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Editorial

Mundo  
veloz

Tudo ao mesmo tempo; agora – e pra ontem! Essa é a 

ordem praticamente para todo mundo que integra o 

‘status quo’. 

Outro imperativo é a segurança na comunicação das em-

presas com seus funcionários, e entre si. Antes, as corpora-

ções lançaram mão de aplicativos pensados para o cidadão, 

porém, como a proteção da informação é fator de sobrevivên-

cia, as trocas de mensagens também tiveram que se adequar 

a esta realidade. Confira na reportagem Mobilidade corpora-

tiva, muito além do WhatsApp.

Fintechs: o que querem da TI? Saiba as respostas nas pró-

ximas páginas. Fornecedores de todos os portes buscam en-

tender quais inovações elas estão desenvolvendo para aten-

der as suas necessidades de forma ágil. A entrevista desta 

edição é com Rafael Garrido, da Vertiv. Ele conta, entre outras 

informações, que nos últimos dois anos a empresa está in-

vestindo no canal, que tem liberdade para trabalhar com o 

portfólio todo.

Já a matéria de capa Data center inteligente requer canal 

especializado apresenta a tendência e as principais tecnolo-

gias atuais e futuras. Assim, as revendas podem se preparar 

para conquistar esse nicho.

Saiba, ainda, como foi o Latam Partner Summit 2019 

realizado pela Dell Techno-

logies em Miami, Estados 

Unidos, e que contou com 60 

parceiros de negócios bra-

sileiros e outros tantos da 

América Latina.

Os resultados da votação 

“A escolha do leitor!” serão 

divulgados na próxima edi-

ção. Aguarde para ver se seu 

voto está em consonância 

com o da maioria.Irene Barella
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Em franca expansão, 
os serviços 
inteligentes precisam 
arregimentar ‘sócios’ 
para os fornecedores 
e as Big Techs, como 
integradores de TI que 
dominem a oferta de 
soluções na nuvem

“Data centers: 
serviços ligados 
à Cloud pública 
devem crescer 
35,5% em 2019

Dat
a 

ce
nter inteligente

requer canal
especializado
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“Todo o mercado 
será afetado de 
forma significativa 
pela tecnologia 5G

“A evolução passa 
por projetos de 
Cloud Computing e 
até mais complexos 
e abrangentes 
como os de 
transformação 
digital

Recessão...estagnação? O mer-
cado de data centers vai con-
tra a maré e segue muito bem 

obrigado! Uma fatia importante de 
serviços ligados à Cloud pública, deve 
crescer 35,5% em 2019, de acordo com 
a IDC Brasil. Um segmento que sozi-
nho deve faturar algo como US$ 2,3 bi-
lhões este ano e até 2022 deverá che-
gar próximo dos US$ 6 bilhões. Mas 
para garantir esse crescimento, além 
da oferta crescente de serviços, os 
players buscam canais especializados. 

E as possibilidades para os par-
ceiros são múltiplas. Afinal, existem 
no Brasil, de acordo com pesquisa do 
Data Center Map, 45 data centers que 
oferecem a modalidade de colocation 
– que em seu sentido mais comum é 
quando o cliente apenas aloca seus 
servidores na casa do provedor. No en-
tanto, os grandes fornecedores avan-
çam cada vez mais nas ofertas do cha-
mado ‘data center inteligente’, com 
serviços que evoluem da implemen-
tação e gerenciamento dos servidores 
até projetos de Cloud Computing ou 
mesmo mais complexos e abrangen-
tes como os de transformação digital. 

Não é por acaso que as globais 
Amazon Web Services - AWS, Micro-
soft, com o Azure, ou mesmo o Goo-
gle, com seu Google Cloud miram os 
consumidores com suas ofertas na 
nuvem (leia mais no texto Terra de Gi-
gantes). Entretanto, a ideia de expan-
são da carteira dos clientes das Big Te-
chs passa pelas companhias parceiras 
que possuem data centers localizados 
no Brasil e até mesmo pelos canais – 
especialmente integradores. 

Além de Cloud Computing, outra 
tendência tem ganhado corações e 
mentes dos clientes corporativos: a 
oferta de soluções SDE, ou Softwa-
re Defined Everything – veja mais 
em: O tal do SDE. 

“Já temos em nossos serviços de 
Disaster Recovery e Proteção de Da-
dos, a oferta de SDE ocupando uma 
importante fatia no portfólio de ofer-
ta como serviço”, aponta Silnei Kra-
vaski, diretor executivo da Planus. A 
expectativa é que seja absorvida pelo 
mercado por meio de soluções que 
embarcam a tecnologia, ou a partir da 
necessidade de cada cliente.

Dat
a 

ce

nter inteligente
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Destaques especiais 
Cada provedor de serviços de data centers 
acredita que seus serviços são únicos. Mas 
vamos ver o que cada um deles acredita ser um 
diferencial ou mesmo algo que os distingue 
dos demais. Com a palavra os players: 

Ascenty 
 “Nosso foco está em ser reconhecido como o melhor parceiro no 
fornecimento de soluções de data centers e conectividade. Com esta 
base, entregamos soluções de altíssima qualidade e desenvolvemos 
relações de parceria com nossos clientes. Temos data centers com 
uptime de 100% e é com isso que nos comprometemos. Além disso, 
temos um grande diferencial no atendimento e na oferta combinada de 
nossa área de telecomunicações, utilizando soluções de alta qualidade, 
baixo custo e baixa latência por meio do nosso produto de Cloud 
Connect”. Marcos Siqueira, vice-presidente de operações.

Equinix
“Formamos um rico ecossistema de provedores de ponta que ajudam 
os clientes a projetar e implementar soluções multicloud otimizadas 
– sejam públicas, privadas ou híbridas. Nossos parceiros colaboram 
conosco para fornecer soluções integradas, feitas sob medida 
para atender às demandas dos clientes. Devido ao crescimento da 
transformação digital e da indústria de tecnologia no Brasil, é de grande 
importância ter o país alinhado com o nosso programa global de canais, 
considerando que ele tem o potencial de impulsionar o desempenho da 
Equinix e aumentar a capacidade da empresa localmente”. Greg Adgat, 
vice president of Global Partnerships & Alliances. 

Locaweb
“Priorizamos a análise da experiência do usuário para então, de forma 
contextualizada, conectar parâmetros de TI no monitoramento e 
evolução de camadas de aplicação e infraestrutura. A excelência nesta 
abordagem é reconhecida no relacionamento direto que temos com 
grandes players, o que beneficia diretamente nossos clientes, que 
consomem a partir de um ecossistema fortalecido e que trabalha de 
forma orientada, simples, centralizada e sem dor cabeça”. Vanessa 
Alves, gerente de marketing e parcerias da Locaweb Corp Cluster2GO. 

Planus
“Dispomos do portfólio Planus IT360, que ajuda as empresas a se 
atualizarem com as novas demandas da transformação digital e que 
nos permite oferecer ao cliente soluções fim a fim, a partir de uma 
análise de legado, necessidades e criticidade das informações. A oferta 
IT 360° é composta por um amplo conjunto de soluções, incluindo 
Cloud privada, pública e híbrida, on premise, networking, serviços 
gerenciados, telefonia as a service, manutenção e business continuity”. 
Silnei Kravaski, diretor executivo.

 
Oferta supera  
a demanda? 
O certo é que, tanto clientes corporativos como os provedores 
de soluções de data center, estão convergindo no sentido de 
trabalhar com ofertas de serviços mais complexas no ambiente 
terceirizado, fugindo do bom e velho colocation básico.

As empresas estão preocupadas com seus negócios, e a 
gestão da infraestrutura física ou de servidores dá espaço à 
gestão inteligente de aplicações. “A quantidade disponível de 
dados e informações é grande e as soluções de Data Analytics 
ou Business Intelligence já são amplamente utilizadas”, garan-
te Marcos Siqueira, vice-presidente de operações da Ascenty, 
companhia com doze data centers prontos e outros cinco em 
construção no mundo. 

As soluções para cloud híbrida estão cada vez mais ganhan-
do espaço nos data centers, bem como as aplicações multi-
cloud, que ajudam a reduzir a complexidade de infraestrutu-
ra e oferecem mais flexibilidade de gestão, uma outra grande 
promessa do setor. Inteligência Artificial e seu primo, os ‘bots’, 
também têm garantido uma alta demanda, assim como a cons-
trução de modelos para aprendizado de máquina, ou Machine 
Learning, que viabilizam ou aprimoram a experiência dos usu-
ários e clientes finais. 

Na Planus, como explica seu dirigente, tanto a Inteligência 
Artificial como os bots estão cada vez mais presentes no pri-
meiro nível de atendimento aos clientes das organizações. “Em 
um estágio inicial estão os que investem nos chatbots e para 
os mais avançados há a opção de serviços com voz”, completa 
Kravaski. Leia mais sobre as atuações dos provedores de data 
centers no texto: Destaques especiais. 

Siqueira, da Ascenty: 
canal deve mudar 
de estratégia para 
atender a demandas 
por Cloud, SaaS e 
ambientes híbridos.
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Oferta  
de soluções
A Lenovo aposta na venda de soluções 
para o mercado de data centers e, para 
tanto, investiu em reestruturação inter-
na. Um projeto iniciado em 2016 tratou 
da transferência da fábrica de equipa-
mentos da cidade de Itu para Indaiatu-
ba, ambas no estado paulista.

O resultado é que em 2018 obte-
ve o dobro de receita nas vendas da 
área, e a meta da companhia é multi-
plicar em três ou quatro vezes o fatu-
ramento neste ano, em comparação 
ao período anterior.

Essa estratégia levou à criação de 
uma estrutura específica, a Lenovo Data 
Center, que engloba servidores de alto 
desempenho e equipamentos de stora-
ge, criados em conjunto com a parceira 
NetApp e que também conta com fabri-
cação local, culminando com a venda de 
uma série de soluções específicas para o 
segmento de data centers.

De olho no mercado brasileiro, a 
fabricante aumenta investimentos na 
produção local em busca de compe-
titividade. A oferta da Lenovo para o 
segmento corporativo contempla as 
linhas ThinkSystem e ThinkAgile, que 
vêm para atender a demandas de ser-
vidores, storage, rede, software e ser-
viços para data centers.

Canal na mira 
Para conquistar novos clientes e ampliar 
a demanda por recentes serviços ofere-
cidos, os fornecedores de data centers, 
em sua quase totalidade, buscam con-
solidar suas estratégias ou mesmo ame-
alhar novos parceiros entre os canais. O 
perfil, entretanto, é bem definido: quem 
possui uma alta especialização. “Mais 
do que canais de vendas, os parceiros 
com os quais atuamos dividem conosco 
o comprometimento em pesquisa e ener-
gia na construção de projetos e serviços 
para empresas em seu amadurecimen-
to digital. E, claro, acreditamos que os 
negócios, acima de tudo, são feitos de 
confiança e parceria”, admite Vanessa 
Alves, gerente de marketing e parcerias 
da Locaweb Corp Cluster2GO, unidade de 
negócios corporativos da Locaweb. 

O plano atual da empresa prevê o 
fortalecimento das parcerias estabeleci-
das com os atuais canais, que oferecem 
soluções e serviços que privilegiam a 
experiência digital dos clientes de seus 
clientes. “Temos uma área dedicada ao 
relacionamento e gestão das parcerias e 
canais. Uma área que funciona como um 
hub que garante a conexão destas em-
presas ao ecossistema do negócio, para 
ter mais agilidade e flexibilidade na en-
trega de serviços em atuação conjunta”, 
explica Vanessa.

Já a Ascenty, que garante prezar por 
parcerias de longo prazo, opera com em-
presas com focos complementares, de 
fornecedores a revendas de hardware, até 
parceiros com foco na jornada de migração 
para nuvem e grandes grupos de full out-
sourcing. Os canais têm como benefício 
não apenas a remuneração, como a com-
plementariedade que a Ascenty garante 
em termos de serviços para os clientes. 

“Temos estratégias diferentes de go 
to market para cada segmento de atua-
ção, mas o ponto em comum é a atenção 
e dedicação que o time da Ascenty pro-
porciona aos parceiros, desde o atendi-
mento comercial, até a consultoria nos 
desenhos das soluções pelo nosso time 
de arquitetura de soluções”, enumera Si-
queira, que complementa ao falar da im-
portância dos canais: “não temos o obje-
tivo de ofertar tudo, mas sim endereçar 
o que o cliente precisa, de forma mais 
objetiva, resiliente e estável possível”.

Kravaski, da Planus: 
a oferta de SDE ocupa 
uma importante fatia 
no portfólio de oferta 
como serviço.
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Programa  
estruturado
Um modelo é o programa de canais da Equinix, que 
é dividido em quatro tipos: Alianças, Reseller, Sa-
les Agent e Referral. No primeiro, as parcerias são 
formadas para potencializar a oferta de produtos e 
tecnologias, tanto do canal envolvido como da pró-
pria Equinix. As Alianças são realizadas com mar-
cas globalmente reconhecidas. 

No modelo de Reseller, os parceiros combinam 
seus produtos e serviços com o espaço licenciado nos 
data centers e os disponibilizam para uso de seus 
clientes finais como uma solução integrada e única.

De acordo com a filosofia da companhia, as so-
luções oferecidas são totalmente gerenciadas pelos 
parceiros, otimizando o desenvolvimento, imple-
mentação, manutenção e, até mesmo, o fatura-
mento. Os Resellers ainda oferecem uma variedade 
de serviços e conhecimento especializado para aju-
dar as equipes de TI a aproveitar as vantagens de 
data centers e soluções em Cloud.

Todos os modelos, inclusive o Sales Agent e Refer-
ral – voltados para agentes e consultores independen-
tes – têm a meta comum de gerar mais vendas, claro, 
tanto para a companhia como para seus parceiros. 

“Oferecemos capacitação para que se tornem verda-
deiros representantes da Equinix em sua área de atua-
ção”, completa o diretor de canais, Adriano Tavares.
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Esse tal  
de SDE 
Sigla que ainda não entrou na moda do mercado de TI, 
mas fácil de traduzir, o SDE – Software Defined Every-
thing,  é uma forma de utilizar arquiteturas que se 
baseiam na separação entre o hardware e o software, 
alocando a inteligência nesta camada. Isto faz com que 
as organizações não fiquem atreladas ou dependentes 
dos provedores de tecnologia e que a infraestrutura de 
TI suporte as demandas e as exigências dos negócios.

Neste contexto, as soluções mais utilizadas ou que 
ganham maior destaque são aquelas que garantem 
mais aderência a estes cenários de independência entre 
hardware e software, facilitando a interoperabilidade 
dos data centers. Algo que é levado em consideração 
no quadro atual, e especialmente, no âmbito da nuvem. 

Outra empresa com foco acen-
tuado nos parceiros é a Equinix, em-
presa global de conectividade e data 
centers, que recentemente expandiu 
seu programa de relacionamento 
com os canais, replicando no Brasil 
o modelo de negócios internacional. 
“Nossa ideia é atuar junto aos par-
ceiros locais com a mesma qualida-
de alcançada ao redor do mundo”, 
assegura Adriano Tavares, diretor de 
canais da Equinix no Brasil.

De acordo com os resultados do 
primeiro trimestre de 2019 divulga-
dos no início de maio, globalmente 
a Equinix manteve o crescimento 
de suas vendas indiretas, respon-
sáveis por mais de 20% de bookin-
gs para o período. O que representa 
metade dos novos clientes adqui-
ridos no trimestre, impulsionados 
pelas vendas em conjunto com os 
principais parceiros estratégicos e 
de tecnologia da Equinix, incluindo 
AWS, Microsoft, AT&T, TIM, ItOne, 
Engemon IT, Geneses e Avivatec.

  
O futuro do canal  
de serviços 
Mas como as revendas vão avan-
çar neste segmento de oferta de 
serviços? Ou mesmo, qual o futu-
ro dessa parceria? Uma resposta 
inevitável é que é preciso investir 
em capacitação e especialização. 
Mas, sobretudo, ter foco. “Na nos-
sa perspectiva e modelo, os canais 
tendem a ter um papel de diferen-
ciação na cobertura das necessi-
dades de serviços para empresas 
que têm a tecnologia como centro 
dos negócios. Uma estratégia de 
canais bem desenhada viabiliza a 
centralização de soluções para as 
empresas no Brasil que passam a 
dispensar a gestão de múltiplos 
fornecedores e contratados para 
focar nas resoluções de negócio”, 
projeta Vanessa, da Locaweb.

A proximidade física, mesmo 
com a tecnologia digital e de co-
municação sendo cada vez mais 
onipresente, ainda é e será um di-
ferencial para o canal. Afinal, são 
as revendas e integradores de so-
luções que fazem o corpo-a-corpo. 
No entanto, isso não inibe qual-

quer ideia de evolução. “Observa-
mos que eles precisam se adequar 
e mudar de estratégia para atender 
e endereçar as demandas por pla-
taformas como Cloud, SaaS e am-
bientes híbridos, dentre outras for-
mas de consumo da tecnologia”, 
admite Siqueira, da Ascenty.

É preciso lembrar que os pró-
prios data centers vão seguir evo-
luindo. O futuro do mercado, aliás, 
será afetado de forma significativa 
pela entrada da tecnologia 5G e da 
necessidade perene de que os da-
dos devem estar próximos dos usu-
ários finais, o que será um grande 
desafio, principalmente para o Bra-
sil que ainda sofre com a infraes-
trutura de acesso à Internet e pela 
vasta extensão geográfica.

Terra de gigantes 
Cloud Computing é a menina dos 
olhos – e dos lucros – dos data cen-
ters. E para isto, os fornecedores pre-
cisam estar bem posicionados com as 
chamadas Big Techs: Amazon, Micro-
soft, Google, Facebook etc. Quem não 
se mover bem neste tabuleiro de ne-
gócios global pode perder excelentes 
oportunidades de negócios. 

A Locaweb, por exemplo, se 
posiciona como parceira da AWS 
– Amazon Web Services, braço da 
nuvem da megastore digital, e in-
vestiu em profissionais certificados 
nas ofertas de serviços da marca, 
bem como obteve competência nas 
plataformas Azure, da Microsoft, 
e em Google Cloud. “Mantemos 
crescimento sustentável em ne-
gócios com os diferentes players e 
relacionamento próximo da camada 
executiva técnica e comercial. Há 
espaço no mercado para competi-
ção saudável para todos”, garante 
Vanessa, da Locaweb.

O posicionamento é parecido 
com o da Ascenty, que também 
traz as Big Techs como parceiras 
globais na nuvem, e é certificada 
como Premium de Cloud Connect 
da AWS, Microsoft, IBM, Google e 
Oracle. “Mantemos uma rede global 
de conectividade e serviços de data 
centers em todo o mundo”, conclui 
Siqueira, da Ascenty.  
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Entender que 
flexibilidade é uma 
das principais 
demandas destas 
empresas de 
tecnologia voltadas 
para o setor 
financeiro é o 
primeiro passo para 
que os revendedores 
possam atendê-las

Fintechs:  
o que querem da TI? 

O 
termo fintech surgiu da união 
das palavras inglesas: finan-
cial – financeiro, e technology 

– tecnologia.  São empresas, muitas 
delas em estágio inicial — startups — 
que fazem uso intensivo de tecnolo-
gia, têm modelo de negócios escalá-
vel, podem crescer de maneira forte, 
oferecerem serviços financeiros de 
forma autônoma ou facilitam servi-
ços financeiros para outra instituição. 
De acordo com a Associação Brasilei-
ra de Fintechs – ABFintechs, existem 
hoje 697 fintechs atuando no Brasil, 
um crescimento de 33,8%, contra 521 
em 2017. Entre as principais áreas 
de atuação das fintechs, estão as de 
pagamentos, de crédito e as platafor-
mas eletrônicas de investimentos. 

Essas empresas consomem servi-
ços de tecnologia baseados no digital 
em grande escala, tais como com-
putação em nuvem, processamento 
remoto de dados e infraestrutura de 
pagamento, que façam uso de redes 
conectadas. “Com baixo custo, as fin-
techs iniciam sua operação, adotam 
modelo escalável de startups e por 
oferecer serviços 100% digital, não 
precisam de estabelecimento físico e 
também não precisariam de capaci-
dade operacional própria; podem fazer 
uso das disponíveis”, explica o diretor 
da ABFintechs, Diego Perez. Alguns 
serviços regulados podem exigir que 
determinados dados sejam processa-
dos no Brasil e, nesses casos, as fin-
techs podem ter que seguir normas e 
requisitos mínimos.

Um exemplo é a resolução n° 4.658 
de 26/4/2018 do Banco Central do 
Brasil, que dispõe sobre a Política de 
Segurança Cibernética e sobre os re-
quisitos para a contratação de serviços 
de processamento e armazenamento 
de dados e de computação em nuvem, 
a serem observados pelas organiza-
ções financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Bacen.  

Perez aponta que os grandes 
fornecedores de tecnologia estão de 
olho nas fintechs e buscam entender 
quais inovações estão desenvolven-
do, no sentido de ampliar a capaci-
dade de criar ofertas. “Vemos que 
alguns players estão próximos das 
fintechs, interagindo para saber como 
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Fintechs:  
o que querem da TI? 

podem se adaptar. Inclusive, grandes 
corporações estão abrindo espaço de 
inovação junto com fintechs e start-
-ups”. Os fabricantes que atuam em 
larga escala estão mais adaptados e 
o grande desafio é enquadrar o custo 
dos produtos à realidade de empre-
sas com esse perfil.

Potencial de venda
Atualmente, a maioria das fintechs, 
segundo Perez, tem comprado produ-
tos massificados, contratando-os in-
ternacionalmente, por meio de cartão 
de crédito, como no caso de infraestru-
tura na nuvem, ou mesmo serviços de 
reconhecimento facial para biometria.

As compras de tecnologia ocorrem 
predominantemente de forma direta. 
Perez acredita que quando uma fin- 
tech atinge maior porte, deixa de ter as 
características de startups e se aproxi-
ma mais do perfil de uma corporação, 
passa a contar com intermediários. 
“Na maior parte das vezes procura-
mos por conta própria mas, conforme 
o tamanho do contrato, o fornecedor 
orienta um parceiro, como ocorreu 
com a AWS em relação à parte de in-
fraestrutura das aplicações na nuvem, 
que é via Mandic”, lembra Marcos Cre-
didio Mello, líder da área de TI da Koin, 
fintech de meios de pagamento que 
viabiliza compras no boleto parcelado, 
ainda em fase de maturação.

O executivo ressalta que flexibili-
dade é a principal característica que as 
fintechs buscam em um fornecedor de 
Tecnologia da Informação. Além disto, 
elas necessitam, cada vez mais, de 
serviços especializados e de parceiros 
que consigam acompanhar o cresci-
mento conquistado, muitas vezes 
exponencial. Redução de burocracias 
contratuais, foco no atendimento e no 
pós-vendas também são essenciais.

Para atender a esse público, é ne-
cessário agilidade para acompanhar 
o cliente no desenvolvimento de pro-
dutos, áreas e serviços e, rapidamente 
acabar com eles, se não fizerem mais 
sentido. “Muitos fornecedores estão 
acostumados a contratos de três anos, 
que para a gente é péssimo, porque 
pode ser que tenhamos de reduzir pela 
metade ou dobrar nossos produtos”, 
aponta Mello.

O fornecedor ideal para as fin- 
techs é aquele que oferece contratos 
mensais, ainda que cobre um valor 
um pouco maior, e que o pagamento 
de licenças de software seja feito pelo 
uso e pela quantidade de usuários, 
justamente devido à necessidade de 
poder aumentar ou diminuir a opera-
ção rapidamente. Para as aplicações, 
a Koin optou por manter uma parcela 
das licenças em contrato anual e uma 
parte em plano mensal para conseguir 
usufruir o benefício da elasticidade. 

Diversos fornecedores
Como o objetivo é ter o mínimo de in-
fraestrutura interna, a Koin tem todos 
os sistemas rodando na nuvem, mas, 
a contratação de fornecedores já so-
freu mudança. No passado, a startup 
mantinha um único fornecedor para a 
infraestrutura de rede interna, como 
firewall, no-break, switches, parte de 
rede, cabeamento, câmeras de segu-
rança interna. “Este formato se mos-
trou ruim, porque quem faz tudo não 
faz nada. Quando começamos a cres-
cer, o fornecedor não tinha especialis-
tas dentro da empresa para nos aten-
der”, conta Mello. Hoje, possui um 
fornecedor para cada especialidade.  

Criada em 2012 após investimen-
tos de cerca de R$ 150 milhões, a Hub 
FinTech é considerada uma das maio-
res da América Latina. Avaliada em RS 
1,5 bilhão, a fintech tem 240 funcioná-
rios e 25 grandes clientes, entre eles a 
Caixa, a 99 e o Mercado Pago. Apesar 
do porte, bem maior que o da Koin, 
algumas pautas são semelhantes, 
como a necessidade de escalabilidade.

No início, enquanto ainda era start- 
up, a Hub fazia uso de licenças sem 
custo, até para avaliar se a aplicação 
iria dar certo ou não. Conforme a ope-
ração se consolidou houve mudanças 
na forma de comprar tecnologia. “Na 
medida em que a operação foi cres-
cendo, buscamos soluções que ofe-
recessem suporte tecnológico e custo 
escalonado. Após seis, oito anos de 
operação temos a preocupação com 
suporte, relatórios de dashboard e se 
o custo pode escalonar sem que haja 
tempo grande para a virada de chave”, 
detalhou Fabio Murakami, diretor de 
produtos da Hub.  
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Grandes consumidoras 
Para Mariano Gordinho, diretor-executivo da Associação Brasileira da Distribuição de 
Tecnologia da Informação - Abradisti, as fintechs são clientes com enorme potencial. 
“Minha impressão é que as fintechs são a nova geração dos bancos e tudo leva a crer 
que elas serão as grandes consumidoras de produtos e soluções de tecnologia”, diz. Elas 
provocam uma mudança drástica nos bancos, forçando-os a serem mais tecnológicos e 
a ficarem alinhados com a mudança.

Os bancos no passado recebiam fornecedores que vendiam hardware e software; 
hoje, ao contrário, as fintechs estão mais no papel de grandes consumidores de infraes-
trutura, mas consumindo-a sob demanda e na nuvem. “Elas vão forçar o movimento de 
consolidação de grandes provedores de nuvem”, aposta. 

Gordinho explica que fabricantes como IBM, Google, Amazon, Microsoft e Oracle fo-
ram os primeiros a entender o potencial do modelo de venda sob demanda. “O papel 
de vendedor ficou com o fornecedor e faltou deixar claro quais são as atribuições dos 
canais. Distribuidores e revendas estão enfrentando o desafio de como participar desses 
modelos de oferta.”

Para ele, a venda na nuvem não necessariamente tira a intermediação, mas existe 
sim, o desafio de desenhar um modelo de negócio que seja suficientemente interessan-
te para todos. “O cliente quer comprar o melhor serviço pelo melhor preço e com o melhor 
suporte possível”, pontua.

A Hub tem um consumo forte 
de serviço de datacenter, tanto na 
modalidade colocation, quanto no 
aluguel de máquinas do parceiro e, 
ainda, tem uma parte dentro de casa 
para aplicações específicas. Voz e da-
dos também são altamente deman-
dados para a operação de call center.

Além disso, software de gestão 
– ERP, licenças de aplicações espe-
cíficas de meios de pagamento, fer-
ramentas de autenticação de API e 
gateway de API que não precisa de-
senvolver dentro de casa são com-
prados de terceiros. Parte das com-
pras de tecnologia é feita por meio 
do canal e outra parte é diretamente 
com o fabricante. 

Para Murakami, o tempo de dura-
ção do contrato não afeta tanto, po-
dendo ser de médio ou longo prazo, 
mas o importante é a flexibilidade, 
para ter custo unitário. Outro item 
é que permita escalar rapidamente 
e, da mesma forma, diminuir quan-
do necessário, uma vez que a fintech 
tem diversos clientes que trabalham 
com sazonalidade.

“Nos preocupa muito o pós-venda 
das aplicações e não ficarmos presos, 
mas mantermos fornecedores que 
contam com empresas que prestam 
suporte, fazem consultoria e imple-
mentação”, detalha.   

Dicas para o canal
O primordial é o canal ter em men-
te que as fintechs, principalmente as 
em estágio inicial, têm limitação de 
budget, mas também têm potencial 
de crescimento. Para abocanhar uma 
fatia deste mercado, as dicas incluem 
oferecer serviços mais baratos ou a 
preço de custo e apostar. “É possível 
fazer, por exemplo, um contrato de 
longo prazo, vinculado ao crescimento 
da fintech, ou seja, escalável.

Quando esta transação se estabe-
lece, o canal pode estar atrelado a uma 
empresa que cresce, sendo que sua 
margem de lucro aumentará conforme o 
cliente progride. É uma relação de longo 
prazo e que no fim do dia pode se tornar 
muito rentável para quem comprou o 
risco de vender a uma empresa pequena 
e a preço de custo no começo”, destaca 
Perez, da ABFintechs. 

Outro formato que vem sendo ado-
tado é o de fundos, no qual companhias 
investidoras em fintechs criam hubs de 
inovação e entregam como benefícios o 
consumo de produtos e serviços. “Os ca-
nais podem fechar parcerias com investi-
dores e grupos que aportam nas fintechs. 
É comum uma fintech selecionada para 
programa de aceleração receber não ape-
nas financiamento em dinheiro, como 
também, mentoria e pacotes para compra 
de soluções tecnológicas”, aponta Perez.  

Perez,  
da ABFintechs

Mello,  
da Koin

Gordinho,  
da Abradisti  

Murakami, da 
HubFintech
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A 
mobilidade é mais que uma 
necessidade, ela é superlati-
va. Afinal, de acordo com as 

projeções da Fundação Getúlio Var-
gas teremos 420 milhões de apare-
lhos digitais ativos no Brasil em 2019. 
Do total, 230 milhões serão smart- 
phones e o restante computadores, 
notebooks e tablets.

As pessoas estão conectadas o 
tempo todo, em todos os lugares e 
as empresas devem ficar atentas aos 
desejos de seus colaboradores. Neste 
sentido, pesquisa realizada em 2018 
pela Confederação Nacional da Indús-
tria – CNI, apontou que 73% dos brasi-
leiros gostariam de trabalhar em casa 
ou em locais alternativos. Uma boa 
amostra das mudanças promovidas 
pela mobilidade.

Os smartphones e seus aplicativos 
como os de troca de mensagens, são 
apenas a parte mais visível do fenô-
meno Bring Your Own Device - BYOD, 
algo como ‘use o seu próprio equipa-
mento’. A melhoria da infraestrutura, 
conquistada com a disseminação da 
banda larga e o advento da computa-
ção em nuvem, explicam esse boom.

No entanto, quando falamos em 
mobilidade corporativa o jogo é ou-
tro. A facilidade de uso de soluções 
de troca de mensagens destinadas ao 
consumidor final, certamente ocupam 
um grande espaço no mercado corpo-

“Em 2019 serão 
420 milhões de 
aparelhos digitais 
ativos no Brasil

“Unificar os canais 
digitais ou de voz 
para melhorar a 
experiência do 
consumidor é a 
transformação mais 
importante hoje

M   bilidade  
c   rp   rativa,  
muit     além  
d    WhatsApp
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Fornecedores  

e revendas 

especializadas 

em soluções  

de 

comunicação 

móvel querem 

mostrar que  

as empresas  

e seus 

funcionários 

têm à 

disposição 

ferramentas 

dinâmicas,  

ágeis e seguras 

para a gestão  

e governança  

de mensagens

Melhor! Como as soluções de 
colaboração podem ser oferecidas 
como serviço, as corporações tam-
bém passaram a não se preocupar 
mais com a gestão. Levando tudo 
isso em conta, além dos ganhos com 
produtividade, é possível reduzir os 
custos de gerenciamento.

Para a Aruba, a necessidade de 
conectar diversas filiais pode ser re-
solvida com a implementação de uma 
rede WAN definida por software - SD-
-WAN. Ela simplifica o gerenciamento 
na nuvem e o controle do tráfego da 
rede, tornando mais fácil e rápida a 
conexão de centenas ou milhares de 
funcionários com acesso seguro a de-
terminados dados.

Companhia que faz parte da 
Hewlett-Packard Enterprise - HPE e 
tem como foco soluções de rede, a 
Aruba aposta neste sentido no SD-
-Branch, que permite a gestão de toda 
a rede a partir de um único console. E 
também no Aruba Clearpass, que cus-
tomiza o uso de aplicativos e otimiza 
os acessos de acordo com o perfil do 
usuário, tipo de conexão e até mesmo 
pelo tipo de dispositivo pelo qual ele 
se conecta, trazendo componentes de 
segurança para o ambiente.

A equação perfeita da mobilida-
de – seja para equipes remotas ou 
em viagens –, prega que a oferta de 
recursos que o usuário teria em seu 
posto de trabalho com encriptação 
fim-a-fim, acesso a arquivos, dispo-
nibilidade de rede, estabilidade de 
ligações, colaboração com colegas e 
clientes, entre outros, também esteja 
disponível remotamente. Afinal, esse 
usuário precisa ter acesso a todos os 
recursos, ser encontrado e conecta-
do com a segurança de que todas as 
atividades, conversações ou troca de 
mensagens, ocorram em ambiente 
seguro e com qualidade.

Campo vasto
Customizar ferramentas, criar proje-
tos, recomendar as melhores soluções 
e infraestrutura. Diante dessas neces-
sidades para as questões de mobili-
dade, o perfil da revenda deve ser o 
mais consultivo possível para atender 
às corporações. Entender a jornada do 
cliente e tudo o que envolve a unifica-

rativo. “Porém, não oferecem a devida 
segurança, gestão e a governança de 
dados necessárias para a proteção de 
informações sensíveis”, explica Pedro 
Moura, gerente de serviços da Logi-
calis, companhia global de soluções e 
serviços de TI e comunicação.

Sob medida para 
empresas
Existem soluções corporativas que 
trazem a mesma simplicidade de uso 
de um WhatsApp ou de um Hangouts, 
porém com recursos de segurança 
mais apropriados. Um exemplo citado 
pelos entrevistados é o Microsoft Te-
ams, solução de mensageria instan-
tânea que entrega uma camada que 
habilita, entre outras funcionalidades, 
a gestão centralizada de usuários e 
grupos, com a requisição de dupla 
autenticação e regras de compliance. 
Contudo, o ideal é que as empresas in-
corporem aquilo que os colaboradores 
utilizam. O desafio é que essa integra-
ção tenha como premissa a segurança 
dos dados de negócios.

“Atualmente, a linha da conveni-
ência já consegue coexistir com a es-
tabilidade e a segurança”, aponta Luis 
Eduardo Sirera, diretor de Vendas da 

M   bilidade  
c   rp   rativa,  
muit     além  
d    WhatsApp

Avaya Brasil. Como exemplo, ele cita 
a solução Avaya Equinox de comuni-
cação e colaboração para equipes, que 
pode ser usada em qualquer disposi-
tivo e integra chat, compartilhamen-
to de arquivos, vídeos etc. Ou ainda o 
B109, “uma pequena estrela de tele-
conferência” que, conectada ao celular 
por bluetooth, oferece uma experiên-
cia de áudio muito superior”, conclui.

Diversidade é lei
É claro que cada empresa possui uma 
necessidade de comunicação diferen-
te, de acordo com sua atividade-fim, 
capilaridade e metas de negócios. É 
correto afirmar que as soluções dispo-
níveis no mercado conseguem integrar 
todos os times, sejam eles de campo 
– vendas e técnico – ou de backoffice, 
oferecendo a eles mobilidade, flexibili-
dade e interface única, de forma muito 
mais competitiva do que no passado.

Mesmo os custos relacionados 
aos links de dados fornecidos pelas 
operadoras, que conectam corpo-
rações e suas filiais, tornaram-se 
mais acessíveis. E as soluções de 
colaboração podem estar instala-
das fora das empresas, a exemplo 
da computação em nuvem.
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ção dos canais, sejam eles digitais ou de voz, trazendo o backoffice para 
melhorar a experiência do consumidor, é a transformação mais relevan-
te hoje. E existe um campo vasto de oportunidades.

“Em nosso ecossistema de business partners, há empre-
sas que se destacam nesse modelo consultivo, seja na nuvem 
ou no ambiente do cliente”, aponta Sirera. A mesma visão é 
compartilhada pela Aruba, que vê um momento favorável dos 
revendedores na via da transformação digital. Principalmen-
te se eles se predispõem a ajudar e orientar os clientes nessa 
jornada. Portanto, é de suma importância a capacitação dos 
parceiros e que eles se relacionem com fabricantes com uma 
visão do todo, fazendo parte de um ecossistema que permite 
colaboração e integração.

De olho nesse movimento, a Sonda, empresa latino-americana de 
soluções e serviços de tecnologia, adquiriu 100% da M2M Solutions, um 
provedor brasileiro de tecnologia, que combina as duas faces da mobi-
lidade. Baseada em Cloud, a empresa faz o planejamento e a gestão de 
viagens, controle de acesso de passageiros, telemetria, Analytics e Busi-
ness Intelligence e uma diversidade de aplicações.

“A aquisição por uma empresa como a Sonda abre uma janela 
de possibilidades para nossas tecnologias. Passamos a ter acesso 
a novos mercados e um potencial de expansão dos negócios. Será 
uma grande mudança de paradigma que trazemos para o merca-
do”, explica Alexandre Fleck, diretor de Novos Negócios da Sonda e 
presidente da M2M Solutions. Na prática, suas soluções envolvem 
a comunicação entre operadoras, consórcios, usuários e autorida-
des do setor de transporte.

Mas quais os segmentos mais promissores para oferecer soluções 
de mobilidade? É certo que todos os setores da economia se beneficiam, 
porém algumas áreas têm maior demanda, entre elas: saúde, educação 
e varejo. E outras são encaradas com potencial no curto e médio prazo, 
como a indústria, serviços financeiros, hotelaria e a área pública.

Cloud para 
todos?  
Faz sentido uma corporação montar 
sua infraestrutura de mobilidade ou a 
tendência é a contratação de serviços 
junto às operadoras e prestadoras de 
serviços de comunicação, especial-
mente os baseados na nuvem?

Com a oferta de serviços de Cloud 
Computing atual, alguns especialis-
tas avaliam que não faz mais sentido 
montar uma infraestrutura dentro da 
empresa, pois os provedores oferecem 
soluções com grande escalabilidade, 
resiliência e segurança robusta.

“A esses fatores são aliados o ga-
nho de eficiência operacional, formas 
de pagamento flexíveis e otimização 
no ROI da solução como um todo, uma 
vez que, em muitos casos, Cloud não 
exige nenhum investimento em hard- 
ware”, explica Moura, da Logicalis. 
Além disso, a nuvem diminui o esfor-
ço administrativo e reduz até mesmo 
custos secundários, tais como energia 
elétrica, para manter um datacenter.

Em resumo, algumas corporações 
contratam todo o pacote de operado-
ras ou uma combinação que os agrega 
aos provedores de serviços de Tecno-
logia da Informação e Comunicação. 
Alguns parceiros da Avaya, por exem-
plo, se especializaram nesse mode-
lo. “Eles oferecem serviços bastante 
competitivos em conjunto com as 
operadoras. Para o cliente final, o mo-
delo é transparente”, compara Sirera. 
Entretanto, algumas empresas fogem 
dessa regra e não querem ficar depen-
dentes de terceiros, partindo para a 
criação de seus modelos internos. Mas 
estes são cada vez mais, uma exceção.

Sirera, da Avaya: a conveniência 
já consegue coexistir com a 
estabilidade e a segurança.
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Geração  
mobile
O surgimento da GenMobile ou geração 
mobile, atende não apenas ao momento 
de ‘todos conectados o tempo todo’, como 
responde ao desafio das empresas por 
mais produtividade e respostas ao am-
biente de competição. Porém, impõe uma 
outra questão: a experiência do usuário 
precisa ser levada em conta, quando não 

é impositiva.
Estudos demonstram que 

cada geração possui suas 
preferências na utili-

zação de soluções de 
mensageria e cola-

boração. E toda 
empresa possui 

um mix de 
gerações em 
seu quadro 
de funcio-
nários, com 

baby boomer 
(1946-1964); X 

(1965-1979); Y 
ou milênio (1980–

1997) e, finalmente a 
chamada geração Z (1998–

2019). A faixa de usuários 
baby boomer é mais adepta 
à troca de mensagens por 

e-mail e reuniões presenciais, 
enquanto os que se encaixam 
nas chamadas milênio e na Z 
preferem a utilização de chats 

e reuniões online. A solução? 
Ser o mais inclusivo possível.

“Cada geração 
possui 
preferências 
na utilização 
de soluções de 
mensageria e 
colaboração

“Há soluções 
corporativas 
de troca de 
mensagens 
muito simples, 
porém com 
os recursos 
de segurança 
apropriados

No futuro haverá soluções que 
permitirão às pessoas e organiza-
ções trabalharem coletivamente 
em todas as cadeias de relaciona-
mento. “Cada vez mais, veremos 
times espalhados por todo o terri-
tório nacional ou mesmo mundial, e 
manter todos os colaboradores in-
formados e engajados será primor-
dial para o sucesso de qualquer em-
presa”, projeta Moura, da Logicalis.

Algumas companhias estão na 
vanguarda deste processo, como a 
Natura, que incorporou a Avon, e se 
tornou uma gigante com capilaridade 
ainda mais global. Um prêmio para a 
bem-sucedida jornada de transfor-
mação digital – com foco em mobili-
dade – da corporação brasileira.

Com a disponibilidade, no 
médio prazo, de soluções por 
meio de redes ainda mais rápi-
das, como a 5G, e novas tecno-
logias de Wi-Fi, a tendência é 
uma aderência cada vez maior 
das soluções, pois tudo trafega-
rá em redes de dados e a custos 
mais acessíveis, integrando de 
forma simples e poderosa a 
colaboração dos usuários com 
ferramentas de backoffice. E o 
futuro está logo na esquina.  

Moura, da Logicalis: 
segurança e gestão 

são necessárias para 
proteger informações 

sensíveis.
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Dell enfatiza a importância do canal para 
incrementar vendas com novas tecnologias

Animada com as perspecti-
vas de negócios com a venda 
das novas tecnologias, a Dell 

Technologies aposta no canal de co-
mercialização para acelerar a jornada 
de transformação digital dos clientes 
corporativos e incrementar receita.

Michael Dell, chairman e CEO, 
e outros executivos da companhia 
enfatizaram que a onda da digitali-
zação abre um mundo de oportuni-
dades para revendedores da marca 
antenados com as tendências glo-
bais. Eles falaram durante o Latam 
Partner Summit 2019 para cerca de 
350 parceiros de negócios com atu-
ação na América Latina-AL, realiza-
do de 20 a 22 de agosto em Miami, 
Estados Unidos. Do Brasil foram 60 
empresas que viram novas tecno-
logias, estratégias de vendas, mu-
danças que ocorrem no mundo e as 
tendências que vão nortear o mer-
cado na Era Digital.

A necessidade do mercado se 
reinventar sinaliza bons ventos para 
o canal, já que vai gerar demanda por 
novas tecnologias, porque o legado 
não dá conta de aplicações como de 
Business Analytics, IoT, IA e outras 
inovações que estão surgindo. “A 
transformação digital já está acon-
tecendo e estamos investindo e pre-
parados para sermos o parceiro dos 
clientes nessa jornada”, enfatizou o 
fundador da Dell, em vídeo.

Álvaro Camarena, vice-presidente 
de Canais para a AL, seguiu o entu-
siasmo do seu superior. Ele confirmou 
que a revolução tecnológica está ge-
rando negócios e considerou o canal 
de vendas peça-chave para elevar a 
receita da companhia. E fez um apelo: 
“vocês têm que se transformar para 
transformar nossos clientes”. 

O executivo observou que a AL 
passa por turbulências políticas e 
econômicas, mas que não são bar-
reira. “Estamos acostumados e sa-
bemos que é um ciclo que vai passar 
e o cliente voltará.”

Ao nomear os parceiros como só-
cios de negócios, Raymundo Peixo-
to, vice-presidente do Infrastructure 
Solution Group para a AL, afirma que 
eles podem ser grandes aliados dos 
CIOs para enfrentar o desafio da trans-

formação digital. “Há muito negócio 

envolvendo a transformação digital 

e a Dell tem um grande portfólio de 

produtos que nossos parceiros podem 

entregar aos clientes para acelerar 

essa jornada”, reforça Scott Millard, 

vice-presidente sênior de Global Chan-

nels Datacenter Sales, da Dell.

Braço forte de vendas
A participação do canal de vendas 

nos negócios da Dell está crescendo 

Passos fortes 
e acelerados

Luís Gonçalves, 
diretor-geral  da 
Dell Brasil (esq.) e 
o diretor de Canais, 
Fabiano Ornelas

e já responde por 60% das vendas 
da companhia na AL. Esse percen-
tual tende a subir por conta do mo-
vimento da transformação digital, 
enfatizaram executivos.

“No Brasil, o canal contribui com 
40% das vendas da Dell”, informa 
Fabiano Ornelas, diretor de Canais 
no Brasil. O índice é menor que a 
média total da AL por causa dos cri-
térios do cálculo, que não inclui na 
soma o faturamento vindo das lojas 

de varejo. Fazem parte da pizza ape-
nas as revendas e distribuidores.

Hoje, o ecossistema da Dell no 
mercado local é formado por cinco 
distribuidores autorizados e mais de 
130 revendas com selo Titanium, Pla-
tinum e Gold. 

“O canal pode oferecer ao cliente 
tudo o que temos em casa”, informa 
Luís Gonçalves, diretor-geral da Dell 
Brasil. Ele considera que os parceiros 
de negócios são peça-chave para ga-
nhos de capilaridade da subsidiária, 
que este ano completa 20 de operação 
em solo brasileiro.   

Por ser um dos mercados estra-
tégicos da Dell, o Brasil oferece toda 
a linha de produtos da companhia. 
Gonçalves diz que a empresa tem 
um leque de soluções omnichannel, 
ou seja, que consegue levar tecno-
logias de ponta a ponta, incluindo 
desktop, servidores e sistemas de 
armazenamento. 

Os parceiros estão sendo ca-
pacitados e preparados para que 
também se transformem e aten-
dam aos clientes na Era Digital. 
Uma das novidades o serviço 
Marketing Academy, um portal 
com ferramentas prontas para 
comunicação digital. “Queremos 
que o parceiro aprenda a andar so-
zinho, com passos fortes e acele-
rados”, informa Ornelas.  

 
A jornalista cobriu o evento a convite 
da Dell Technologies. 
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Inteligent Edge no seu negócio. Palestras executivas e sessões ”hands-on” vão te 
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• Transformar recursos de TI em bens para sua empresa.
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• Prover as ferramentas certas para a colaboração e criatividade organizacional.
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• Adotar a flexibilidade e escalabilidade de soluções em nuvem e “on-premises”.

#ATMBR

Conectando a tecnologia 
de amanhã com os 

negócios de hoje

Saiba mais em:
arubanetworks.com/br/atmbr/

E muito mais! 
Verifique a programação 
completa no site

Inscreva-se agora!
Parceiros de tecnologia:

Platinum:

Silver:

Gold:

18-19_Dell.indd   18 02/09/2019   21:13



Patrocinadores:

WTC EVENTS CENTER – GOLDEN HALL 07 DE NOVEMBRO DE 2019

Palestrantes:

Partha Narasimhan 
é o visionário Chief 
Technology Officer 
da Aruba.

Tiago Mattos
é considerado 
um dos principais 
futuristas do Brasil.

Luiz Eduardo dos Santos
é guru em cibersegurança
e Diretor responsável pelo
Aruba Threat Labs.

Gabriel Bedoya
Especialista
internacional em
Inovação e Marketing.

Venha vivenciar a tecnologia e toda a experiência que o Atmosphere oferece para 
expandir conhecimentos e idéias para sua organização. Uma oportunidade de 
conhecer e interagir com mais de 1.200 executivos e profissionais de TI e aprender 
e compartilhar visões estratégicas e tecnológicas de como prover soluções de 
Inteligent Edge no seu negócio. Palestras executivas e sessões ”hands-on” vão te 
ensinar como:

• Transformar recursos de TI em bens para sua empresa.
• Resolver falhas de segurança ao mesmo tempo que proporciona flexibilidade no  
   local de trabalho.
• Prover as ferramentas certas para a colaboração e criatividade organizacional.
• Ajudar sua organização a uIlizar soluções inovadores do Core ao Edge.
• Adotar a flexibilidade e escalabilidade de soluções em nuvem e “on-premises”.

#ATMBR

Conectando a tecnologia 
de amanhã com os 

negócios de hoje

Saiba mais em:
arubanetworks.com/br/atmbr/

E muito mais! 
Verifique a programação 
completa no site

Inscreva-se agora!
Parceiros de tecnologia:

Platinum:

Silver:

Gold:

18-19_Dell.indd   19 02/09/2019   21:13



Como descreve a atuação  
da Vertiv? 
Oferecemos soluções para a 
manutenção e continuidade de 
variadas redes de comunicação e 
instalações dos setores comercial 
e industrial, e, ainda, data centers. 
Dispomos de um portfólio completo 
de serviços de energia, refrigeração e 
infraestrutura de TI que se estende 
desde a nuvem até o edge da rede. 
Estamos sediados em Ohio, e negócios 
em mais de 130 países que requerem 
mais de 20 mil profissionais. Nossas 
soluções mais complexas exigem alto 
conhecimento de parceiro com o perfil 
de solution provider, agregando valor e 
que se autodenominam arquitetos da 
continuidade. Estamos na retaguarda, 
suportando o data center que abriga 
os negócios na Web. Nossa oferta 
é composta por produto e serviço, 
estoque, mão de obra. Apesar de 
também atuarmos de forma direta, 
tudo é feito junto com o canal.

Onde vê chances de vendas  
para o canal?
Com a tendência de Edge Computing, 
que leva o poder de processamento 
para a ponta, o canal tem hoje a maior 
retomada de potencial de mercado 
talvez dos últimos 20 anos junto a 
data centers menores. O mercado 
está saindo da mega concentração 
de data centers em regiões definidas, 
e abrindo a possibilidade de levar 
solução modular para o Brasil 
inteiro. Se abre um novo mercado de 
processamento de dados e venda de 
soluções. Será preciso profissionais 
e meios para fazer com que essa 
tecnologia, esse conhecimento, 
chegue na borda. A Vertiv mantém 
uma rede de parceiros muito bem 

A Vertiv, com esse nome desde 2016, 
ano em que faturou US$ 4,5 bilhões, 
mas que tem presença no Brasil 
desde a década de 1980 sob a mar-
ca Emerson Network Power, é uma 
empresa estadunidense voltada para 
a continuidade de negócios por meio 
de hardware, software e serviços, e 
reúne marcas como Liebert, Asco, 
Chloride, NetSure e Trellis.

Com vendas direta e indireta, 
mantém no Brasil uma equipe de 300 
funcionários e oferta diversificada 
que vai de no-breaks para home offi-
ce e o SMB, à soluções de infraestru-
tura de energia e refrigeração, como 
ar condicionado, para data centers, 
plataformas petrolíferas e outras in-
dústrias. Rafael Garrido, diretor-geral 
para o Brasil falou para Infor Channel.

Transferência de 
conhecimento

“Nosso canal 
trabalha com 
liberdade de 
decisão em 
proposta 
comercial e 
técnica

“Queremos provedores 
de serviços  
na instalação  
do portfólio,  
agregando valor

preparada para fazer isso em um país 
de dimensões continentais como 
o Brasil. Os incentivamos para que 
evoluam para a prestação de serviços 
e a oferta de soluções de médio e 
grande portes. Queremos provedores 
de serviços na instalação do portfólio, 
agregando valor.

Edge se contrapõe  
à venda como serviço?
É uma contrapartida, mas é 
importante deixar claro que é 
complementar e não muda o mercado 
de Cloud Computing, que continua 
sólido e crescendo. De toda forma 
é preciso ter canal habilitado para 
levar soluções integradas à borda, 
que precisam chegar, por exemplo, 
a cidades de 20 mil habitantes, em 
regiões remotas do País. Tudo para 
montar essa grande arquitetura que 
se amplia com a vinda da tecnologia 
5G. Temos inúmeros exemplos 
de parceiras que eram pequenas 
revendas ou assistências técnicas, 
que se tornaram Internet Services 
Providers e estão incrementando suas 
infraestruturas para fazer acontecer, já 
que ninguém mais vive fora do mundo 
digital, mesmo em pequenas cidades.

Qual a estratégia para seu canal?
Um negócio de missão crítica de 
qualquer porte e de qualquer região 
não pode ter indisponibilidade. Assim, 
a infraestrutura de serviços, soluções 
e mão de obra especializada para 
suportar esse negócio, não pode estar 
concentrada, ao contrário, precisa 
estar espalhada. Então, ao longo dos 
dois últimos anos, abrimos escritórios 
regionais para ficarmos próximos 
dos clientes e preparamos um novo 
programa de canais para entregar 
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a solução com gente especializada. 
Mantemos a estrutura que promove 
o Edge próximo ao cliente. A 
expectativa é ampliar os pontos de 
atendimento no Norte e no extremo 
Sul do País, ainda neste ano. Hoje 
temos postos em Alphaville, São 
Paulo, Fortaleza, Salvador e Curitiba, 
com estoque e logística. O melhor 
SLA é estar a 50 km de distância do 
data center que estamos suportando 
como serviço e manter essa regra é 
uma meta da Vertiv.

A Vertiv tem app com IA  
para auxiliar o canal...
Sim. É usado na venda e na interação 
com a gente. Usamos um aplicativo 
com inteligência artificial e machine 
learning que configura uma proposta 
comercial e técnica em minutos e 
que pode ser entregue já ao final da 
reunião. É muito ágil. O app permite 
definir padrões de preços, comissão, 
recalcula e mostra em tempo real as 
opções de desconto; faz perguntas-
chaves para compor a solução. 
Com o CEP, o sistema identifica 
a temperatura média externa e 
já calcula, dimensiona e propõe 
uma solução de ar condicionado, 
por exemplo. O Vertiv Bot tem 
o diferencial aprender e evoluir 
conforme o uso e é o que o mercado 
pede hoje: agilidade e controle, com 
ganho financeiro. O aplicativo cria 
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estatísticas e a revenda tem tudo 
isso no dashboard. Nos parâmetros 
da proposta, o canal pode decidir se 
será mais ou menos agressivo. Desta 
forma, habilitamos o canal que tem 
contrato assinado com a gente, a gerir 
o negócio e não ser somente um meio 
para levar a proposta.

E frente às novas tecnologias,  
como se posiciona?
A transformação digital traz uma 
dependência maior da infraestrutura 
de TI e de todos os mercados em 
relação a serviços. A Vertiv tem como 
missão fortalecer a relação toda, e 
trabalha no sentido de proporcionar 
uma experiência digital maior para os 
seus clientes. Reafirmamos para o 
canal que é preciso ser um parceiro de 
negócio dos clientes no mundo digital, 
que exige capacidade e agilidade 
para tomar decisões de negócios 
rápidas, garantindo a continuidade. 
Não basta ter a tecnologia na 
ponta. Os clientes e os canais vão 
pedir, cada vez mais, interação 
e experiência digital. O canal 
também precisa se modernizar 
e se transformar. O jeito que 
as revendas faziam negócios 
há 30 anos era diferente de 
hoje e será diferente em 
cinco anos. A proposta de 
tecnologia já nasce com o 
conceito de proporcionar uma 
experiência inovadora para 
o meu cliente e para o meu 
canal. Nesse mundo dinâmico 
é preciso flexibilidade para 
acompanhar as novas 
tecnologias. Hoje, a digital 
chegou na interação 
de todas as atividades 
humanas, não só as 
comerciais.

Como se dá o 
relacionamento com o 
ecossistema?
A empresa está em franca 
expansão e captando novos 
canais no Brasil todo para 
aumentar os atuais 150. A ideia 
é que o ecossistema consiga 
prover nossas soluções na 
planta, em todas as escalas. O 
mercado sofrerá um boom e 
precisamos estar preparados 
para nos posicionar próximos 
desses clientes. Portanto, 
acreditamos que há muito 
espaço para crescer em 
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número de parceiros de vendas. 
Queremos ser friendly para canais, 
ou seja, todo o nosso portfólio pode 
chegar ao usuário pelo parceiro. É 
claro, conforme sobe o nível técnico 
da solução, é preciso um preparo 
muito maior do canal, e aí são 
necessários provedores de soluções 
para integrações mais complexas. 
Na estrutura temos sete grandes 
distribuidores e a classificação 
Solutions provider (cerca de 50), 
da qual pode ocorrer um salto para 
Platinum e Diamond. São perto 
de 100 empresas homologadas 
revendendo as nossas soluções pelo 
Brasil. Com muita segmentação 
na oferta, a nossa ideia é que todo 
produto, serviço e software que 
até então atendia ao mercado 
diretamente, venham para o canal, 
indistintamente. Mesmo nas contas 
nomeadas o executivo de vendas, 
ao detectar a oportunidade, poderá 
chamar o parceiro para a entrega. 
Não há restrição de mercado ou 
cliente e o canal tem liberdade e 
harmonização, porque não temos 
funcionários específicos para a 
venda direta. Também mantemos 
parceria com empresas que somente 
movem caixas ou part number, que 
são basicamente resellers de TI ou 
de elétrica.

O que oferece  
para os parceiros?
Mantemos compromisso com a 
qualidade, pesquisa e suporte com 
empresas usuárias de diferentes 
portes ou regiões. Transferimos 
conhecimento e inteligência de 
soluções, de produtos para que 
nosso canal mantenha nosso padrão 
de atendimento na ponta e, nesse 
sentido, temos cases com ISPs no 
Mato Grosso e no interior de São 
Paulo, muito interessantes. O nosso 
programa de incentivo a vendas é 
muito forte e a companhia voltou o 
foco e investimentos para o Vertiv 
Partner Program de forma global, 
inclusive no Brasil. Além disso, um 
elemento que vale o registro é a 

ferramenta que combina modelo de 
negócios associado a uma estratégia 
para rodar soluções integradas, 
desenvolvida pela WDC, um de 
nossos distribuidores. Nosso 
modelo nos diferencia quanto à 
capacidade de desenvolver projetos 

para nossa área de atuação.

Rafael Garrido, 
diretor-geral 
da Vertiv
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Cor e design de tirar o fôlego. A impressora 
jato de tinta Xerox® Baltoro™ HF combina
tinta high fusion, cabeças de impressão líderes
da indústria e Inteligência Automatizada Xerox® 
para fazer o trabalho de cores mais inteligente. 
Você pode buscar novas aplicações e mais 
oportunidades vibrantes.

a cor de 
uma paisagem?

© 2019 Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox®, Baltoro and “Made To Think” 
are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.
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3 perguntas para  
Juliana Arias

Gerente de produto na Certisign, Autoridade 
Certificadora e que atua em identificação digital 

fala sobre esse mercado.
Leia a íntegra em www.inforchannel.com.br

Foto:
divulgação

Cloud trouxe mudanças para o segmento? 
O ITI emitiu uma normativa permitindo 
que certificado digital também fique 
armazenado na nuvem. Com a Cloud 
Computing o usuário consegue 
assinar de qualquer local, de qualquer 
país, inclusive por meio de tablet ou 
smartphone. Lembrando que há um 
certificado do ICP Brasil determinando 
a validade dentro da rede nacional.

Há tendências tecnológicas para a área? 
Sim. Blockchain e Biometria se 
destacam. O mercado já está aderindo 
à biometria e dentro de alguns 
anos vem a onda do Blockchain. A 
inteligência Artificial aplicada na prova 
de vida, via reconhecimento facial, 
ajuda a comprovar que existe uma 
pessoa atrás de um rosto, quando 
utilizados smartphones ou webcams.

Como está hoje este mercado?
Está em expansão por conta das 
fintechs. Mas há grande potencial em 
Educação, onde atuamos bastante, 
e que abrange as secretarias 
acadêmicas, a parte de estágios 
com as assinaturas dos alunos 
e das empresas contratantes. 
Em Saúde, é crescente o uso de 
assinatura eletrônica no prontuário 
de atendimento do paciente. Hoje, 
todo profissional da área precisa 
assinar exames e consultas, 
e faz isso digitalmente, com 
soluções de certificados digitais.

“Redução no custo de 
novos projetos foi de 
60% e só no início 
da implementação a 
economia foi de  
R$ 4,8 milhões ao ano

A 
inovação sempre foi um dos pi-
lares da Finamac, fabricante de 
máquinas de sorvete, contudo, a 

adoção do Solid Edge, da Siemens PLM, 
hoje Digital Industries Software – DIWS, 
foi um marco. Com a elevação do nível 
de complexidade das máquinas e diante 
de questões ergométricas tanto por par-
te do usuário, quanto do técnico de ma-
nutenção, a empresa percebeu a neces-
sidade de mostrar ao mercado um novo 
produto e fazer as modificações exigidas 
pelo mercado, quase que em tempo real.

“Com o Solid Edge houve conside-
rável melhoria”, afirma Marino Arpino, 
engenheiro aeronáutico e fundador da 
Finamac, que tem suas máquinas em 
15 das 17 maiores marcas de picolés dos 
Estados Unidos. Concretamente, a eco-
nomia gerada com a implementação do 
sistema foi notória. O ciclo de um úni-
co produto, que vai do projeto à proto-
tipagem e fabricação, que era de três a 
quatro anos, passou para um ano, em 
média, sendo que cada produto teve seu 
número de componentes triplicado.

Hoje, o custo médio horário de en-
genharia da Finamac gira em torno de 
R$ 200, que resulta em cerca de R$ 350 

mil num ano, para um único projeto. Antes do Solid 
Edge, esse custo era de R$ 1 milhão. 

O tempo de fabricação de um produto típico, com 
o Solid Edge da Siemens DIWS, caiu de 80 horas para 
40 horas, em média, e confere à Finamac uma eco-
nomia que gira em torno dos R$ 240 mil ao ano. “Se 
considerarmos a confecção de 20 produtos comple-
tos com o Solid Edge, a economia atinge R$ 4,8 mi-
lhões ao ano”, revela Arpino.

Orientado a objeto e totalmente parametrizado, 
o Solid Edge que permite projetos de maior porte, 
tem reconhecido núcleo gráfico, apresenta facilidade 
de uso e aprendizado, sintetizando suas funções em 
poucas ferramentas 3D, multifuncionais. E, ainda, 
aceita a importação e exportação de diversos tipos 
de arquivos e conexão simples com módulos especí-
ficos, para diversas áreas da engenharia.

Para a Siemens, é importante o exemplo da Fi-
namac, que constantemente busca inovações e está 
sempre atualizada com a evolução da ferramenta.  
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Economia para 
a manufatura
Com o Solid Edge da Siemens DIWS,  
fabricante de máquinas de sorvetes reduz  
pela metade o tempo de produção 
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