compartilhar com os
nossos canais em
como apresentar aos
nossos clientes uma
proposta de valor
onde fique claro como
estamos apoiando
nesta transformação.

Marcelo Rezende, Country Manager da Qlik no Brasil

Cristiano
Felicíssimo,
diretor de PréVendas da Seal
Telecom

O que sua
empresa está
desenvolvendo
para oferecer
visibilidade plena
do que trafega em
redes corporativas
internas e acessos
internet?

Como a indústria
4.0 ou soluções
de IoT podem
mudar ou
alavancar mais
vendas para sua
empresa?
Angelica Vitali,
vice-presidente
de delivery da
T-Systems Brasil

Geraldo Guazzelli,
diretor geral da
NETSCOUT | Arbor
no Brasil

O SAS trabalha no
sentido de garantir a privacidade
de dados de cada
usuário da rede,
tanto aquilo que
Daniela Fontolan, ele trafega quanto
diretora de
os dados próprios.
Alianças e Canais
No entanto, em
do SAS América
prol da segurança
Latina
de todos os colaboradores, a empresa mantém um
serviço de análise
de dados, de conjuntos de dados,
de sites acessados, entre outros,
para verificar
se o conteúdo é
apropriado ou não.
Além disso, temos
um serviço que
monitora tentativas de download
de arquivos com
alguma suspeição
de malware.

Claudio Tancredi,
country manager
da Hitachi
Vantara

Tanto a indústria 4.0 como
a IoT abrem
um mundo de
possibilidades,
tanto para a
mudança como
para a expansão das vendas.
Nosso portfólio
contempla diversas soluções
tanto para o
armazenamento como para
análises de
dados. Assim,
as empresas
podem avançar em seus
processos de
transformação
digital, utilizando tecnologias
que suportam
projetos de
cloud computing, machine
learning, IA,
entre outros,
utilizando
tecnologias fim
a fim da Hitachi
Vantara.

Como as PMEs
estão absorvendo
as soluções
baseadas em IOT e
Cloud Computing
mantendo
competitividade e
custo baixo?
José Roberto
Rodrigues,
country manager
da Adistec Brasil

As soluções
baseadas em
IoT e em Cloud
Computing
trazem oportunidades para PMEs
Leandro Laporta, terem acesso a
Diretor de
benefícios antes
Arquitetura de
reservados apeSoluções para
nas às grandes
AL da Orange
empresas. Por
Business Services
meio da nuvem
e da conectividade, uma empresa
pode hoje se basear em qualquer
lugar do mundo,
reduzindo seus
custos com
espaço físico, por
exemplo. Já a IoT
permite diversas
possibilidades,
como coletar
dados que farão
a diferença na
tomada de decisões. O mundo
digital será em
breve o core business de todas
as empresas. Por
isso, a transformação digital
é fundamental
para a permanência no mercado e manutenção
da competitividade. Com a
digitalização, é
possível otimizar
recursos, força
de trabalho e
processos e,
assim, diminuir
os gastos das
empresas.
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A Transformação Digital é um tema tem se destacado nos últimos anos. Você considera que, nos
segmentos onde seus clientes atuam, já começaram as jornadas rumo a esta transformação?

Levando em
consideração os
temas de políticas de
estoque e preço, que
tipo de estratégia um
distribuidor deve usar
em épocas de grande
volatilidade (cenário
econômico e oscilação
cambial), para
minimizar os riscos da
operação?

Nilton Cruz, diretor de Transformação Digital da Fujitsu no Brasil

A transformação digital é um caminho sem volta para todas as empresas, grandes ou pequenas,
de qualquer segmento. O processo já começou, mas não se desenvolve de modo uniforme. O
ritmo varia de setor para setor, e, em cada um deles, de empresa para empresa. Mas o processo
está francamente em curso, e tende a se acelerar. Como distribuidores, temos que preparar
nossos parceiros de vendas para que atendam as novas demandas do mercado. Isso exige a
nossa própria transformação digital, além da dos canais. Para, por exemplo, criar ofertas com
soluções de diferentes fornecedores e desenvolver novos modelos de negócio, em que o cliente
final enxerga a tecnologia como serviço.

Paulo Alouche, diretor
comercial da Simpress

Humberto Menezes, diretor geral da Westcon-Comstor no Brasil

Marcello
Liviero, Diretor
Comercial da
TP-Link

Em sua visão, como a
hiperconectividade poderá
afetar a disponibilidade de
produtos e serviços e aumentar
as oportunidades para todo o
ecossistema de distribuição?

O mercado de tecnologia aborda
atualmente o movimento de transformação
digital. Seus clientes estão preparados
para terem os benefícios desta fase e quais
seriam os pontos de atenção para que
identifiquem se estão preparados o não?

Edivaldo Rocha, CEO da
CorpFlex

Vanderlei Ferreira, gerente geral
da Zebra Technologies Brasil

Pessoas hiperconectadas são
fortes geradoras de demanda
de serviços e produtos de
tecnologia, principalmente,
aqueles destinados à
conectividade como, serviços
de broadband, roteadores
wireless, equipamentos de
rede de uma forma geral,
notebooks, smartphones, além
de uma infinidade de gadgets
já disponíveis e que ainda
serão lançados. Soma-se o
fato da adoção e expansão dos
produtos de Internet das Coisas
(IoT), que inundarão o mercado
com novas possibilidades,
novos serviços e novos
produtos, oferecendo muitas
oportunidades de crescimento
aos canais atuais, assim como,
espaço para desenvolvimento
de novos players.

Posso dizer que muitos dos nossos
clientes estão investindo em soluções
da Avaya para acelerar seus processos
de Transformação Digital – inclusive
já obtendo resultados positivos.
Porém, mais do que simplesmente
ofertar o processo de transformação
digital, a Avaya tem atuado como
uma consultoria a fim de entender o
momento de cada cliente e auxiliálos em cada passo nessa trajetória,
identificando qual é o nível atual de
adesão das tecnologias e se há uma
cultura de inovação que alicerce essa
evolução. Acredito que este seja um
processo crucial para definir o sucesso
da transformação digital das empresas.
Para os clientes da Avaya, as análises
são realizadas por um time altamente
capacitado e que apoia o cliente em
todas as etapas da transformação
digital, o que garante a entrega de
resultados de sucesso.

Rafael
Gonçalves, líder
de canais da
Avaya Brasil

Quais são, em ordem de prioridade, as 3 principais características que você busca num fabricante
para considerá-lo em sua solução?

Marcio Mattos, Diretor Executivo de Canais da Xerox Brasil
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João Neto,
diretor
executivo
da unidade
Enterprise
da Network1
Scansource

Explorando um
pouco mais
a pergunta,
acreditamos que
a oscilação do
câmbio é de fato
um grande risco
para o Distribuidor
e para o Mercado
como um todo.
Quando a moeda
local está sendo
apenas depreciada,
investimentos
maiores em estoque
são bem-vindos
pois podemos
agregar valor ao
segurarmos os
preços fixos em
Reais por um prazo
maior. Porém,
quando vivemos
um cenário de
oscilação com
subidas e descidas
bruscas do câmbio,
para administrar
uma boa estratégia
de estoque é
recomendada a
compra de lotes
menores com
maior frequência
para acompanhar o
câmbio. Além disso,
é importante operar
com contratos de
hedge de forma a
cobrir 100% de sua
exposição cambial
no contas a pagar
para o exterior.

Qualidade é a principal característica que busco, seja com relação a percebida pelo
consumidor ao receber o produto ou qualidade percebida pelo distribuidor quando se
relaciona com seu atendimento. Partindo do princípio que qualidade é inegociável, atento
para a consistência dos processos de tecnologia do fabricante. Hoje a TI é mandatória
para o sucesso, em um mercado cada vez mais veloz, a integração entre as pontas com
informações precisas à disposição para tomada de decisões sobre produtos, preços,
análises comerciais e financeiras e definição de estratégias faz toda diferença. E por fim
uma boa estrutura de logística, pois não adianta existir qualidade e boa estratégia se o
produto não chega ao consumidor.
Jasper Perru, diretor da unidade de Gestão Empresarial da DB1 Global Software
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José Roberto
Rodrigues,
country
manager da
Adistec Brasil
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Os modelos de venda
de Cloud e As a Service
tem algum impacto
significativo na receita
ou modelo de negócio?

Para os próximos anos, o
que você espera do cenário
de Computação em Nuvem
quando aliado às novas
tecnologias de redes 5G?

O que tem feito para ajudar os canais a se
estruturarem e sobrevierem ao cenário da
transformação digital, uma vez que esse
cenário demanda cada vez mais uma nova
postura de vendas, mudanças de processo, etc?

Paulo de Godoy, gerente
geral de vendas no Brasil
da Pure Storage

Mauricio Ruiz, diretor geral
da Intel Brasil

Silnei Kravaski, diretor executivo da Planus

A forma de vender TI
está mudando e cada
vez mais os clientes
vem adotando a compra
de soluções através de
serviços. Inicialmente a
receita pode cair, mas
ficara mais perene e poderá fidelizar o cliente.
Diante desse cenário, os
canais devem se cercar
dos melhores fornecedores, ficar atentos
aos movimentos dos
mercados e as necessidades de cada segmento. A atualização
deve ser constante para
que a empresa possa
“surfar na onda”. Uma
vez que as tecnologias
vivem em constante
mudança, a equipe deve
estar preparada com
treinamentos constantes e qualificação para
análises profundas sobre as necessidades das
empresas, entregando
assim uma solução
integrada e sob medida
para o cliente.

Com a adequada cobertura, a tecnologia 5G irá
efetivamente permitir
a implementação de
soluções IoT em todos os
níveis inclusive nos sites
mais remotos. Teremos
então a garantia de que
a automatização dos
processos gere dados que
possam ser armazenados
e tratados em nuvem,
permitindo que tomadas
de decisões com base em
inteligência artificial possam ser aplicadas imediatamente, pois os dados
poderão fluir de forma
efetiva tanto na coleta
da informação quando no
envio. É a viabilização da
Internet das Coisas.

Sem dúvida o investimento contínuo em capacitação é essencial, seja no atual cenário ou em
qualquer momento que tivemos transformações no passado também. Temos investido não
apenas na Capacitação de “hard skills – técnica”
mas também em “soft-skills – relacionamento,
análise de retorno de investimentos, posicionamento da solução a ser ofertada dentre outros”.
Além da capacitação, o próprio portfólio de
soluções que ofertamos baseadas em Hyperconvergencia, Storage All-flash, mobilidade,
segurança e gestão de redes, infraestrutura
disponibilizada “on premisses” aos clientes e
cobrada por consumo, permitem ao parceiro
levar inovação que permitirá aos nossos clientes
atenderem suas demandas de transformação
digital. No que tange a processos e ferramentas,
também existem vários movimentos mundiais
que a HPE está fazendo para facilitar a vida de
nossos parceiros, nos tornando mais ágeis e
fáceis de se fazer negócios, sem claro deixarmos
de lado todos nossos padrões de ética, regras de
registro de oportunidade e proteção do trabalho
sendo feito por um determinado parceiro. E por
último, destacamos o nosso programa de Canais
e parcerias, que segue sendo destaque reconhecido na indústria.

Vanderlei
Ferreira, gerente
geral da Zebra
Technologies
Brasil

Ricardo
Brognoli,
presidente da
HPE Brasil

Muitos fabricantes estão criando modelos
de negócios, agregando serviços a seus
produtos. Diante desse novo cenário, como
o fabricante pretende preparar seu canal
de distribuição para o futuro e manter suas
relações de negócios?
Mariano Gordinho, diretor-executivo da Abradisti

Como o canal pode diversificar a oferta de portfólio por meio de soluções de
infraestrutura definida por software?
Priscila Blasque, Sales & Partner
Executive da SUSE no Brasil

Carlos Brito,
country
manager da
Arrow ECS
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Concordo que trabalhar focado e de maneira segmentada é primordial
para qualquer fabricante que disponha de um portfólio abrangente,
que venda soluções por meio da infraestrutura definida por software,
empresas agora são capazes de alavancar seus negócios com ferramentas mais ágeis, completas e de fácil gestão. As barreiras impostas pela utilização de hardwares dedicados nos data centers foram
rompidas e as possibilidades e vantagens são inúmeras, sem falar na
redução de custos. Hoje, podemos entregar toda a infraestrutura do
data center (redes, armazenamento, computação, segurança, etc.) de
forma virtualizada e como serviço. Neste cenário, os canais podem
ser considerados o fio condutor desta transformação. É por isso que
precisam se especializar e estar preparados para mostrar aos clientes
o caminho para esta mudança que começa no data center. Os canais
que estiverem preparados para esse tipo de oferta vão conseguir
levar diferenciais competitivos para os negócios dos seus clientes,
enquanto que aqueles que ainda estiverem focados apenas no hardware não serão capazes de acompanhar esta evolução. es e também
para quem está do outro lado, ou seja, o integrador.

Augusto
Rosa, diretor
de Vendas
por Canais da
Lenovo

A Lenovo entende que os serviços complementam a boa experiência do cliente
com o produto, gerando fidelização e
fazendo com que ele volte a escolher
nossa marca. Por este motivo, investimos constantemente na introdução de
novas ofertas de serviço para tornar ainda
melhor a experiência dos nossos clientes. Para os nossos parceiros, buscamos
sempre simplificar a oferta de modo que
o cliente possa perceber imediatamente como nossos serviços, integrados ao
nosso portfólio diversificado, flexível e
competitivo, podem trazer benefícios para
o dia a dia. Também treinamos e capacitamos constantemente nossos canais
para proporcionar a melhor experiência de
compra e uso dos serviços para os clientes
finais. Com o nosso programa de canais,
Lenovo Partner Engage, os canais contam
com capacitação aos times de vendas,
além de ofertas e benefícios para a equipe
total suporte aos parceiros por meio do
LPE e de seus gerentes de contas locais.
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Quais as tecnologias
para desenvolvimento de
aplicações low-code você
está apostando para o
próximo ano?

Na sua opinião, qual dever ser o valor agregado mais importante que um distribuidor deve trazer para
ajudar a desenvolver o trabalho dos integradores/revendas?

Luciano Kubrusly, CEO da Officer Distribuidora

Ricardo Recchi, country
manager do Brasil da GeneXus

Monica
Herrero, CEO da
Stefanini Brasil

Muitas novidades estão
surgindo e precisamos
ficar atentos às
mudanças, especialmente
aquelas que prometem
resolver problemas
de forma mais rápida
e eficiente, como é o
caso das plataformas
low-code. Previsões
apontam que até 2020,
50% das aplicações
construídas serão
baseadas em alguma
plataforma que acelere o
desenvolvimento, como
o caso das plataformas
low-code (e também
as no-code). Existem
diversos players evoluindo
rapidamente nessa linha,
permitindo atingir um
resultado final semelhante
ao que se consegue obter
com desenvolvimento
tradicional usando fábrica
de software ou agile.
A Stefanini tem como
objetivo promover a
transformação digital
nos nossos clientes. É
um movimento bastante
desafiador. A essência
do movimento digital
é que ele não é só uma
transformação tecnológica,
mas sim de mindset. É
uma transformação muito
mais intensa, que passa
prioritariamente por uma
transformação cultural
das lideranças para
promover o engajamento
da equipe.

Competitividade e time técnico capacitado são fundamentais. É importante considerar também propostas
diferenciadas para as integradoras, considerando as verticais – ou seja, soluções e serviços específicos para
cada setor. É relevante também ter tecnologia assertiva, desenvolvida para facilitar a relação e otimizar o
atendimento aos integradores e, consequentemente, aos consumidores finais.
André Scatolini, VP de Infra Technologies & Solutions da Resource

Muito se fala de Inteligência Artificial, Machine Learning
e Realidade Aumentada. Na sua visão, qual deve ser
a grande tecnologia que vai impactar o mercado nos
próximos anos?
Luis Lourenço, Chief Country Executive da
Ingram Micro Brasil

Mauricio Ruiz,
diretor geral da
Intel Brasil

Acredito que todas essas tecnologias são importantes e
complementares. No entanto, a Inteligência Artificial e todas
as suas vertentes (Machine Learning, Deep Learning, etc) é
a tecnologia que deve ganhar destaque. Começamos com
o uso em chatbots, mas vai muito além disso. Veremos
a AI em carros autônomos, sistemas de segurança com a
análise de vídeos, na prevenção e detecção de doenças, em
manutenção preventiva, nos sistemas jurídicos para acelerar
o julgamento de processos e em qualquer recomendação
que seja feita para os consumidores. O mundo está cada vez
mais gerando dados e AI vem para ajudar nesse processamento e busca de Insights. No mundo, a Intel é responsável
por alimentar mais de 97% dos servidores implantados em
suporte à aprendizagem de máquinas e está comprometida
em avançar o futuro da AI.
Como você enxerga a maturidade do mercado e forma de
consumo de analytics em curto prazo?
Daniela Fontolan, Diretora de Alianças e Canais
do SAS América Latina

Paulo Alouche,
diretor comercial
da Simpress

O Mercado de Analytics adquiriu grande maturidade nesses
últimos tempos. Anteriormente restritas às grandes
empresas, as ofertas se tornaram mais flexíveis, modulares
e competitivas, fazendo com que médias e pequenas empresas também entrassem no jogo. São inegáveis os benefícios
dessas soluções para qualquer área, de qualquer empresa.
Empresas que resistirem a incorporar soluções de Analytics
vão perder mercado.

Com a evolução do e-commerce e com a maioria dos fabricantes abrindo as suas próprias lojas virtuais B2C,
como vocês veem o papel do Distribuidor para os próximos anos?

Eduardo Brunoro, diretor da Cogra Com de Máquinas

Acredito que a transformação acontecerá e as empresas terão uma produção cada vez mais direcionada. Mas os
distribuidores criarão mecanismos para se adaptarem a esse novo cenário.
Ainda que essa evolução esteja acontecendo de maneira rápida, o distribuidor continua tendo grande importância
para as empresas: na parte de logística e assistência da venda técnica, por exemplo. O papel do distribuidor continua sendo fundamental para atender o mercado comprador e representar a empresa perante o varejo.
Alexandre Moreno, diretor de serviços do Mercado Eletrônico
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Quais tendências
e tecnologias em
atendimento ao cliente
você acredita que ficarão
mais fortes em 2019?
Rafael Gonçalves, leader de
canais da Avaya Brasil

Luiz Camargo,
General
Manager da
NICE

Neste momento em que a
excelência no atendimento
ao cliente se tornou um
dos principais diferenciais
da nova economia,
a tendência é que as
empresas avancem, cada
vez mais, na utilização de
ferramentas analíticas
em serviços de contact
center, que garantam
pontos de contato
pessoais e ininterruptos
entre empresas e
consumidores O objetivo
é encantar o cliente, atrair
novos públicos e alcançar
níveis superiores de
crescimento. Para atuar
de forma mais inteligente
e responder com maior
rapidez às expectativas
do consumidor, as
companhias podem
investir em plataformas
em cloud, que combinem
omnicalidade, otimização
de força de trabalho,
soluções analíticas,
automação e inteligência
artificial. Numa plataforma
em cloud totalmente
unificada, as empresas
podem conectar as
jornadas dos clientes em
todos os canais disponíveis
de maneira personalizada,
concentrando suas
energias na inovação da
experiência do cliente e não
mais nas integrações de
infraestrutura. Para 2019,
apostamos no crescimento
da busca por soluções com
este perfil.
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Rodrigo Paiva,
gerente de
marketing e
produtos da
D-Link
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Na sua opinião, quais
serão as principais
tendências de
conectividade para 2019?

Frente às constantes mudanças que estão
acontecendo no mercado de TI, o que você considera
hoje como diferencial e valor agregado que um
distribuidor pode oferecer ao seu negócio?

Como convive fabricante,
revendedor e distribuidor
dentro do ambiente de
marketplace?

Eduardo Costa Lopes, country
manager da Riverbed Brasil

Sandro Sabag, diretor de operações da ApliDigital

Fabio Gaia, vice-presidente de
IT da Golden Distribuidora

Atualmente, operadoras
de telecomunicações e
provedores de Internet
determinam a adoção
de novas tecnologias
e inovações, visto que
detêm a maior quantidade de clientes sobre
sua gestão. A D-Link
está acompanhando este
mercado e pode dizer que
temas como tecnologia mesh (cobertura de
sinal Wi-Fi), câmeras de
segurança IP (proteção e
segurança para a família)
e a adoção cada vez maior
de conexões de fibra até a
última milha (velocidades
mais rápidas de conexão à
internet) são as principais
tendências para 2019.
Vemos ainda o interesse
pela adoção de soluções
para o universo de “Casa
Conectada”, porém
entendemos que a adoção
no Brasil começará apenas
após a introdução dos
assistentes de voz para
uso residencial.

Eduardo
Brunoro, diretor
da Cogra Com
de Máquinas

Entendo que a primeira coisa a se fazer é estar fortemente presente no e-commerce (B2B e dependendo do produto, também no B2C) e na Internet
de maneira geral (redes sociais, blogs, geração de
conteúdo, etc.). O Distribuidor precisa estar presente para seu canal em todo o processo de compra,
desde a cotação até o pós venda, agregando valor
em toda a cadeia. A inteligência na “confecção do
line up” de produtos é outro ponto que julgo fundamental, sair do mar vermelho da comoditização
com produtos que deem espaço para que a venda
possa agregar valor é mandatório, caso contrário,
o preço do produto será o único drive, o que leva ao
um modelo de negócios não sustentável. Agregar
serviços e consultoria também é um caminho sadio
a ser pensado para que se tenha receitas recorrentes, mitigando os custos fixos da organização.
Preparar a equipe de vendas para que entenda
profundamente o modelo de negócios do cliente é
outro fator de extrema importância.

Camilo
Stefanelli, CEO
da Compaq
Brasil

Dentro do processo de Transformação Digital, o
papel do distribuidor não é mais transacionar caixas
de produtos, mas sim entregar soluções de forma
rápida e prática aos clientes. Como parceiros de
negócios e intermediador do fabricante, o que o
integrador corporativo espera de seus distribuidores
em relação ao atendimento e treinamento para as
novas tecnologias?
Fábio Baltazar, Diretor de Produtos e Marketing da SND

Como criar mais valor para
o Canal usando Serviços?
Luis Rocha, diretor de canais
da Motorola Solutions

Marcus Santos,
Diretor de
Canais e
Alianças da
ServiceNow
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Podemos ter vários aspectos relacionados a esta
questão. Acredito que um
fator chave neste contexto
seja investir na capacitação
técnica, de maneira que
o Canal se torne cada vez
mais independente e autossuficiente, gerando valor
na entrega. Outro aspecto
é a transferência de conhecimento em tempo real
através de programas de
shadowing, onde o recurso
do parceiro pode participar
de um projeto ou atividade de pré-vendas para
enriquecer seu conhecimento prático. Estas ações
contribuem para a melhoria
na qualidade da prestação
de serviços e na percepção
de valor do Canal na ótica
do cliente final.

Marcos Pazeto,
Diretor de
Serviços da
AdopTI

No processo de transformação digital, o papel do
distribuidor é ser um facilitador entre o cliente e
a tecnologia. Com a crescente oferta de soluções
cloud e a demanda dos clientes por licenciamento
de produtos que diminuam o CAPEX e que sejam
implementados de forma rápida e ágil, o parceiro é
fundamental no ecossistema por ser o interlocutor
e facilitador entre fabricante e cliente, permitindo
a difusão do conhecimento dessas tecnologias
emergentes e disruptivas.

Como você acredita que
o avanço de soluções
baseadas em Inteligência
Artificial vai beneficiar o
ecossistema de parceiros?
Felipe Podolano, diretor de
canais e vendas para pequenas
e médias empresas da
Microsoft Brasil

Falando em novas tecnologias, o que sua empresa
tem para oferecer de produtos, serviços e soluções
(incluindo conteúdo) de AR, VR, IoT e, como você
enxerga o futuro dessas tecnologias no Brasil?
Augusto Rosa, diretor de vendas para canais da Lenovo Brasil

Jessica Gray,
Diretora de
Canais da
Autodesk

A Autodesk é empresa líder mundial em software
2D e 3D e que está presente tem todos os segmentos – temos por objetivo incentivar que as pessoas
e empresas usem nossas ferramentas para criar
qualquer coisa. Desde uma complexa construção de
infraestrutura, até uma plataforma de mobilidade.
A nossa missão é ser um meio para que seja possível a realização de uma ideia, independentemente
do tamanho do projeto. Temos a certeza que a tecnologia tem um papel fundamental e transformador
tanto nas indústrias, sociedade e no planeta.

No modelo de negócio
tradicional, a convivência
não deveria existir. Os
papéis de cada um, principalmente do fabricante
e distribuidor, precisam
ser bem definidos, para
que a revenda decida
se vale a pena trabalhar
com as marcas, pois
é injusto o fabricante
competir com distribuidor
e revenda pelo mesmo
produto. Por outro lado,
as novas tecnologias têm
proporcionado modelos
de negócios mais inteligentes. O cross docking
e o espelhamento de
inventário têm sido amplamente melhorados e,
para mim, são o ponto de
convergência, com novos
modelos de negócios e
o fim do conflito. Isso
possibilita à revenda
vender um estoque
virtual do distribuidor e
ao distribuidor trabalhar
com o estoque do fabricante, salvando tempo e
dinheiro.

Roberto Brandão,
country manager
da AMD Brasil

A AMD tem investido
principalmente nos sistemas de apoio à tomada
de decisão com base em
Machine Learning e bancos de dados inteligentes
de Big Data, ambas tecnologias essenciais para o
progresso da Inteligência
Artificial, para ajudar
cada vez mais nossos
parceiros e fabricantes de
equipamentos a oferecer
soluções customizadas
baseadas em históricos e
preferências pessoais dos
clientes.
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Experimente o futuro!
29 de novembro de 2018 | Hotel Transamérica São Paulo
Junte-se ao que há de melhor da indústria de TI no Atmosphere
Regional Brasil 2018 e faça parte desta inovação!
Prepare-se para conhecer e experimentar a visão e estratégia da Aruba em
fornecer soluções líderes de mercado* em redes com e sem ﬁo, segurança
da informação, serviços de localização, Internet das Coisas (IoT), IA/machine
learning, SD-WAN, nuvem e gerenciamento de ambientes complexos.

INSCREVA-SE!

https://bit.ly/2QFX63d

Palestrantes:
Veriﬁque a programação
completa no site

Tiago
Garjaka

Rafael
Narezzi

Ricardo
Amorim
* A Aruba, uma empresa da Hewlett Packard Enterprise, foi eleita líder em Infraestrutura de redes LAN
e WLAN no quadrante mágico do Gartner de 2018. Acesse o relatório completo1.
1
https://connect.arubanetworks.com/2018_Gartner_MQ_PT

PATROCINADORES:
Platinum:

Gold:

Silver:
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Quais são as tendências ou
comportamento do mercado que você
acredita pedir investimento em 2019?
Jessica Gray,
Diretora de Canais da Autodesk

Fabio Gaia,
vice-presidente
de IT da Golden
Distribuidora

Alexandre
Tunes, Country
Sales Manager,
InterSystems
Brasil
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Continuamos investindo no aumento
do nosso portfólio em computação,
AIDC/POS e também, será o ano de
iniciarmos o nosso trabalho com o
segmento de software/cloud. Estamos investindo em novos canais de
comercialização, sempre junto com as
nossas revendas, e trabalhando para
embarcar ofertas de DaaS em conjunto com o nosso Canal. A expectativa é
de ter mais um ano com duplo dígito
de crescimento.

Marcello Liviero, Diretor Comercial
da TP-Link

Angelica Vitali, vice-presidente de
delivery da T-Systems Brasil

Quais os desafios que os integradores
enfrentam quando propõe a mobilidade
do escritório para os clientes?

Monica Herrero, CEO da
Stefanini Brasil

José Leal, diretor de canais da Citrix no Brasil

A transformação digital não
depende só da tecnologia,
mas também da disposição das pessoas para as
mudanças, pois está ligada
à transformação do negócio
e dos processos, das competências e dos modelos.
Trata-se da adoção de soluções e inovações que dão
impulso e suporte a novas
formas de trabalhar, de
maneira que as companhias
possam se preparar para
tomar as decisões acertadas. Embora tenhamos
incorporado definitivamente soluções e tecnologias
vinculadas à transformação
digital, há áreas estratégicas de gestão que dependem do capital humano. É
essencial que as empresas
se preocupem em capacitar
e formar constantemente
suas equipes de TI, não
somente no aspecto técnico, mas principalmente no
que diz respeito aos seus
segmentos de negócios.
A área de TI deve apoiar a
estratégia das companhias
e seus profissionais devem
ser capazes de integrar as
tecnologias e os sistemas
de processamento de dados
à estratégia de negócios.
Assim, a TI cumpre a
função de apoiar e facilitar
a tomada de decisões dos
líderes das corporações.

Acredito que temos que encontrar o
balanço entre três pontos: segurança,
aspectos legais e produtividade. No caso
da segurança, é preciso garantir que
os dados confidencias fiquem seguros
e disponíveis para as pessoas certas,
no momento adequado. Além disso, é
preciso ficar atento aos aspectos legais
para garantir comodidade e mobilidade
dos colaboradores sem provocar riscos
trabalhistas para companhia. Por fim, com
relação à produtividade, a tecnologia nos
permite trabalhar de qualquer lugar, com
mais qualidade de vida. Hoje, garantir esse
benefício ao colaborador é uma regra de
negócio e não mais um desejo. Analisar
essas três frentes é fundamental antes da
tomada de decisão no caso da mobilidade.

Que tipo de soluções estão sendo
desenvolvidas para ajudar as empresas
a se adequarem à nova Lei Geral de
Proteção de Dados (LGDP)?
Eduardo Almeida, Presidente da Unisys para
América Latina

Ricardo Recchi,
country manager
do Brasil da
GeneXus

Marcus Santos, Diretor de Canais e
Alianças da ServiceNow

Fundamentalmente, FOCO
NO CLIENTE e buscar a
inovação utilizando uma
alta diversidade de soluções
digitais e almejando a transformação dos negócios.

Como você enxerga
o papel das pessoas
no processo de
transformação digital?

Marcelo
Rezende,
Country
Manager da
Qlik no Brasil

Quais os principais desafios
e oportunidades para seu
negócio na transição de
uma abordagem comercial
tradicional “On-premises/
licenciamento perpétuo”
versus “Cloud/SaaS”?

Diante do cenário atual econômico
do Brasil, quais as principais
ações vêm sendo tomadas junto
aos parceiros de negócio (cliente
ou fornecedor) para contornar a
imprevisibilidade do mercado?

Nossa plataforma está preparada
para atender aos desafios de Proteção
de Dados, tanto padrões europeus
quanto os brasilieiros. Temos diversas funcionalidades e facilidades que
permitem os desenvolvedores incorporarem mecanismos de compliance a
esses padrões, garantindo, inclusive,
o compliance do código-fonte gerado
quanto a vários aspectos de segurança
e proteção de dados.

Geraldo
Guazzelli,
diretor geral
da NETSCOUT |
Arbor no Brasil

A criação de novos serviços
– para empresas ou para pessoas – baseados na internet
representa um horizonte gigantesco, dependendo apenas
de algo que não tem limites:
a capacidade de criação do ser
humano! Os que se adiantaram, e aí o componente ‘visionário’ é fundamental, fizeram
mais do que desenvolver nova
modelagem de suas soluções
para aplicações como SaaS em
Clouds. Eles traduziram conceitos em um emprego real. O
grande desafio é entender as
demandas de mercado e criar
novos modelos comerciais.
Isso afetará o DNA de muitas
empresas. Quem não se
adaptar, está fadado à morte.
Quem vislumbrou novas oportunidades, terá que exercitar a
capacidade de transformação e
desbravar novos mundos.
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Como seu negócio tem feito
para se diferenciar e criar algo
único para os clientes que
buscam cada vez mais produtos
personalizados ou que atendam
seus perfis específicos?

K

Roberto Brandão, country
manager da AMD Brasil

Nilton Cruz,
diretor de
Transformação
Digital da Fujitsu
no Brasil

No último ano fiscal, a
Fujitsu investiu mais de R$
5 bilhões em pesquisas e
desenvolvimento no mundo e busca, constantemente, maneiras de tornar seus
serviços ainda melhores e
mais assertivos. Tratamos
cada oportunidade como
sendo única e pelas características das ferramentas
em nosso portfólio, a oferta de soluções focadas no
atendimento personalizado
já faz parte do nosso dia a
dia: a negociação se inicia
com o cliente apresentando suas necessidades,
e em seguida avaliamos
de que forma poderemos
oferecer nossa melhor
contribuição.
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Conheça a plataforma de análise
que transformou o mundo do business intelligence.
Tableau ajuda as empresas a entender seus dados
e aumentar a produtividade.

QUER SABER MAIS?
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Fale com nossa equipe especializada:
tableau.br@arrow.com | (11) 3549-3155
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Ou deixe seus dados,
nós entramos em contato:
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Como você avalia
o crescimento dos
negócios em nuvem
e quais são as
estratégias da sua
empresa em relação
ao cloud?

Como encarar este momento de quase singularidade
e transformar de fato seu negócio para o que já está aí?
Humberto Menezes, diretor geral
da Westcon-Comstor para o Brasil

Luiz Camargo, General
Manager da NICE

Carla Carvalho,
diretoraexecutiva da
Tech Data Brasil
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Segundo dados da
consultoria Frost &
Sullivan, a receita no mercado de
Infraestrutura como
Serviço (IaaS) na
América Latina atingiu US$ 1,8 bilhão
no ano passado. E o
Brasil respondeu por
50,7% desse volume
de negócios (R$ 2,7
bilhões). Até 2022,
a projeção é que
essa receita cresça
anualmente 31,9%
e alcance US$ 7,4
bilhões. O crescimento de Software
como Serviço (SaaS)
e o de Plataforma
como Serviço (PaaS)
também promete
manter-se na casa
dos dois dígitos
e aumentar de
forma exponencial
até 2021. O atual
cenário de disrupção
digital está criando
um novo modelo de
negócios e revolucionando a forma
como as organizações, cada vez mais
dependentes da TI,
adquirem e consomem tecnologia. Em
busca de uma maior
eficiência operacional, agilidade, segurança, automatização e conectividade,
elas estão migrando
para a nuvem sem a
necessidade de envolver a sua área de
TI. É uma tendência
sem volta que este
ano chegou também
às PMEs e ao setor
governamental
abrindo grandes
oportunidades de
negócios e atuando
como um dos principais catalisadores da
transformação digital.

José Leal, diretor
de canais da
Citrix no Brasil

Hoje em dia falamos que as empresas buscam estratégias para a transformação digital. Mas na
realidade, a pergunta é: qual a estratégia do negócio num mundo digital. Na Citrix nosso princípio é
tornar o mundo das aplicações seguro e de fácil acesso. O mercado vem sofrendo grandes mudanças
e hoje os clientes trazem outras exigências, como flexibilidade, agilidade, produtividade e eficiência.
Isso se traduz em acessar aplicações, arquivos e desktops de qualquer lugar, tornando a tecnologia
libertadora, tanto para o usuário quanto para a TI, e garantindo que os sistemas críticos estarão
sempre acessíveis e seguros. Não tem como competir no mercado sem transformar os negócios e
a transformação vem com esta missão. A melhoria dos serviços de tecnologia precisa ser cada vez
mais integrada e eficiente para impulsionar os negócios para o futuro.

Nos tempos de Cloud, como os integradores estão
se reinventando para continuar no mercado sendo
rentáveis em seu business?

Como sua empresa
pretende se diferenciar da
concorrência para atingir
os objetivos de marketing
para 2019?

Daniel Bortolazo, gerente de engenharia de sistemas
da Palo Alto Networks Brasil

Leandro
Baghdadi, diretor
de Marketing
e Gestão de
Alianças da
SONDA

O mercado está cada vez mais buscando ferramentas como aplicações mobile, analytics, IoT e
mais uma infinidade de soluções com aplicação
na nuvem. As integradoras que enxergaram essa
transformação há mais tempo e saíram na frente
na oferta de cloud acertaram. Um relatório recente do Gartner mostrou que o segmento de Cloud
Managed Services deve expandir 27,3% somente em
2018. Diante deste cenário, as integradoras devem
oferecer solidez, flexibilidade e agilidade porque a
transformação digital é um processo contínuo e sem
volta. O fundamental para as integradoras é manter
a capacidade de compreender as tendências e se
antecipar à demanda dos clientes para ter a melhor
oferta no seu portfólio de produtos e serviços.

Em seus atuais serviços de consultoria em
cibersegurança, como estão incorporando em suas
recomendações de soluções e serviços a questão
da educação (em cibersegurança) aos usuários nos
ambientes de prospects ou clientes?
Estela Cota, diretora de canais LATAM da ForcePoint

Daniel
Bortolazo,
gerente de
engenharia
de sistemas
da Palo Alto
Networks Brasil

Educação é primordial. Não adianta ter uma
porta blindada em casa e esquecer de trancar ou
abrir para qualquer um. Na maioria dos casos,
o ponto frágil é o usuário, por isso nós sempre
apoiamos medidas de educação. Em campo,
nós vamos até o cliente, damos palestras e
treinamentos, fazemos trabalhos conjuntos com
nossos integradores e equipes de TI. Os resultados são muito bons e ultrapassam as fronteiras
da empresa, pois um colaborador do cliente que
recebe nossas informações de cibersegurança
costuma compartilhar este conhecimento para
parentes e amigos ficarem mais atentos com o
mundo virtual, melhorando assim a segurança
como um todo.

Rodrigo Paiva, gerente de
marketing e produtos da
D-Link

Luis Rocha,
diretor de
canais da
Motorola
Solutions

Inovação faz parte do
DNA da Motorola Solutions, e neste ano em
que comemoramos 90
anos, mostramos uma
história de constante
evolução com o mercado. Temos milhares
de patentes e soluções desde o primeiro
rádio móvel, passando
de transmissor das
palavras do homem na
Lua até as mais recentes tecnologias LTE,
Inteligência Artificial
e IoT. Para o mercado
empresarial, agronegócios, serviços públicos
entre outros setores,
o rádio está em alta,
devido a mudança do
padrão analógico para
o digital, que permite a
transmissão de dados
e integração de sensores. Nossos diferenciais
são a grande experiência em comunicação
crítica, o conhecimento
das necessidades dos
clientes e a alta disponibilidade do rádio. Em
2019, continuaremos a
aprimorar cada vez mais
a promoção destes pontos fortes por mercado
vertical, visando atender
tanto os objetivos da
companhia quanto de
nossos clientes.
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A adoção de Inteligência
Artificial, Automação e
Robotização de Processos
e outras, muitas vezes
é um tema que gera
desconforto para o RH
das empresas. Na sua
visão, descreva se o uso
de novas tecnologias,
destrói, transforma ou
cria novos empregos.
Julio Moretti, diretor
comercial do Grupo
Qualität IT

Marcio Mattos,
Diretor
Executivo de
Canais da Xerox
Brasil

O homem é um
ser em constante
transformação. Assim,
frequentemente
surgem novas
demandas. Com
a mudança das
necessidades, há
produtos e processos
que deixam de fazer
sentido, outros
que precisam ser
adequados e ainda
novos que precisam ser
criados. A tecnologia
em constante
evolução suporta
esta transformação.
A mensagem que
fica é: estejamos
atentos aos produtos,
processos, tecnologias
e atividades cuja
demanda está
em declínio,
identifiquemos
aqueles que o
substituem, façamos
a atualização de
nossos conhecimentos
profissionais e de
nossos negócios de
acordo - e nosso RH
não precisará ficar
preocupado.

Qual modelo deve ser adotado no design de
plataforma de dados?
Alexandre Tunes, Country Sales Manager,
InterSystems Brasil

Não existe um modelo ideal único para
plataforma de dados, pois o desenho da mesma
depende das características de cada empresa e
do momento estratégico em que se encontram.
Para a definição da melhor abordagem,
primeiramente é fundamental o alinhamento
Eduardo Almeida, das estratégias de negócios com os objetivos
Presidente da
analíticos, a formação de uma equipe qualificada
Unisys para
e a definição de processos embasados. Na
América Latina
Unisys, ajudamos a definir e implementar esse
roteiro analítico. Acompanhamos a avaliação
da maturidade digital da empresa para definir
o desenho ideal da plataforma dados. Com essa
estratégia, permitimos que as companhias
se preparem para enfrentar a jornada de
transformação digital.

Quais as principais características uma
integradora precisa ter para ser um agente de
transformação digital a partir das tecnologias
desenvolvidas pelas indústrias?
Leandro Baghdadi, diretor de Marketing
e Gestão de Alianças da SONDA

Priscila Blasque,
Sales & Partner
Executive da
SUSE no Brasil

Com a transformação digital e a variedade
de tecnologias que ela traz consigo, os
integradores são ainda mais relevantes para
seus clientes, que precisam de diversos
provedores de tecnologia para garantir
competitividade e agilidade dos negócios.
O integrador tem o papel de intermediador,
para que o cliente possa gerenciar seus
recursos de uma forma mais simples. Com
isso, seu cliente pode dedicar o tempo mais
estrategicamente, no desenvolvimento da
sua empresa. Portanto, a integradora precisa
ter o conhecimento e a capacitação para
trabalhar com inovadoras tecnologias e ser
capaz de entregar isso ao cliente da melhor
forma possível, agregando valor.

Na nova Era Digital em que estamos vivendo, é muito importante que o Integrador aborde as áreas de
negócio e funcionais de seus clientes finais identificando suas necessidades e não somente a tradicional
área de TI. Como tem sido esse processo em sua organização?
João Neto, diretor executivo da unidade Enterprise da Network1 Scansource

As promessas de transformação digital mundialmente conhecidas, têm sido mais na exaltação das
novas tecnologias, do que da experiência do cliente ou do usuário. Entendemos que a tecnologia é
apenas um meio para as empresas se tornarem mais produtivas e não o fim, como muitas vezes
se leva a crer. No mundo real, o foco das empresas está voltado para as necessidades funcionais,
gerenciais e estratégicas dos clientes e da satisfação do usuário. Todo esse contexto exige da Ramo
maior entrosamento com os clientes para entender as suas necessidades e desenvolver soluções
específicas e padronizadas para seus negócios.
Décio Krakauer, presidente da Ramo Sistemas
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Qual sugestão a
empresa daria
aos canais para
otimizarem
os negócios e
maximizarem
lucros em 2019?
Carla Carvalho,
diretora-executiva
da Tech Data Brasil

Eduardo
Gonçalves,
county
manager da
Aruba

A evolução
tecnológica sempre
nos impulsionou
a mudarmos a
forma como nos
relacionamos
e hoje não é
diferente – estamos
todos diante
de um cenário
cada vez mais
desafiador, com o
empoderamento do
cliente, a entrada
das gerações
modernas no
mercado de trabalho
e a consolidação
de tecnologias
futuristas, como
Mobilidade, IA,
robótica e tantas
outras. Por isso,
os parceiros
precisam assimilar
estas mudanças
e adaptarem seu
modelo de negócios,
com uma oferta
de soluções por
vertical e atender
as demandas XaaS.
Com isso, ele se
tornará o trusted
advisor do cliente
para inovação no
modelo de negócios.
A demanda de
canais que tenham
esta visão holística
de tecnologia e que
possam agregar
valor ao negócio
dos clientes
com modelos
financeiros
diferenciados é
fundamental hoje
em dia, e quanto
mais o canal puder
levar inovação nos
negócios, mais
espaço ele terá na
agenda do cliente,
aumentando
suas chances de
otimização de seus
lucros.

14/11/2018 23:24

30

Edição 20 / Nov e Dez 2018

As soluções de hardware e software
tem se encaminhado rapidamente
para se tornarem tipo SaaS e o
marketing dos produtos tem se
tornado cada vez mais digital.
Nesse novo modelo de atuação, e
considerando a cascata de impostos
brasileiros, existe ainda espaço para
os distribuidores?

Como fortalecer a
comunicação entre
fabricante, revendedor
e cliente?
Eduardo Gonçalves, county
manager da Aruba
Ricardo
Brognoli,
presidente da
HPE Brasil

Vanderlei
Rigatieri,
presidente da
WDC Networks

Por incrível que
possa parecer,
existe uma barreira
de língua entre fabricantes e canais
e clientes.A função
dos distribuidores
é ser um fio condutor de políticas
dos fabricantes
e todo o resto da
cadeia. Apesar das
ideias de se acabar
com os canais,
vendendo direto,
ou via eletrônica,
a comunicação
bidirecional é um
desafio. Como
passar os benefícios dos produtos
e soluções e como
ouvir o mercado?
O distribuidor faz
esse papel, ele
precisa criar canais
entre os 2 polos.
O respeito mútuo
entre a cadeia toda
e a disponibilidade
de todos em ouvir
criam a confiança.

Considerando a utilização de
serviços em nuvem como tendência
no mercado brasileiro, como está a
maturidade de sua empresa para
oferecer novos produtos e serviços?
Marcos Pazeto, Diretor de Serviços da
AdopTI

Francisco Camargo, CEO da
CLM Software

Aldo Pereira
Teixeira, CEO da
ALDO

Sem dúvidas estamos diante de um
fato concreto. A primeira vez que
falamos em SAAS em nossa companhia, foi há 10 anos, na edição da
Revista Crazy de Julho de 2008. Este
assunto sempre monitoramos, com
foco em entender os verdadeiros
parceiros, oportunidades e desafios.
Em 38 anos de mercado, com DNA
exclusivamente para a distribuição,
entendemos que é preciso manter-se firme nos valores e atitudes na
preservação do nosso mercado, contudo, inovar continuamente e buscar
por soluções que forneçam diferenciais aos nossos clientes, para que
os mesmos realizem cada vez mais
vendas consultivas, corporativas e
soluções com valor agregado. Sim,
existe muito espaço para o canal de
distribuição, mas em cenários onde
o fabricante se coloca claramente no
mercado, visando o bem de todos os
envolvidos, a longevidade dos negócios não é só para os distribuidores,
mas também para os demais elos da
cadeia de distribuição.

Estela Cota,
diretora de
canais LATAM
da Forcepoint

A Forcepoint, pertencente à empresa
norte-americana de defesa militar e
governamental Raytheon, possui um
forte DNA que a capacita a oferecer
um abrangente e robusto portfólio de
soluções de cibersegurança centradas no ponto humano. A Forcepoint
oferece proteção adaptável aos
riscos virtuais para garantir o uso
confiável de dados e sistemas, em
todos os momentos e em qualquer
ambiente, incluindo o gerenciamento
e o controle, com total visibilidade,
dos acessos às informações e do uso
dos aplicativos baseados na nuvem e
utilizados nos processos de negócios,
homologados ou não pelas empresas. Em 2019, continuará a investir
no aprimoramento de suas soluções
para proteção virtual dos dados
críticos e propriedade intelectual em
todos os ambientes, atendimento
ao compliance e cibersegurança para
infraestruturas críticas.

Como você avalia o impacto das
ofertas de Serviços (principalmente
Nuvem) nos negócios da distribuição?
Ricardo Brognoli, presidente da HPE Brasil

Quais são suas sugestões para que os nossos clientes, os revendedores, sejam
bem sucedidos e alcancem o sucesso em suas iniciativas em 2019?

Aldo Pereira Teixeira, CEO da ALDO

Francisco
Camargo,
CEO da CLM
Software
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Em 2019, vai continuar a consolidação dos distribuidores e, para os canais, vai significar menos opções de preço e serviço. A automação do atendimento dos distribuidores continuará crescendo, o que pode significar perda de qualidade do atendimento. Distribuidores, mono-vendor, nos EUA conseguem vender 300 milhões de
dólares por ano, com somente 20 colaboradores, produtividade de 15 milhões de
dólares por colaborador, mas é preciso entender o contexto americano, com segurança jurídica e tributária, impostos muito mais simples e baixos comparados com
os do Brasil, juros baixos, possibilitando um custo baixo na manutenção de estoques, importações bem simplificadas, margens baixas, automação do atendimento, canais com equipes técnicas adequadas e bem formadas. Não há praticamente
agregação de valor para os canais, do ponto de vista de pré-vendas, limitando-se a
ter “programas de milhagem” com descontos progressivos em função das vendas
dos canais e verba de marketing atrelada a esse programa. No Brasil caminhamos para esse cenário, que por outro lado abre nichos para distribuidores de valor
agregado, que consigam atender os canais brasileiros apoiando-os no marketing,
comercialização, pré e pós-venda. A média dos canais brasileiros dispõe de poucos
recursos técnicos e financeiros e precisam contar com o apoio do distribuidor.

Luís Rogério
Moraes, CEO da
EsyWorld

Todos já sabemos que a migração
para serviços baseados em nuvem,
seja pública, privada ou híbrida é
uma tendência irreversível. Analistas estimam um crescimento em
torno de 20%-25% entre os anos
de 2017 e 2028. Ou seja, toda a
cadeia de suprimentos precisa estar preparada para esta demanda.
Para isso, a EsyWorld tem buscado construir um portfólio completo de soluções de segurança, que
estejam adequadas às necessidades de nossos parceiros e seus
respectivos clientes corporativos.
Fornecedores e integradores de
segurança têm um desafio a mais,
pois precisam proteger os serviços
em nuvem. Portanto, é nossa
missão garantir que as ofertas de
serviços cloud de nossos fabricantes façam parte do nosso dia-a-dia para que possamos orientar
nossos parceiros e acompanhar a
demanda do mercado.
Somos um VAD real focados nesse
segmento, tendo a proteção e
segurança da informação como
nossa especialidade.
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Se antes fabricantes criavam necessidades e revendas tinham o trabalho
de vendê-las, agora, com a experiência do usuário no centro de tudo,
integradores precisam estar dispostos a ouvir – e se reinventarem

D

e modo simplificado, o termo “experiência do usuário” é
muito mais do que a moda em
torno dele. Diz respeito à forma como
um usuário interage com qualquer
coisa que utilize, e isso inclui praticamente tudo. Quando aplicado ao
mundo corporativo e da tecnologia,
o termo – que costuma ser abreviado
como UX, do inglês user experience
– busca melhorar a forma como um
cliente em potencial se relaciona com
uma marca, um produto, um sistema
ou mesmo um serviço.
Ou seja, UX não diz respeito apenas ao design de um celular ou software, por exemplo, imagem que o
senso comum acabou solidificando,
mas a todas as etapas do ciclo de vida
de um produto ou serviço, incluindo
desenvolvimento, curva de aprendizado e, finalmente, consumo. E o
ponto central é ter em mente formas
de melhorar a satisfação do usuário,
ou seja, se trata também de uma mudança cultural, de mentalidade.
Muito embora o termo esteja na
boca dos desenvolvedores de tecnologia desde meados dos anos 1990,
particularmente aqueles influenciados pelos inovadores oriundos do
Vale do Silício americano, canais de
venda e distribuição de tecnologia
também já tiram alguma vantagem
do conceito. E ele traz uma mudança
de paradigma imensa: agora é o clien-
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te quem diz para o fornecedor de tecnologia quais são suas necessidades
e só então o produto é desenhado, e
não o contrário, como foi feito por décadas até então.

Foco em serviços

inverte
relação
entre
clientes
e canais

É o caso da filial brasileira da Dimension Data, integradora de tecnologia
multinacional sul-africana parte do
grupo japonês NTT. Recentemente,
a empresa promoveu um estudo de
planejamento interno das ofertas
considerando aspectos como a experiência do usuário.
Com o estudo em mãos, a empresa buscou literatura e promoveu quatro mudanças principais. A primeira,
uma nova estratégia de gestão de
recursos humanos, selecionando
pessoas com os soft skills necessários para melhor engajamento com
o cliente. Foi ainda implementado
mais controle de qualidade de serviços, com revisitas para saber que o
serviço foi bem entregue.
O segundo ponto foi incluir o
cliente no processo de criação dos
serviços. Foram feitas pesquisas
indutivas em que os pesquisados
ajudaram a Dimension Data a criar
serviços, utilizando metodologias semelhantes ao design thinking.
O terceiro ponto foi mexer na oferta de serviços e soluções da empresa
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dando foco apenas naqueles em que
era considerada expert. “Sabendo que
não somos bons em tudo, selecionamos o que somos para aprimorar. Em
serviços é comum dizer ‘somos bons
em tudo’, mas isso não é verdade”,
pondera o executivo.
Em termos práticos, isso significou dar mais foco em serviços de infraestrutura de rede e TI, ou seja, storage,
processamento, redes com e sem fio
etc. A oferta de serviços gerenciados
para redes foi reforçada, por exemplo.
“Preferimos nos restringir ao que era
mais importante para nossos clientes”, justifica Panachão, adiantando
que a reformulação já foi feita em alguns serviços e deve alcançar novas
ofertas da empresa ao longo do próximo ano, com foco em conectividade.
Por último e não menos importante, a empresa aponta a reformulação da estrutura de custos de acordo com a complexidade dos serviços
oferecidos. Serviços mais simples
precisam ser mais baratos e mais
complexos, mais caros. Parece óbvio,
diz o executivo, mas muitas vezes
essa lógica não é seguida e onera não
só o cliente, mas o próprio integrador.

Oferta
personalizada

Se a experiência do usuário afeta a
forma como os canais de venda e distribuição estão criando suas ofertas,
também é verdade que novas tecno-

Augusto
Panachão,
da Dimension
Data
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logias têm grande peso e algumas
verticais parecem já se aproveitar delas com mais desenvoltura. É o caso
do varejo, por exemplo, que se vale de
sensores de internet das coisas e análise de dados para melhorar a experiência em lojas físicas e virtuais.
“O que entendemos como UX,
enquanto empresa provedora de serviços, é tudo aquilo que determinado
ambiente pode oferecer para facilitar
de forma proativa a operação ou o
consumo daquele usuário em determinado espaço, seja físico ou digital”,
resume Paulo Henrique Pichini, CEO e
presidente da Go2neXt.
Assim, integradores como a Go2neXt podem investir em soluções
que permitam maior interação entre
o espaço e cada um dos usuários,
sendo proativo. E de forma optativa e
simplificada, não impositiva.
Para Pichini, quanto mais transparente e simples a tecnologia nos espaços físicos, melhor. E isso significa conectividade (seja por WiFi ou beacons,
ou mesmo redes de operadoras móveis), soluções de vídeo, mapeamento
do usuário etc, de modo a saber o que
lhe chama atenção. Além do varejo,
aplicações usando IoT e UX para os setores de transporte (monitoramento
de frotas, manutenção preditiva etc),
e agronegócio (gestão de veículos, de
colheita, de aplicação de insumos e
agrotóxicos etc) são verticais em que a
experiência do usuário é levada muito
a sério pela Go2neXt.

Importância do
feedback

Paulo
Henrique
Pichini, da
Go2neXt

Wagner Dornelas, gerente de serviços da Dynatrace, especialista
em software de gerenciamento de
desempenho de TI e cujos usuários são profissionais experientes,
aposta principalmente no feedback como forma de aprimorar suas
soluções. Para ele, a experiência do
usuário é central nas aplicações, a
ponto de a empresa se esforçar
para ouvir os usuários e identificar
conversões – quando antigamente, de certa forma, as empresas se
satisfaziam em “impor” um conjunto de recursos para que o usuário utilizasse.
Parte da mudança pode ser explicada pelo advento da computação
em nuvem. Desde 2011 a Dynatrace
comercializa software como serviço
(SaaS), que permite releases a cada
duas semanas e agilizam correções
de rumo e implantações de novos recursos – inclusive os sugeridos pelos
próprios usuários. O desenvolvimento mais ágil permite melhorias de
código e uma plataforma mais adequada para a inovação.
“Isso muda a expectativa do
cliente. Esse modelo envolve toda
nossa engenharia de software porque a Dynatrace vende transformação digital, mas primeiro fez a transformação drástica de si mesma para
entregar software com mais qualidade, ter atendimento mais dinâmico e
prover melhor experiência do usuário”, conta Dornelas.
Equipes selecionadas no mundo
todo recebem esses feedbacks em
tempo integral, através de um live
chat incluído nos produtos. Todo
processo de melhorias é feito
com base nesse feedback.
“Entender o negócio
do cliente de forma detalhada e ajudar a fazer a transformação
digital é fator chave
de negócios. Ele
consegue compartilhar desafios, e
o atendimento
personalizado
e dedicado ao
cliente tem um
diferencial”, diz
o executivo.
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