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Editorial

É tempo de 
compartilhar

3Edição 31 / Dezembro de 2019

Dezembro. Balanços. Avaliações. Fechamento e início 

de ano fiscal para alguns. Metas estabelecidas. Além 

de tudo isso, também é tempo de fortalecer os rela-

cionamentos corporativos e pessoais e relaxar, nem que seja 

por apenas uns dias.

Para os itens ‘fortalecer os relacionamentos corporati-

vos’ e ‘relaxar’, nosso Amigo Secreto cumpre as funções, já 

que promove a aproximação entre todo o ecossistema de TIC 

e distribuição, esclarecendo e passando dicas de negócios, 

ao mesmo tempo em que é descontraído.

É interessante notar a diversidade de temas colocados 

em questão - de marketing às novas tecnologias. LGPD, 

tendências, iniciativas para estreitar laços, dicas para 

escolher parceiros de negócios e orientações sobre como 

lidar com questões de negócios e tecnológicas estão en-

tre as perguntas dos 71 participantes. Muitas respostas 

trazem contribuições valiosas para empresas de todos os 

portes e atividades-fim. Confira e nos dê sua opinião pelo 

amigosecreto2019@inforchannel.com.br

Vale conhecer mais a fundo 

a ApliDigital, por meio da entre-

vista concedida por Sandro Sa-

bag, COO da distribuidora, assim 

como as ações da Red Hat para 

conquistar PMEs. 

Saiba como foi o Cisco 

Partner Summit deste ano 

e, ainda, como o ‘Storage’ se 

reinventa para acompanhar a 

Transformação Digital.

Que 2020 seja de con-

quistas e renovações com 

paz e harmonia!

Equipe Infor ChannelIrene Barella
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Hora da 
revelação

Chegou o momento de co-
nhecer quem respondeu à 
questão enviada por todas 

as 71 empresas participantes da 
terceira edição do Amigo Secre-
to de Infor Channel. Mais do que 
isso, de ter acesso a valiosas di-
cas sobre estratégias, mercado e 
iniciativas sobre temas que inte-
ressam a todos, indistintamen-
te, a exemplo da LGPD, novas 
tecnologias como IoT e Inteli-
gência Artificial, explosão de da-
dos e como gerenciá-los; ações 
de marketing, como escolher um 
parceiro de negócios e ter parce-
rias vantajosas, entre outros.

A ‘brincadeira’ consiste em 
trocar perguntas e respostas de 
forma ‘secreta’, e ter as identi-
dades reveladas nesta edição. 
Há riqueza de informações e de 
aprendizados nesta iniciativa. 
Aproveite!

Como o fabricante pode 
contribuir para a melhor 
execução das atividades por 
parte do integrador e o que 
pode oferecer para tornar essa 
parceria de negócios ainda mais 
produtiva e bem-sucedida?

As ofertas de produtos vêm se 
transformando em soluções e 
serviços. Nesse cenário, quais 
os maiores desafios para 
manter os canais alinhados 
com as novas estratégias e 
necessidades do negócio?

Um dos maiores desafios entre 

fabricante e canal é a consolidação 

da confiança e da credibilidade na 

relação de negócios. É importante 

para o canal ser reconhecido pelo 

fabricante como um componente 

relevante em sua estratégia de 

oferta de produtos e soluções. 

O fabricante precisa ter posição 

objetiva sobre sua política de mar-

gens e remuneração, sua política 

de incentivos, seu programa de 

marketing, de reserva e proteção 

de oportunidades, de formação 

técnico/comercial e, acima de 

tudo, transparência nos “Sim 

(s)” e “Não (s)” que repassa aos 

canais.

O mercado continua em cres-

cente expansão e transforma-

ção, mas é notável a busca por 

valor agregado. É preciso traba-

lhar próximo aos parceiros atra-

vés de workshops e ferramentas 

educacionais para entender 

as diferentes soluções que 

atendam suas necessidades, 

além de manter proximidade 

com os consumidores para uma 

experiência completa e positiva. 

O produto permanece, mas o 

suporte, serviços e diferenciais 

são a chave do sucesso, por isso 

a AMD investe e trabalha para 

criar um ecossistema saudável.

Anderson Santos, gerente de 
canais da APC by Schneider Electric

Mariano Gordinho, presidente-
executivo da Abradisti

Mariano 
Gordinho, 
presidente-
executivo da 
Abradisti

Sergio Santos, 
general manager 
da AMD

Sabemos que a transformação 

digital gera um grande volume 

de dados, mas como fazer para 

aproveitá-los de fato? Aqui não 

se trata de intuição, nem de 

experiência. Estamos falando de 

data analytics. Essa é a resposta 

quando a intenção é identificar 

oportunidades reais. Com tecno-

logia de ponta, dados se tornam 

informações e, assim – só assim 

–, conseguimos entender o que 

os clientes (e os clientes deles) 

precisam verdadeiramente. 

Utilizar dados para atender a ne-

cessidades específicas não deve 

ser visto como “product fit”, 

mas, sim, como “business fit”.

Luciano Kubrusly, 
CEO da Officer Distribuidora

Anderson Santos, 
gerente de 
canais da APC by 
Schneider Electric

Como nós, distribuidores, 
podemos fortalecer a relação 
com integradores?

A proximidade é algo extremamente 

relevante para o relacionamento pro-

dutivo com os integradores. Por outro 

lado, a transparência mútua deve reger 

os relacionamentos de forma que eles 

se considerem envolvidos na cadeia de 

produção. O integrador precisa ser visto 

pelo distribuidor como uma extensão de 

seu negócio e fundamental para a geração 

de valor. Nesse processo, a transparência 

fortalecerá a credibilidade, gerando siner-

gias, enquanto a proximidade facilitará 

o compartilhamento de informações e 

conhecimento, proporcionando, em última 

análise, a entrega de valor que será perce-

bida pelo cliente final.

Vanessa Tiba, 
country manager 
da Altitude

Como a Lei Geral da Proteção 
de Dados vai impactar os canais 
de distribuição para empresas 
de tecnologia?

A LGPD vai exigir que os 

canais estejam cada vez mais 

qualificados para atrelar seus 

conhecimentos técnicos e 

comerciais às novas regras. 

Não é simplesmente a norma 

que está entrando em vigor, 

pois muitas mudanças estão 

envolvidas no período de 

adequação, como as políti-

cas de segurança e a própria 

cultura organizacional. Devem 

também ocorrer adaptações 

nos processos de marketing, 

contratos com prestadores de 

serviços e, principalmente, no 

relacionamento com o cliente, 

entre outros. A LGPD vai im-

pulsionar muito o mercado no 

próximo ano. Estamos prontos 

para oferecer capacitação aos 

nossos canais.

José Roberto 
Rodrigues, 
country 
manager da 
Adistec

Como transformar a 
quantidade imensa de dados 
disponíveis atualmente em 
produtos e oportunidades 
de negócio de forma que sua 
proposta de valor se torne 
efetivamente melhor que a 
dos concorrentes?

Carlos Baleeiro, 
country manager da Eset

Sandro Sabag, 
COO da ApliDigital
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Qual a sua visão sobre a 
oferta de tecnologia como 
serviço? Sua empresa compra 
de distribuidores dessa 
forma?

Na área de TI já não é mais 
novidade falar sobre a 
transformação ou jornada digital, 
principalmente em grandes 
e médias empresas. Como as 
organizações estão conseguindo 
monetizar o uso de seus dados?

A venda de tecnologia como serviço 

é um caminho sem volta. Começou 

com IaaS e hoje nos deparamos 

com ofertas de XaaS - Everything 

as a Service. É uma jornada longa e 

extremamente importante para as 

empresas que querem se destacar 

frente à concorrência (enquanto há 

tempo), e obter relevância no clien-

te, pois traz aumento de produtivi-

dade e redução de custos, uma vez 

que tudo se adapta à demanda do 

cliente. O parceiro precisa se prepa-

rar com time certificado e processos 

bem controlados para que a entrega 

do serviço atenda o SLA e consiga 

atender a expectativa do serviço na 

visão do cliente.

As empresas que estão à frente 

nessa questão tiveram que refinar 

os dados, garantir a segurança da 

informação, planejar e definir o 

modelo de negócio, e utilizar uma 

tecnologia eficiente e confiável. 

Existem planos de ação e melho-

rias contínuas para que os clientes 

sejam atendidos pelos canais 

digitais para reduzir o tempo na 

busca da informação e de espera, 

para que o atendimento humano 

seja direcionado apenas aos te-

mas mais avançados. Interessan-

te que, segundo a IDC, a adoção 

de novas tecnologias ainda é 

baixa, 27% da receita mundial, 

mas as projeções de 2023 indicam 

um avanço para 52%.

Vanderlei Rigatieri, 
CEO da WDC Networks  

Claudio Tancredi, country manager
 da Hitachi Vantara

Antenor Nogara, 
country manager 
da Aruba

Rafael 
Gonçalves, líder 
de Canais da 
Avaya Brasil

Quais são as principais iniciativas 
da sua empresa para suportar 
demandas das áreas de negócios e 
o que tem feito para se aproximar 
das personas que não estão 
relacionadas à área de tecnologia?
Kleber Oliveira, diretor de canais 
e alianças da VMware

A Automation Anywhere capacita 

seus clientes a automatizar seus pro-

cessos manuais e repetitivos com bots 

de software que trabalham lado a lado 

com as pessoas, possibilitando que 

consigam designar seus colaboradores 

para áreas de inovação. De acordo com 

o Gartner, RPA é classificado como a 

categoria de software corporativo que 

mais cresce no mundo, indicando uma 

visão otimista em relação a adoção 

desta tecnologia. Assim, à medida 

que as empresas buscam novos 

caminhos para transformação digital, 

suas produtividades aumentarão e, 

consequentemente, haverá redução 

de seus custos.

Weslyeh Mohriak, 
country diretor 
da Automation 
Anywhere

Hoje está em evidência ação 
de marketing personalizado. 
Neste sentido, gostaríamos de 
saber como a indústria está 
preparada para atender às 
necessidades individuais dos 
consumidores?

Atendimento automatizado inteli-

gente e ofertas customizadas são 

primordiais ao orquestrar estraté-

gias personalizadas de marketing, 

tanto na comunicação com diversos 

segmentos, como com profissionais 

de diferentes habilidades, funções 

e interesses. Para isso, é essencial 

compreender sua audiência. Que 

retenha e organize dados, e conheça 

seus prospects tão bem quanto co-

nhece os próprios clientes (e, acima 

de tudo, porque ainda não cruzaram 

de lá para cá). E tecnologia é chave. 

Hoje, somos munidos de ferra-

mentas dinâmicas e muitos outros 

recursos digitais que facilitam o 

marketing personalizado.

Fabio Gaia, vice-presidente 
de IT da Golden Distribuidora

Sylvio Mode, 
diretor geral da 
Autodesk

Em tempos de transformação 
do modelo de venda de 
software dos fabricantes para 
as a service, como avalia o 
negócio dos distribuidores, em 
função da maior centralização 
de receitas pelos fabricantes?

Na Arrow os negócios de venda 

de software “SaaS” vêm cres-

cendo de maneira explosiva. 

Acreditamos que o relaciona-

mento com o cliente precisa 

estar à frente do negócio; essa é 

a chave do nosso sucesso. O pro-

cesso de vendas SaaS precisa de 

uma abordagem diferente, uma 

vez que a receita é recorrente. 

Acreditamos que nossa platafor-

ma cloud permite que os clientes 

criem soluções personalizadas 

de vários fornecedores. Uma 

forma de permitir que os clientes 

do canal acessem facilmente 

produtos e soluções em nuvem 

de nossos parceiros estratégicos 

em um só lugar e criar soluções 

para os seus clientes finais.

Décio Krakauer, presidente 
da Ramo Sistemas

Roberto Arruda, 
diretor comercial 
da Arrow

Como ter parcerias sólidas 
com grandes fabricantes, se a 
mesma atua de forma direta?

A única forma de obter parce-

rias sólidas com fabricantes 

que atuam de forma direta no 

mercado é tendo desde o início 

da parceria regras muito claras 

sobre a cobertura de verticais 

específicas, regras de não 

agressão (mapeamento e prote-

ção de oportunidades) e políti-

cas compensatórias de preços, 

que possibilitem que os canais 

tenham condições comerciais 

competitivas, independente da 

atuação direta do fabricante. 

Sem condições claras, esse 

modelo de negócios não nos re-

presenta, por não fazer sentido 

aos nossos parceiros de negócio.

Sandro Sabag, 
COO da 
ApliDigital

Milton Caputo Jr., 
CEO da iDATA  
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A mensagem de que uma solução 
disruptiva resolverá problemas deve chegar 
ao mercado com o relacionamento diário 
com clientes. Quais são as características 
para que as revendas realizem essa função?

Qual a melhor estratégia 
de alinhamento entre as 
empresas para alavancar 
negócios de transformação 
digital para clientes de 
médio e grande porte?

Como as empresas podem 
melhorar seus processos de 
gestão de dados, garantindo 
os processos de governança e 
aderência à LGPD?

Quais são os maiores desafios em implementar e obter todos os 
benefícios de uma cultura ágil, principalmente para atender às 
necessidades da área de negócios?

Uma solução disruptiva só existe para 

solucionar problemas ou melhorar o dia a 

dia das pessoas e das corporações. Por isso, 

mais do que o conceito de inovadora, ela deve 

proporcionar mudanças, que tenham foco no 

cliente. Por isso, não basta dizer que algo é 

disruptivo; é preciso mostrar de que forma a 

tecnologia está ou irá impactar positivamente 

os negócios. Neste cenário, cabe às revendas 

selecionar as soluções que realmente consigam 

atender as expectativas de um mercado cada 

vez mais dinâmico e exigente, adotando uma 

comunicação simples, transparente e alinhada 

às necessidades de seus clientes.

A melhor estratégia de 

alinhamento entre o fabri-

cante e o parceiro é construir 

cases de sucesso. Na prática, 

devem contar histórias que 

comprovam ao cliente que a 

transformação digital não é 

mais uma tendência, e sim 

uma necessidade. Atual-

mente, qualquer negócio 

precisa e faz uso desta 

evolução tecnológica para 

otimizar processos, diminuir 

custos e melhorar a gestão 

de equipes. Como uma ne-

cessidade atual, os clientes 

de médio e grande porte 

precisam da tecnologia para 

apoiar essa transformação 

digital iminente.

Não tem como falar de cultura ágil sem mencionar o manifesto ágil: indivíduos 

e interação entre eles são mais importantes do que processos e ferramentas; 

Software em funcionamento é mais importante do que documentação abran-

gente; Colaboração com o cliente, mais do que negociação de contratos, e 

resposta à mudanças mais do que seguir um plano. O maior desafio é permear 

a cultura ágil em todos os níveis da empresa. Por outro lado, os benefícios 

imediatos são: mais produtividade e independência para a equipe, melhorias 

na comunicação, mais clareza de objetivos e melhor atendimento aos clientes.

Roberto Arruda, diretor 
comercial da Arrow

Antenor Nogara,
Country manager 
da Aruba

Alexandre Tunes, country manager 
da InterSystems

Paulo Ceschin, diretor de Mid Market da Red Hat

Rafael Umann, 
CEO da Azion

Anderson França, 
CEO da Blockbit

José P. Leal 
Junior, head 
de vendas de 
canais da Citrix

As empresas devem apostar na análise avan-

çada de dados, por permitir o controle de 

tudo o que é coletado, trabalhado e armaze-

nado, incluindo o consentimento do cliente. 

As organizações que utilizam big data e 

analytics oferecem produtos e serviços asser-

tivos, em linha com as preferências de cada 

cliente, o que é um diferencial competitivo. 

Neste sentido, recolhem muita informação 

e, por meio das mesmas soluções analyti-

cs, podem controlar tudo o que é recebido, 

triado, utilizado. Além disso, podem também 

realizar a gestão e reporte da anuência des-

tas informações junto ao setor público.

Douglas Scheibler, 
CEO da BIMachine

Quais fatores são 
fundamentais 
para se diferenciar 
perante aos demais 
parceiros do 
fabricante?

Atualmente, há uma 

linha muito tênue 

para diferenciar um 

parceiro em detri-

mento de outro, isso 

porque dada a concor-

rência no mercado, as 

exigências estão cada 

vez mais elevadas 

e forçam esses a se 

especializar mais e 

mais, porém a boa e 

velha impressão dos 

clientes é determi-

nante, pois esse sim 

permite a fidelização 

que agrega muito 

valor ao ecossistema 

do negócio. Assim, 

os fatores determi-

nantes ligados ao cus-

tomer satisfaction, 

são os pontos chave 

que devem diferen-

ciar um parceiro DO 

PARCEIRO.

Ana Corujo, 
partner sales 
manager da 
ServiceNow

Cyrano Rizzo, 
CTO da Binário 
Cloud

Quais tecnologias você espera que estarão em 
destaque no mercado brasileiro no próximo ano?

As tecnologias que precisarão ter destaque em 2020 

são as que ajudam o indivíduo a entender e explorar 

características humanas essenciais para os negócios, 

como Robotic Process Automation, que podem liberar 

profissionais para atividades mais criativas, Inteligência 

Artificial, Realidade Mista e Aumentada, que trazem 

novas possibilidades e aumentam a produtividade. O 

tema 5G também será muito abordado, mas a imple-

mentação de forma mais ampla será em 2021. Dessa 

forma, o desafio é ampliar e melhorar nossa infraes-

trutura e capacitar a mão de obra brasileira de forma a 

acompanhar tanta evolução.

Weslyeh Mohriak, country diretor 
da Automation Anywhere

Amanda 
Almeida, CMO da 
Brasoftware
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Como vem preparando sua equipe de vendas para este 
novo momento  - no qual vivenciamos mudanças na forma 
como se vende e no perfil de quem efetivamente compra 
tecnologia nas empresas?
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Muito se fala hoje em dia em verticalizar 
soluções de TI para mercados específicos. 
Como essa tendência tem afetado o 
fabricante de tecnologia e onde entram os 
distribuidores e os canais parceiros? 

Na verdade este é um processo natural e nós, 

enquanto fabricantes, estimulamos os canais a 

seguirem. Os clientes cada vez mais têm o negócio 

misturado com a TI e se os canais entendem 

melhor este negócio, mais condições de propor 

soluções de TI específicas e alinhadas terão. 

Uma vantagem que temos quando falamos de 

verticalização é que a Dell Technologies tem a 

capacidade de compor todo o stack de soluções 

para os clientes, desde o dispositivo da ponta, 

passando pelos Servidores, Storage, Networking, 

Software e inclusive já apresentando tudo isso em 

um contexto de um ambiente multi cloud.

Luis Lourenço, chief country 
executive da Ingram Micro  

Por que as empresas falam tanto de 
inteligência artificial, mas poucas têm 
casos de sucesso para dividir? Qual o 
papel dos canais nessa transformação?

Projetos bem-sucedidos na área de IA de-

pendem do alinhamento de diversos fatores, 

começando pela definição do caso de uso mais 

adequado, até a utilização adequada das esti-

mativas na tomada de decisão, passando pela 

adoção das melhores soluções tecnológicas. 

Esta ampla integração acrescenta um grau de 

complexidade significativo, cuja solução depen-

de de canais com competência em trabalhar 

estes fatores simultaneamente e conforme a 

maturidade do cliente.

Marcela Vairo, diretora de canais da IBM

Rodrigo Bertin, 
AI success 
director Latam 
da DataRobot

O que esperar da transformação digital no mercado 
brasileiro em 2020: o Brasil está pronto e em sincronia 
com as ações globais ou ainda temos algo a preparar?

Como as empresas 
podem entregar 
serviços e soluções 
que tragam cada vez 
mais personalização 
e conveniência 
aos clientes, com 
otimização de custos 
e sem abrir mão da 
máxima segurança 
para os usuários?

Estamos na era da venda consultiva em que o foco deve estar nos 

problemas do cliente e suas soluções. A essência de qualquer venda 

permanece e o campo de batalha é a mente do comprador. Mesmo 

compradores técnicos têm reações humanas, e responder a esses 

anseios é a maneira para realizar uma venda, pois ele analisa as diversas 

soluções. Se eu não comprar e der problema na empresa, serei criticado? 

Se comprar e for um sucesso, serei reconhecido? Treinar a equipe para 

reconhecer os sinais não verbais é fundamental. Lidar com objeções, 

não articuladas em palavras, é o caminho para uma grande venda.

No cenário econômico ainda há uma certa dificul-

dade na retomada da atividade, nível de emprego e 

reformas, porém é possível visualizarmos um ajuste 

cada vez maior em relação à sincronia global que o 

mercado deverá praticar em 2020. Isso ocorre porque 

estamos realmente próximos das práticas e tendên-

cias da transformação digital global em relação à 

oferta. No entanto, devido aos fatores econômicos 

atuais, a adesão ainda está abaixo da expectativa.

Através de contratações 

de uma mão de obra 

qualificada, em que dis-

ponibilize recursos com-

putacionais de ponta e 

serviços gerenciados que 

suportem o crescimento 

das organizações. As 

empresas precisam estar 

focadas em seus negó-

cios, por isso, precisam 

contar com especialistas 

no assunto que possam 

prover soluções customi-

zadas para cada tipo de 

negócio. Além disso, que 

atendam suas necessi-

dades e acompanhem 

as evoluções do negócio, 

suportando, gerenciando 

e fazendo cada vez mais 

com menos!

Wagner Bernardes, CEO da Seal Sistemas 
Sistemas

Elias Rogério da Silva,
presidente da 
Diebold Nixdorf

Francisco 
Camargo, CEO 
da CLM

Flávio Tedesco, 
gerente de canais 
Brasil e Cone Sul 
da Corel 

Edivaldo Rocha, 
CEO da CorpFlex

Numa sociedade cada 
vez mais conectada 
e exigente, quais 
tecnologias devem se 
destacar em 2020? 
Existe alguma solução 
que deve ser o foco de 
sua empresa no próximo 
ano? Quais e por quê?

Acreditamos no destaque 

para tecnologias voltadas 

à segurança e comodidade 

dos clientes. Alinhada a 

essa tendência, em 2020 a 

Diebold Nixdorf irá manter o 

foco no aprimoramento de 

soluções que atendam às 

necessidades das empresas 

e de seus clientes finais. 

Como exemplo, podemos 

citar soluções que possibi-

litam transações bancárias 

de forma online e em tempo 

real e serviços de self-service 

para o varejo, agregando se-

gurança e agilidade para que 

as companhias tornem as 

experiências dos consumido-

res inesquecíveis.

Marcelo Ciasca, 
CEO da Stefanini

Elias Rogério da 
Silva, presidente 
da Diebold 
Nixdorf

Fabiano Ornelas, 
diretor de 
canais da Dell 
Technologies

Ricardo Brognoli, CEO da HPE
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Na sua opinião, como será o mercado de distribuição em 2020, considerando  
as transformações existentes na indústria de TI e uma procura cada vez maior  
por soluções mais complexas?

10

Como o distribuidor investe na incorporação 
de novos fabricantes ao seu portfólio sem 
perder a atenção às linhas que trazem 
receita atualmente?

O nosso maior cuidado em aumentar o portfólio 

de soluções de segurança da Esy é sempre em 

oferecer camadas adicionais de segurança que 

possam agregar e promover uma ampla proteção 

à rede de segurança das empresas. Para isso, 

contamos com equipes focadas e altamente 

capacitadas no desenvolvimento dos novos 

negócios, passando pelas mais variadas áreas, 

como Canais, Produtos, Comercial e Pré-vendas, 

por exemplo. Desta forma, conseguimos oferecer 

um valor real não apenas para o fabricante, que 

continua a ter o seu negócio fomentado continu-

amente, como também para toda a nossa base 

de canais, que hoje está presente em todos os 27 

estados brasileiros.

José Patriota, gerente de canais da Nutanix

Luís Rogério 
Moraes, CEO da 
EsyWorld

Como a LGPD/GDPR está impactando o 
mercado? As empresas de contact centers já 
estão adaptadas às normas?

O impacto é grande, visto que tanto a GDPR, quanto 

a LGPD são regulamentações que têm o intuito de 

preservar dados sensíveis de parceiros, clientes e 

fornecedores. O ideal é que as empresas passem a se 

adequar às leis de proteção e a ter soluções de segu-

rança bem antes de sofrer qualquer tipo de ameaça. 

Em relação aos contact centers, é necessário que 

fiquem atentos aos desafios no tratamento de dados 

dos consumidores, como utilizar servidores e progra-

mas confiáveis e realizar a criptografia para auxiliar 

na confidencialidade das informações e conscientizar 

os colaboradores quanto ao uso de dados.

Vanessa Tiba, country manager da Altitude

Carlos Baleeiro, 
country manager 
da Eset

O canal tem que estar preparado para apoiar integralmente os clientes em suas inciativas de 

transformação digital, adequação à LGPD e armazenamento de nuvem, que se intensificarão 

ainda mais no próximo ano. É essencial entender as necessidades de negócios de cada cliente 

para ajudá-lo a avançar em suas metas de ganho de competitividade. E, para isso, não basta 

vender tecnologia, tem que vender a “estratégia” que torne o cliente mais eficiente para atingir 

com segurança suas metas comerciais. 2020 será um divisor para os parceiros que adotarem 

esse perfil consultivo e tático.

Jun Ueda, diretor 
de operações 
e negócios da 
Fujitsu

Como os clientes 
estão gerenciando 
a complexidade de 
infraestrutura de 
TI, transformação 
digital e escassez 
de profissionais 
qualificados?

Com metodologias e 

programas de entendi-

mento de transforma-

ção digital, inserindo 

o discurso na cultura 

interna. As corporações 

estão criando centros de 

excelência para revisão, 

melhoria e adequação 

dos processos internos 

e externos. Além disso, 

a preocupação em reter 

talentos se une à pre-

paração de funcionários 

para estarem prontos 

para receber a transfor-

mação digital e fazer o 

melhor uso da mesma. 

Com essas mudanças e 

adaptações, a infraes-

trutura é cobrada para 

ter mais agilidade e dis-

ponibilidade, impulsio-

nando para a migração, 

num primeiro momento 

híbrido, para um mundo 

de infra em cloud.

Marcos Oliveira, 
country manager 
da Palo Alto Networks  

Cal Aguiar, vice-
presidente da 
Digisystem

Com o número crescente de 
dados disponíveis a cada 
ano, o desafio das empresas 
está em coletar, organizar e 
extrair os melhores insigths 
dessas informações. Como 
sua empresa lida com esse 
desafio?

Na Fujitsu alavancamos 

nossa tecnologia de coleta 

e processamento de dados 

para convertê-la em valor 

comercial. A IoT, por exemplo, 

é usada para reunir várias 

formas de dados e, como um 

grande volume de informações 

ao nosso redor está impresso, 

utilizamos o reconhecimento 

de imagem para digitalizá-los. 

Também estamos investindo 

em tecnologias de transferên-

cia, como a construção de um 

supercomputador, o Fugaku. 

Já para garantir que os dados 

estejam protegidos, imple-

mentamos medidas como o 

thin clients para colaboradores 

que trabalham remotos, e 

a solução de autenticação 

biométrica, o PalmSecure.

Olimpio Pereira, 
country manager 
da Qlik

Marcelo Saburo, gerente de canais da Forcepoint
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As pequenas empresas de hoje vão de lojas de varejo a startups de tecnologia. Embora com características 
diferentes, cada um compartilha objetivos comuns como: crescer o negócio, melhorar a produtividade dos 
funcionários e proporcionar aos clientes uma incrível experiência on-line.

Com APs que atendem tanto ambientes internos como externos, existe uma opção que atende todas as 
necessidades, em uma solução eficiente.

Instale a rede Wi-Fi mais rápida e
confiável e concentre-se no seu negócio

Desempenho que você pode ver
A Internet e os aplicativos ficam
mais rápidos do que nunca

Configuração super rápida
Esqueça os manuais difíceis de ler

Fácil de usar
Aplicativo móvel e gerenciamento
baseado na web

Segurança que você pode confiar
Segurança e confiabilidade
líderes do setor

Saiba mais em: ArubaInstantOn.com · ArubaInstantOn.com/support · Community.ArubaInstantOn.com

Procure um Distribuidor
Autorizado Aruba:

Concentre-se no
que mais importa

Carla Carvalho, gerente-geral da Tech Data
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Frente às novas 
tecnologias, como sua 
empresa se posiciona 
com valor agregado?

Como a tecnologia pode auxiliar 
as empresas na jornada de 
adequação à Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais?

Quais serão os impactos da 
chegada da tecnologia 5G e, 
consequentemente, da transformação 
digital no setor de distribuição e como 
está se preparando para atender a 
esse novo mercado?

Quais são os cuidados 
tomados na infraestrutura 
e segurança de impressão 
na sua empresa para que 
as informações digitais 
e impressas não sofram 
nenhum tipo de violação 
de dados?

Provendo software, hardware, dis-

positivos físicos de segurança, novas 

formas de comunicação homem – 

máquina ou máquina-máquina, que 

zelem pela segurança e pela integri-

dade das informações. Ter ambientes 

adequados e capacitados de arma-

zenamento e processamento, onde 

a segurança dos dados seja nativa 

ao firmware é fundamental. Outro 

tema importante é o treinamento das 

pessoas que operam os sistemas ou 

“manuseiam” esses dados pesso-

ais. Ainda, um sistema de controle 

e rastreamento do fluxo que esses 

dados seguem dentro de cada uma 

das empresas é essencial na proteção 

e controle das informações.

A chegada da tecnologia 5G trará 

grandes mudanças para o mercado em 

geral, mas especificamente no setor 

de distribuição contribuirá para uma 

mudança brusca na forma que as re-

vendas compram. A compra está cada 

vez mais acontecendo de forma online, 

muitas vezes fora do horário comercial 

e sem contato algum com o vendedor. 

Tendo ciência dessa transformação que 

já está afetando o mercado a algum 

tempo estamos investindo pesado em 

uma nova plataforma e-commerce 

para atender essa demanda online, 

com informações técnicas precisas e 

um ambiente 100% funcional.

Muitos gestores acreditam 

que as falhas de seguran-

ça da informação estão 

relacionadas a sistemas 

operacionais, servidores e 

serviços de e-mails. Porém, 

as informações impressas 

também são um risco, já 

que dados sensíveis e con-

fidenciais são transmitidos 

em escritórios todos os 

dias. Na Hitachi Vantara 

trabalhamos com recursos 

de impressão por auten-

ticação, que impede que 

materiais sejam impressos 

sem senha ou liberação do 

solicitante, porém, sempre 

privilegiamos os meios di-

gitais. Também utilizamos 

a Hitachi Cloud Services, 

que é um modelo de 

consumo otimizado para 

maior agilidade e inovação 

nos negócios.

José Roberto Rodrigues, 
country manager 
da Adistec

Sandra Maura, CEO da Topmind

Reginaldo Rodrigues, 
diretor de canais e alianças da Intel

Claiton Clivati Camargo, 
channel Sales 
& Managing Director 
da Lexmark

Ricardo 
Brognoli,  
CEO da HPE

Milton Caputo 
Jr., CEO da 
iDATA

Claudio Tancredi, 
country manager 
da Hitachi 
Vantara

Para isso estamos 

investindo em solution 

boxes baseados em seg-

mentos de mercado. No 

segmento de Educação, 

montamos um port- 

fólio de soluções aonde 

dentro do solution box 

temos os chromebooks, 

com licenciamento 

Google, projetores 

e telas interativas e 

impressoras de cartões 

de acesso. Na nossa 

unidade de negócio de 

Drones, estamos traba-

lhando soluções para os 

segmentos agrícola e 

de segurança. Na unida-

de de Digital Signage, o 

mercado de vídeo-wall, 

e as soluções de sinali-

zação e de centrais de 

monitoramento fazem 

parte da nossa oferta.

Fabio Gaia, 
vice-presidente 
de IT da Golden 
Distribuidora

Como sua empresa está se preparando para enfrentar 
uma concorrência globalizada, com modelos de negócios 
disruptivos e de que forma as metodologias Ágeis estão 
sendo aplicadas na sua indústria?

Essa concorrência nos move ainda mais para uma constante 

reinvenção. Tecnologias como Cloud, IA e Blockchain impul-

sionam os negócios e ajudam a entregar experiências únicas. 

Trabalhamos com metodologias ágeis além da tecnologia: 

finanças, marketing, RH e, claro, canais. O ponto principal é 

desenvolver habilidades para que sejamos ainda mais rápidos, 

adaptáveis às mudanças e, acima de tudo, colaborativos com 

fornecedores e parceiros. Um ótimo exemplo disso é o IBM 

Garagem, espaço e metodologia de cocriação de soluções 

junto a nossos clientes e ecossistema, aumentando de forma 

exponencial o time to market.

Alexandre Matte, vice-presidente comercial da T-Systems

Marcela Vairo, 
diretora de 
canais da IBM
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Considerando a 
movimentação de 
alguns fabricantes de 
um modelo de negócios 
de produtos para 
negócios de serviços, 
quais têm sido as ações 
da sua empresa para 
se adaptar a essa nova 
realidade?

A Ingram Micro já havia se 

preparado para este ce-

nário e, em 2016, lançou 

no Brasil o Ingram Micro 

Cloud Marketplace, plata-

forma online multivendor 

que permite ao fabricante 

disponibilizar soluções no 

modelo “as a Service” e, 

ao mesmo tempo, facilita 

a compra aos canais para 

produtos de IaaS, PaaS ou 

SaaS. Contamos hoje com 

mais de 600 mil seats e 

soluções de 11 fabrican-

tes 100% integradas. 

Além disso, a Ingram 

Micro tem se posicionado 

como um multiprovider, 

entregando aos canais 

novos serviços, desde 

consultoria, treinamentos 

e soluções financeiras, 

até logística reversa e 

reciclagem de ativos.

Rafael Gonçalves, 
líder de Canais da Avaya 
Brasil

Luis Lourenço, 
chief country 
executive da 
Ingram Micro 

Qual ou quais novas tecnologias você mais 
espera chegando ao mercado em 2020? 
O que mais te anima em ver no mercado?

Quais os fatores mais 
relevantes para selecionar 
um parceiro estratégico 
de cibersegurança?

Qual o impacto da 
análise de dados nos 
resultados financeiros 
da sua empresa?

Acredito que as duas tecnologias que já chegaram e 

serão mais exploradas em 2020 são IoT e IA (Inteli-

gência Artificial). A coleta de dados e a conversão em 

informação e insights estratégicos suportam a tomada 

de decisões, desenvolvimento de produtos e serviços, 

entre outras coisas. Em conjunto, os dados coleta-

dos via IoT e trabalhados por meio de IA, permitirão 

análises que transformarão muitos segmentos que 

hoje conhecemos. O que mais me anima é a expecta-

tiva positiva em relação ao mercado, pois acredito que 

estamos em um momento de expansão econômica 

que permitirá o crescimento das empresas.

Devemos estar atentos aos 

dados sensíveis dos clientes 

neste momento em que a 

transformação digital torna 

vulneráveis as informações. 

É preciso avaliar parceiros 

que sejam capazes de operar 

uma plataforma de dados 

interoperável, confiável, 

intuitiva e escalável. Esse é o 

primeiro passo para a toma-

da de decisões inteligentes 

baseadas em fatos, aumen-

tar eficiência operacional, ter 

agilidade e garantir a confia-

bilidade. Além disso, temos 

a LGPD, que responsabiliza 

as instituições que produ-

zem dados de clientes a 

cumprir rigorosos requisitos. 

É necessário que os parceiros 

atendam às normas de 

segurança.

A Linx é uma empresa que 

trabalha focada na análise 

de dados. Por ser a principal 

fornecedora de tecnologia 

para o varejo no Brasil, faz 

parte do dia a dia da compa-

nhia o acompanhamento de 

informações. Dessa forma, 

a organização está sempre 

evoluindo e se torna capaz 

de oferecer os melhores pro-

dutos e serviços de acordo 

com a necessidade de cada 

lojista, em qualquer canto do 

País. Além disso, a análise de 

dados permite que as mar-

cas que atendemos utilizem 

dessa inteligência para po-

tencializar os seus próprios 

resultados de negócios.

Sergio Santos, 
general manager da AMD

Roberto Rebouças, 
country manager 
da Kaspersky

Douglas Scheibler, 
CEO da BIMachine

Reginaldo 
Rodrigues, 
diretor de canais 
e alianças  
da Intel

Claiton Clivati 
Camargo, 
channel Sales 
& Managing 
Director da 
Lexmark

Alexandre 
Tunes, country 
manager da 
InterSystems

Gilsinei Hansen, 
vice-presidente 
da Linx Core 

Frente à forte competição, custos e as 
variações econômicas que o País enfrenta, 
como vê o comportamento do cliente 
quanto à percepção de valor das ofertas 
frente ao iminente risco de comoditizações?

A transformação Inteligente é uma mola 

que impulsiona o mercado a evoluir e, por 

isso, sistemas inteligentes são uma tendên-

cia irreversível; o cliente passa a entender 

que produtos e serviços precisam estar cada 

vez mais integrados, acompanhando a evo-

lução do Mercado. Por isso, a comoditização 

estará ligada à capacidade das empresas 

oferecem sistemas e serviços inteligentes.

Marcio Mattos, diretor executivo 
para canais e SMB da Xerox

Augusto Rosa, 
diretor de 
vendas para 
canais da 
Lenovo 
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Na sua visão, como tecnologia e 
sistemas de gestão estão contribuindo 
para a evolução do varejo?

O varejo é um dos setores mais impactados pela 

transformação digital. Vemos um número cada 

vez maior de empresas do segmento em busca 

de tecnologias e soluções que facilitem o levan-

tamento de dados e informações sobre o perfil 

e preferência dos consumidores. Os sistemas de 

gestão permitem a melhoria de todo o gerencia-

mento da cadeia de suprimentos, tornando os 

processos mais inteligentes e assertivos. Outro 

ponto importante é a adoção de soluções de IA. 

Segundo o Gartner, 31% dos varejistas já estão 

adotando soluções de IA, enquanto 27% plane-

jam implementar a tecnologia até o final de 2020.

Gilsinei Hansen, 
vice-presidente da Linx Core
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Como você acredita que 
cloud computing vai 
impactar o mercado de 
canais em 2020?

Acredito que essa 

tecnologia cresce por estar 

transformando o modelo de 

negócios e a forma de atuação 

dos canais. As soluções que 

podem ser desenvolvidas ao 

utilizar a cloud devem acelerar 

a troca de informações e 

a forma como negócios 

são realizados. Em alguns 

casos, a computação em 

nuvem poderá ser vista como 

concorrente da oferta atual 

dos canais. Por isso, eles 

deveriam avaliar seu modelo 

de negócio e entender como 

a cloud pode se tornar parte 

do portfólio de ofertas. Para 

isso, é preciso investir na 

capacitação dos times e 

buscar novas alianças que 

estejam alinhadas a esse 

posicionamento.

Cyrano Rizzo, 
CTO da Binário Cloud

Vanessa Lima, 
diretora de 
marketing e 
alianças AL  
da Logicalis

Quais os desafios que 
sua empresa enfrenta 
para atuar de 
maneira disruptiva 
no modelo Cloud?

O maior desafio é oferecer 

serviços de valor agregado 

personalizados, uma vez 

que a base do modelo 

Cloud é a comoditização, 

uniformização e 

automatização da 

Tecnologia da Informação. 

Logo a seguir, temos a 

adaptação na formação 

de preços e receitas para 

acompanhar o modelo 

monetário utilizado pelos 

CSPs. E por último, a 

adequação da capacidade 

produtiva atual, que deve 

ser simultaneamente 

multidisciplinar e 

especializada, ponto crucial 

para tornar-se competitivo 

em cenários de demanda 

elástica, como acontece no 

modelo Cloud.

José P. Leal Junior, 
head de vendas 
de canais da Citrix

Carlos 
Gajardoni, CEO 
da NetSecurity

Segundo o Gartner, o Edge Computing 
Empoderado está entre as 10 principais 
tendências estratégicas de tecnologia para 2020. 
De que forma o Edge Computing pode contribuir 
em seu negócio?

Acredito que é necessário promover iniciativas para 

ajudar o canal a ter referências dos produtos e serviços, 

para que cresçam de forma mais rápida e eficiente, 

explorando os recursos mais inovadores que podem 

oferecer em parceria com a Microsoft. Existem quatro 

elementos comuns para que auxiliem empresas digitais 

a acelerarem sua transformação: criação de experiências 

atraentes para os clientes, empoderamento de seus 

funcionários, reinventando como operam e transfor-

mando seus produtos e serviços. Com esse olhar, vão 

poder ganhar mais propriedade para ser um especialista 

no negócio do cliente.

O Edge Computing faz parte do nosso portfólio e vemos 

que a cada dia as aplicações alavancam os negócios para 

agregar valor ao cliente final. Se usarmos vídeo como 

exemplo, o processamento distribuído alivia a rede e a 

carga de trabalho no sistema. Isso incrementa a velocidade 

de transmissão, reduz o investimento na transmissão e 

processamento central das imagens. Em outra frente, o 

modelo aliado ao uso de rádio para transmissão de dados 

em locais remotos, potencializa a mais variada gama de 

aplicações e integração com sistemas de IoT/sensores 

onde outros tipos de rede não são viáveis.

Rafael Umann, 
CEO da Azion

Priscyla Laham, 
diretora de 
canais e vendas 
para SMB da 
Microsoft

Luis Rocha, 
diretor de vendas 
via canais 
da Motorola 
Solutions

Quais medidas você considera mais 
assertivas para promover a transformação 
de um canal de vendas via integrador, em 
um parceiro especialista no seu produto?

Paulo de Godoy, country manager da Pure Storage

A jornada de transformação digital ocorre com o investimento correto em infraestrutura de TI. 
Quais são os investimentos que devem ganhar força nos próximos dois anos?

A velocidade da transformação que estamos vivendo exige que tiremos o máximo possível de informação por 

meio de dados. A partir disso, os melhores investimentos vão girar em função da qualidade, otimização, extração 

e análise desses dados. O segmento de compras é um bom exemplo de que não é possível obter resultados signi-

ficativos sem uma plataforma que centralize e faça a gestão dos processos. Com o uso de ferramentas de IA será 

possível realizar análises mais profundas e definir estratégias diferenciadas e efetivas. Desse modo, sua empresa 

poderá se destacar nesse mundo altamente competitivo.

Jorge Toda, vice-presidente de Plataformas da Sonda

Alexandre Moreno, diretor de serviços da Mercado Eletrônico
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O que de fato define a 
escolha do distribuidor 
pelo integrador? Por quê?

A capacidade de oferecer 

um portfólio robusto de 

soluções que acompanhem 

a dinâmica de um mercado 

cada vez mais focado na 

transformação digital. Mui-

tas empresas, inclusive do 

mercado de contact center, 

estão migrando suas aplica-

ções para nuvem. Outras já 

nascem totalmente digitais. 

Nesse cenário, o integrador 

precisa agregar valor ao ne-

gócio do cliente, combinando 

inovação, escalabilidade, efi-

ciência e redução de custos. 

Para isso, é fundamental 

contar com distribuidores 

que estejam alinhados com 

as tendências do mercado 

e com as necessidades dos 

clientes para avançar na 

transformação digital.

Francisco Camargo, 
CEO da CLM

Luiz Camargo, 
VP para 
América 
Latina da Nice
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Como você entende que 
sua empresa deve se 
posicionar no ambiente 
multi-cloud e o que 
espera receber de suporte 
do fabricante para este 
posicionamento? 

O ambiente multi-cloud é 

extremamente positivo para 

o mercado, pois traz uma 

competitividade e velocidade 

de inovação muito grande. 

Neste sentido a Officer, tenta 

estar próxima do maior número 

possíveis destas opções (bem 

semelhante de como fazemos 

com nossos outros fornecedores 

de TI e Automação) para que 

tenhamos uma gama de opções 

multi-cloud para nossas reven-

das e clientes, identificando os 

melhores parceiros e ofertas em 

termos de tecnologia e acesso, 

e desenvolvendo com eles as 

soluções que melhor atendam 

a necessidade de nossos clientes.

Fabiano Ornelas, diretor 
de canais da Dell Technologies

Luciano 
Kubrusly, CEO 
da Officer 
Distribuidora

O mercado de IA e ML terá um 
crescimento anual de 46,2%, 
chegando a U$52 bilhões 
em 2021, segundo pesquisa 
recente da IDC. Em quais áreas 
essas tecnologias poderão ser 
potencializadas no Brasil?

No Brasil, um dos principais mercados 

impactados é o varejo. As informações 

que disponibilizamos no nosso dia a 

dia são muito estratégicas para as de-

cisões das empresas. A análise desses 

dados por IA e ML vai influenciar cada 

vez mais nas decisões de posiciona-

mento de marca, disponibilidade de 

produtos e oferta de serviços. Outra 

vertical bem impactada deve ser a 

Indústria, onde a IA e o ML vão trazer 

escalabilidade para o tratamento 

de informações. Os dados serão 

analisados de forma mais rápida e 

consistente, de maneira mais intuitiva 

e personalizada para a tomada das 

melhores decisões.

Rodrigo Bertin, AI success 
director Latam da DataRobot

Leandro 
Laporta, diretor 
de arquitetura 
de soluções e 
parcerias AL da 
Orange Business 
Services

O Brasil vem sofrendo com 
um déficit de mão de obra 
qualificada. Como sua 
empresa tem contribuído para 
uma melhor qualificação do 
seu ecossistema?

A visão da Qlik é de um mundo 

alfabetizado em dados, no qual 

pessoas, organizações e governos 

possam lidar com seus desafios 

mais complexos utilizando dados. 

Para tal, a Qlik possui um programa 

que busca capacitar a força de tra-

balho, levando a alfabetização de 

dados para todos na organização 

ou sociedade - independentemente 

do cargo ou habilidades. Nele, são 

oferecidas opções educacionais 

para melhorar a capacidade de ler 

dados e até mesmo obter uma 

certificação. Nosso programa tem 

como foco conceitos de estatísti-

ca, análise e dados amplamente 

adotados que podem ser usados 

em qualquer contexto.

Amanda Almeida, 
CMO da Brasoftware

Olimpio Pereira, 
country manager 
da Qlik

Qual a sua perspectiva para o 
mercado de software em 2020, 
considerando uma leve recuperação 
da Economia e também o desafio 
da flutuação cambial com taxa 
acima de R$ 4?

Em 2020 as empresas continuarão 

seus processos de transformação 

digital, com modelos de negócio base-

ados em consumo e soluções progra-

máveis suportando esse movimento. 

Assim, o mercado de software conti-

nuará a crescer aceleradamente, com 

desempenho acima do PIB do país. A 

retomada do crescimento econômico 

tende a melhorar ainda mais os re-

sultados, mas a tendência é tão forte 

que será observada mesmo em condi-

ções macroeconômicas desfavoráveis. 

Temas adjacentes como Gestão da 

Experiência e Sucesso do Cliente e 

Gestão de Adoção das soluções acom-

panharão de perto o desempenho do 

mercado de software.

Flávio Tedesco, gerente de canais 
Brasil e Cone Sul da Corel

Jefferson 
Anselmo, Senior 
VP, Latam da 
NTT

O outsourcing das coisas 
já é uma realidade, como 
você está preparando 
sua empresa para isso?

Uma boa gestão de outsour-

cing começa com o mapea-

mento dos processos que são 

ou não relevantes ao negócio 

e ponderar a relação de custos. 

Determinado serviço ou 

ativo é essencial para o core 

business da empresa? Na 

Nutanix pensamos em ter um 

escritório próprio, mas lembra-

mos que para isso precisa-

mos contratar profissionais 

e empresas para operação. 

Nesse caso, continuamos com 

outsourcing. Desta forma, 

as decisões não são de fazer 

outsourcing ou não, ao contrá-

rio, elas são de incorporar um 

processo ou não e, até onde 

vemos, outsourcing sempre 

será uma opção, seja ele de 

ativos ou de processos.

Daniela Gimenez, 
diretora comercial de 
canais da Simpress

José Patriota, 
gerente de canais 
da Nutanix

Na nossa opinião o papel do 

integrador é importante e fun-

damental na estratégia de CX de 

forma a compreender e assegurar 

o projeto desde sua concepção, 

entendimento dos objetivos de 

negócios e a excelência na entrega. 

O integrador nos representa no 

campo e exerce função funda-

mental no contato com o cliente 

e no entendimento do mercado 

no local onde atua. O Brasil possui 

dimensões continentais, com 

diferentes culturas e modelos de 

fazer TI, por isso nossos parceiros 

nos entregam esse ambiente e a 

melhor maneira de atendê-lo.

Marcos Oliveira, 
country 
manager da 
Palo Alto 
Networks  

Qual o papel dos integradores 
para viabilizar uma estratégia 
bem-sucedida de CX?

Vanessa Lima, diretora 
de marketing e alianças 
AL da Logicalis
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Marcos Oliveira, 
country manager 
da Palo Alto Networks  
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Como é possível melhorar a 
relação e integração com canais 
para focarmos em PMEs?

A Simpress, através de uma atuação direta ou 

indireta, por meio de seus parceiros credenciados, 

está sempre acompanhando o mercado e suas 

demandas, promovendo treinamentos, workshops 

e discussões com os canais para uma melhor 

integração. O foco é o cliente final e cada um tem 

sua particularidade. Entendendo as necessidades, 

seja ele pequena ou média empresa, aplicamos as 

soluções disponíveis em nossos produtos, e assim 

tornamos a vida do cliente mais fácil.

Priscyla Laham, diretora de canais 
e vendas para SMB da Microsoft

Daniela Gimenez, diretora comercial de canais da Simpress

Que tipo de apoio você espera de um Distribuidor de Valor Agregado que 
considera fundamental para uma parceria de sucesso?

Um distribuidor deve agregar valor para os seus parceiros e revendas linha 

mestra de todas as estratégias e políticas que um Distribuidor de Valor Agregado 

tem a oferecer. Os parceiros almejam distribuidores que amplifiquem ou apoiem 

as suas principais atividades como as vendas, o marketing e a capacitação, em 

especial, àqueles com alguma lacuna ou limitação para gerir as operações. Desta 

forma, a economia em rede e a união estratégica entre o distribuidor e seus 

parceiros enfatizam o Valor Agregado e fortalecem os negócios.

Luís Rogério Moraes, 
CEO da EsyWorld

Décio Krakauer, presidente da Ramo Sistemas

A sociedade e as empresas estão 
preparadas para a transformação 
inteligente e para aproveitar 
tecnologias como big data analytics, 
machine learning, cloud e edge 
computing, 5G e AI?

Já fazemos uso dessas tecnologias em 

nossas atuais experiências de consumo. 

Quando, por exemplo, acessamos 

aplicativos de geolocalização, fotos, 

entretenimento, ou quando recebemos 

sugestões de compras conforme nossas 

buscas, já estamos consumindo serviços 

e produtos que se utilizam delas. Por 

isso, já estamos preparados, de forma 

natural, no uso e absorção dessas 

tecnologias. E, as empresas que ainda 

não incorporaram ou se prepararam 

para suportar toda essa transformação 

digital terão grandes problemas com 

sua longevidade no mercado.

Augusto Rosa, diretor 
de vendas para canais 
da Lenovo

Ana Corujo, 
partner sales 
manager da 
ServiceNow

Na sua opinião, 
qual o diferencial 
que um distribuidor 
de valor deve 
possuir para 
competir no atual 
cenário do mercado 
as a service e  
multi-cloud?

Pedro Saenger, 
vice-presidente 
AL da Veritas

O crescimento do 

mercado de SaaS vem 

atendendo a todas 

as expectativas e 

projeções, o que mostra 

ser definitivamente 

o futuro das relações 

entre cliente e 

fornecedores de 

tecnologia nas 

implementações de 

projetos. O papel 

dos distribuidores 

neste ecossistema é 

fundamental e tão 

importante quanto 

para o sucesso deste 

modelo. Eles precisam 

ter estratégias bem 

claras, capacidade de 

transformação, bem 

como capacidade 

sistêmica e financeira 

para suportar o 

modelo e absorver os 

investimentos que ele 

irá exigir.

Wagner 
Bernardes, 
CEO da Seal 
Sistemas

Paulo Ceschin, 
diretor de Mid 
Market da 
Red Hat

Os dados são o coração da 

Pure Storage. Já estamos em 

compliance com a legislação 

internacional sobre segurança e 

privacidade dos dados. Temos 

experiência com a GDPR e nossas 

soluções de storage foram 

adequadas para atender aos 

requisitos, incluindo a garantia 

que os dados estejam disponí-

veis para usuários autorizados e 

protegidos contra invasões. No 

Brasil, trabalhamos na conscien-

tização de parceiros por meio de 

treinamentos e conteúdo. É es-

sencial evangelizar o canal sobre 

a importância da disponibilidade 

e proteção dos dados, além dos 

benefícios em operar com uma 

solução global.

Paulo de Godoy, 
country manager 
da Pure Storage

A LGPD, que entrará em 
vigor em 2020, é uma das 
maiores preocupações 
corporativas atuais. Como 
preparar o discurso para 
enquadrar a sua solução e 
repassar aos seus canais? 
Anderson França, 
CEO da Blockbit

Veremos o surgimento de 
uma nova internet derivada 
da tecnologia Blockchain?

O Blockchain é hoje o que 

a internet foi na década de 

90, ou seja, ainda não temos 

a visão clara do impacto e 

nem dos limites onde poderá 

chegar. Não há dúvidas, no 

entanto, de que seu modelo 

disruptivo promoveu maior 

segurança e resiliência às 

transações. Muito se fala a 

respeito dessa tecnologia e sua 

evolução para adoção massiva 

nas diversas indústrias, 

contudo necessitamos de 

investimentos contínuos e 

plena admissão dos mercados 

B2B e B2C. Analisando esses 

pontos, em nossa perspectiva, 

o Blockchain deverá atuar em 

conjunto com a Internet, como 

fomentador e impulsionador 

dos modelos digitais.

Cal Aguiar, vice-presidente 
da Digisystem
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Considerando a 
grande pressão por 
preços mais baixos, 
como os fabricantes 
e distribuidores 
podem contribuir 
para aumentar o 
valor percebido 
pelos clientes, 
diferenciando 
os produtos e 
soluções?

Em momentos de 

pressão por preços 

mais competitivos, é 

fundamental que as 

empresas estejam 

cada vez mais próxi-

mas dos negócios do 

cliente. Dessa forma, 

é possível utilizar o 

conhecimento que 

possuem aliado ao 

potencial das soluções 

disponíveis no merca-

do, saindo da linha de 

preço ao agregar valor 

ao negócio, tornando-

-se assim peça-chave 

para o negócio do 

cliente. Uma vez 

conectados (cliente e 

integrador) é possível 

desenvolver a melhor 

solução para atender 

todo o cenário do 

cliente, fazendo com 

que a robustez, exper-

tise e envergadura do 

parceiro torne-se um 

diferencial, mostrando 

o valor do conheci-

mento.

Luis Rocha, 
diretor de vendas 
via canais 
da Motorola 
Solutions

Jorge Toda, 
vice-presidente 
de Plataformas 
da Sonda

Qual sua estratégia para orientar os clientes a repensarem a cibersegurança uma vez que as 
soluções pontuais mostraram ser uma batalha perdida contra o avanço das violações?

A estratégia da Squadra Tecnologia é atender as necessidades dos clientes em toda a sua jornada de Trans-

formação Digital e isso envolve também a cibersegurança. Nesse sentido, buscamos parcerias com empresas 

reconhecidas no mercado, com capacidade para realmente ajudar as organizações, e orientamos nossos clientes 

a investirem na consolidação de uma cultura de segurança dentro de suas empresas. Um ambiente de TI seguro 

exige aplicações de ponta, suporte eficiente e profissionais capacitados envolvidos com o tema.

Marcelo Saburo, gerente de canais da Forcepoint

André Cioffi, CEO da Squadra Tecnologia

Como ferramentas da 
transformação digital, 
como AI, Machine 
Learning etc, evoluíram 
em 2019 e contribuíram 
para a experiência de 
compra do cliente?

Com o avanço e a populari-

zação dessas tecnologias, 

as empresas modernizam 

pontos de contato e reali-

zam a coleta inteligente de 

informações sobre clientes, 

transformando por com-

pleto a jornada de compra. 

Já temos soluções que inte-

gram hardware, software, 

serviços e dispositivos IoT 

acopladas em produtos e 

prateleiras, com sensores 

inteligentes para analisar 

aproximação, preferências 

e permanência dos clientes 

em cada setor das lojas. 

Com análise automatizada 

de dados em tempo real, 

as empresas reposicio-

nam suas estratégias e 

ofertam uma experiência 

personalizada e efetiva aos 

consumidores.

Alexandre Moreno, 
diretor de serviços 
da Mercado Eletrônico

Sandra 
Maura, CEO da 
Topmind

Com a evolução da cadeia de distribuição 
no Brasil, qual foi o fator decisivo para a 
maturidade do mercado de TI? 

O mercado de distribuição está passando por uma 

transformação, onde a logística, crédito e financia-

mento não são mais diferenciais. O principal fator 

agora é o distribuidor ser o elo entre diferentes 

fabricantes, para aportar valor aos parceiros, de 

forma a endereçar as mudanças no mercado de TI, 

com tecnologias de nova geração. O setor passa 

por uma grande revolução, que é centrada na infor-

mação, nos dados e, assim surgiu a necessidade de 

um meio mais ágil e elástico: Cloud. Com todo este 

tráfego de informações fora do ambiente contro-

lado do Data Center, surge também uma atenção 

especial em Segurança.

Pedro Al Shara, CEO da TS Shara

Carla Carvalho, 
gerente-geral da 
Tech Data

Na sua opinião como tecnologias, como automação, 
e a convergência de especialidades ajudam a 
construir um futuro melhor e mais sustentável?

Com o incremento de soluções como Analytics, Cloud, 

Big Data, IA e Machine Learning, existe uma conver-

gência de tecnologias digitais, físicas e biológicas. E 

neste cenário onde a experiência é o grande diferencial, 

cabe ao fator humano um papel de destaque. Com as 

transformações tecnológicas e o surgimento de novas 

profissões, é preciso investir em novas habilidades. 

Somente a educação, valorizada de maneira contínua, 

será capaz de reunir várias especialidades para que 

os profissionais acompanhem a dinâmica dos novos 

tempos e construam um mundo melhor e mais susten-

tável. O futuro é agora.

Sylvio Mode, diretor geral da Autodesk

Marcelo Ciasca, 
CEO da Stefanini
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Como os integradores podem ampliar suas parcerias com os fabricantes no próximo ano?

Em Data Protection, vejo que no Brasil os integradores enfatizam pouco o modelo de GTM junto a nós, 

fornecedores. Como consequência, as relações estão baseadas no modelo cliente-fornecedor, o que limita o 

espaço de atuação conjunta e destaca o preço como o grande fator de decisão, o que não multiplica resultados 

originando novos modelos de negócios – especialmente ao considerarmos que o mundo digital em que já 

vivemos tem nos dados o seu elemento chave. Minha sugestão seria a de estabelecermos em conjunto uma 

visão e execução mais ampla, onde o mercado esteja no centro - e não a tecnologia.

Jefferson Anselmo, Senior VP, Latam da NTT

Pedro Saenger, vice-presidente AL da Veritas

O mercado de 
contact center 
em nuvem 
tem grandes 
possibilidades 
nos próximos 
anos, conforme 
a Frost & 
Sullivan. Como 
avalia esta 
movimentação? 
O mercado de 
cloud deve ser 
uma estratégia 
a ser observada?

Avalio que a nuvem 

tem feito cada 

vez mais parte 

da estratégia 

de empresas de 

todos os portes e 

segmentos, inclusive 

o de Contact Center. 

Seja pela sua 

infraestrutura ou 

pelo alto nível dos 

serviços prestados 

por meio dela, este 

mercado evoluiu 

muito nos últimos 

anos e gerou 

transformações 

significativas em 

diversos setores. 

No Contact Center 

não seria diferente. 

O modelo em 

cloud pode trazer 

inúmeros benefícios 

para empresas que 

atuam nesse setor, 

como redução de 

custos, agilidade nas 

operações e uma 

ótima experiência 

para o cliente, desde 

que esse serviço 

seja prestado por 

um fornecedor de 

confiança.

Luiz Camargo, 
VP para América 
Latina da Nice

Elder Jascolka, 
country 
manager da 
Veeam

MSSPs precisam de 
soluções de segurança 
sinérgicas e integradas 
– poucos consoles e 
mais integrações. 
Como lida com esse 
cenário em cloud/
saas, que nem sempre 
têm APIs para envio 
de logs e dados?

Com a transformação 

digital, IoT, Inteligência 

Artificial e outras, o 

processamento de 

informações tende 

a crescer em todos 

os mercados. Nesse 

cenário, servidores 

de redes, de cloud, 

datacenters, entre 

outros, devem contar 

com uma infraestrutura 

de TI eficaz, sem espaço 

para downtimes. 

Por estes motivos, 

a TS Shara tem a 

oportunidade para 

continuar investindo 

em soluções inovadoras 

que garantam a 

proteção dessas 

redes. O nobreak, ao 

longo dos anos, se 

tornou a ferramenta 

mais eficiente e 

financeiramente 

atrativa de proteção 

de energia, tanto em 

situações de missão 

crítica como off-line.

Carlos Gajardoni, 
CEO da NetSecurity

Pedro Al Shara, 
CEO da TS 
Shara

Quais são os principais passos a serem 
seguidos pelas empresas que estão iniciando 
sua jornada de Transformação Digital?

O primeiro passo é definir como treinar, engajar 

e criar a visão para que as pessoas estejam aptas 

para serem protagonistas na transformação. 

Também é preciso determinar metas, desafios e 

criar colaboração entre as equipes. Outro aspecto 

fundamental: determinar que valor a empresa vai 

gerar para seus clientes, que devem ser o foco da 

transformação. É importante avaliar e pesquisar o 

que outras empresas estão fazendo e já existe muita 

referência. Sem esses pontos, o uso de soluções de 

automação via RPAs, chatbots, inteligência artificial, 

blockchain etc. não vai gerar efeito positivo.

André Cioffi, CEO da Squadra Tecnologia

Alexandre Matte, 
vice-presidente 
comercial da 
T-Systems

Na sua visão quais as maiores tendências 
da transformação digital que terão 
impacto direto em seus negócios? E como 
vocês estão se preparando para esta 
transformação?

No Brasil, apostamos em três grandes áreas: 

segurança cibernética, cloud computing 

e digital workplace como uma evolução 

no ambiente de trabalho cada dia mais 

distribuído. Na verdade, todas as tendências 

acabam tendo algum impacto em nossos 

negócios, pois atuamos globalmente em 

três verticais: setor público, setor financeiro 

e comercial, provendo soluções e serviços 

que endereçam problemas de negócios 

no contexto digital. Nossa estratégia 

acompanha a evolução da maturidade digital 

de cada empresa para prover a melhor 

solução de acordo com sua necessidade 

nessa jornada de transformação.

Edivaldo Rocha, CEO da CorpFlex

Eduardo 
Almeida, 
presidente para 
AL da Unisys
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Inovação é a palavra 
do momento 
no mercado de 
tecnologia. Como 
fabricante, em qual 
ou quais áreas de 
inovação a sua 
empresa vai focar 
em 2020?

A inovação já 

permeia as nossas 

rotinas diárias em 

todos os aspectos, 

aumentada e apro-

fundada pelos apps 

que usamos no dia a 

dia. Em se tratando 

de aplicações, sejam 

legadas ou cloud 

native, entendemos 

que com a compu-

tação em nuvem 

estamos prestes a 

redefinir esta experi-

ência, suportando a 

entrega de contai-

neres de microser-

viços, a gestão de 

Kubernetes e custos 

em ambientes mul-

ticloud, assim como 

a entrega de outras 

grandes tendências 

como AI, Edge, 5G e 

outros, criando uma 

fundação digital 

segura, e sendo estas 

as principais áreas de 

inovação da VMware 

para 2020.

Leandro Laporta, 
diretor de arquitetura 
de soluções e 
parcerias AL da 
Orange Business 
Services

Kleber Oliveira, 
diretor de canais 
e alianças da 
VMware

Como a sua empresa 
usa a transformação 
digital para oferecer 
uma experiência 
melhor para seus 
clientes no momento 
da compra?

A Xerox tem o site de 

peças que permite as 

revendas autorizadas 

visualizarem disponi-

bilidade e preço, além 

de realizar a inclusão 

de pedido auto-

maticamente, sem 

intervenção manual. 

Visamos transformar 

a experiência dos 

clientes durante todo 

o uso de suas solu-

ções. Nossos equipa-

mentos trabalham 

com conectividade 

que permite a gestão 

à distância, avisando 

antecipadamente 

sobre a necessidade 

de substituição de 

suprimentos ou 

peças e permitindo 

que o técnico preste 

assistência remo-

tamente. Assim, 

evitamos rupturas 

no processo de pro-

dução, com redução 

de custos e aumento 

de confiabilidade e 

produtividade.

Jun Ueda, 
diretor de operações e 
negócios da Fujitsu

Marcio 
Mattos, diretor 
executivo para 
canais e SMB  
da Xerox

Quais os principais desafios dos distribuidores em um mercado tão competitivo e como nós, 
fabricantes, podemos ajudar?

Elder Jascolka, country manager da Veeam

O mercado local tem uma estrutura fiscal, logística e regulatória que pressiona os distribuidores. O 

papel fundamental de um fabricante é de viabilizar os negócios e gerar demanda. Os distribuidores 

são um elo entre o fabricante e os canais de venda e a nossa função é a de descomplicar a vida dos 

canais com o trabalho de crédito, logística, estoques etc. Mas os fabricantes podem ajudar muito com 

a geração de demanda, traduzindo as características dos produtos em benefícios, entendendo como 

posicionar seus produtos frente a concorrência, monitorar o cliente final, para ajustar sua oferta.

Vanderlei Rigatieri, CEO da WDC Networks  
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Um dos grandes 
desafios para a 
transformação 
digital é gerenciar e 
proteger dados em 
multicloud - nuvem 
pública, privada, data 
center on premise. 
O que as empresas 
podem fazer para 
vencer essa barreira?

A segurança das tecno-

logias em nuvem sempre 

foi colocada em cheque 

(e ainda é), mas nossa 

pesquisa mostrou que 

90% das violações de da-

dos na nuvem acontecem 

devido a golpes contra os 

funcionários. Além disso, 

há o desafio de proteger 

dados que a empresa não 

sabe que estão na nuvem. 

Independentemente de ter 

conhecimento do uso do 

serviço, quando acontece 

um incidente a empresa 

é responsável e tem que 

entender isso. Treinamen-

tos de conscientização 

frequentes para funcio-

nários, controle de acesso 

avançados, mapeamento 

dos dados na nuvem e po-

líticas de criptografia são 

boas práticas para superar 

este desafio.

Eduardo Almeida, 
presidente para AL 
da Unisys

Roberto 
Rebouças, 
country 
manager da 
Kaspersky
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Mercado se reinventa ao 
mirar na Transformação 
Digital direcionada pelas 
tecnologias de Software 
Defined, All Flash e 
Hiperconvergência, além 
da continuidade do Big 
Bang de dados. Isso abre 
perspectivas para o 
canal trabalhar até 
mesmo com clientes do 
perfil de pequenas e 
médias empresas

Aprimoramento  
do storage

É 
certo que o primeiro semestre de 2019 não 
apresentou números interessantes no que 
diz respeito à infraestrutura de TI, como 

pontuou a IDC, tendo reflexos no mercado de ar-
mazenamento ou, do inglês, storage. Os fatores? 
As empresas acharam lenta a aprovação da Re-
forma da Previdência e a grande oscilação do dólar 
o que as levou a uma revisão da projeção deste 
ano, com perspectiva de queda de 14% nas recei-
tas de armazenamento externo. No entanto, para 
2020 a expectativa é que o segmento de infraes-
trutura como um todo cresça 2%.

Mesmo com números pouco animadores, a 
esperança dos players de armazenamento, não 
foi abalada.

Com a aceleração de projetos de Transforma-
ção Digital - TD, a explosão contínua de dados e a 
popularização do armazenamento a partir de no-
vas tecnologias como Software Defined, All Flash 
e Hiperconvergência (leia mais no destaque Mais 
do que convergente) a tendência é que as peque-
nas e médias empresas – PMEs, passem também 
a demandar projetos.

O mercado de storage, por sinal, mudou mui-
to nos últimos cinco anos. Neste período, as em-
presas buscaram soluções de armazenamento 
não apenas visando a redução dos custos, como 
também o aumento de eficiência e melhoria da 
performance, de olho na simplificação do ge-
renciamento dos datacenters. Muitas empresas 
apontaram para os custos altos internos e bus-
caram essa redução, mas surgiram casos de con-
solidação de datacenters, por exemplo. “Muitos 
clientes que fizeram projetos em 2016, ou mes-
mo antes disso, querem e vão fazer um ‘refresh’ 
da sua infraestrutura. E existem as startups que 
buscam tecnologias inovadoras e investem na di-
gitalização primariamente”, aponta Marcos Lho-
bregat, gerente de storage e HCI da HPE Brasil.

Nesse cenário, garante o executivo, todo e qual-
quer projeto dos clientes passa pela análise da HPE e 
dos canais de vendas. Se alguns clientes vão precisar 
da tecnologia tradicional como All Flesh, outros par-
tem direto para a Hiperconvergência, algo que co-
meça a decolar no Brasil. “A primeira fase de adoção 
da tecnologia foi lenta, mas agora está acelerando”, 
completa Lhobregat.
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de, compliance e controles de implementação 
para todos os tipos e tamanhos de empresa, 
cobrindo os mais complexos padrões de segu-
rança e escalabilidade.

Isto pode ser comprovado pela diversida-
de dos clientes da ilegra: Whirlpool, Thom-
son Reuters, Agco, Sompo, Movile, Bradesco, 
Fiat Chrysler. A empresa brasileira tem como 
missão facilitar o processo de contratação da 
ferramenta, já com contratos em Português e 
moeda local.

No início deste ano, o GitHub anunciou 
duas grandes atualizações das atuais ofertas 
Free e Enterprise, com o objetivo de tornar a 
plataforma mais acessível aos desenvolvedo-
res: repositórios privados gratuitos ilimitados 
e uma Enterprise mais simples e unificada.

Vale lembrar que o GitHub tem origem 
no sistema de controle e acompanhamen-
to de software para trabalho em equipe – 
o Git, criado por Linus Torvalds, em 2005, 
com a proposta de controlar o desenvolvi-
mento do kernel do Linux. O GitHub é sua 
versão para a Web.

“
Lhobregat, da HPE

Antes lenta, 
a adoção de 
Hiperconvergência 
começa a decolar 
no Brasil

Das PMEs ao petróleo
Melhor, essas novas tecnologias 
estão chegando até as PMEs. Afi-
nal, as plataformas ficaram mais 
acessíveis, deixando de se res-
tringir aos grandes datacenters. E 
os canais evoluem nesse sentido, 
atingindo inclusive um melhor pa-
tamar de rentabilidade, a partir da 
ampliação da oferta do portfólio 
para empresas que não estão no 
topo da pirâmide. Associada, claro, 
a uma maior demanda nos setores 
de saúde, especialmente em hos-
pitais, e também, no varejo, com 
a tecnologia de Software Defined, 
uma outra estrela em ascensão, ao 
propiciar a reutilização de equipa-
mentos na montagem de novas e 
eficientes redes de armazenamen-
to – veja detalhes em Banco, su-
permercado ou datacenter?, sobre 
o caso do Banco Carrefour.

“Os dados são o novo petró-
leo do mundo moderno, tendo 
sido matéria de capa da revista 
The Economist”, lembra Rodrigo 
Guércio, country manager da Le-
novo Data Center no Brasil, para 
concluir: “no Brasil, as principais 
marcas e produtos de armazena-
mento de dados para o mercado 
corporativo estão presentes há 
vários anos, demonstrando a ma-
turidade que os clientes exigem”. 
Neste sentido, os canais da Leno-
vo DC trabalham de forma abran-
gente, tanto aqueles que atendem 
desde a infraestrutura para redes 
de comunicação e armazenamento 
de dados, como os especializados. 
No primeiro caso estão grandes in-
tegradores, enquanto os canais de 
menor porte – e em maior quanti-
dade, são os focados e especializa-
dos na prática.

Ao ser instigado sobre a grande 
prevalência de projetos na nuvem, 
ele admite que Cloud promoveu uma 
mudança para fabricantes e canais na 
relação com os clientes e mesmo no 
modelo de pagamento dos fornecedo-
res de tecnologia com os provedores 
de serviço. A premissa mandatória é 
que é preciso ser flexível para fidelizar 
os clientes. “O futuro do setor passa 

pela automatização de processos e 
por conceitos como Big Data e IoT ou 
tecnologias como a Hiperconvergência, 
entre outras, bem como uma maior es-
pecialização”, completa.

Guércio revela que a Lenovo já tra-
balha na renovação de seu programa 
de canais para 2020, buscando maior 
aderência às novas demandas e tecno-
logias. “Além de um dos mais comple-
tos portfólios de servidores, storage, 
soluções de HCI, networking e serviços, 
visamos facilitar o processo de negó-
cio, alinhados com a estratégia global 
de promover a autonomia de nossos 
parceiros”, enumera. Para isto, a em-
presa está revendo e construindo um 
novo programa de certificações e capa-
citação, mais aderente às oportunida-
des que o mercado apresenta.

Meu canal preferido
Sem prever mudanças radicais, Fa-
biano Ornelas, diretor de canais da 
Dell Technologies, admite que o 
perfil atual do canal de armazena-
mento segue a linha dos parceiros 
que já atuam no ambiente de infra-
estrutura. Porém, eles têm uma vi-
são mais abrangente porque enten-
dem que, cada dia mais, a relevância 
dos dados no ambiente dos clientes 
aumenta. “Quando falamos de ar-
mazenamento, temos um univer-
so muito abrangente e canais que 
atuam em parte desta disciplina. A 
tendência é que, a cada dia, mais 
parceiros se interessem por novas 
parcelas deste universo tão grande 
e passem a dedicar recursos para 
complementar seus portfólios, seja 
por meio de backup, data protec-
tion, storage tradicional, convergên-
cia e hiperconvergência”, projeta.

Na prática, a Dell conta com 
um programa que oferece incen-
tivos e benefícios para seus par-
ceiros de canal, com o objetivo de 
ampliar o fornecimento de tecno-
logias que aceleram a transfor-
mação digital dos clientes. Nesse 
contexto, foi criado o Dell Techno-
logies Partner Program, que tem 
como premissa ser um “programa 
simples, previsível e rentável”, de 
acordo a companhia.

“Sistemas 
hiperconvergentes 
aproveitam a 
inteligência 
definida por 
software e 
permitem 
gerenciamento 
na mesma 
plataforma  
de servidor
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O nome, a princípio, remete a algo 
associado à velocidade, entretanto 
a definição de Hiperconvergência 
é bem mais ampla. Para a HPE, a 
tecnologia, assim como a ideia de 
convergência, vem para eliminar os 
tradicionais problemas de gerencia-
mento de TI, agrupando serviços de 
data center, como servidores, arma-
zenamento e rede, em pacotes, per-
mitindo que eles sejam gerenciados 
por um único aplicativo.

Porém, diferentemente da con-
vergência, a Hiperconvergência 
é uma infraestrutura definida por 

software que desmembra as ope-
rações de infraestrutura do hard- 
ware do sistema e as converge 
em um único bloco no nível do 
hipervisor, de onde vem o nome. 
Esses sistemas, os hiperconver-
gentes, aproveitam a inteligência 
definida por software para elimi-
nar os silos de armazenamento e 
computação e permitir que esses 
recursos sejam executados e ge-
renciados na mesma plataforma 
de servidor. Essa linha de atuação 
é que elimina ineficiências e ace-
lera a computação.

Mais do que  
convergente

O Partner Program classifica os 

parceiros com base no volume de 

receita gerada e pelo nível de cer-

tificação que eles atingem. A con-

tabilização dos resultados é feita 

uma vez ao ano, sempre na virada 

do ano fiscal, e são contabilizadas 

as compras dos canais, seja por 

meio de compras diretas ou pelos 

distribuidores autorizados. No que-

sito certificações, por sua vez, são 

contabilizadas competências por 

linhas de produtos que são adqui-

ridas com base em treinamentos 

online e presenciais.

O programa está dividido em 

quatro categorias. A de entrada é a 

Authorized, na qual o canal pode se 

cadastrar no site com a ajuda dos 

distribuidores autorizados. E, à me-

dida que o canal vai se qualificando 

e efetuando vendas, eles podem ser 

alçados às demais categorias que 

são Gold, Platinum e Titanium.

Os canais da Dell, para o executi-

vo, possuem um diferencial perante 

a concorrência, “eles podem oferecer 

a solução completa para os clientes, 

de diversas formas, independente-

mente do momento em que eles se 

encontram quando falamos em nível 

de maturidade da infraestrutura de TI 

e também ao momento relacionado 

à transformação digital”, argumenta 

Ornelas.

E, ele explica, existem tanto canais 

ofertando soluções que adquirem di-

retamente da Dell e contam com toda 

uma equipe de vendas e pré-vendas 

para suportar os clientes, como par-

ceiros com menor infraestrutura e que 

têm o suporte dos distribuidores e 

grandes integradores que incluem as 

soluções da Dell como parte de suas 
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“O mercado 
brasileiro de 
armazenamento 
ainda está 
represado em 
capacidade  
e em inovações
Godoy, da Pure

“A premissa 
mandatória é 
que é preciso 
ser flexível para 
fidelizar os 
clientes

“As plataformas 
ficaram mais 
acessíveis, 
deixando de 
se restringir 
aos grandes 
datacenters

ofertas. Entre as soluções de destaque: 
a plataforma de entrada Powervault 
ME, as plataformas de convergência 
e hiperconvergência, como o VXRail, e 
as soluções de Data Protection como 
DP3300 e 4400.

Tudo em um?
Empresa criada em 2017, a partir 
da união da Hitachi Data Systems, 
Hitachi Insight e Pentaho, a Hitachi 
Vantara anunciou recentemente um 
acordo de distribuição com a Ingram 
Micro no Brasil. “O interessante do 
portfólio da Hitachi é que todas as 
soluções estão interligadas e conse-
guiremos atender a todas as verti-
cais”, apontou Roberto Gero, diretor 
de produtos da Ingram Micro Brasil.

A ideia de obter uma maior capilari-
dade é o principal objetivo por parte da 
Hitachi com o acordo. “Queremos ex-
pandir os negócios em todo o território 
brasileiro e levar a marca a um patamar 
mais alto na oferta de soluções para os 
mais diversos segmentos do merca-
do”, mira Erico Guessi, gerente sênior 
de alianças da Hitachi Vantara. 

Outro fator primordial para a fabri-
cante é a estrutura da parceira, em es-
pecial as equipes de vendas e o suporte 
de marketing.

Para Guessi, os distribuidores – a 
Adistec também opera com a marca 
no Brasil e América Latina, serão im-
portantes aliados para atingir o cresci-
mento de vendas projetado pela com-
panhia para os próximos cinco anos. 
Sua expectativa repousa ainda em 
uma nova geração de infraestrutura e 
armazenamento, com uma nova arqui-
tetura voltada para projetos escaláveis, 
a Hitachi Virtual Storage Platform- 
VSP Série 5000, sua mais recente e 
rápida matriz de armazenamento de 
classe empresarial. “A indústria e o 
setor financeiro estão experimentan-
do a plataforma. Estou seguro de que 
o mercado brasileiro está pronto para 
usar estas soluções que oferecem o 
melhor da tecnologia”, projeta Claudio 
Tancredi, country manager da compa-
nhia no Brasil.

Abrindo as comportas
Mais comedido, Paulo de Godoy, coun- 
try manager da Pure Storage, acredita 
que o mercado brasileiro de armaze-
namento ainda está represado, tanto 
em capacidade, ou seja, quantidade 
de terabytes, quanto em inovações 
em termos de Transformação Digi-
tal, se comparado a outros países. 
“Isso se reflete na relação entre for-
necedores e clientes, já que o grau 
de serviços e consultorias é menor 
e, portanto, a relação de negócios 
se restringe a questões financeiras 
e a redução de custo. Mas em pou-
co tempo esse cenário deve sofrer 
mudanças positivas, na medida em 
que a economia brasileira der novos 
sinais de recuperação”, vislumbra.

O executivo alerta que a demanda 
por projetos de automação industrial 
está em alta e com ritmo significativo 
de crescimento, algo que geralmente 
rende também projetos de integração 
com os ERPs. Além de bancos e tele-
com, ele aposta no aquecimento de 
projetos de storage nos mercados de 
varejo e seguros.

Quanto ao perfil do canal da Pure, 
ele notou uma mudança acelerada. Se 
o parceiro era mais voltado para rede e 
segurança, atualmente está mirando 
mesmo os datacenters. A tendência, 
revela Godoy, “é a busca por parcerias 
de qualidade, pois a quantidade de-
pende da demanda local”.

A atuação da Pure é totalmente 
baseada em canais, em um ecos-
sistema no qual o distribuidor e as 
revendas se integram na atuação 
local. “Nossa estratégia é encontrar 
parceiros que complementem nosso 
posicionamento geográfico e adicio-
nem valor com a integração do por-
tfólio e do serviço agregado. Do nos-
so lado, apoiamos todo o processo. 
Desde o recrutamento e capacitação 
à gestão de atividades, registro de 
oportunidades e suporte total de 
recursos, configuração e marketing, 
tudo isso para garantir a performan-
ce dos nossos parceiros”, conclui.

O modelo de vendas mais uti-
lizado pelos canais para atender a 
demanda é o Capex. Porém, neste 
ano, a atuação passou por uma 
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“
Guércio, da Lenovo DC

O futuro do 
setor passa pela 
automatização  
de processos  
e por conceitos 
como Big Data  
e IoT

reformulação para promover uma 
experiência a partir da oferta as 
a service/on demand, ou como 
serviço/sob demanda. “Queremos 
romper as barreiras econômicas, 
que antes tornavam esse tipo de 
investimento proibitivo para mui-
tas empresas, e levar inovação 
para o universo corporativo. Nossa 
oferta as a service traz uma assi-
natura unificada e totalmente fle-
xível. Com ela é possível optar por 

soluções on-premise, na nuvem 
privada, na nuvem pública ou mes-
mo na nuvem híbrida”, completa.

Mais do que as estratégias he-
terogêneas, embora com o mesmo 
objetivo, o que une os fornecedores 
do setor é o otimismo quanto a evo-
lução do mercado e a disseminação 
das soluções em novos segmentos 
e tamanhos de empresa, especial-
mente as PMEs. Vamos aguardar 
para saber se isso se confirmará

Braço financeiro do grupo de va-
rejo supermercadista, o Banco 
Carrefour firmou uma parceria 
com a Veritas, fornecedora de 
software Defined Storage e de 
proteção de dados, para assegu-
rar o controle de suas informações 
e otimizar os processos. Utilizan-
do a solução Veritas Netbackup e 
Infoscale, o Banco Carrefour reve-
la que reduziu em 78% o espaço 
usado para guardar dados e dimi-
nuiu de 30 horas para cinco horas 
o tempo para concluir o armaze-
namento das informações em seu 
servidor de arquivos.

A operação do Banco, apesar 
de iniciada oficialmente em maio de 
2007, possui um legado anterior e 
variado de produtos. Com mais de 
8 milhões de clientes, a instituição 
financeira atende ao segmento de 
varejo dos supermercados Carre-
four e Atacadão e buscou tecnolo-
gias como a de backup restore, da 
Veritas, focadas em melhoria de 
desempenho e redução de custos, 
bem como na disponibilidade das 
informações para o seu negócio.

Atualmente, os dados são ar-
mazenados em dois data centers, 
o que garante maior segurança às 
informações e alta disponibilida-
de ao negócio. Dessa forma, a 
empresa consegue proteger os 
servidores de arquivos e o banco 

de dados, que atende às aplica-
ções de cartões de crédito e infor-
mações dos usuários. Além disso, 
com a tecnologia, a empresa elimi-
nou a duplicação, que acontecia 
com muita frequência. Hoje, tudo 
o que está repetido é automatica-
mente descartado, reduzindo as-
sim, o volume armazenado de 2.4 
terabytes para 1.9 terabytes.

“Entender a real necessidade 
do armazenamento e principal-
mente tirar valor agregado para o 
negócio desse volume de dados 

foi o fator chave na decisão de 
escolha pela solução da Veritas, 
Hoje, além da velocidade de ar-
mazenamento, ganhamos a possi-
bilidade de replicação de ambien-
tes produtivos que ajudam o nosso 
lab e a incubação de startups”, 
revela Jose Manuel Silva, diretor 
de TI e operações do Carrefour. 
O projeto também aprimorou a en-
trega de infraestrutura como servi-
ço e melhorou os processos orga-
nizacionais, contribuindo para os 
resultados do negócio.

Banco, supermercado  
ou datacenter?

“A tendência é 
que o canal se 
interesse por 
novas parcelas 
deste universo

José Manoel Silva, do banco Carrefour
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Como é o mercado de  
segurança para o canal?
Quando falamos de base de canais, 
são cerca de 24 mil empresas de TI 
que vão desde um box de informática 
na rua Santa Ifigênia, em São 
Paulo, até um grande integrador, 
passando por revendas de todos 
os tamanhos. Em segurança, a 
base de canais especializada é bem 
reduzida, portanto, um mercado bem 
interessante. Tem muita revenda 
hoje buscando esse nicho. É o cara 
especializado em rede, telefonia 
IP, em data centers e que está 
vendo o movimento para a nuvem 
e não vende mais processamento 
e armazenamento de dados como 
antes. Há uma atração de revendas 
que vêm de outras arquiteturas de 
tecnologia, que buscam um refresh, 
uma cara nova para sua empresa.

A oferta como serviço se firmará?
Cada vez mais há empresa 
especializada e que oferece o serviço 
de segurança e não o produto, porque 
a forma de consumir segurança mudou 
muito. Os clientes não querem mais 
comprar um ativo, mas um serviço 
que tenha a segurança de perímetro, 
de aplicação e de base de dados, com 
alerta, com SLA, com suporte 24 por 
7. E essa é uma atividade na qual o 
grupo ApliDigital investiu fortemente 
este ano, por meio da Content 
TI, empresa que oferece serviços 
complementares às revendas, como 
professional service, implementação, 
banco de horas, treinamentos e 
tudo em serviços tradicionais. É uma 
distribuidora de serviços. Assim como 
a ApliDigital, a Content também nunca 
vai ao mercado sem um integrador; 
não fazemos prospecção e venda 
direta. A taxa de crescimento da 
Content na oferta de serviços é muito 
maior do que a taxa de crescimento 
na venda de soluções, mesmo assim 
acredito que a distribuição tradicional 
não morre. Porém apostamos na 
oferta de serviços e temos um papel 
diferenciado. Praticamente tudo o que 
vendemos é ‘as a service’. Já temos 
caso, no Paraná, com Darktrace, e 
pagamento mensal. É um caminho 
sem volta.

As novas tecnologias chegaram às 
soluções de segurança?
A Inteligência Artificial está cada 
vez mais em pauta porque tem a 
capacidade de fazer com que os 

Nascida de uma oportunidade es-

pecificamente de segurança, a dis-

tribuidora ApliDigital tem muita 

história: já foi um dos maiores dis-

tribuidores da McAfee na América 

Latina e, então, se desenvolveu e 

ampliou o portfólio. A empresa que 

completará dez anos em abril de 

2020, conta com uma base de 5,3 

mil parceiros, sendo em torno de 

200 os ativos. Com mais de 30 anos 

de experiência no mercado de TI e 

há três anos na distribuidora, San-

dro Sabag, COO, fala sobre a atua-

ção nos segmentos de Segurança da 

Informação, Infraestrutura de re-

des, e serviços. A empresa trabalha 

com as marcas Beyondtrust, Dark-

trace, Forcepoint, F-Secure, Imper-

va, Ixia, Solarwinds e Watchguard, 

além de recém-assinados com a 

Cybereason e a israelense BackBox.

Segurança 
na essência

“Em segurança, 
a base de canais 
especializada é bem 
reduzida, portanto, 
um mercado bem 
interessante

sistemas de segurança e as estruturas 
corporativas aprendam sozinhas, 
dinamicamente via Machine Learning, 
conhecendo o comportamento 
do ambiente e dos usuários, que 
é fundamental. Existem soluções 
incríveis de IA. Por exemplo, uma que 
permeia a rede do cliente buscando 
vulnerabilidades, ataques e anomalias 
não detectados por outros sistemas, 
como firewall, casb [Cloud Access 
Security Broker] e outros. Uma 
incapacidade puxa a outra. A forma 
dinâmica que a segurança acontece é 
impulsionada pelo crime cibernético. 
A Inteligência Artificial, na minha 
opinião é impulsionada, em boa 
parte, por uma questão de agilidade, 
que por sua vez é impulsionada pela 
incapacidade das empresas, mesmo 
as grandes, de terem o tempo todo, 
pessoas capacitadas que identifiquem 
vulnerabilidades, riscos e alertas e 
obtenham respostas para as suas 
decisões. Neste ponto entram 
as pessoas, mas é muito custoso 
manter uma equipe dedicada à 
análise e gestão de risco e segurança 
diuturnamente. As soluções de 
inteligência artificial tentam evoluir 
e avançar, abraçando uma parte do 
que seria uma tarefa humana para 
entregar o problema mais lá na frente.

Como é formado o portfólio?
Acabamos de assinar contrato com 
a Cybereason, com sede nos Estados 
Unidos e com a israelense BackBox, 
com soluções para automação de 
software de backup e recuperação 
para dispositivos de rede e segurança. 
Outra marca recente do portfólio é 
a Verizon, com a Magnetic, baseada 
em Inteligência Artificial e Machine 
Learning. Elas são complementares 
ao portfólio, que é bem enxuto e tem 
pouca redundância, comparado ao 
mercado de distribuição. Com essas 
duas empresas, contamos com 11 
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parceiros de negócios e isso acontece 
porque somos distribuidores de nicho, 
nosso foco, nossa linguagem cotidiana 
é a segurança da informação pura. 
O segundo ponto é tentar que não 
haja soluções concorrentes; pode 
haver, desde que faça sentido. 
Nossas soluções de segurança para 
a nuvem e para aplicações Web 
estão voltadas e olhando para a 
ida dos dados e de infraestrutura 
para cloud, seja on premise, nuvem 
privada, pública ou híbrida.

Como se dá a capacitação  
dos parceiros?
Capacitamos na solução. Ensinamos 
um system engineer de um 
integrador a identificar e oferecer 
as melhores soluções e quais são os 
recursos a serem explorados. É muito 
comum uma empresa comprar uma 
solução de firewall sem saber qual 
sua abrangência e quase nunca coloca 
em uso o que comprou. Isso é muito 
comum e o parceiro de integração 
tem que orientar a compra e o uso 
adequado. O nosso papel é capacitar 
a revenda e o integrador para que 
tenham conhecimento e gerem novos 
negócios; que tenham o discurso 
adequado e capacidade de identificar 
no cliente final uma demanda. 
Precisam saber falar de uma solução 
e demonstrá-la quando necessário. 
Cada vez mais a degustação da 
solução é fundamental e hoje é muito 
fácil fazer a prova de valor. Além 
disso, ter capacidade no pós-venda 
de defender comparativos técnicos, 
porque segurança tem que ter uma 
venda consultiva. Grande parte das 
revendas e com número crescente é 
trusted advisor.

Qual é a missão do distribuidor?
Acredito que a tecnologia a ser 
aplicada em um projeto não se 
define na distribuição, mas antes. 
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O integrador é o responsável pela 
oferta de uma solução frente a 
outras concorrentes, mas sempre 
de acordo com as necessidades do 
cliente. A missão do distribuidor é 
fazer com que a parte financeira, 
logística, pré-venda, enfim, todo o 
resto da operação aconteça da melhor 
forma, é fazer com que o vendor 
tenha a melhor experiência, a melhor 
operação na região, além de apoio a 
canais em recrutamento, capacitação, 
prova de conceito, equipe dedicada... 
e tudo isso faz parte da nossa 
oferta de valor. Com o core business 
em segurança, temos excelência 
em serviços. Temos profissionais 
certificados e para algumas das linhas 
temos centro de treinamentos.

Qual o diferencial de um integrador 
de segurança?
A capacitação nessa área é muito 
mais dinâmica. Se tem uma coisa 
que evolui numa velocidade muito 
rápida é o crime cibernético, que se 
reinventa todos os dias. Diferente 
de uma certificação em rede, por 
exemplo, onde o conhecimento se 
propaga e tem longevidade, em 
segurança é importante o ‘pentest’ 
de ataque. Os clientes querem saber 
quais são os dez ou 20 principais 
ataques e os profissionais têm que 
estar atualizados. As empresas 
de segurança, os vendors, têm 
que atualizar suas bases de 
conhecimento em tecnologias para, 
então, ter uma segurança efetiva 
diariamente. A parte mais simples da 
segurança é o end point, o antivírus, 
que ele aprende todos os dias, mas 
suas bases são atualizadas o tempo 
todo. A segurança mais efetiva 
é aquela que a gente chama do 
momento zero, é aquela que impede 
que um crime cibernético aconteça, 
via técnicas e algoritmos. A segunda 
linha de eficiência, não tão robusta, 
é aquela que pega um ataque no dia 
um, tem base no conhecimento e 
toma uma ação.

Qual é o papel da revenda  
junto ao cliente?
A interação da revenda em caso de 
ataque é mínima; são os sistemas 
que reagem. Esses parceiros têm 
dois papéis: fazer a oferta da 
solução e a oferta dos serviços com 
duas abrangências. A primeira é a 
implementação da solução vendida 
e a segunda é um suporte dinâmico 

Sandro 
Sabag, 

COO
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de pós-venda que ou ele assume a 
gestão da segurança do cliente ou 
ele suporta a área de segurança. 
Ele faz isso via monitoramento 
dinâmico de todo o ambiente: 
firewall, antivírus, de prevenção 
de intrusão, do DLP, buscando 
ocorrências e, conforme o nível de 
suporte, ele informa o incidente 
para que a equipe da empresa 
tome uma ação ou ele mesmo terá 
a reação adequada. Identifica, 
reporta e responde ao risco. 
Essa atualização do integrador é 
dinâmica porque é feita por meio de 
sistemas de monitoramento.

Como apoia seus parceiros?
Apoiamos o integrador e a revenda 
em qualquer situação, em quaisquer 
das linhas de produtos. No nosso 
mercado, o principal momento 
do negócio é a pré-venda. Já em 
treinamentos temos dois tipos. Um 
que faz parte da oferta de valor 
do distribuidor para apresentar as 
soluções às revendas que não têm 
custo; a cargo da ApliDigital. Há 
outros treinamentos, muitos de 
capacitação, com custo elevado que 
quem faz é a Content TI e que dispõe 
do nosso security operations center 
[SOC], localizado em São Paulo. 
Nossa revenda pode pedir uma 
palestra sobre LGPD, por exemplo, 
para o cliente dela, que envolve 
a parte jurídica e a de soluções. 
Dependendo, essas ações podem ser 
cobradas ou não do parceiro. Com 
isso, conseguimos estender serviços 
que algumas revendas não têm. 

Qual é a expectativa para 2020?
Temos investimento relacionado à 
oferta da solução, inclusive compro do 
fabricante um ano de licença e vendo 
para o canal, por mês, desta forma, a 
gente coloca dinheiro na frente, assim 
como investimos para capacitar um 
time técnico maior e mais qualificado 
para atender a essas demandas. Desde 
2016 a empresa vinha dobrando o 
faturamento. Isso não aconteceu 
em 2019 e foi exatamente o ano em 
que mais investimos, mas estamos 
tomando vários cuidados. Temos 
esperança de crescimento porque 
dobramos o portfólio em termos 
de fabricantes que têm um ciclo 
de venda curto. Se mantivermos o 
volume de vendas, temos o dobro de 
fabricantes e portfólio maior para 
impulsionar a empresa
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Paulo 
Ceschin, 
da Red Hat

Jornada digital, transformação 
digital...as palavras de ordem do 
mercado de TI vão chegar às pe-

quenas e médias empresas. Pelo me-
nos é o plano da Red Hat, de acordo 
com entrevista exclusiva realizada 
com Paulo Ceschin, diretor de vendas 
para o middle marketing da Red Hat 
Brasil. Afinal, a fornecedora de solu-
ções open source está investindo na 
automatização de processos opera-
cionais das PMEs.

O plano de Ceschin passa inclu-
sive por uma maior capilaridade. 
“Temos a necessidade de encontrar 
novos parceiros no Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste. E talvez até mesmo 
no Sudeste e Sul, por meio de canais 

regionais que sejam orientados a 
verticais de negócios, como serviços 
e indústria”, enumera, enfatizando 
que em sua área o trabalho é 100% 
com vendas indiretas. Como perfil 
dos parceiros, adianta o executivo, 
o DNA deles pode ser voltado tanto 
para plataformas, que vão atender 
processos de infraestrutura, quanto 
para o desenvolvimento de sistemas, 
que neste caso serão treinados em 
DevOps e metodologia ágil.

Questionado se esse planejamen-
to se deve a uma maior aderência das 
PMEs à ideia de automatização dos 
processos operacionais, o executivo 
aponta que sim, estimulados pela 
computação na nuvem, digitalização 

e, claro, pela diminuição de custos. “O 
drive de redução de custos ainda é alto, 
mas estes outros fatores começam a 
ser visados”, garante Ceschin. “E elas 
querem um retorno bem rápido”.

Como exemplo de resultados, ele 
cita que as empresas de médio por-
te conseguem desenvolver software 
mais rápido, garantem redução nos 
custos com infraestrutura e ainda 
apresentam maior segurança. “Ro-
damos nos clientes um modelo de 
demonstração, um test drive mes-
mo, e normalmente eles pedem para 
não retirar e já começar o funciona-
mento pleno”, garante.

Porém, quem vai demandar mais 
projetos entre as PMEs? Para o execu-

tivo, os segmentos financeiro – bancos 
e seguradoras de médio porte – e o de 
saúde estão aquecidos. Já os mais atra-
sados estão ligados à indústria, espe-
cialmente automobilística, e ao varejo.

Em setembro e outubro, a empre-
sa investiu em um road show na região 
Nordeste e obteve ótima resposta des-
ta proposta para as PMEs junto a clien-
tes e prospects.

A linha de inversores TS ON supre 
as necessidades de energia limpa 
e ininterrupta que o setor de 
Telecom necessita. 

Lançamento
TS ON Inverter Telecom
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Tradicionalmente conhecida 
como fornecedora de sistemas 
para redes, a Cisco está pas-

sando por uma revolução para entre-
gar mais do que infraestrutura para a 
Transformação Digital dos negócios e 
quer se destacar também, com solu-
ções de software e serviços. As ino-
vações e estratégias para trilhar esse 
caminho foram apresentadas ao canal 
de vendas no Cisco Partner Summit 
2019, realizado em Las Vegas, Esta-
dos Unidos, de 4 a 6 de novembro. 

Com o tema Own Your Edge, a 
companhia reforçou que os parcei-
ros são peça-chave nas suas estra-
tégias de crescimento e que obterão 
vantagens com o movimento da 
Transformação Digital.

Para injetar ânimo nos parceiros, 
Chuck Robbins, chairman e CEO glo-
bal da Cisco mencionou os resultados 
financeiros do primeiro trimestre fis-
cal, encerrado em outubro de 2019: 
a receita líquida foi de US$13,2 bi-
lhões, com crescimento de 2% em 
relação ao ano anterior. 

Receitas ampliadas
Robbins citou três áreas nas quais os 
parceiros podem incrementar receita 
com a revolução tecnológica: ajudar os 
clientes a repensar os aplicativos e mi-
gração para nuvem; transformar a in-
fraestrutura de rede para a Era Digital 
e levar segurança para o ambiente de 
TI para proteção dos dados.

Agora as empresas precisam de 
uma arquitetura mais flexível, segu-
ra, preparada para permitir o acesso 
de aplicativos de qualquer lugar e 
trafegar um grande volume de dados 
em tempo real. Como exemplo dessa 
demanda, o executivo citou o avan-
ço da Internet das Coisas – IoT, com 
previsões para conectar 20 bilhões de 
dispositivos até 2020.

“Todas as nossas tecnologias 
foram consolidadas para apoiar as 
estratégias do cliente na transfor-
mação da infraestrutura. Vamos 
fazer isso junto com vocês”, disse 

Canal deve transformar negócios
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Robbins se dirigindo ao canal. Hoje, 
os parceiros respondem por mais de 
90% da receita global da Cisco.

Software e serviço
Com as aplicações ganhando cada 
vez mais espaço nas estratégias de 
Transformação Digital das organiza-
ções, a Cisco reforçou seu leque de 
software e serviços para suportar os 
novos modelos de negócios. O CEO 
informou que os negócios com venda 
de software aumentaram 26% em 
2018 e que as assinaturas de soft- 
ware como serviço – SaaS, cresceram 
mais de 60%. 

Uma das grandes apostas para 
elevar esses números são progra-
mas de incentivo ao desenvolvi-
mento de software. Um exemplo 

é a nova certificação DevNet Spe-
cialization para atender aos desen-
volvedores. A credencial fará parte 
do programa DevNet, que fornece 
produtos, plataformas e APIs para 
empresas que criam aplicações. 

Durante o evento foram apresen-
tadas novas soluções para analisar a 
performance e segurança das redes 
corporativas em tempo real, como é o 
caso da linha Meraki. A empresa am-
pliou, também, o portfólio de Colabo-
ração para ajudar os CIOs a acelerar a 
transformação do local de trabalho.

Força no Brasil
Laercio Albuquerque, presidente da 
Cisco Brasil, disse que a companhia 
está trazendo um leque variado de 
soluções para atender as deman-
das dos projetos de transformação 
digital. “Hoje a Cisco é uma forne-
cedora de hardware e serviços, sen-
do que 65% das vendas são negó-
cios com hardware e os outros 35% 
são vendas de software e serviços, 
puxados principalmente pela trans-
formação digital”, explica.

“Antes a Cisco vendia uma cai-
xa, e agora muitas das soluções são 
entregues como serviço e de acor-
do com a necessidade do cliente”, 
acrescenta Marcelo Ehalt, diretor de 
canais da subsidiária local. Essa mu-
dança, segundo ele, abre um leque 
de possibilidades para os parceiros, 
que precisam ter capacidade para 
entender o ambiente de rede do 
cliente e propor soluções sob medi-
da para os negócios dele.

Albuquerque complementa 
que os parceiros são muito im-
portantes para acelerar a jornada 
digital dos clientes. “Os negócios 
no País são 100% via canal, que é 
nosso braço estendido e, por isso, 
ajudamos o canal a se preparar 
para o mercado do futuro”, refor-
ça o executivo. Hoje, a Cisco Bra-
sil conta com os distribuidores: 
Westcon-Comstor, Ingram Micro 
e Scansource Network1 e cerca de 
duas mil revendas ativas

Ehalt, diretor de  
canais Brasil

Robbins,  
CEO global

Albuquerque,  
da Cisco Brasil:  

 

Os negócios no 
País são 100% 

pelo canal, que 
é o nosso braço 

estendido
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