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Editorial

Distribuição:  
um mercado  

mutante

A 
gente sabe, do ponto de vista do usuário que 

somos, o que significa acompanhar as inovações 

tecnológicas. Agora, imagina o que é isso para as 

empresas que distribuem produtos, serviços e soluções de 

TIC, que estão posicionadas no meio da cadeia, atendendo a 

diversos fabricantes ao mesmo tempo, além de revendas e 

integradores de soluções.

De forma cíclica, conforme surgem as novas tecnologias 

o segmento se reinventa, enfrentando desafios de gestão, 

tributários, trabalhistas, de oscilações de câmbio...

A computação em nuvem trouxe a possibilidade da 

venda de software como serviço, que evoluiu para Tudo 

como serviço. Esta forma de venda impactou direta e 

irreversivelmente o segmento. Os Desafios concretos dos 

distribuidores nacionais estão retratados neste especial, 

assim como o panorama das mudanças impostas no modelo 

de negócios estão na reportagem Missão: superar desafios.

Este especial Distribuição traz, também, a situação 

atual, dificuldades e tendências do setor logístico nacional e, 

ainda, como a Revolução digital está redefinindo a atuação 

dos integradores.

Boa leitura!

Ah! Lembre-se: você 

pode ajudar a escolher 

os fabricantes que se 

destacam no mercado. 

Entre no Infor Channel  

www.inforchannel.com.br, 

clique em A escolha do leitor! 

e vote. Bem rapidinho estará 

dando sua opinião quanto às 

marcas de TIC.Irene Barella
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MISSÃO: 

Definitivamente, acomodação não faz parte do vocabulá-
rio das mais de 150 distribuidoras estabelecidas no País 
e que neste ano devem gerar R$ 13,1 bilhões, conforme 

dados da Associação Brasileira da Distribuição de Tecnologia da 

Informação – Abradisti.

Desafio não falta para essas empresas, que distribuem produtos 

e soluções de tecnologia da informação e telecomunicações no Brasil. 

Além dos deveres inerentes a todo o mercado, elas têm que enfrentar 

os específicos da categoria e a concorrência acirrada. É preciso tourear 

questões alfandegárias, de tributos, oscilação de moedas e, ainda, a 

gestão das parcerias com revendas, integradores e fabricantes.

Com histórico de superação dos altos e baixos do mercado e de 

adaptação à constante evolução tecnológica, a atividade de distri-

buição enfrenta hoje mais uma dessas situações. Porém, um ingre-

diente deixará esse desafio mais apimentado, já que exige reade-

quação estrutural do modelo de negócios, da percepção de futuro e 

uma revisão do relacionamento com parceiros. É o modelo de venda 

de Tudo como Serviço, - ou EaaS, sigla em inglês para Everything as a 

Service, que imprime impacto total e irreversível no segmento.

Com a maioria das ofertas já rodando em nuvem, quase to-

dos querem comprar tudo como serviço e pagar apenas pelo que 

é consumido. ”O modelo de negócio da distribuição está se enca-

minhando para o que pode ser definido pelo conceito de Tecno-

logia como Serviço”, argumenta Carla Carvalho, gerente-geral da 

Tech Data para o Brasil.

Há desafios para a adoção deste novo perfil no País, principal-

mente na migração dos modelos tradicionais. Contudo, uma série de 

movimentos para enfrentar e viver esta realidade desafiadora vem 

tomando corpo dia após dia e precisará de um tempo para acomoda-

ção. É imperativo nesse novo formato de negócio, no qual se inclui a 

venda como serviço de infraestrutura - IaaS, plataforma - PaaS e de 

software - SaaS, que o distribuidor seja o agregador de diferentes fa-

bricantes e soluções, superando desafios tecnológicos e financeiros.

Ao mesmo tempo em que tira da zona de conforto todo o ecos-

sistema de distribuição, a venda como serviço abre oportunidades de 

mercado e de lucro. Além de oferecer flexibilidade e agilidade para 
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Adistec 
Parceiro leal
“Pensando num futuro próximo, 
vejo a Adistec como o parceiro leal 
que está sempre junto ao canal, 
para apoiá-lo em todos os momen-
tos, principalmente para incre-
mentar a sua rentabilidade – esse 
é o nosso foco. Por isso, buscamos 
sempre trazer novidades que 
possam agregar valor ao negócio. 
Estamos desenvolvendo todo o 
nosso modelo de entrega via cloud, 
que é cem por cento white label, 
assim o canal tem mais uma opor-
tunidade de venda, usando a sua 
própria marca. Outro ponto, são os 
nossos appliances desenvolvidos 
em parceria com fabricantes, para 
que o canal se torne mais compe-
titivo ao oferecer ao usuário uma 
solução completa”. José Roberto 
Rodrigues, country manager da 
Adistec Brasil.

A Adistec é uma das maiores dis-
tribuidoras de TI de valor agregado 
da América Latina, com presença 
em 17 países. Com sede nos Esta-
dos Unidos, em Miami, atua com 
quatro áreas distintas de negócios 
- Distribuição, Educação, Serviços 
Profissionais e Cloud Services. 
Mantém em seu portfólio parceiros 
estratégicos globais, das principais 
marcas líderes focadas em soluções 
para infraestrutura de data center e 
segurança da informação, além de 
uma ampla rede de revendas com 
cobertura nacional.  
www.adistec.com/br/

desafios
superar
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Para SOBREVIVER em 
um mercado MUTANTE 
os DISTRIBUIDORES se 
REINVENTAM, diante 
da chegada de NOVAS  
TECNOLOGIAS e do 
modelo de VENDA 
COMO SERVIÇO

5Edição 27 / Agosto de 2019

Golden  
Distribuidora 

Everything   
as a Service

“Para o futuro, trabalhamos para 
ser uma empresa cujo modelo 

contratual será parte significativa 
do nosso negócio. Para conquis-

tar nossa meta buscamos cada 
vez mais: ampliar o relaciona-

mento com os nossos canais; ter 
um portfólio representativo de 

produtos e soluções; uma logística 
eficiente para enfrentar os desafios 

de operar num país com dimen-
sões continentais e ter a estrutura 
financeira necessária e adequada 

para um modelo de ‘Everything as 
a Service’”. Fabio Gaia, vice-presi-

dente da Golden Distribuidora.

Fundada em 1990 por Davi 
Saadia, seu atual CEO, a Golden 

Distribuidora é reconhecida nacio-
nalmente por ser uma provedora de 

soluções em diferentes mercados 
e canais, com destaque para as 

linhas de informática, eletroeletrô-
nicos e drones. Está presente em 

todo o território brasileiro por sete 
Unidades de Negócios: Revenda, 
Computação Corporativa, Gover-

no, Outsourcing, Papel Industrial, 
Varejo e E-Commerce. Possui sete 

filiais com estoque e distribuição 
localizadas nos estados de São 

Paulo (capital, Osasco e Ribeirão 
Preto), Minas Gerais (Extrema), Es-

pírito Santo (Serra), Distrito Federal 
(Brasília) e Itapoá (SC). Na divisão 
Papel Industrial, distribui marcas 

de grandes fabricantes, nacionais e 
multinacionais.  

goldendistribuidora.com.br

os negócios, o modelo propicia o fluxo de receita recorrente, fato que 
para muitos pode significar melhor planejamento na tomada de de-
cisão para os negócios. É evidente que o distribuidor terá uma parti-
cipação importante neste cenário. “Será fundamental na criação de 
modelos financeiros que contribuam para aumentar a quantidade 
de oferta, com novos tipos de contratação”, avalia José Roberto Ro-
drigues, country manager da Adistec Brasil. “É preciso capital para 
atravessar a transição do consumo tradicional, para o modelo de 
recorrência”, lembra Humberto Menezes, diretor-geral da Westcon-
-Comstor para o Brasil.

Principais desafios
De tempos em tempos ventila-se no setor de TIC que a figura do 
distribuidor vai desaparecer. Ao contrário, com a capacidade de 
evoluir junto com o mercado, vemos histórias de sucesso de em-
presas globais. Ingram Micro, a Arrow, com presença em 58 países, 
a Tech Data e a Scansource, são alguns de muitos exemplos. E as 
locais como a Agis, SND, Alcateia, Golden e Officer, que há décadas 
se mantêm competitivas e, entre tantas outras, vão se adaptando 
ao longo dos anos e vencendo dificuldades como as ocorridas em 
2018 e no início de 2019.

Para compor o quadro de demonstrações de persistência e su-
peração, é fundamental que as distribuidoras acompanhem as os-
cilações no mercado, inclusive para antever possíveis rumos. Têm 
que estar antenadas, claro, com a evolução tecnológica e, particular-
mente com o posicionamento dos fabricantes. “É preciso encontrar 
alternativas que ao mesmo tempo atendam às demandas do mer-
cado e nos mantenham competitivos”, avalia Rodrigues. Ainda no 
que se refere ao relacionamento do canal de distribuição, Fabio Gaia, 
vice-presidente da Golden Distribuidora, diz que o maior desafio é a 
‘desintermediação’. “É a relação cada vez mais direta do fabricante e 
provedor da tecnologia com o seu consumidor”, explica.

As perspectivas da economia, que andou de lado nos últimos 
anos e o crédito – que está caro, restrito e raro em todos os segmen-
tos, são fatores que preocupam. “É preciso que o consumo volte 
com mais intensidade, além da confiança dos investidores”, ressalta 
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Tech Data 
Boutique  
de soluções
“Nossa visão de futuro é a constru-
ção de uma boutique de soluções 
para o mercado, que seja forte e 
consolidada em seu papel de agre-
gadora de soluções. Este trabalho 
já foi iniciado. Estamos mudando 
o perfil de nossos funcionários, 
de forma a serem protagonistas, 
junto de nossos parceiros e nossos 
fabricantes, agregando valor e 
conhecimento. Estamos implemen-
tando ferramentas importantes e 
revisando processos para nos dar 
mais agilidade neste complexo 
mercado de tecnologia”. Carla 
Carvalho, gerente-geral para a Tech 
Data no Brasil.

A Tech Data conecta o mundo com 
o poder da tecnologia. O portfólio 
de produtos, serviços e soluções, 
competências altamente espe-
cializadas e conhecimentos em 
tecnologias de próxima geração 
permite que parceiros de canal ofe-
reçam ao mundo o que precisa para 
se conectar, crescer e avançar. A 
empresa ocupa a 83ª colocação na 
lista Fortune 500 e foi considerada 
pela publicação uma das Empresas 
Mais Admiradas do Mundo por 
nove anos consecutivos.  
techdata.com

Menezes. Sem dúvida alguma, a política tributária brasileira afeta 
a todas as indústrias. “Nosso sistema tributário é bem complexo e 
dificulta a agilidade e conclusão de negócios”, avalia Luis Lourenço, 
presidente da Ingram Micro Brasil.

Todas essas questões levam à necessidade de ser ágil no aten-
dimento, na cotação, na venda, no estoque, na entrega. Há que se 
enfrentar, também, o aspecto da simplificação da tecnologia e con-
sequente facilidade para tirar dúvidas e efetuar compras, até mesmo 
de TIC, com o Google e o e-commerce.

O resultado é que a venda simples está mais difícil para todos: do 
fabricante à revenda, que se depara com margem muito reduzida. 
Então, aqui entra o papel consultivo – que há alguns anos vem sendo 
decantado – do distribuidor e, portanto, do seu vendedor.

A venda mais qualificada, que precisa de produtos complemen-
tares - aquela na qual a margem de lucro é maior tem que ser es-
timulada. Nesse quesito, conhecimento técnico é essencial. “Não 
basta ser um bom vendedor; tem que instruir adequadamente a re-
venda”, defende Luciano Kubrusly, presidente da Officer.

Para respostas à questões básicas, a Internet e os robôs eletrô-
nicos atendem às revendas e aos usuários finais. O revendedor que 
sabe o que precisa, faz suas escolhas nas opções disponíveis no 
menu da ligação telefônica; já compra e coloca o pedido direto no 
e-commerce e vai receber o produto. Assim, alguns distribuidores 
preparam seus sites para o uso essa funcionalidade. Na Officer, a 
expectativa é que as vendas dessa natureza sejam feitas via robô e, 
logo num primeiro momento, atinjam de 20% a 30% do total.

Vale registrar que algumas revendas, percebendo a tendência, 
estão adotando a automação do atendimento. Assim, trabalham 
para serem essenciais quando o assunto tocar em soluções técni-
cas mais complexas ou que interfiram diretamente nos negócios do 
cliente. Vai comprar como serviço quem precisa de escalabilidade.

É preciso se apresentar como o principal suporte tecnológico 
para os parceiros de vendas e atuar com as mais avançadas ofertas. 
“Ajudamos nossos canais no fornecimento, implementação e geren-
ciamento dessas soluções, atendendo à expectativa da verdadeira 
transformação digital dos negócios”, conta Lourenço. 

Ser consultor e ser essencial para as especificações do cliente é 
uma garantia de negócio. “Sem dúvida vejo um papel fundamental 
na distribuição, por uns dez anos, aqui no Brasil”, arrisca o executivo 
da Officer. A avaliação geral é que a distribuição não vai desaparecer, 
mas mudará muito. Sendo cada vez mais eficiente, o perfil da venda 
mais automática, por exemplo, será praticamente o de um operador 
logístico mais qualificado. 

Revisão do modelo
É sempre complicado fazer projeções, mas é evidente que a forma de 
se vender TI já está sendo transformada com a computação em nu-
vem, PaaS, IaaS e SaaS. “O fato é que a oferta de tudo como serviço 
será intensificada”, afirma Gaia. Porém, o custo pode não compen-
sar, pelo menos até o momento em que todas as aplicações estejam 
aptas para o modelo, sem perda de performance.

O importante é que o distribuidor esteja sempre um passo à 
frente, oferecendo soluções que atendam as novas demandas, sem 
deixar de lado as necessidades reais dos clientes. Pensar ‘fora da 
caixa’ pode ser o diferencial. “O modelo que vai crescer é o de valor 
agregado, que contribui para com o processo junto ao ecossistema e 
busca continuamente meios de apoiar as revendas do início ao fim 
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Ingram Micro 
Criar e fornecer 
soluções
“Nosso objetivo principal é seguir 
direcionando o crescimento do mer-
cado, não apenas de distribuição de 
TI, mas de tecnologia como um todo 
no País. Seguimos sempre buscando 
soluções inovadoras que sustentem 
a transformação digital e dos negó-
cios. Hoje sabemos que o papel do 
distribuidor mudou e nossa função 
não é apenas entregar tecnologia, 
mas criar e fornecer soluções que 
atendam às diferentes necessidades 
do mercado. Nossa estratégia prin-
cipal é estreitar ainda mais nossa 
relação com os canais parceiros, 
pois eles são parte essencial do 
modelo de negócio que envolve a 
distribuição de TI. Contamos hoje 
com uma equipe bem preparada e 
um atendimento focado na relação 
e no comprometimento com a entre-
ga das soluções para os problemas 
dos nossos clientes”. Luis Lourenço, 
presidente da Ingram Micro Brasil.

A Ingram Micro é um dos maiores 
distribuidores mundiais de tecnolo-
gia e da cadeia de suprimentos de 
TI, serviços para dispositivos mó-
veis, cloud, automação e soluções 
de logística. No Brasil desde 1997, a 
Ingram Micro dispõe de produtos e 
soluções de mais de 80 fabricantes 
para pronta entrega e importação 
exclusiva no modelo de VAD, VOD, 
mobilidade, automação e cloud.  
Nos últimos anos, imprimiu um 
ritmo acelerado de mudanças no 
Brasil, com a ampliação do portfólio 
em diversas verticais do mercado 
e várias soluções de big data e 
advanced analytics, security, cloud, 
customer experience, IoT, estrutura 
convergente e mobilidade. Tem 
escritórios regionais em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Brasília e Porto 
Alegre, e vendedores locais em 
Curitiba, Joinville, Belo Horizonte, 
Recife, Salvador e interior paulista.  
ingrammicro.com.br/portal/  

do processo de atendimento ao cliente”, diz o executivo da Adistec.

Nessa ‘nova fase’, algumas das ações se mantêm, enquanto 

outras se intensificam. Além de exercer iniciativas relevantes como 

habilitador do ecossistema, o distribuidor ajudará ainda mais os fa-

bricantes na capilarização de clientes. Para Gaia, o mercado de distri-

buição é o agregador para diferentes fabricantes, e irá compor uma 

solução de TI para seus canais. “Será um elemento fundamental na 

transição do modelo transacional para o modelo contratual”.

Carla, da Tech Data, aponta outro item para o futuro: a inclusão 

de um elo na cadeia de distribuição. A Internet das Coisas – IoT, vem 

impondo maior aproximação entre companhias de tecnologia com as 

de sensores, o que não existia. “É essencial que estes dois mundos 

se conectem e que as empresas de sensores e as de soluções de chão 

de fábrica façam parte do ecossistema da distribuição”, considera.

O apoio para que as revendas desenvolvam seus negócios, o 

suporte financeiro e retaguarda na entrega é reforçado no modelo. 

“Nesse caso, os distribuidores funcionam como agente financeiro 

com uma logística por trás”, resume Rodrigues. 

Para Menezes, as mudanças que ocorrerão no atual modelo de 

negócios de distribuição em TIC são as voltadas para ajudar os par-

ceiros a viabilizar negócios, técnica e economicamente. “O distribui-

dor terá que ser um sócio em cada negócio, tanto das revendas como 

dos fabricantes”, diz.

Outra ação é investir no conhecimento técnico de seus funcio-

nários, revendas e integradores e não somente nas operações e na 

logística. O distribuidor precisa lançar mão de ferramentas de Inteli-

gência Artificial e Analytics para fazer análises de mercado e prover 

informações de consumo para revendas e tratar leads.

Os dados falam alto
Em termos tecnológicos, a tendência é a informação como centro de 

tudo. “O foco serão os dados, sua segurança e na tecnologia voltada 

para armazenar e trafegar as informações na nuvem”, aponta Carla. 

Porém, com os fornecedores de soluções sempre em busca de for-

mas que aumentem a capacidade de vendas, por enquanto não se 

vislumbra uma tecnologia que coloque em risco o modelo de distri-

buição, meio pelo qual os fabricantes utilizam para expandir a pre-

sença em todo o território.

Todo o mercado se prepara para a quinta geração de telecomuni-

cação móvel, a 5G, que influenciará a evolução de novas tecnologias, 

a exemplo de Internet das Coisas, IoT, assim como os negócios e o 

dia a dia das pessoas. “O 5G deve abrir centenas de portas para os 

distribuidores e canais parceiros, além de impulsionar a criação de 

milhares de negócios”, aposta o executivo da Ingram.

Mesmo diante de tanta novidade, para o vice-presidente da 

Golden, os integrantes continuarão sendo esses, ‘mas os papéis 

serão ordenados de forma diferente, de acordo com a eficiência ne-

cessária’. Pode-se avaliar, ainda, uma eventual entrada de novos 

personagens nesse ecossistema.

O distribuidor continuará como um elo importante para tomada 

de risco, capilarização do ecossistema, agente de financiamento e 

de inteligência de negócios. “Acho que precisamos incluir o cliente 

final nesta cadeia, sempre tendo a revenda como sócia do negócio”, 

sugere Menezes.  
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Officer 
Vendedores  
qualificados

“Vamos ter um pedaço da venda 
mais simples, atendida por robôs 

e conquistar agilidade e eficiência. 
Nosso caminho é ser extremamen-
te automatizados nas questões do 

dia a dia, investir em tecnologia 
para acelerar processos, para que 

a informação esteja disponível 
para revenda de uma forma mais 

eficiente. Queremos vendedores 
qualificados para atender os negó-
cios mais sofisticados e com tempo 

para ajudar a revenda a entender 
e oferecer as melhores soluções, 

condições e tecnologias para seu 
cliente. Buscamos entender melhor 

o negócio do usuário da revenda 
para, assim, interagir melhor com 
o fabricante. Estaremos prepara-
dos por verticais e vendendo tudo 

integrado, como solução.

A Officer busca oferecer uma pro-
posta de valor atraente e compe-
titiva no setor de distribuição de 

tecnologia. Com foco na qualidade, 
serviço e variedade, está posiciona-

da para atender aos seus merca-
dos-alvo e ajudá-los em suas opor-
tunidades. O sucesso da estratégia 

da companhia é evidente através 
do reconhecimento recebido do 
mercado ao longo desses anos.  

officer.com.br

“Com a aceleração exponencial 
da inovação tecnológica é difícil 
planejar a empresa para dez anos. 
O que fazemos é seguir com os 
melhores fabricantes e cuidar de 
nossos canais para gerar negócios. 
Surfar conforme a onda. Para 
tanto, nossas ações têm base no 
conhecimento, busca e retenção de 
talentos e na preparação dos jovens 
para liderar as transformações”. 
Humberto Menezes, diretor-geral da 
Westcon-Comstor para o Brasil.

A Westcon-Comstor Brasil integra 
a Westcon-Comstor Americas, 
uma empresa do grupo Synnex, 
que em 2017 adquiriu a totalidade 
dos seus negócios na região. A 
Westcon manteve crescimento 
constante no País, incorporando 
marcas globais de tecnologia a 
seu portfólio. A partir de 2010, 
ganha novo impulso com atua-
ção da divisão Comstor, voltada 
exclusivamente à distribuição de 
produtos Cisco. Dois anos depois, a 
aquisição da Afina é um passo de-
cisivo para a expansão na América 
Latina. Hoje a companhia se posi-
ciona no Brasil como uma empresa 
inovadora e ágil, surfando na onda 
das transformações impostas pela 
tecnologia e pelo mercado.
westconcomstor-la.com
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Westcon-Comstor 
Base no  
conhecimento
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“A Escolha 
do Leitor  

2019”
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Chegou a hora de reconhecer a empresa que correspondeu 
– ou superou – suas expectativas

De 1º de junho a 30 de agosto de 2019 
você poderá votar nas marcas de sua 
preferência.

Participe! Acesse agora mesmo o www.
inforchannel.com.br e eleja os melhores 
fornecedores da indústria de TI e Telecom 
em software, hardware e serviços de 2018.

Você pode assinalar quantas categorias 
desejar; não precisa ser em todas as 26 lis-
tadas ao lado.

A sua preferida não está na lista? Sem 
problema. Deixamos um campo para inse-
rir o nome da sua indicação.

Para garantir a lisura do processo, o sis-
tema somente aceitará uma votação por 
IP. Somos auditados pelo Instituto Verifi-
cador de Comunicação - IVC, que monitora 
o uso de robôs ou outros meios que pos-
sam influenciar as métricas de um portal.

O resultado de “A Escolha do Leitor” de 
Infor Channel, será divulgado em outubro 
de 2019, na revista impressa e no site.

Convide também seus colegas que atu-
am em tecnologia da informação, teleco-
municações e negócios.

Para participar 
acesse 

inforchannel.com.br/premio2019

Mais 
informações

marketing@inforchannel.com.br
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IBM
Qlik

Stefanini
19. Business Analytics

20. Sistemas e
soluções de IoT/IIoT

21. Inteligência artificial

22. Realidade Aumentada
/ Realidade Virtual

23. Proteção e
Armazenamento de dados

24. Serviços e aplicações
para web

25. Outsourcing

26. Certificação Digital

Aruba
IBM
Logicalis

Oi
Senior Sistemas

Google
IBM

Microsoft
Stefanini

Intel
Nvidia

Qualcomm

Equinix
Embratel
IBM

Oracle
Tivit

Dell EMC
Hitachi Vantara

IBM

Capgemini
HP
Sonda IT

Stefanini
Tivit

Certisign
Serasa Experian

Soluti
Valid

10. Cloud Pública

11. Cloud Privada

12. Virtualização

13. Infraestrutura
convergente

14. Serviços
e Sistemas

15. Projetores

16. Aplicações de
Software Corporativo

17. Segurança
de rede e dados

18. Business Intelligence

Amazon Web 
Services (AWS)
Google

IBM
Locaweb
Microsoft

CSU ITS
Embratel
IBM

Tivit
T-Systems

Level3
Oracle

Veean
Vmware

Cisco
Dell EMC
HPE

Nutanix

Capgemini
Resource IT

Stefanini
Totvs

Benq
Canon

Epson

Resource IT
Senior
Sonda It

Stefanini
T-Systems

Avast
Kaspersky
Mcafee

Panda
Symantec

MicroStrategy
QlikView
SAP

Stefanini
Tableau

1. Notebook

2. Smartphone

3. Impressoras
Multifuncionais

4. Automação comercial -
Hardware

5. Automação comercial -
Aplicações

6. Proteção e
gerenciamento de energia

7. Comunicação
Unificada

8. Desktop
/ Servidores

9. Conectividade

Dell
HP
Lenovo 

Positivo
Samsung

Apple
Asus
LG

Motorola
Samsung

Canon
Epson
HP

Samsung
Xerox

Bematech
Elgin
Epson

Oki
Zebra

Linx
Seal
Senior

Teknisa
Zoho

APC
Eaton
Engetron

SMS
Vertiv

Avaya
BT
Cisco

Microsoft
Westcon-
Comstor

Dell
HP
IBM

Lenovo 
Positivo

Aruba
Cisco
Ruckus

Tp-Link
Ubiquiti
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Para enfrentar 
o cenário 
brasileiro atual 
e superar 
adversidades 
de toda ordem- 
entre elas a 
tributária, 
mercadológica 
e a concorrência 
pesada das 
multinacionais, 
empresas 
apostam em 
especialização, 
tecnologias, 
expansão e 
aumento no 
número de 
revendas 

Desafios 
concretos dos 
distribuidores 

nacionais

““Cerca de dez 
companhias 
respondem por 
cerca de 60% do 
faturamento, 
calculado em R$ 
13 bilhões para 
2019”

Concentrado é aquele mercado 
em que um pequeno número 
de empresas detém a maior 

parte da receita gerada. Parece ser 
este o caso do setor brasileiro de 
distribuição de Tecnologia da Infor-
mação, no qual cerca de dez com-
panhias, metade multinacionais de 
origem estrangeira, respondem por 
aproximados 60% de todo fatura-
mento – algo entre R$ 7 bilhões e 
R$ 8 bilhões, em um universo de R$ 
13,1 bilhões projetados para 2019, 
segundo a Associação Brasileira da 
Distribuição de Tecnologia da Infor-
mação – Abradisti.

Há ainda fatores regionais. Se-
gundo estudo da IT Data encomen-
dado pela própria Abradisti, 57% 
do faturamento do setor é gerado 
na região Sudeste, enquanto Sul 
(21%), Nordeste (12%), Centro-Oes-
te (7,5%) e Norte (2,5%) permane-
cem bastante abaixo.

Este mercado é ainda maior 
quando se considera áreas além da 
TI, como telecomunicações, segu-
rança e outros produtos com viés 
tecnológico, que diante da maturi-
dade do mercado foram aos poucos 
sendo agregados aos portfólios dos 
distribuidores. Mas, afinal, quais ra-
zões levaram a esta concentração?

“Algumas destas multinacio-
nais adquiriram empresas no Brasil 
e consolidaram seus resultados”, 
explica Mariano Gordinho, presi-
dente-executivo da Abradisti. Outra 
explicação é que, por algum tempo 
nos últimos cinco ou seis anos, o 
mercado foi uma montanha-russa 
de altos e baixos e, com isso, mui-
ta participação de mercado acabou 
migrando para as multinacionais.

Para o executivo, o tamanho 
dessas companhias transmitiu 
mais confiança e segurança ins-
titucional durante o período de 

crise dos últimos anos. Além 
disso, grandes distribuidores 

operam em dólar com mais 
facilidade e recebem mais 
crédito dos fabricantes, 
facilitando o crescimento 

em um mercado de moeda frágil e 
financiamento caro como o Brasil. 
Leia a reportagem O que os fabri-
cantes esperam dos distribuidores, 
neste especial.

Movimento constante
Diante deste cenário pouco con-
vidativo, pequenos e médios dis-
tribuidores nacionais e regionais – 
aqueles com faixa de faturamento 
de até R$ 10 milhões anuais para 
os pequenos, e até R$ 300 milhões 
para os médios – tiveram que en-
contrar caminhos próprios para não 
serem esmagados, caminhos que 
variam muito em termos de estra-
tégia e resultados.

Alguns optaram por ampliar o 
leque, expandindo portfólio para 
ofertas como telecomunicações, 
segurança, energia solar, sinaliza-
ção digital. Outras se focaram ainda 
mais em poucas soluções de TI de 
apenas um segmento, como en-
terprise ou games. Outras, ainda, 
apostaram na proximidade com as 
revendas para estabelecer uma re-
lação de confiança do tipo ‘pau para 
toda obra’, prestando suporte e for-
necendo componentes nas horas e 
condições mais inusitadas.

“O distribuidor regional tem o 
importante papel de atuar como 
base de apoio para uma revenda ou 
integrador local. Se falhar o servidor 
de um cliente, não adianta ter boa 
parceria com um distribuidor em São 
Paulo que leva dez dias para resol-
ver. É ele que está perto para apagar 
os incêndios”, explica Gordinho.

Claro que os distribuidores de 
capital estritamente nacional, me-
nores e regionais enfrentam desa-
fios concretos. O maior deles talvez 
seja conseguir crédito com os fabri-
cantes. Outra reivindicação comum 
é por mais suporte e treinamen-
to fora do eixo Rio-São Paulo. Há 
ainda a questão tributária, que os 
distribuidores tentam neutralizar, 
instalando matrizes e filiais em es-
tados que ofereçam mais e melho-
res vantagens.

““Quanto mais 
maduro um 

mercado, menos 
rentável se 

torna. Por isso 
a diversificação 

permite uma 
sobrevida”

Baltazar, da SND:  
Estratégia de expansão 

inclui aumento de portfólio 
e de competências em 

projetos complexos

Caputo, da iData: 
Percebi que o mercado de 
distribuição no segmento 

enterprise precisava de 
peças na prateleira

Camargo, da CLM: 
Agregamos valor 

rapidamente, pela 
hierarquia estar baseada 

apenas nos níveis diretoria e 
funcionários
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Tecnologia e expansão 
como diferenciais
A SND Distribuição, tradicional player 
de distribuição fundado em 1986, co-
meçou como uma agente de vendas 
da SND norte-americana no Brasil. Já 
contou com investimentos estrangei-
ros, mas hoje opera com capital 100% 
brasileiro. Atende a cerca de sete mil 
revendas por ano, com faturamento 
registrado de R$ 440 milhões em 2018 
e perspectiva de crescer em torno de 
15% em 2019.

São duas grandes frentes de 
mercado em que a empresa apos-
ta atualmente: produtos de tec-
nologia e informática e soluções e 
serviços em nuvem. É um caminho 
próximo ao escolhido por grandes 
distribuidores multinacionais, mas 
que tenta se diferenciar oferecen-
do soluções com alto nível técnico, 
seja em pequenos ou complexos 
projetos das revendas.

“Nosso time comercial é compos-
to por aproximadamente 90 pesso-
as com extremo conhecimento para 
atender a todas as necessidades exis-
tentes no mercado”, explica Fábio Bal-
tazar, diretor de marketing e produtos 
da SND. “O objetivo é capacitar e pre-
parar os parceiros tanto técnica como 
comercialmente para o negócio.”

A empresa tem dois escritórios 
no Brasil - São Paulo e Rio de Ja-
neiro, e aposta em quatro centros 
de distribuição para alcançar o País 
todo. Além dos estados Paulista e 
Carioca, Espírito Santo e Santa Ca-
tarina foram os escolhidos, não só 
por razões logísticas, mas também 
tributárias. “Nosso diferencial se 
deve à capacidade de agir com velo-
cidade quando existe qualquer mu-
dança ou necessidade nas deman-
das de parceiros nas mais diversas 
regiões do País”, explica Baltazar.

Para continuar crescendo, a SND 
tem planos de expansão de negócios 
e de gestão, em curso. Isso inclui au-
mento de portfólio e de competências 
em projetos complexos, que deman-
dem atendimento especializado e 
arquitetura de soluções avançada. Re-
vendas corporativas, varejo regional e 
vendas digitais serão o foco.

Agilidade e estoque
Após décadas de experiência no 
mercado de distribuição e mesmo 
diante de uma iniciativa fracassa-
da de empreender nos anos 2000, 
Milton Caputo Júnior, enfrentou um 
desafio pessoal enorme e fundou 
a iData Distribuidora, em 2010, em 
Curitiba, Paraná.

Incentivado por amigos, acabou 
convencido a voltar para o negócio de 
TI, integrando soluções de computa-
ção para grandes companhias.

Ao atuar como integrador de hard- 
ware detectou uma lacuna na práti-
ca de grandes distribuidores. Havia 
uma demora não só no suporte às 
revendas e clientes, mas também na 
resolução de problemas, muitas ve-
zes críticos, que não podiam esperar 
dias ou semanas até que uma peça 
chegasse dos Estados Unidos. “Per-
cebi que o mercado de distribuição 
no segmento enterprise precisava ur-
gentemente de peças na prateleira”, 
lembra o executivo.

Aos poucos, a empresa foi aden-
trando no mercado de distribuição, re-
forçando os estoques e em 2012 abriu 
uma empresa em Miami. No Brasil, a 
disponibilidade de peças também foi 
reforçada. A ideia é que o cliente ligue 
com um problema, por exemplo, ser-
vidores parados, e a iData tenha as 
mais variadas peças de reposição para 
entrega imediata.

Hoje a empresa tem 95% de 
seu estoque quitado, com mais de 
R$ 10 milhões investidos para a 
pronta entrega.

A aposta é manter uma armaze-
nagem robusta para que a distribuição 
cresça. “Estou em um ramo igual 
ao dos grandes distribuidores, 
mas trabalho com produtos e 
linhas que eles não querem 
mais: servidores desconti-
nuados”, explica Caputo. “A 
revenda constrói o que quiser 
dentro do budget e das neces-
sidades técnicas, enquanto os 
grandes fazem o cliente engolir 
algo que não precisa.”

A iData mira em grandes 
clientes, com ambientes 
legados e milhões de 

reais investidos e que muitas vezes, 
sequer utilizam toda a capacidade ins-
talada. É um nicho que os fabricantes 
e distribuidores maiores desprezam 
após o período de garantia e suporte 
contratual, que gira entre três e cinco 
anos. “Quando passa esse período os 
‘caras’ estão órfãos”, diz Caputo.

Tanta especialização exigiu inves-
timento em uma equipe de técnicos 
altamente qualificada, formada por 
‘caras mais velhos’, resume o executi-
vo. A ideia é que as dúvidas e neces-
sidades das revendas sejam sanadas 
rapidamente, sem os longos tempos 
de espera do suporte dos fabricantes. 

Com a estratégia, a empresa 
alcançou um faturamento de R$ 
15 milhões em 2018, espera crescer 
entre 15% e 20% este ano e a ex-
pectativa para 2020 é dobrar o fa-
turamento, alcançando entre R$ 30 
milhões e 35 milhões.

Para cumprir as metas, conta com 
um centro de distribuição no Espírito 
Santo, inaugurado no início de 2019 
e uma ação agressiva para triplicar as 
cerca de 250 revendas. De acordo com 
Caputo, ainda há clientes atendidos 
diretamente, porém, isso deve mudar 
nos próximos anos.
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““Capacidade 
de agir com 
velocidade 
quando existe 
qualquer 
mudança ou 
necessidade de 
parceiros, nas 
mais diversas 
regiões do País”

Teixeira, da Aldo: 
Em 2019, já contabilizamos 

16 mil revendas e em energia 
solar, são cerca de 40 novas 

por dia
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HPE SIMPLIVITY

Conheça 4 razões pelas quais migrar para HPE SimpliVity

Converge toda
sua infraestrutura

Para outras informações

Contate-nos

1

Uma plataforma hiperconvergente de nível empresarial que
acelera o desempenho do aplicativo, melhora a eficiência e a
resiliência e faz backups e restaurações de VMs em segundos.

Ofereça toda a funcionalidade da infraestrutura de TI convencional 
em um único dispositivo, com poupança de TCO de até 69% em 
comparação com os entornos de TI tradicionais. 2

Ofereça mais máquinas virtuais em menos hardware por unidade de 
rack sem sacrificar o rendimento nem a resiliência.

3
É a opção ideal para as empresas que desejem implementar uma 
estratégia de nuvem que oferece o melhor de dois mundos com 
rendimentos e confiabilidade empresarial.

Conheça em menos de 3 minutos como uma solução hiperconvergente pode reduzir 
drasticamente os custos e o rastro do centro de dados da sua empresa.

Para mais informações sobre as vantagens de migrar para uma infraestrutura definida por software, entre em contato com nosso time:
Pedro Silva

Pedro.Silva@ingrammicro.com
Fabio Marim

Fabio.Marim@ingrammiro.com
Marcelo Vieira

Marcelo.Vieira@ingrammicro.com

4
Só HPE SimpliVity oferece uma solução hiperconvergente com cópia 
de segurança e restauração incorporadas e completas sem custo 
adicional.
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tributárias. “Nosso diferencial se 
deve à capacidade de agir com velo-
cidade quando existe qualquer mu-
dança ou necessidade nas deman-
das de parceiros nas mais diversas 
regiões do País”, explica Baltazar.

Para continuar crescendo, a SND 
tem planos de expansão de negócios 
e de gestão, em curso. Isso inclui au-
mento de portfólio e de competências 
em projetos complexos, que deman-
dem atendimento especializado e 
arquitetura de soluções avançada. Re-
vendas corporativas, varejo regional e 
vendas digitais serão o foco.

Agilidade e estoque
Após décadas de experiência no 
mercado de distribuição e mesmo 
diante de uma iniciativa fracassa-
da de empreender nos anos 2000, 
Milton Caputo Júnior, enfrentou um 
desafio pessoal enorme e fundou 
a iData Distribuidora, em 2010, em 
Curitiba, Paraná.

Incentivado por amigos, acabou 
convencido a voltar para o negócio de 
TI, integrando soluções de computa-
ção para grandes companhias.

Ao atuar como integrador de hard- 
ware detectou uma lacuna na práti-
ca de grandes distribuidores. Havia 
uma demora não só no suporte às 
revendas e clientes, mas também na 
resolução de problemas, muitas ve-
zes críticos, que não podiam esperar 
dias ou semanas até que uma peça 
chegasse dos Estados Unidos. “Per-
cebi que o mercado de distribuição 
no segmento enterprise precisava ur-
gentemente de peças na prateleira”, 
lembra o executivo.

Aos poucos, a empresa foi aden-
trando no mercado de distribuição, re-
forçando os estoques e em 2012 abriu 
uma empresa em Miami. No Brasil, a 
disponibilidade de peças também foi 
reforçada. A ideia é que o cliente ligue 
com um problema, por exemplo, ser-
vidores parados, e a iData tenha as 
mais variadas peças de reposição para 
entrega imediata.

Hoje a empresa tem 95% de 
seu estoque quitado, com mais de 
R$ 10 milhões investidos para a 
pronta entrega.

A aposta é manter uma armaze-
nagem robusta para que a distribuição 
cresça. “Estou em um ramo igual 
ao dos grandes distribuidores, 
mas trabalho com produtos e 
linhas que eles não querem 
mais: servidores desconti-
nuados”, explica Caputo. “A 
revenda constrói o que quiser 
dentro do budget e das neces-
sidades técnicas, enquanto os 
grandes fazem o cliente engolir 
algo que não precisa.”

A iData mira em grandes 
clientes, com ambientes 
legados e milhões de 

reais investidos e que muitas vezes, 
sequer utilizam toda a capacidade ins-
talada. É um nicho que os fabricantes 
e distribuidores maiores desprezam 
após o período de garantia e suporte 
contratual, que gira entre três e cinco 
anos. “Quando passa esse período os 
‘caras’ estão órfãos”, diz Caputo.

Tanta especialização exigiu inves-
timento em uma equipe de técnicos 
altamente qualificada, formada por 
‘caras mais velhos’, resume o executi-
vo. A ideia é que as dúvidas e neces-
sidades das revendas sejam sanadas 
rapidamente, sem os longos tempos 
de espera do suporte dos fabricantes. 

Com a estratégia, a empresa 
alcançou um faturamento de R$ 
15 milhões em 2018, espera crescer 
entre 15% e 20% este ano e a ex-
pectativa para 2020 é dobrar o fa-
turamento, alcançando entre R$ 30 
milhões e 35 milhões.

Para cumprir as metas, conta com 
um centro de distribuição no Espírito 
Santo, inaugurado no início de 2019 
e uma ação agressiva para triplicar as 
cerca de 250 revendas. De acordo com 
Caputo, ainda há clientes atendidos 
diretamente, porém, isso deve mudar 
nos próximos anos.
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““Capacidade 
de agir com 
velocidade 
quando existe 
qualquer 
mudança ou 
necessidade de 
parceiros, nas 
mais diversas 
regiões do País”

Teixeira, da Aldo: 
Em 2019, já contabilizamos 

16 mil revendas e em energia 
solar, são cerca de 40 novas 

por dia
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Conheça 4 razões pelas quais migrar para HPE SimpliVity

Converge toda
sua infraestrutura

Para outras informações

Contate-nos
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Uma plataforma hiperconvergente de nível empresarial que
acelera o desempenho do aplicativo, melhora a eficiência e a
resiliência e faz backups e restaurações de VMs em segundos.

Ofereça toda a funcionalidade da infraestrutura de TI convencional 
em um único dispositivo, com poupança de TCO de até 69% em 
comparação com os entornos de TI tradicionais. 2

Ofereça mais máquinas virtuais em menos hardware por unidade de 
rack sem sacrificar o rendimento nem a resiliência.

3
É a opção ideal para as empresas que desejem implementar uma 
estratégia de nuvem que oferece o melhor de dois mundos com 
rendimentos e confiabilidade empresarial.

Conheça em menos de 3 minutos como uma solução hiperconvergente pode reduzir 
drasticamente os custos e o rastro do centro de dados da sua empresa.

Para mais informações sobre as vantagens de migrar para uma infraestrutura definida por software, entre em contato com nosso time:
Pedro Silva

Pedro.Silva@ingrammicro.com
Fabio Marim

Fabio.Marim@ingrammiro.com
Marcelo Vieira

Marcelo.Vieira@ingrammicro.com

4
Só HPE SimpliVity oferece uma solução hiperconvergente com cópia 
de segurança e restauração incorporadas e completas sem custo 
adicional.
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“Deixamos de ser uma distribuição 
regional, mais da Região Sul; nosso 
objetivo é o Brasil, pois teremos uma 
tributação mais competitiva”, explica 
o executivo. “Estamos triangulando, 
com matriz em Curitiba e o centro de 
distribuição de Vitória. A ideia é au-
mentar o quadro de pessoas.”

Especialização 
Apostar na especialização como dife-
rencial competitivo tem sido o foco de 
outros players tradicionais do mercado 
de distribuição, com capital totalmen-
te nacional. Fundada em 1994, a CLM, 
por exemplo, mantém praticamente 
desde o início o foco em soluções de 
segurança da informação, embora 
tenha diversificado há cerca de três 
anos, e ampliado a atuação em siste-
mas hiperconvergentes.

O faturamento hoje se divide em 
partes iguais: cerca de 50% oriundo 
de infraestrutura e 50% de segu-
rança, diz Francisco Camargo, CEO 
da distribuidora. “Agregamos valor 
rapidamente, porque nossa hierar-
quia está baseada em apenas dois 
níveis: diretoria e funcionários. Por 
isso o parceiro liga e fala diretamente 
comigo e os dirigentes”, explica, res-
saltando a importância da relação de 
proximidade com as revendas.

A empresa possui no Brasil cerca 
de 400 revendas, mais 65 na Colôm-
bia, 35 no Peru e duas no Equador. Há 
pequenas diferenças regionais de por-
tfólio, mas segurança e infraestrutura 
são as duas linhas fundamentais de 
produto em todos os territórios.

Com a estratégia, a CLM cresceu 
45% em 2018. Para este ano, a pre-
visão era de 40%, mas se viu obri-
gada a reduzir a projeção para 20% 
no Brasil, devido à demora da eco-
nomia em se recuperar. “Colômbia e 
Peru estão indo muito bem”, conta o 
CEO. Apesar da internacionalização, 
a distribuidora continua sendo uma 
empresa familiar composta de capi-
tal nacional – muito embora aceite 
conversar com investidores, contan-
to que sejam do ramo.

Distribuidores brasileiros estão 
começando a rarear. “No fim você 
fica parecendo aquele morador que 
ficou sozinho no quarteirão quando 
todos os vizinhos já venderam seus 
imóveis para uma construtora”, 
compara. Ele conta que recebeu al-
gumas ofertas, inclusive indecoro-
sas, mas tem evitado vender partici-
pação para quem não seja do ramo. 
“Não adianta vender para um fundo 
de investimentos que vai mais atra-
palhar do que ajudar o negócio.”

Novos ares
Diversificação foi o caminho escolhido 

pela Aldo Componentes Eletrônicos, 

distribuidora situada em Maringá, no 

norte do Paraná, e fundada em 1982 

para abastecer o mercado de semicon-

dutores e peças de manutenção. Na 

década de 1990 entrou no segmento 

de TI, que passou a ser o foco a partir 

dos anos 2000.

“A vida do distribuidor está em 

constante movimento. Umas tec-

nologias avançam, outras morrem”, 

conta Aldo Teixeira, fundador e presi-

dente da empresa que leva seu nome. 

“Quanto mais maduro um mercado, 

menos rentável se torna. Por isso a di-

versificação permite uma sobrevida.”

Em 2015 uma nova mudança: a 

empresa passou a apostar no seg-

mento de energia solar, aproveitando 

a normatização da geração promovida 

pela Agência Nacional de Energia Elé-

trica (Aneel) e o crescimento acelerado 

do mercado. Isso exigiu que a distri-

buidora investisse R$ 40 milhões em 

um novo prédio, uma vez que com-

ponentes como painéis são pesados 

e demandam rampas e docas, entre 

outros itens de infraestrutura. A inau-

guração ocorreu em fevereiro de 2018.

“Em meados de 2017 a energia so-

lar respondia por 25% do nosso fatura-
mento; em 2018 foi para 49% e espe-
ramos que chegue em 80% do negócio 
até o final de 2019”, conta o executivo. 
Esse mercado cresce três dígitos, algo 
“impensável em outros segmentos”.

O sucesso da nova divisão tem 
permitido à empresa repensar as li-
nhas de negócio que apresentem 
rentabilidade baixa, com o objetivo 
de liberar recursos para produtos 
mais rentáveis. Aldo nega, no entan-
to, que haja intenção de acabar com 
operações de tecnologia ou drones, 
afinal “são distribuições tradicionais, 
em que é reconhecida pelo mercado”. 
Refere-se a produtos como placa de 
vídeo, processadores, memórias, li-
nha gamer e HDs/SSDs.

Em 2019, a Aldo já contabilizou 
16 mil revendedores. O segmento de 
energia solar é o que mais cresce: nos 
últimos três meses, a empresa tem 
adicionado cerca de 40 novos reven-
dedores por dia. O ritmo permite que a 
empresa projete um crescimento glo-
bal também de três dígitos, superando 
os resultados positivos de 2018 (40% 
de crescimento com relação a 2017, 
com R$ 580 milhões de faturamento). 

“Aqui não se fala em crise, só em 
investimentos, contratações e am-
pliação”, comemora o executivo. 

Hoje com 42 membros associa-

dos, incluindo distribuidores na-

cionais, multinacionais e alguns 

fabricantes, a Abradisti aos pou-

cos tenta se transformar em uma 

plataforma de relacionamen-

to entre empresas que atuam e 

dependem da distribuição. Para 

Mariano Gordinho, presidente-

-executivo da associação, um dos 

maiores méritos é permitir que 

distribuidores fora do eixo Rio-

-São Paulo discutam os grandes 

entraves do setor e tenham aces-

so a recursos antes inalcançáveis.

“Problemas tributários, de re-

cursos humanos, logísticos, de cré-

dito, governança e compliance, en-
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União setorial
tre outros, são debatidos em grupos 
de trabalho de igual para igual, com 
os grandes do setor. A plataforma é a 
mesma”, pondera o executivo. 

Benefícios comuns incluem ações 
judiciais para beneficiar distribuido-
res de drones e placas de vídeo, por 
exemplo, e que beneficiam todos os 
players – associados ou não. Uma 
plataforma de análise de crédito é 
outro exemplo de iniciativa cole-
tiva que facilita a vida de distri-
buidores regionais.

Fabricantes
Uma mudança recente e ex-
pressiva no trabalho da as-
sociação foi a entrada de 
fabricantes no quadro de 

associados – até o início de 2018, 
apenas distribuidores eram aceitos. 
O objetivo é aproximar empresas 
como AMD, TP-Link, AOC e Philips 
das discussões promovidas pelos 
demais membros do ecossistema, 
para melhorar a relação entre eles.

Por enquanto são quatro fabri-
cantes associados, mas “gostaría-
mos de ter todos e já estamos tra-
balhando para isto”, diz Gordinho. 
Ele acredita que ainda este ano mais 
três ou quatro fornecedores impor-
tantes para o mercado de distribui-
ção vão se associar. 

“Com isso estamos permitin-
do que distribuidor de todos os 

portes compartilhe problemas 
com o fabricante”, conclui.
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O Banco Mundial aponta que o Brasil ocupa a 56ª posição em 
performance logística e é o sexto País em roubos de cargas, onerando 
as empresas locais. Conheça modelos e soluções que podem auxiliar 

o setor de distribuição a enfrentar os desafios de negócios

A rota digital  
da logística

T ecnologia, tecnologia e 
tecnologia! Esse mantra é 
o que deve mover as dis-

tribuidoras de Tecnologia da In-
formação e Comunicações – TIC 
e seus parceiros logísticos para 
driblar as deficiências de infra-
estrutura no Brasil e melhorar os 
serviços de entrega, ao mesmo 
tempo em que diminuem os valo-
res despendidos com o tema.

Em um país de dimensões con-
tinentais e ainda carente de rodo-
vias, ferrovias e hidrovias como 
o Brasil, o componente logístico 

é problemático e superlativo, no 
sentido ruim do termo. Afinal, as 
companhias locais gastam algo 
como 12% de seu faturamento 
com custos dessa natureza – qua-
se o dobro da média mundial que 
é de 7%. Pior, em performance 
logística, de acordo com os dados 
do Banco Mundial, o Brasil ocu-
pa apenas a 56ª posição global e, 
na contramão, não podemos nos 
orgulhar de figurar como o sexto 
país em roubos de cargas.

Diante desse panorama nada 
favorável, discutiremos os modelos 

mais eficientes e as soluções tecnoló-
gicas inovadoras que podem auxiliar o 
setor de distribuição a gerir a questão.

Mas como atender à principal 
demanda dos distribuidores de TIC 
em logística, campo que por si já é 
amplo e complexo, que exige visão 
organizacional, minuciosa gestão 
e administração de recursos ma-
teriais, financeiros, de pessoa e 
de dados? Como manter estoques 
que atendam tanto à necessidade 
das revendas como à pressão dos 
fornecedores, sem que impacte ne-
gativamente nos negócios? 
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A resposta não é simples, mas o 
ponto principal é a previsibilidade da in-
formação. Algo que permita que o canal 
consiga trabalhar com dados mais con-
fiáveis sobre como, em quanto tempo e 
de que maneira uma determinada car-
ga se locomove de um lugar para outro 
enquanto os pedidos são processados. 
Somado a isso existe uma preocupação 
com a otimização dos custos.

Custos e terceirização
Questões como estas estão no radar 
da Associação Brasileira da Distribui-
ção de Tecnologia da Informação, mas 
ainda não há uma atuação direta em 
termos de frete e logística. A ideia é 
que tão logo o grupo de trabalho esteja 
constituído, a entidade apresente op-
ções para seus membros. “O objetivo é 
auxiliar na melhor gestão possível das 
questões logística e operacional dos 
negócios individuais de cada associa-
do”, projeta Mariano Gordinho, diretor 
executivo da Abradisti.

O frete tem um impacto alto 
no faturamento do setor. Siste-
mas mais eficientes e integráveis 
que indiquem previsibilidade com 
o tratamento dos dados podem 
trazer uma eficiência maior na co-
municação da carga. Frete à parte, 
a maioria dos distribuidores usa a 
terceirização de serviços logísticos 
como parte integrante em seus ne-
gócios, até por conta da complexi-
dade que é administrar armazéns e 
toda a gestão associada à cadeia de 
abastecimento. Porém, claro, exis-
tem distribuidores de grande porte 
que investiram pesadamente em 
infraestrutura própria como forma 
de não ‘ficar nas mãos de terceiros’.

Outro fator importante nesta equa-
ção é a questão tributária do Brasil. 
Como os distribuidores têm que ter 
operações em diversos estados, é mui-
to complexo manter operação em cada 
uma das regiões do País, sem contar os 
custos, gestão de pessoas etc. 

““A tendência 
é que estejam 
mais conectados 
por sistemas, 
aplicativos, 
soluções de 
telecomunicação 
mais eficientes e 
até, futuramente, 
inteligência 
artificial”

““Sistemas 
avançados de 
IA e um exército 
de robôs são 
gerenciados por 
400 pessoas 
em um site de 
200 mil metros 
quadrados, que 
administra 480 
mil produtos por 
hora”

““Apenas 9% 
do mercado 
de transporte 
de cargas no 
Brasil é online e 
isso representa 
caminhoneiros 
ociosos, em 
média, 60% do 
tempo”

Jaqueline, da Cigam -  
O processo de automação 

cresce cada vez mais e 
bots podem ser usados 

no setor de logística 

O portfólio de rede da Aruba oferece soluções 
acessíveis, de fácil implementação, fácil 
gerenciamento e adequado a empresas com 
recursos e orçamentos limitados.

Os switchs e APs fornecem conectividade rápida  
e confiável - otimizada para usuários móveis e 
integrada com e sem fio.

Gerencie sua rede com segurança, visibilidade 
granular e análise preditiva, no local ou na nuvem.

Access Point 207 e Switch 2930F

Conectividade de nível empresarial
para empresas em crescimento.

Fácil de configurar.
Fácil de gerenciar.
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Todo mundo conhece a Ama-
zon e sua imensa capacidade 
de entregar milhões de pro-
dutos por dia. Mas o futuro 
da inovação no setor logístico 
está do outro lado do mundo: 
na China.

No ano passado, o boom 
de entregas naquele país 
oriental atingiu a marca de 50 
bilhões de pacotes despacha-
dos e a projeção é ultrapassar 
os 70 bilhões neste ano.

Esses números absurdos 
fizeram com que o setor lo-
gístico tivesse uma deman-
da explosiva por armazéns, 
e como forma de ganhar em 
atendimento e tempo, é pre-
ciso que estejam automati-
zados ao extremo.

Para se ter uma ideia, o 
custo logístico chinês está na 
casa dos 14,6% do PIB, bem 
distantes dos 7,7% dos Esta-
dos Unidos. Um dos projetos 
mais ambiciosos é do arma-
zém Yuhua, em Nanquim, que 
atende a Suning, a maior rede 
de varejo do País.

No Yuhua, sistemas avan-
çados de inteligência artifi-
cial e automatização com um 
exército de robôs de última 
geração são gerenciados por 
apenas 400 pessoas em um 
site gigante de 200 mil me-
tros quadrados, que adminis-
tra 480 mil produtos por hora. 
Ou seja, tem a capacidade de 
operar 345,6 milhões de pro-
dutos ao mês ou 4,1 bilhões 
por ano (se trabalhando 24 
horas por dia). Números que 
serão turbinados com a entra-
da da rede 5G. E a empresa já 
tem um próximo passo defini-
do: utilizar uma frota de veí-
culos autônomos, os drones, 
para as entregas de pequeno 
porte e curta distância.

Enquanto isso, 
na China
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Em síntese, a maioria acaba utili-
zando serviços já formatados e como 
os operadores logísticos oferecem a 
atividade para uma gama de clien-
tes, o custo é barateado, melhora a 
eficácia, o controle e gestão, propi-
ciando maior eficiência.

Digitalize-se  
ou devoro-te!
Independentemente do tamanho do 
distribuidor e do modelo adotado, 
seja terceirizado ou não, as tecno-
logias de gestão, automação, rotei-
rização (a melhor rota dos fretes) e 
digitalização conseguem otimizar o 
processo logístico.

O processo de automação cresce 
cada vez mais e bots podem ser usa-
dos no setor de logística para melhorar 
a experiência do cliente. “A tecnologia 
aliada às pessoas aperfeiçoa o aten-
dimento ao consumidor”, argumenta 
Jaqueline Amaral Fraga, especialista 
da área de distribuição e logística da 
Rede Cigam, fornecedora de software 
de gestão empresarial com especiali-
zação no tema.

O caminho da tecnologia é irrever-
sível, mas como as próprias empre-
sas de logística estão se movendo no 
sentido da transformação digital? O 
processo de digitalização ainda está 
lento. Apenas 9% do mercado de 
transporte de cargas no Brasil é onli-
ne e isso representa caminhoneiros 

Federico Vega 
Cargo X

Mariano Gordinho 
Abradisti

ociosos, em média, 60% do tempo 
no terceiro maior mercado de logística 
do mundo. “Mas apostamos nossas 
fichas na tecnologia como forma de 
obter mais eficiência e eliminar todos 
os gargalos da logística do País”, asse-
gura Federico Vega, CEO da startup de 
transportes Cargo X.

Mesmo com esse atraso aponta-
do pelo executivo da Cargo X, a es-
pecialista da Cigam assegura que as 
empresas de logística têm buscado 
soluções que tragam maior eficiência 
nas operações internas para movi-
mentação de itens, como parte inte-
grante do que o mercado chama de 
intralogística – que é a movimenta-
ção de materiais dentro de armazéns, 
unidades fabris e centros de distribui-
ção –, e em atividades como armaze-
namento e manipulação de produtos, 
sejam para abastecimento interno, 
ou ainda, atendimento e separação 
de pedidos. “Isto está extremamente 
ligado à busca por otimização de pro-
cessos e a consequente melhoria dos 
resultados”, conclui.

Pontos de atenção
Os distribuidores precisam ficar aten-
tos e exigir que seus parceiros de logís-
tica atendam às melhores práticas de 
automação e digitalização, até como 
forma de diminuição dos custos e 
garantia de uma maior eficiência. Es-
pecialmente porque as empresas de 
logística e os canais de TIC estão (ou 
deveriam estar) umbilicalmente co-
nectados, inclusive por meios digitais 
e sistematizados.

O controle do trânsito de cargas 
por meio da chamada roteirização, 
que implica em uma melhor defini-
ção de rotas e o consequente moni-
toramento dos meios de transporte, 
seja rodoviário, marítimo, aéreo ou 
fluvial, e das cargas, é algo ainda 
mais sensível quando falamos em 
TIC. “Produtos relacionados à Tec-
nologia da Informação e Comunica-
ção estão entre os mais visados para 
roubo de cargas, dado ao alto valor, 
por isso, exigem maior preparo no 
transporte”, aponta Vega.

E qual o futuro da prática e da 
conexão entre o operador logístico 
e o distribuidor de TIC? O CEO da  

Em
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Startup criada em 2013 e chamada de 
Uber dos caminhões, a Cargo X, como 
o seu CEO a define é “um marketplace 
com soluções de tecnologia e capital 
de giro desenvolvidas para transpor-
tadoras e pequenos empreendedores 
frotistas”. Atualmente, a empresa 
conta com cerca de 350 profissionais e 
cresce à taxa de 20% ao mês.

“Queremos reescrever a cultura lo-
gística e vamos nos tornar o próximo 
unicórnio brasileiro em 2019”, projeta 
Federico Vega. O modelo da empresa 
acompanha ainda o que o mercado 
chama de logtech, neologismo que 
soma as palavras logística e tecnolo-
gia, carregando a ideia da tecnologia 
no seu DNA.

Entre as inovações, a empresa já 
utiliza machine learning, inteligência 
artificial e Big Data.

A malha rodoviária ainda é man-
datória no transporte de carga 
no Brasil! Sem dúvida, o modal 
mais utilizado e frequente é o 
rodoviário e efetuado por cami-
nhões. É preciso escolher o me-
lhor modal de transporte para o 
mercado interno. Para tanto, é 
preciso avaliar os trâmites es-
pecíficos de cada operação e ob-
servar critérios como o peso e o 
tamanho da carga; o prazo; tipo 
de produto; o local específico da 
entrega sem esquecer da segu-
rança do trajeto.

Claro, os produtos importados 
acabam chegando ao País por trans-
porte marítimo, via aérea, ou na 
combinação dos dois. No entanto, 
em termos internos, o transporte 
pelas estradas é disparadamente o 

mais utilizado. Embora exista tam-
bém a combinação intermodal, com 
uma mistura de transporte maríti-
mo, aéreo e rodoviário.

Enquanto em outros países da 
Europa e da América do Norte as 
ferrovias e mesmo as hidrovias têm 
seu papel e relevância, estas são 
quase que marginais em nosso País, 
o que fez, por exemplo, com que a 
greve dos caminhoneiros de 2018 
tivesse um alcance e uma reper-
cussão incrivelmente negativos em 
toda a economia.

“O impacto foi monstruoso. 
Chegamos a ficar semanas parados. 
Muitas coisas foram reprogramadas 
e muitos clientes entenderam a gra-
vidade do momento, então foi pos-
sível minimizar o impacto”, aponta 
Mariano Gordinho, da Abradisti.

A Uber das  
cargas pesadas

A escolha  
do modal
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Cargo X aponta que no médio prazo, 
a transformação digital deve ser cada 
vez mais adotada pelas duas pontas 
do setor, com novas plataformas de 
gestão, digitalização dos sistemas de 
comunicação e até mesmo com o uso 
de caminhões tecnológicos – capazes 
de operar de maneira cada vez mais 
autônoma. Algo que ganha eco no 
representante dos distribuidores. 
Afinal, a eficiência do operador lo-
gístico tem impacto imediato nos 
negócios, no qual um é percebido 
como o outro. “O cliente quando 
compra um item de um distribuidor 
de tecnologia, compra a entrega, a 
assiduidade e a pontualidade.

As empresas de logística e as do 
canal de TIC dependem umas das ou-
tras para que possam obter bons re-
sultados nos negócios. A tendência é 
que eles estejam mais conectados por 
sistemas, aplicativos, soluções de te-
lecomunicação mais eficientes e até, 
futuramente, inteligência artificial”, 
completa Gordinho.  
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O 
integrador de soluções de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação – TIC, é uma 

das peças-chaves no processo de 
reinvenção pelo qual as organiza-
ções estão passando, rumo à Era 
Digital. As mudanças envolvem 
melhoria de processos existen-
tes e adoção de novas tecnolo-
gias para ganhos de eficiência 
operacional, redução de custos e 
atendimento das demandas do 
consumidor conectado. Toda essa 
revolução abre oportunidade de 
negócios para parceiros comer-
ciais que estejam preparados para 
acompanhar a jornada de trans-
formação digital das companhias. 
Competitividade é imperativo.

Estudos da IDC estimam que 
os investimentos em TIC no Brasil 
devam crescer 4,9% em 2019, na 
comparação com o ano passado. 
Segundo a consultoria, o aumento é 
reflexo das ações de transformação 
digital das companhias.

Paulo Lebrão, diretor de vendas 
da Dimension Data, integradora, 
que está sendo incorporada pela 
companhia japonesa Nippon Tele-
graph and Telephone Corporation 
(NTT), demonstra entusiasmo com 
os investimentos em projetos de 
transformação digital. Para ele, es-
sas ações abrem novas frentes para 
integradores que estiverem capa-
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citados para apoiar as empresas a 
entrarem na Era Digital.

Atenta às tendências, a Di-
mension Data criou verticais de 
negócios e contratou profissionais 
com alto grau de conhecimento e 
especializados em áreas como fi-
nanças e energia para desenvolver 
soluções de acordo com a ativida-
de-fim e interesse dos clientes. 
Lebrão dá a dica: o integrador tam-
bém precisa se reinventar. A trans-
formação digital traz desafios para 
as empresas desse segmento, pois 
exige conhecimento de novas tec-
nologias como Internet das Coisas 
– IoT, sistemas analíticos de da-
dos, Inteligência Artificial e outras 
megatendências que estão sendo 
abraçadas pelas organizações.

“A transformação digital é um 
processo que envolve uma série de 
tecnologias e traz uma complexida-
de adicional para o trabalho do in-
tegrador”, constata o diretor da Di-
mension Data. Lebrão destaca que 
é essencial investir em profissionais 
que entendam com profundidade 
das novas plataformas digitais e de 
negócios. No rol constam, entre ou-
tros, Containers e Kubernets.

André Silva, diretor de Transfor-
mação Digital da integradora Sonda 
IT, observa queda na demanda por 
serviços tradicionais de TI. A redu-
ção, de acordo com ele, é devido à 

Com as 

transformações 

que vêm sendo 

impostas às 

empresas e aos 

negócios, 

acentua-se a 

necessidade do 

integrador de TI 

conhecer a 

atividade do 

cliente para 

orientá-lo na 

jornada digital. 

Revolução digital redefine o papel dos integradores
Lebrão, da Dimension Data: A transformação digital 
envolve uma série de tecnologias e traz complexidade 
para o trabalho do integrador

Nakasone, da Logicalis: No passado, nosso 
papel era integrar tecnologias e hoje o que 
fazemos é juntar informações 

Silva, da Sonda:  
O integrador precisa 
ter os serviços 
convencionais e 
estratégias para 
conduzir a jornada 
digital de seus 
clientes

migração de muitas aplicações para 
nuvem e ao perfil dos novos mode-
los de negócios, que já nascem su-
portados por plataformas digitais. 
“O integrador precisa ter além dos 
serviços convencionais, estratégias 
para conduzir a jornada digital de 
seus clientes”, defende.

Silva ressalta que é importante 
que o integrador faça a lição de casa 
para se transformar digitalmente, 
com treinamento do seu time, am-
pliação do leque de fornecedores 
e do portfólio para Era Digital. Um 
dos investimentos da prestadora de 
serviços de TI chilena nessa direção 
foi a aquisição, em janeiro de 2019, 
da M2M Solutions, provedora bra-
sileira de soluções tecnológicas em 
transportes e mobilidade urbana.

Muito além da 
implementação
Não é de hoje que o integrador que 
só revende hardware e software 
está perdendo espaço no mercado. 
Mais do que nunca, com o cenário 
atual, as organizações estão mais 
exigentes e esperam que esses par-
ceiros entreguem soluções com va-
lor agregado. Essa demanda existe 
até para desafogar os diretores de 
TI, que estão sendo mais cobrados 
pelos altos gestores, para que se 
aproximem mais dos negócios. Com 
isso, os CIOs precisam se libertar 
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das questões operacionais do dia 
a dia e os integradores podem aju-
dá-los nesse processo, com forneci-
mento de diversos serviços.

O diretor de tecnologia da Logi-
calis, Julian Nakasone, relata que o 
movimento da transformação digi-
tal gerou um pouco de apreensão 
nos integradores, que se depararam 
com a migração de muitas aplica-
ções de TI para a nuvem.

Como integradores são inter-
mediários, que revendem soluções 
de TI, o diretor da Logicalis conta 
que surgiram questionamentos so-
bre a sobrevivência dessas empre-
sas. Entretanto, ele constata que a 
revolução digital promovida pelas 
organizações abriu mais espaço 
para os implementadores de solu-
ções. “No passado nosso papel era 
integrar tecnologias e hoje o que 
fazemos é juntar informações”, 
explica Nakasone.

Há muitas oportunidades no 
mercado para empresas com esse 
perfil, capacitadas para atender 
as novas exigências de negócios. 
Como exemplo disso, o executivo 
menciona um estudo realizado 
pela Logicalis: para 67% das em-
presas entrevistadas, o aumento 
da eficiência operacional é a prin-
cipal prioridade das companhias 
frente à transformação digital. Já 
a otimização de processos exis-

tentes, obteve 62% das respos-
tas, seguida pelo desejo de me-
lhoria da experiência ao cliente, 
citado por 52% das participantes 
da pesquisa.

Esses resultados dão pistas de 
projetos mais demandados aos 
integradores na Era Digital. Mar-
cus Edrisse, CEO da integradora 
Vert, afirma que entre os projetos 
mais procurados pelos clientes 
destacam-se soluções para me-
lhoria da eficiência operacional, 
gestão de riscos e fraudes, prin-
cipalmente pelo setor financeiro. 
“Agora o desafio do integrador é 
resolver problemas do cliente e 
apresentar resultados para os ne-
gócios”, diz o executivo.

Outra exigência dos clientes da 
Era da Informação, segundo André 
Faria, vice-presidente da Vert, é que 
as soluções propostas pelos inte-
gradores sejam desenvolvidas em 
curto espaço de tempo. Ele lembra 
que o cenário é bem diferente de 
quando as empresas compravam 
um ERP, por exemplo, e podiam 
esperar de dois a três anos para im-
plementar, testar e colocar em pro-
dução. “Agora temos que entregar 
um software já funcionando e ge-
rar resultado rápido. É por isso que 
precisamos de profissionais que en-
tendam de negócio”, avalia.

“Além de serviços de TI com 

SLA, temos que entregar ao cliente 
uma camada de solução para os ne-
gócios”, enfatiza Luis Carlos Nacif, 
presidente da Microcity. Lembran-
do que SLA, ou Service Level Agre-
ement, em Português é o Acordo 
de Nível de Serviço. Para disputar 
projetos de transformação digital, 
a integradora começou a promover 
mudanças internas há quatro anos.

Num primeiro momento, a em-
presa adotou programa de capaci-
tação para treinar os funcionários 
sobre as novas tecnologias e disse-
minar a cultura do mundo digital. 
“Aqui, agora, ninguém mais se as-
susta com o novo. O desafio é man-
ter funcionários antenados com 
tudo. Mas eles têm que saber das 
novidades antes do cliente”, infor-
ma o presidente da Microcity.

O segundo passo foi criar uma 
área de inteligência de mercado e um 
portal para prover dados analíticos 
sobre o desempenho dos negócios 
dos clientes. Com essas iniciativas, 
Nacif diz que a Microcity está sendo 
mais assertiva e conseguiu fidelizar 
sua clientela. “Entregamos uma série 
de informações que a concorrência 
não tem e blindamos nossos clien-
tes”, comemora o executivo. “Não 
está fácil permanecer em mercado 
de ponta”, reconhece o presidente da 
integradora, com mais de 30 anos de 
atuação neste segmento.  

Revolução digital redefine o papel dos integradores
Nacif, da Microcity: Criamos uma área de inteligência 
de mercado para prover dados analíticos sobre o 
desempenho dos negócios

Edrisse, da Vert: Há maior procura por soluções 
que melhorem a eficiência operacional e para a 
gestão de riscos e fraudes

“Investimento 

em TIC no 

Brasil deve 

crescer 4,9% 

em 2019
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Diante de metas cada vez mais 
elevadas, de mudanças na di-
nâmica das relações de trabalho 

e, ainda, dos desafios frente às novas 
tecnologias, a expectativa de fabrican-
tes junto a empresas de distribuição é 
crescente. A dependência para ter pre-
sença em todas as regiões, especial-
mente em um país com a extensão do 
Brasil, aumenta à enésima potência. 
Além disso, outros fatores como capa-
cidade de relacionamento, treinamen-
to, capacitação e apoio às revendas e 
aos integradores formam a cola que 
une fabricantes e distribuidores e re-
velam a fotografia do relacionamento 
entre os dois importantes agentes do 
mercado de TI.

Simbiose, mutualismo – associa-
ção entre dois seres na qual ambos 
são beneficiados e dependentes um 
do outro – pode caracterizar a relação 
que vai muito além de parceria ou ca-
samento. Seja qual for a melhor classi-
ficação para a associação entre forne-
cedores e distribuidores de TIC, todas 
são corretas e complementares.

Infor Channel conversou com 
executivos de empresas fornecedoras 
de tecnologia para entender como é 
possível evitar desgastes no atual ho-
rizonte desafiador, a partir de suas po-
líticas e o envolvimento com o terceiro 
ponto deste triângulo, as revendas.

O cenário atual da economia até 
pode ser interessante para que as 
companhias invistam e eliminem 
ineficiências de processos ou cus-
tos. O mercado, o setor de vendas, a 
indústria de forma geral e os canais, 
também estão em transformação. 
“Temos canais maduros, até porque 
estamos levando grandes projetos de 
transformação digital para os clien-
tes. Mas também temos os que ain-
da não fizeram essa transformação 
dentro de casa ou não querem fazer”, 
aponta Marcela Vairo, diretora de 
canais da IBM Brasil, que conta com 
quatro distribuidores no País: Ingram 
Micro, Tech Data, Arrow e a Westcon.

Se um casamento reflete a evo-
lução dos envolvidos, não poderia ser 
diferente no elo fornecedor-distribui-
dor quando se olha para a influência 
do desenvolvimento do mercado. “Em 
20 anos de atuação, vi muitos canais 

nascerem e atingirem o nível ideal, 
ou morrerem, mas essa verdade pode 
não servir mais amanhã”, argumen-
ta Arlindo Silva, gerente de negócios 
de distribuição da Aruba, empresa de 
soluções de redes que atua com sete 
distribuidores locais. Hoje, a preocupa-
ção é quanto à migração de Capex para 
Opex, com a presença de cloud, por 
exemplo. O modelo tem se tornado 
uma solução inteligente para redução 
de custos e aumento de produtivida-
de. “O que faz com que um distribui-
dor tenha vantagem competitiva em 
relação a outro”, observa Silva.

Iniciativas de formação, treina-
mento, capacitação técnica e co-
mercial, fomento de mercado e, até 
mesmo orientação financeira fazem 
parte das atribuições que fabrican-
tes esperam de distribuidores. As 
empresas de distribuição exercem, 
inclusive, a função de financiadoras 
de operações, antecipando pedidos, 
saldando faturas no sentido de evi-
tar a bitributação das revendas; con-
cedendo créditos e prazos maiores 
para aquisição de produtos.
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O canal de vendas é, 

em última análise, 

a própria empresa 

oferecendo suas 

soluções ao usuário 

final. Portanto, tem 

que dominar a 

tecnologia, 

entender as 

necessidades do 

cliente e 

implementar 

corretamente as 

soluções. Em tempo 

de computação em 

nuvem e de oferta 

de tudo como 

serviço, saiba o que 

muda – ou se muda 

algo – nessa relação 

tão simbiótica.

O que o 
fabricante 
espera do 
distribuidor?

Marcela Daniotti, 
da Nutanix

Eduardo 
Gonçalves,  
da Epson
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Alguns dirigentes também têm 
uma visão pragmática do composto 
para seguir com o relacionamento fa-
bricante–distribuidor–integrador-re-
venda, sem rusgas.

O papel de todos será comple-
mentar, no sentido de simplificar e 
melhorar o atendimento aos clientes, 
até o consumidor final que está cada 
vez mais digital. “Temos distribuido-
res com alto nível de excelência, que 
buscam a melhoria de processos e 
serviços com constância”, argumenta 
Eduardo Valentin Gonçalves, head de 
Marketing da Epson. Com a diversi-
dade de oferta, a companhia trabalha 
com dez distribuidores e opera com 
múltiplos perfis de parceiros, desde 
os que comercializam hardware, até 
os voltados para consumíveis, com 
um modelo híbrido de varejo.

Sem planos de mudar os nomes 
dos vértices de seu time de distribui-
dores de valor agregado, a Nutanix 
não busca ampliação, mas a conti-
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nuidade de investimento, acreditando 
na fidelidade e em um ’contrato de 
casamento’ previamente delineado 
com seus cinco distribuidores atuais. 
O parceiro deve entender como fun-
ciona a política de canais e seguir as 
regras estipuladas pela companhia, 
bem como possuir os atributos defi-
nidos globalmente. “É preciso evoluir 
da logística para se inteirar da solução 
por meio de qualificação”, exemplifica 
Marcela Daniotti, gerente de canais da 
Nutanix, empresa de software voltada 
para computação na nuvem.

Reluz que nem riqueza
Mas os casamentos podem fugir 
da receita tradicional quando fala-
mos em TIC? Em alguns casos, sim. 
A executiva da IBM explica que a  
Westcon-Comstor, é fruto de um pro-
cesso inovador pela sua forte atuação 
no mercado de segurança local. Esta 
é uma novidade brasileira em toda a 
companhia e já completou um ano e 
meio de operação. “Miramos o poten-
cial do mercado com a entrada em um 
ecossistema totalmente novo por meio 
deles”, completa a diretora de canais da 
IBM Brasil. Ela conta que o projeto-pi-
loto voltado para uma linha específica 
de negócios já foi replicado em outros 
países do mundo com outras soluções.

Por enquanto, Marcela não vis-
lumbra uma outra situação como esta 
por aqui, porém, não afirma categori-
camente que ‘dessa água não bebe-
rei’, como prega o aforismo.

O certo é que os distribuidores 
estão em franca transformação para 
se adequar às demandas do merca-
do.  ‘Veja mais em Testar primeiro, 
comprar depois’. A preocupação 
atual é que o cliente está querendo 
contratar a tecnologia como serviço 
e é preciso que o canal assimile essa 
tendência. Marcela conta que alguns 
parceiros da IBM estão até crian-
do startups para obter um melhor 
atendimento. “O problema mesmo 
é a capacitação de profissionais. Não 
faltam empregos em TI, falta gente 
qualificada”, conclui.

Diversificar e ousar
Não existem mandamentos e sim 
estratégias múltiplas de convivência. 

O que o 
fabricante 
espera do 
distribuidor?

Marcela 
Vairo,  

da IBM
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A Aruba, por exemplo, soma sete 
distribuidores em seu time atual, 
sendo dois de volume (Alcateia e 
WDC Networks), dois de valor (Ar-
row ECS e Tech Data) e três híbri-
dos (vendem soluções de volume e, 
também, de valor).

O que os diferencia são as soluções 
de segurança e geolocalização – tanto 
de pessoas quanto de dispositivos, o 
asset tracking. “Como as competên-
cias são diferentes, os times internos 
também são diferentes e no caso do 
distribuidor de valor é necessário ter 
duas equipes exclusivas para atender 
a nossa demanda”, garante Silva, que 
revela não existir um plano de amplia-
ção ou redução de canais no momen-
to. O número atual atende à demanda.

Além da entrega de negócios em 
si, o distribuidor da Aruba precisa ter 
a ‘mente aberta’, o que no caso, sig-
nifica vender soluções que não esteja 
acostumado a trabalhar, ou criar even-
tos que gerem demanda tanto para 
as revendas, quanto para os usuários 
finais, inclusive cross-selling com mar-
cas complementares.

Os atributos dos parceiros da Aru-
ba passam pela relevância no mercado 
até o número de profissionais certi-
ficados que possuem. E, ainda, pela 
carteira básica – capilaridade, cumpri-
mento de cota de volume ou de cota 
de valor, individualmente.

Para balizar o convívio, no entanto, 
em alguns casos o escrito prevalece. 
A empresa possui um Manual de Po-
líticas Operacionais - MPO, que rege o 
comportamento do distribuidor. O do-
cumento traz não apenas orientações 
operacionais, como padrões de con-
duta nos negócios e um Programa de 
Conformidade Legal e Complementar. 
“Não fazemos negócios que fogem à 
ética e temos padrões bastante rígi-
dos que os distribuidores precisam se-
guir, já que são nossa força de vendas 
estendida”, revela Silva.

Até que a nuvem  
os separe?
Alguns fabricantes buscam qualida-
des mais específicas no seu par, a 
exemplo de disponibilidade de pesso-
as qualificadas, tanto técnica quanto 
comercial. Porém, o distribuidor pre-

Testar primeiro,  
comprar depois
Uma tendência de mercado que afeta a relação 

entre fornecedores e os diferentes tiers do ca-

nal de vendas é que os clientes cada vez mais 

impõem a prática do ‘testar primeiro, comprar 

depois’, quase como um mandamento.

Em resumo, eles primeiro precisam experi-

mentar a tecnologia ou até mesmo ver rodando 

as soluções para depois efetivar a aquisição ou 

validar a extensão de um projeto.

O divã, neste caso, para discutir a melhor 

forma de adoção de uma tecnologia é a cha-

mada ‘garagem’, que é montada para ajudar o 

cliente a testar uma ideia; a identificar e contex-

tualizar um problema. “Muitas vezes, o cliente 

não sabe por onde começar, ele tem um feeling 

de que sua dificuldade é A, mas na verdade é B, 

então, o ajudamos nesse entendimento”, con-

ta Marcela, da IBM. Nesses casos, é criado um 

protótipo na ‘garagem’, onde são analisados 

os resultados para a implementação em um 

projeto maior. “Nosso canal já trabalha dentro 

dessa metodologia e perspectiva”, admite.

Educação é bom  
para todos, sim!
As distribuidoras que trabalham com diferentes 

fornecedores têm em comum uma meta: qualifi-

car suas revendas e integradores para se sobres-

sair no mercado competitivo e estagnado, ofere-

cendo serviços. “Nossos distribuidores precisam 

cobrar qualificação de seus parceiros”, aponta 

Marcela, da Nutanix.

A IBM, por sua vez, fechou parcerias com facul-

dades e instituições de ensino para desenvolver mão 

de obra para o mercado de TI.

Um dos investimentos é realizado por meio da 

IBM Academic Initiative que, em parceria com o Ins-

tituto Brasília de Tecnologia e Inovação – qualificado 

ainda em 2013 como membro do projeto –, realiza 

treinamentos e disponibiliza laboratórios para a 

aplicação de provas de conceito e ferramentas em 

software e hardware para pesquisa e desenvolvi-

mento nos setores de interesse do Instituto, sobre-

tudo em SOA, Cloud Computing e Big Data.

Outra vertente é a disseminação de cursos di-

gitais, tanto para o público externo como interno. 

A companhia disponibiliza para o canal e para os 

clientes o mesmo treinamento que faz interna-

mente. “É possível acessá-lo a hora que o inte-

ressado quiser. Assim aceleramos a entrega do 

conhecimento para todos”, argumenta a diretora 

de canais da IBM Brasil.

26 Edição 26 / Julho de 2019

cisa ter uma estrutura de geração de 
demanda e acompanhamento de pro-
jetos. “Tem que conseguir replicar co-
nhecimento para a base, recrutando e 
identificando o perfil de parceiros que 
buscamos”, enumera Marcela, da Nu-
tanix. A executiva revela que o progra-
ma da companhia denominado Power 
To the Partner, trabalha com regras 
bem específicas e engloba políticas 
de registro de oportunidades, rebates, 
certificação e verba de marketing.

Mas, como os fornecedores estão 
vendo o futuro da relação com o distri-
buidor em uma época na qual tudo mi-
gra para a nuvem e para a venda como 
serviços? Será que o parceiro tende a 
ser descartado com a automatização 
e a venda de serviços de forma direta? 
“Na nuvem, tudo está automatizado, 
mas a relação com o cliente acontece 
com a participação das revendas. Elas 
conhecem o cliente, e o distribuidor as 
ajuda nisso”, explica a gerente de ca-
nais da Nutanix.

O relacionamento entre os dois 
primeiros agentes da cadeia, neste 
caso, tende à expansão e adequação, 
com a entrada de outros integrantes 
ou com a evolução de distribuidores de 
soluções na nuvem, especificamente.

A revenda, no caso, precisa acom-
panhar essa evolução nos costumes, 
migrando para oferecer serviços agre-
gados. O ecossistema tende a ser mais 
complexo. Um exemplo é a parceria 
da IBM com a Embratel, que atua por 
meio de um marketplace de cloud. 
“Acredito que serão canais comple-
mentares, não excludentes”, minimi-
za Marcela Vairo.

Mas será que mesmo com a acele-
ração dos negócios na nuvem, a ciran-
da construída pela máxima fabrican-
te-distribuidor-revenda e integrador 
vai se manter no passo ou vai excluir 
alguns de seus integrantes?

É certo que é preciso sempre man-
ter o diálogo em dia e tentar corrigir a 
rota, de olho no que os clientes dese-
jam. Transformar e mudar faz bem e 
quem ficar preso a modelos antigos 
vai sofrer em 2019 e além!  
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