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E 
stima-se que 20,8 bilhões de 

coisas conectadas serão utilizadas 

mundialmente em 2020, gerando 

novas oportunidades para os serviços no 

setor de energia. Especialistas afirmam 

que nenhuma cidade está segura e que as 

redes de concessionárias são extremamente 

vulneráveis à sabotagem cibernética. Na 

matéria de capa, falamos como, ao mesmo 

tempo em que a modernização das redes 

elétricas confere maior eficiência operacional, 

oferta de novos serviços, maior interação 

com o cliente e novas fontes de energia, os 

novos sistemas e equipamentos aumentam 

a vulnerabilidade de software e hardware, 

trazendo consequente risco de ataques 

cibernéticos bem-sucedidos.  

Em épocas que o serviço pode ser o grande 

filão de oferta, a hiperconvergência abre 

oportunidades ao canal ao permitir que, em uma 

única solução, seja possível trabalhar de forma 

conjunta. Virtualização, armazenamento, redes, 

segurança e processamento. Assim, a empresa 

economiza espaço físico no datacenter e reduz 

o consumo de energia.

Na seção de canal, o repórter Marcelo 

Gimenes Vieira apura que o mercado brasileiro 

de distribuição de TI se consolida em torno das 

grandes multinacionais, capazes de operar 

como financiadores das revendas e suportar 

marketplaces na nuvem.

Boa leitura!
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TECNOLOGIA  || POR CRISTIANE BOTTINI6

Segundo o Gartner, o mercado de sis-
temas hiperconvergentes integrados 
(HCIS) movimentou cerca de US$ 2,2 

bilhões ao redor do mundo em 2016, e esse 
número está só começando a crescer. A hiper-
convergência traz simplicidade para atender 
aos requisitos das áreas de negócio, e acertar 
na estratégia de adoção evita que a TI seja o 
elo mais lento dentro da cadeia de inovação 
de uma empresa. 

A adoção de HCIS garante velocidade de res-
posta e provisionamento de recursos, além de 
simplificar o processo de expansão, a partir de 
um modelo de crescimento linear do ambiente.

A hiperconvergência permite que, em uma 
única solução, seja possível trabalhar de for-
ma conjunta: virtualização, armazenamento, 
redes, segurança e processamento. Assim, 
a empresa economiza espaço físico no data-
center e reduz o consumo de energia. 

Edição 16 / Julho 2018

Segmentos com mais oportunidades
para o canal de distribuição 

Financeiro 

Telecomunicações Varejo

Manufatura Seguro

Serviços 
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“Uma infraestrutura 
hiperconvergente 
tem como foco 
descarregar grande 
parte do esforço de 
TI. Todas as camadas 
e componentes de 
hardware, virtualização 
e gerenciamento são 
abstraídos em um 
único sistema, onde 
você instala seus 
aplicativos
Antonio Carlos Navarro, da IBM

As oportunidades 
para o canal estão 
nos segmentos 
financeiro, seguro, 
telecomunicações, 
serviços, manufatura 
e varejoAvante  

e além com a  
hiperconvergência

Portanto, um ponto de atenção 
importante nessa implementação 
é certificar-se de que a plataforma 
de armazenamento definida por 
software (SDS) é flexível, escalá-
vel e de fácil administração. Tam-
bém é fundamental que a infraes-
trutura seja capaz de atender aos 
requisitos de performance e pro-
teção de dados, necessários para 
suportar todas as aplicações que 
serão implantadas. 

Um dos grandes benefícios 
destacados pelos fornecedores e 
especialistas em HCIS é que, se 
comparada a uma tecnologia tra-
dicional, há a possibilidade de re-
duzir o custo total de propriedade 
(TCO) em, pelo menos, 20%. 

Os segmentos com mais opor-
tunidades para o canal de distri-
buição com forte demanda por 
soluções de hiperconvergência no 
País são financeiro, seguro, tele-

comunicações, serviços, manufa-
tura e varejo.

Nesse mercado, a Dell EMC, 
que tem 80% das ações da VMwa-
re, é a líder. De acordo com a IDC, 
a empresa faturou no ano passa-
do US$ 346,8 milhões e tem uma 
participação de mercado de 27,8%. 
Segundo a fabricante, o VxRail é 
um dos appliances de infraestru-
tura convergente mais adotado 
pelos seus clientes devido à sim-
plicidade de implantação, facilida-
de de eficiência de escala e custos, 
além de oferecer configuração fle-
xível, que se adapta às demandas 
distintas das operações de TI.

Em janeiro deste ano, a Dell 
EMC iniciou a produção local dos 
appliances dessa linha em sua fá-
brica em Hortolândia, interior de 
São Paulo. “Esses equipamentos, 
integrados aos servidores Powe-
rEdge 14G, oferecem mais desem-
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penho e milhões de opções de con-
figurações para atender a qualquer 
demanda de infraestrutura hiper-
convergente, como cargas de tra-
balho mais exigentes e de missão 
crítica. O VxRail foi projetado para 
ambientes VMware vSAN e ajuda a 
simplificar todo o ciclo de vida das 
soluções, com automação avança-
da”, afirma Fabio Gordon, execu-
tivo de vendas para plataformas 
convergentes da Dell EMC Brasil.

Segundo ele, o País é um dos 
mercados prioritários para a com-
panhia no mundo e o início da pro-
dução da principal solução de hiper-
convergência da empresa reforça o 
compromisso de longo prazo com o 
mercado brasileiro. “A ideia é, por 
meio da produção local, melho-
rar ainda mais o atendimento dos 
clientes instalados localmente, 
reduzindo em até 50% o tempo de 
implementação dos projetos e con-
tribuindo na transformação da TI e 
digitalização dos negócios”, explica 
Gordon.

Na mesma velocidade de atua-
ção, a coirmã VMware anunciou em 
maio duas novidades em hipercon-
vergência para complementar seu 
portfólio. A primeira foi o Virtual 
Cloud Network, que permite a cria-
ção de uma estrutura de negócios 
digital para conexão e proteção 
das aplicações, dados e usuários 
em toda a rede em um mundo hi-
perdistribuído.

O segundo lançamento foi a 
versão NSX Datacenter que integra 
o portfólio de segurança e redes 
dessa linha. Entre os destaques 
estão a conectividade e proteção 
abrangentes para aplicações e da-
dos em datacenters, filiais e nu-
vem definidos por software. Essa 
linha permite o gerenciamento das 
redes em datacenters privados, 
AWS, Azure e IBM Cloud.

“À medida que as empresas op-
tam por executar mais aplicações 
em nuvens públicas, os parâmetros 
de datacenter têm sido redesenha-
dos e não é mais exclusivamente 
uma entidade local. Isso significa 
que as redes, que suportam e entre-
gam aplicações cada vez mais crí-
ticas, devem ser transformadas de 
maneira semelhante”, aponta Brad 
Casemore, vice-presidente de pes-
quisa de redes de datacenter da IDC.

Ranking mundial dos maiores  
fornecedores HCI no mundo

Participação de mercado

Dell EMC

Dell EMC

Hewlett 
Packard 

Enterprise 
(HPE)

Hewlett Packard Enterprise (HPE)

Cisco

Cisco

Fábio Gordon,  
da Dell EMC

Nutanix

Nutanix

US$ 346,8  
milhões

US$ 243  
milhões

US$ 61,6  
milhões

27,8%

19,5%

4,9%

4,5%

US$ 56,3  
milhões

Fonte: IDC/abril 2018

UM EVENTO. INFINITAS POSSIBILIDADES.

INGRAM MICRO ENGAGE é o novo ciclo de eventos em 
formato de roadshow da Ingram Micro Brasil que passará  
por 8 cidades Brasileiras durante 2018.

Para este ano, queremos muito mais que eventos cheios  
de palestras, queremos levar mais conteúdo, possibilidades, 
transformação digital e dos negócios de centenas de 
parceiros de tecnologia.

Você é nosso convidado mais que especial para ter um dia 
completo de conteúdos sobre a indústria de TI. Será um dia 
repleto de informações relevantes, estudos de cases, rodadas 
de negócios, reuniões 1:1 e muito mais! Confira as datas:

INSCREVA-SE

http://www.ingrammicro.com.br/portal/engage2018/
Inscrição Gratuita

23/05/2018

13/09/2018

20/06/2018

03/10/2018

24/07/2018

24/10/2018

21/08/2018

13/11/2018

RIO DE JANEIRO - RJ

PORTO ALEGRE - RS

FLORIANÓPOLIS - SC

SALVADOR - BA

RECIFE - PE

BRASÍLIA - DF

BELO HORIZONTE - MG

RIBEIRÃO PRETO - SP

REALIZADO

COM SUCESSO! REALIZADO

COM SUCESSO!
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Definir a próxima infraestrutura 
de TI é uma tarefa complexa, es-
pecialmente quando os aplicati-
vos e usuários esperam trabalhar 
em um ambiente com implanta-
ção rápida, confiabilidade ininter-
rupta e escalabilidade imediata. 

Nesse cenário, garantir a máxi-
ma eficiência, trabalhar de forma 
segura e controlada e ainda obter o 
máximo ROI desejado são os desa-
fios. Um grande fornecedor de se-
guros de saúde, nos EUA, precisou 
tomar essa decisão, principalmen-
te porque seu time de TI queria 
manter maior foco nos negócios e 

inovação, mas garantindo ao siste-
ma facilidade de uso, manutenção 
em operação e alta disponibilidade.

Com aproximadamente 4 mi-
lhões de associados de saúde, 
atendendo cerca de 15,5 milhões de 
pessoas em 16 estados por meio de 
suas empresas afiliadas, a empresa 
vivenciou um aumento no tempo 
de espera das chamadas, o que im-
pactou consideravelmente os níveis 
de satisfação dos seus clientes. 

A solução foi a implementação 
do IBM Hyperconverged Systems 
powered by Nutanix, uma plata-
forma de infraestrutura de nuvem 

de última geração que combina a 
velocidade e a confiabilidade do 
software Nutanix com o desem-
penho avançado dos servidores 
IBM Power Systems, que entrega 
cerca de duas vezes mais perfor-
mance por core, comparado ao 
x86 para Postgres. 

O projeto ajudou a empresa a 
consolidar seus vários sistemas 
diferentes e criar uma solução fle-
xível, utilizando a nuvem privada 
que permitiu avaliar as consultas 
dos usuários e o desempenho ge-
ral do suporte técnico.

“Uma infraestrutura hipercon-

vergente tem como foco descarre-
gar grande parte do esforço de TI. 
Todas as camadas e componentes 
de hardware, virtualização e geren-
ciamento são abstraídos em um úni-
co sistema, onde você instala seus 
aplicativos”, explica Antonio Carlos 
Navarro, IBM Cognitive Systems - 
HPDA Client Technical Specialist.

Segundo Navarro, o objetivo é 
fazer o que os provedores de nu-
vem na Web fazem, mas, em vez 
de precisar construir do zero, a hi-
perconvergência coloca uma nuvem 
empresarial em uma caixa como um 
appliance pronto para uso.

O desafio de ser hiper  
com a convergência digital

7-10_hiperconvergencia 1.indd   10 03/07/2018   12:25:52



Com atuação em mais de 17 países na América Latina e mais de 15 anos de operação, a 
Adistec é um Distribuidor de Valor Agregado da Kaspersky que ajuda seus parceiros a ter 
sucesso nos negócios.

Consulte nosso time de especialistas Kaspersky e veja como é fácil tornar-se um parceiro. Faça parte desta grande equipe!   
Adistec Brasil | 11 3504-0600 - Ramal: 0619  | kasperskybrasil@adistec.com
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Estudo da PwC aponta que incidentes de segurança da informação promovidos 

por Estados mais que dobraram, enquanto aqueles cometidos por hackers 
cresceram 83%. Os planejados por grupos terroristas cresceram 24% nos últimos 

três anos, tendo questões políticas e ideológicas como motivos.No Brasil, a instabilidade 

política e econômica deu origem a uma onda de incidentes cometidos por hackers. A 

maioria dos países desenvolvidos já construiu frameworks de segurança para o setor 
elétrico. O Brasil está atrasado neste sentido.

Edição 16 / Junlho 2018
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o mesmo tempo em que 
a modernização das redes 
elétricas confere maior efi-

ciência operacional, oferta de no-
vos serviços, maior interação com 
o cliente e novas fontes de energia, 
os novos sistemas e equipamen-
tos aumentam a vulnerabilidade 
de software e hardware, trazendo 
consequente risco de ataques ci-
bernéticos bem-sucedidos.  

Em meados de 2017, uma sé-
rie de ciberataques invadiu vários 
sites web de instituições gover-
namentais e empresas ucrania-
nas, incluindo bancos, ministérios 
e empresas de eletricidade. Dois 
anos antes, a Ucrânia já havia so-
frido ataques. Em dezembro de 
2015, os hackers invadiram os sis-
temas de distribuição de energia 
da Ucrânia, cortando o forneci-
mento de energia de 230 mil pes-
soas. Esse foi considerado o pri-
meiro ciberataque bem-sucedido 
em uma rede elétrica, uma vez que 
os hackers conseguiram compro-
meter os sistemas de informações 
de três empresas de distribuição 
de energia ucranianas, interrom-
pendo o fornecimento de eletrici-
dade aos consumidores.

Existem grupos 
de hackers 
direcionados 
à indústria de 
energia. No ano 
passado, a Aneel 
sofreu ataque 
pelo grupo 
Anonymous. 
O hacktivismo 
tem sido vetor 
importante 
de ataque ao 
setor. Naquele 
momento foi 
devido à mudança 
tarifária
Eduardo Batista,  
da PwC

Dymitr Wajsman,  
da UTCAL
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Especificamente no setor elé-
trico brasileiro, o estudo “Impac-
tos econômicos dos ataques ciber-
néticos no setor elétrico brasileiro 
e alternativas de mitigação”, ela-
borado do pelo CPqD para a Utili-
ties Telecom & Technology Council 
América Latina (UTCAL), apontou 
que a cada minuto de interrupção 
no fornecimento de energia, o País 
perde R$ 5.063.384 e, a cada hora, 
são R$ 303.803.013.  

Diversos fatores agravam a vulne-
rabilidade do setor elétrico: a imprevi-
sibilidade dos ataques cibernéticos que 
evoluem mais rápido que as contrame-
didas; a dificuldade de implantar atua-
lizações de segurança no legado ou de 
realizar testes de simulação de ata-
que e avaliação de vulnerabilidade; o 
compartilhamento de informações de 
ameaças, vulnerabilidades, incidentes 
e mitigação; a segurança da informa-
ção para a maioria das concessionárias; 
e as incertezas regulatórias (ou inexis-
tência regulatória) em cibersegurança 
para o setor de energia.

Perdas com interrupção  
de energia no Brasil

por minuto

por hora

Fonte: Estudo CPqD para a Utilities Telecom & Technology Council América 
Latina (UTCAL)

A maioria dos países desenvolvi-
dos, com destaque para os Estados 
Unidos e as nações da União Euro-
peia, já construiu frameworks de se-
gurança para o setor elétrico. O Bra-
sil está atrasado neste sentido. “O 
Brasil não tem políticas públicas, não 
tem nenhuma orientação ou obriga-
ção para que suas concessionárias 
de energia elétrica implantem siste-
mas de segurança cibernética. Nos 
EUA, há regulamentos específicos 
de proteção cibernética para evitar 
ataques. Estamos oito a dez anos 
atrasados aos EUA nesta matéria”, 
pontua Dymitr Wajsman, presidente 
da UTC América Latina (UTCAL).

Assim como os EUA, a União Eu-
ropeia conta com procedimentos si-
milares que recomendam e obrigam 
as instituições elétricas, as conces-
sionárias, a se protegerem. Aqui, as 
empresas, principalmente as que 
têm matriz estrangeira, possuem 
algum nível de proteção, já leram ou 
conhecem as diretrizes internacio-
nais. Mas, como ressalta Wajsman, 
não existe orientação ou obrigação 
por parte da Aneel, do Operador Na-
cional do Sistema Elétrico (NOS) ou 
do Ministério de Minas e Energia. 

Globalmente, tensões geopo-
líticas aumentam os riscos poten-
ciais de ataques. As disputas entre 
a Rússia e a Ucrânia continuam a 
trazer sérias implicações. De acordo 
com o estudo “Bold steps to manage 
geopolitcal threats” da PwC, desde 
2014, os incidentes de segurança da 
informação promovidos por Estados 
mais que dobraram, enquanto aque-
les cometidos por hackers cresceram 
83%. Embora menos prevalentes, os 
ataques cibernéticos planejados por 
grupos terroristas tiveram um au-
mento de 24% nos últimos três anos, 
conforme aponta o levantamento. 
Em média, 10% das ameaças ciber-
néticas no mundo são promovidas 
hoje por governos. 

O estudo mostrou que as re-
giões mais afetadas por ataques 
cometidos por hackers, que mui-
tas vezes agem motivados por 
questões políticas e ideológicas, 
são Europa (21% dos incidentes), 
Ásia e Pacífico (21%), em seguida, 
aparecem Oriente Médio e África 
(18%), América do Norte (17%) e 
América do Sul (17%). No Brasil, 
a instabilidade política e econô-
mica deu origem a uma onda de 
incidentes cometidos por hackers. 
Em 2016, diversos sites do gover-
no ficaram fora do ar durante as 
Olimpíadas devido a ações do gru-
po Anonymous.
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de energia ucranianas, interrom-
pendo o fornecimento de eletrici-
dade aos consumidores.

Existem grupos 
de hackers 
direcionados 
à indústria de 
energia. No ano 
passado, a Aneel 
sofreu ataque 
pelo grupo 
Anonymous. 
O hacktivismo 
tem sido vetor 
importante 
de ataque ao 
setor. Naquele 
momento foi 
devido à mudança 
tarifária
Eduardo Batista,  
da PwC

Dymitr Wajsman,  
da UTCAL
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Especificamente no setor elé-
trico brasileiro, o estudo “Impac-
tos econômicos dos ataques ciber-
néticos no setor elétrico brasileiro 
e alternativas de mitigação”, ela-
borado do pelo CPqD para a Utili-
ties Telecom & Technology Council 
América Latina (UTCAL), apontou 
que a cada minuto de interrupção 
no fornecimento de energia, o País 
perde R$ 5.063.384 e, a cada hora, 
são R$ 303.803.013.  

Diversos fatores agravam a vulne-
rabilidade do setor elétrico: a imprevi-
sibilidade dos ataques cibernéticos que 
evoluem mais rápido que as contrame-
didas; a dificuldade de implantar atua-
lizações de segurança no legado ou de 
realizar testes de simulação de ata-
que e avaliação de vulnerabilidade; o 
compartilhamento de informações de 
ameaças, vulnerabilidades, incidentes 
e mitigação; a segurança da informa-
ção para a maioria das concessionárias; 
e as incertezas regulatórias (ou inexis-
tência regulatória) em cibersegurança 
para o setor de energia.

Perdas com interrupção  
de energia no Brasil

por minuto

por hora

Fonte: Estudo CPqD para a Utilities Telecom & Technology Council América 
Latina (UTCAL)

A maioria dos países desenvolvi-
dos, com destaque para os Estados 
Unidos e as nações da União Euro-
peia, já construiu frameworks de se-
gurança para o setor elétrico. O Bra-
sil está atrasado neste sentido. “O 
Brasil não tem políticas públicas, não 
tem nenhuma orientação ou obriga-
ção para que suas concessionárias 
de energia elétrica implantem siste-
mas de segurança cibernética. Nos 
EUA, há regulamentos específicos 
de proteção cibernética para evitar 
ataques. Estamos oito a dez anos 
atrasados aos EUA nesta matéria”, 
pontua Dymitr Wajsman, presidente 
da UTC América Latina (UTCAL).

Assim como os EUA, a União Eu-
ropeia conta com procedimentos si-
milares que recomendam e obrigam 
as instituições elétricas, as conces-
sionárias, a se protegerem. Aqui, as 
empresas, principalmente as que 
têm matriz estrangeira, possuem 
algum nível de proteção, já leram ou 
conhecem as diretrizes internacio-
nais. Mas, como ressalta Wajsman, 
não existe orientação ou obrigação 
por parte da Aneel, do Operador Na-
cional do Sistema Elétrico (NOS) ou 
do Ministério de Minas e Energia. 

Globalmente, tensões geopo-
líticas aumentam os riscos poten-
ciais de ataques. As disputas entre 
a Rússia e a Ucrânia continuam a 
trazer sérias implicações. De acordo 
com o estudo “Bold steps to manage 
geopolitcal threats” da PwC, desde 
2014, os incidentes de segurança da 
informação promovidos por Estados 
mais que dobraram, enquanto aque-
les cometidos por hackers cresceram 
83%. Embora menos prevalentes, os 
ataques cibernéticos planejados por 
grupos terroristas tiveram um au-
mento de 24% nos últimos três anos, 
conforme aponta o levantamento. 
Em média, 10% das ameaças ciber-
néticas no mundo são promovidas 
hoje por governos. 

O estudo mostrou que as re-
giões mais afetadas por ataques 
cometidos por hackers, que mui-
tas vezes agem motivados por 
questões políticas e ideológicas, 
são Europa (21% dos incidentes), 
Ásia e Pacífico (21%), em seguida, 
aparecem Oriente Médio e África 
(18%), América do Norte (17%) e 
América do Sul (17%). No Brasil, 
a instabilidade política e econô-
mica deu origem a uma onda de 
incidentes cometidos por hackers. 
Em 2016, diversos sites do gover-
no ficaram fora do ar durante as 
Olimpíadas devido a ações do gru-
po Anonymous.
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Uma das consequências da 
falta de regras é que não existe 
obrigação de reportar ataques, 
a exemplo do que ocorre em 
outros setores. Assim, a não 
ser que o ataque cause graves 
consequências — como apagar 
cidades, o que ainda não ocor-
reu —, ninguém toma conheci-
mento. “Se o ataque foi sucesso 
em uma determinada empresa, 
pode ser em outra que não to-
mou conhecimento do proble-
ma”, aponta Wajsman.

O que existiu no Brasil foi 
um workshop realizado pela 
Aneel, em outubro de 2016, 
em parceria com a UTC Amé-
rica Latina (UTCAL). Nele, a 
Cemig contou que implan-
tou, em julho de 2015, um 
plano de contingência para 
ataques cibernéticos abran-
gendo 13 das 70 usinas, e o 
ONS divulgou que a meta 
para 2018 era desenvolver 
roadmap de segurança ciber-
nética unificado; implanta-
ção do SGCN; implantação da 
nova arquitetura para a rede 
de gerenciamento de energia 
REGER; revisão da arquitetu-
ra de web application firewall 
(WAF); expansão da gestão 
de identidades; implantação 
do novo serviço gerenciado 
de segurança (MSS); e desen-
volvimento de um programa 
contínuo de conscientização. 

Com a modernização das redes, 
tornando-se cada vez mais inteli-
gentes, as vulnerabilidades tendem 
a aumentar. De acordo com Eduar-
do Batista, sócio da PwC Brasil, as 
redes de operação, via de regra no 
Brasil, ainda estão segregadas, mas 
como há conexão entre as redes de 
tecnologia da informação e as de 
operação (OT), existem ameaças. 
“Caso a rede de operação seja inva-
dida, haverá impacto maior que uma 
invasão a computadores, podendo 
causar uma catástrofe. Existem 
grupos de hackers direcionados à 
indústria de energia. No ano passa-
do, a Aneel sofreu ataque pelo gru-
po Anonymous. O hacktivismo tem 
sido vetor importante de ataque ao 
setor. Naquele momento foi devido 
à mudança tarifária”, diz Batista.

Batista alerta que as principais 
fragilidades acontecem porque o 
sistema de operação tem padrão de 
funcionamento, muitas vezes, defi-
nido pelo fabricante e está conectado 
à rede ou à infraestrutura de alto ris-
co sem que as companhias apliquem 
os critérios de segurança ou façam 
revisão periódica de segurança. “Os 
sistemas e a estrutura ficam com 
acessos com brechas de segurança 
que podem ser exploradas por ata-
cantes. Outro aspecto importante é 
que, além de não termos aplicação 
de parâmetros de segurança, usam 
redes de TI para monitorar redes de 
operação de missão crítica, gerando 
conexão entre as redes e trazendo 
insegurança maior”, destaca. 

Magnus Santos, gerente da PwC 
Brasil, acrescenta que como os sis-
temas de OT são muito particulares, 
com especificações do sistema e não 
triviais como ocorrem em TI, os ata-
ques tendem a ser direcionados a 
funcionários para buscar privilégios 
que possam ser usados para obter 
algo. “O atacante faz uma pesquisa 
prévia do funcionário para pegar as 
informações e, assim, fazer ataque 
direcionado a determinada pessoa, 
comprometendo a máquina e conse-
guindo entrar no sistema. É bem so-
fisticado”, completa Santos. 

A maior integração das redes de 
TI e OT abre, do ponto de vista de 
segurança, brechas para atacantes 
buscarem alternativas e novas for-
mas para atacarem a rede. A porta 
de entrada para tais vulnerabilidades 
vem, muitas vezes, pelos sistemas 
de tecnologia, com atacantes usando 
táticas de business e-mail compro-
mise (BEC), pela qual buscam na in-
fraestrutura brechas para conseguir, 
por exemplo, desviar dinheiro da em-
presa se passando por funcionário. 
“Enxergamos que isto vá ser uma 
grande vulnerabilidade”, diz Rodrigo 
Garcia, diretor de canais e vendas da 
Trend Micro. 

Já Rafael Pontes, gerente de 
consultoria em utilities da Sonda, é 
mais ponderado. Segundo ele, como 
as redes para comandos remotos 
nas subestações, por exemplo, são 
próprias, sem acesso à internet e 
usando protocolos fechados, isto, 
de certa maneira, segura a evolução 
tecnológica, mas também dificul-
ta a invasão. “Os equipamentos na 
ponta usam protocolos específicos 
dos fornecedores de grandes trans-
formadores e medidores, que fazem 
softwares específicos. Não fica tão 
vulnerável, mas a tendência é uma 
hora se modernizar e ir para produ-
tos de mercado”, assinala.  

A InforChannel solicitou entre-
vistas a diversas empresas distri-
buidoras de energia. A AES Brasil e 
a CPFL declinaram conceder entre-
vista, enquanto a Cemig afirmou que 
está estruturando o seu programa de 
segurança cibernética e, neste mo-
mento, trata o assunto como reser-
vado. A Aneel e o Operador Nacional 
do Sistema Elétrico (ONS) também 
se negaram a dar entrevista. 

Europa

Ásia e Pacífico

Oriente Médio e África

América do Norte

América do Sul

Eduardo Batista,  
da PwC

Rodrigo Garcia,  
da Trend Micro
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Atenta ao novo momento de 
conexão no Brasil, D-Link 
reestrutura programa de 

canais local com atendimento ex-
clusivo a provedores regionais, os 
ISPs. Segundo Taciano Pugliesi, 
gerente de Vendas e responsável 
por esta área na D-Link, ideia é 
aumentar revendas em 30% e ISPs 
em 40% neste ano. 

Está de casa nova. Como foi  
desenhada essa estratégia?
Viemos para cá no fim do ano pas-
sado. Em outubro, mais ou menos. 
Fomos para Barueri, em 2013 aproxi-
madamente, porque tínhamos esto-
que próprio lá. Por uma questão de 
agilizar a logística e ter um controle 
maior. Só que no Brasil, antes de fe-
char uma parceria, é preciso analisar 
se faz sentido fiscalmente. Somente 
se a parte fiscal fizer sentido pode 
se avançar para a parte comercial. 
No final das contas, para nós, pelas 
inúmeras questões tributárias, não 
ficou vantajoso manter o estoque lá. 
Antes tínhamos o estoque em São 
Paulo. Acabamos indo pelo mesmo 
caminho do mercado, que passou 
a operar do Espírito Santo. Assim, 
fechamos o estoque em SP. Foi um 
período de aprendizado.  

Qual foi o principal  
aprendizado que tirou  
dessa fase?
Além da parte fiscal, aprendemos 
a ter foco no nosso core business. 
Ter um estoque próprio implica em 
manter funcionários, maquinários, 
ou seja, um universo de coisas que 
não é o seu dia a dia. Por um lado, 
ganhamos agilidade, mas por ou-
tro vieram problemas adicionais à 
nossa operação para gerenciar. Por 
fim, fechando a conta na última 
linha, não vale a pena. 

A D-Link está no Brasil  
desde quando?
Oficialmente abrimos escritório 
aqui em 2002. Mas já atuávamos 
via parceiro de distribuição, que já 
fazia RMA para nós desde 2000. 
Então, efetivamente, estamos no 
Brasil há 18  anos. 

Que balanço você faz da  
atuação no País?
A D-Link participou da história da 
internet no Brasil. Quando che-
gamos aqui, ainda não existia a 
banda larga, era linha discada. Pe-
gamos, então, a entrada de wire-
less e a banda larga. No começo, a 
operação era muito forte no ADSL, 
já que as operadoras não entrega-
vam isso de graça. Inicialmente, as 
operadoras e SMB eram as princi-
pais fontes de receita da empresa. 
Era uma briga gigantesca.

de um roteador mais potente 
com melhores recursos. Então 
passamos a nos posicionar como 
fornecedor de outras opções para 
o mercado. No mercado corpo-
rativo também muda. Antes, 
toda a infra era inhouse. A cloud 
mudou também a maneira de se 
consumir conexão. A obrigação de 
emissão de nota fiscal eletrônica 
também foi outra demanda. O 
link de internet e o equipamento 
que gerencia passaram a ser fun-
damentais nas empresas.

Como impactou no seu  
canal de distribuição?
O grande crescimento de acesso à 
internet no Brasil está via ISPs. Os 
provedores regionais, os ISPs, aca-
bam atuando como se fossem as 
grandes telcos dentro das grandes 
cidades. Em 2017, 77% das novas 
conexões vieram dos ISPs. Há cer-
ca de dois anos, a D-Link já vendia 
de forma indireta para os ISPs e 
quem tinha o relacionamento com 
esse canal era o parceiro. Então, 
passamos a atender via canal, 
mais próximo aos ISPs, entenden-
do o que poderíamos melhorar. 
Passamos a ter um atendimento 
direto de suporte a eles. Nesse 
momento, dividimos o nosso 
programa de canal. Antes, tinha 
somente uma vertical voltada a 
revendas. Agora temos também 
uma voltada aos ISPs. 

Como está estruturada  
a sua operação e quais  
os planos para 2018?
Atendemos operadoras de forma 
direta e temos cerca de 70% 
via canal. Queremos em 2018 
aumentar as nossas revendas 
de SMB e corporativo em até 
30%, e os nossos provedores em 
40%. Separamos o programa de 
canal em Gold, Silver e Register. 
Aplicamos rebates em torno de 
2% no Gold e 1% para o Silver. Os 
aumentos desejados são para 
essas categorias. 

Readaptação do canal
E como foi o impacto  
da migração do cabo  
para wireless?
No início, o notebook era muito 
caro e a mobilidade ainda não 
era realidade nas empresas. Para 
montar uma infraestrutura de TI, 
o cabo também era o mais barato. 
Foi uma jornada que enfrentamos 
para incentivar essa migração. 
Primeiro, caiu o custo de note-
book, depois, a legislação brasi-
leira permitiu acessos e custos 
mais baratos para fabricação 
local de notebooks. A mobilida-
de entrou em pauta realmente e 
começamos a ver a ascensão do 
wireless. Ao mesmo tempo, as 
pessoas passam a ter um note-
book pessoal e começam a com-
partilhar a conexão de internet. 
Surgem os roteadores, inclusi-
ve os sem fio, e começamos a 
agregar mais equipamentos para 
usuário final. Abrimos o nosso 
leque. Junto com a mobilidade 
vem a massificação de vídeos e a 
necessidade de boa conexão. 

Como isso impactou  
a sua operação?
Em 2010, mais ou menos, as 
operadoras passaram a entregar 
modem e roteador. Isso mudou 
para nós porque o usuário final 
passou a receber um equipamento 
que vendíamos. Por outro lado, a 
internet passa a viver um momen-
to diferente: a massificação dos 
vídeos. Nesse momento, houve 
uma proliferação de dispositivos 
para conexão com a internet. A 
operadora oferecia o equipamento 
básico. Atendemos a essa deman-
da por conexão melhor.

Como avalia as oportunidades  
no Brasil?
Ainda não temos cobertura com-
pleta de internet. Se fala algo 
como 60% dos domicílios com 
conexão. É pouco e tem muito 
a crescer. Com a evolução das 
necessidades, o usuário precisa 
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N ão é exatamente nova a força das 
grandes empresas multinacionais 
no mercado brasileiro de distri-

buição de TI. Ingram Micro, ScanSource, 
Tech Data e Westcon-Comstor, para citar 
apenas algumas das maiores, estão por 
aqui há muito tempo. Nos últimos cin-
co anos, no entanto, estas companhias 
têm fortalecido posições no país e se 
consolidado como os players a serem 
batidos – o que nem de longe signifi-
ca que não tenham desafios a superar 
e uma estratégia muito bem definida 
para o futuro no nosso mercado.

“Há uma consolidação [no mer-
cado brasileiro de distribuição de TI], 
de certa forma muito provocada pela 
entrada das multinacionais”, explica 
Mariano Gordinho, presidente execu-
tivo da Associação Brasileira de Dis-
tribuidores de TI, a Abradisti. “É uma 
tendência também de outros merca-
dos mais maduros”.

Para Gordinho, há explicações para 
o movimento, mas o principal deles é a 
capacidade financeira das companhias 
estrangeiras. No passado, a indústria 
comumente nomeava uma empresa de 
distribuição e dava prazos elásticos de 
pagamento (tipicamente 90 dias), o que 
permitia caixa positivo para um negócio 
com grande necessidade de capital de 
giro. “As companhias conseguiam finan-
ciar a operação com dinheiro da própria 
indústria”, conta.

Com o passar dos anos e o custo 
do capital crescendo particularmen-
te no Brasil, mas também no mundo 
todo, a indústria começou a mudar 
as condições de pagamento, redu-
zindo prazos, ao mesmo tempo em 
que o varejo passou a pedir maiores 
tempos de pagamento. Isso levou o 
mercado de distribuição a trabalhar 
com caixa negativo. A necessidade de 
capital de giro e o custo elevado de 
capital deram um novo papel às dis-
tribuidoras, a de financiadoras. Nes-
se jogo as melhores condições ficam 
com as multinacionais, que captam 
dinheiro a custos menores.

Jorge Sukarie, presidente do conse-
lho da Associação Brasileira das Em-
presas Software, a Abes, explica que as 
multinacionais rapidamente assumi-
ram a liderança não só no Brasil, mas 
também em outras regiões do mundo, 
uma vez que são empresas globais. “É 
um fenômeno que veio com a globali-
zação, e que já acontece no mercado de 
TI há bastante tempo”.
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A hora 
dos gringos

e a vez 

Mercado brasileiro de distribuição de TI se consolida  
em torno das grandes multinacionais, capazes de operar  

como financiadores das revendas e suportar 
marketplaces na nuvem

Com a palavra, os distribuidores
Ingram Micro
Sede: Irvine, Califórnia, EUA; Filial no Brasil 
desde 1997; Porta-voz: Luis Lourenço, 
executivo-chefe para o Brasil da Ingram Micro

A Ingram Micro atua no Brasil desde 1997. Como a empresa 
avalia os mais de 20 anos de presença no País?
Lourenço: Obviamente, passamos por desafios nesse período. 
Nos últimos anos, por exemplo, o país sofreu uma crise 
econômica complexa e com impactos sociopolíticos profundos. 
Apesar disso, ficamos mais fortes. Temos escritórios regionais 
em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Porto 
Alegre e Recife e seguimos em curva ascendente no mercado 
nacional. Assim, nossa avaliação desse período em que 
estamos no Brasil é extremamente positiva.

Qual a importância da filial brasileira da  
IM para a matriz americana?
Lourenço: O desempenho da Ingram Micro no Brasil 
tem sido muito bom e reforça a nossa importância para 
a matriz. Neste início de 2018 estamos registrando 
crescimento de faturamento cinco vezes maior que o do 
mercado de tecnologia como um todo, e um aumento da 
nossa equipe: em 2011 tínhamos 110 profissionais e no ano 
passado chegamos a 550.

Há uma tendência de concentração no mercado brasileiro de 
distribuição de TI. A que isso se deve, em sua opinião?
Lourenço: Empresas como a Ingram Micro sabem interpretar 
o avanço das novas tecnologias e as mudanças do mercado, e 
reagir rapidamente às demandas de fabricantes, revendedores 
e clientes finais. Há 30 ou 40 anos a distribuição não existia.  
Hoje, é extremamente relevante para atender as fabricantes 
que ditam tendências. Mas, para isso, é preciso acompanhar 
as principais mudanças no universo da TI, ter reputação, fôlego 
financeiro e políticas claras e sérias de governança corporativa.
 
O mercado de distribuição vem sendo fortemente 
impactado pela nuvem. Como a IM se preparou e vem se 
saindo neste novo cenário?
Lourenço: A Ingram Micro transformou o modo de fazer 
negócios e tem ajudado a modificar o processo de transição 
da revenda. Entendemos que era preciso, primeiramente, 
ajudar a revenda a entender a nuvem e suas oportunidades 
de negócios. Depois, oferecemos as soluções e ajudamos a 
entrada em contas em que eventualmente a revenda ainda 
não participava, bem como a fazer parcerias com outros canais 
para compartilhar conhecimento, serviços e oferta de soluções.

Em que tecnologias a empresa aposta para o futuro?
Lourenço: Nuvem continua muito forte e as revendas estão 
assimilando cada vez mais essa grande oportunidade 
de negócios. Outras tendências como Big Data, IoT, VR 
(realidade virtual) e a transformação digital (DX) também já 
se mostram como um caminho a ser perseguido pelo canal 
que quer atender clientes finais em busca de inovação, 
eficiência e competitividade.

Com a capacidade financeira elevada, o 
que falta às multinacionais de distribuição 
que atuam no Brasil, ao menos no primeiro 
momento, é a conquista dos clientes – o 
que se resolve com as fusões e aquisições. 
Afinal, a compra de uma empresa nacional 
é também a aquisição de uma clientela. 
Esta estratégia permite agilizar o cresci-
mento no mercado local.

Segundo Gordinho, são companhias 
que analisam opções de compra o tempo 
todo. Mesmo no Brasil, onde há complica-
dores como a estrutura trabalhista e tri-
butária, tornando o ambiente de negócios 
mais complexo, as aquisições de distribui-
dores nacionais foram comuns nos últimos 
cinco anos e isso não deve mudar. “É es-
tratégia comum no mundo todo, não só no 
Brasil”, diz.

Papel na nuvem
Para Sukarie, a grande mudança pela 
qual passa o mundo da distribuição de 
TI no mundo, e que também pende a 
favor das empresas multinacionais, é 
a computação em nuvem. Junto com 
isso há uma mudança drástica no pró-
prio papel dos canais, sejam revendas, 
integradores ou mesmo distribuido-
res, que passam a ser pressionados 
por uma nova forma de comercializa-
ção de produtos na forma de soluções 
com maior valor agregado. 

“O que vimos ao longo dos anos foi 
uma mudança de postura na oferta de ser-
viços: [os distribuidores] deixaram de ser 
movimentadores de caixa. No que eram 
especialistas, importar e comprar grandes 
volumes com preço diferenciado, deixou de 
ser uma necessidade”.

Há então uma preocupação 
dos distribuidores, particular-

mente os multinacionais, 
em montarem ofertas de 
marketplace, portais em 
que o revendedor possa 
acessar software, montar 
soluções e então ofere-

cer aos clientes. Ele ainda 
tem, em suma, o papel de 

vendedor de hardware, mas 
também se torna dono de uma 

infraestrutura em nuvem e é capaz 
de estimular os canais a formularem 

soluções das mais diversas e a colabo-
rarem entre si em projetos.

“O que mudou é a forma de entrega 
do software, a capacidade de integrar so-
luções continua fundamental”, ressalta 
Sukarie. “O hardware continua sendo, de 
certa forma, entregue fisicamente”.

Westcon-Comstor
Sede: Tarrytown, Nova Iorque, EUA; Opera no Brasil 
desde 1999; Porta-voz: Humberto Menezes,  
diretor geral da Westcon-Comstor no Brasil

Como você avalia as mudanças do mercado 
nacional de distribuição de TI desde a 
entrada da Westcon?
Menezes: Foi um crescimento estupendo. A 
empresa já vinha crescendo quando assinou 
contratos com Cisco, e área de segurança sempre 
foi muito importante a partir dos acordos com 
grandes fabricantes. Mesmo em épocas de crise, 
como em 2008, apresentou crescimento muito 
forte. O mercado de TI muda a cada seis meses 
de maneira que chega a ser assustadora. Em 
2004 não se falava de cloud. Não se falava sequer 
de smartphone. Empresas desapareceram foram 
adquiridas etc. O que mais sinto nos últimos 
três ou quatro anos é a mudança no modelo de 
negócios e como as empresas usam a tecnologia 
para se transformarem, e não há transformação 
sem uso de tecnologia da informação. Neste 
contexto atual a distribuição é um facilitador de 
negócios, pois trabalha exatamente na redução 
da complexidade.

O mercado de distribuição de TI vem sendo 
fortemente impactado pela nuvem. Como 
a empresa se preparou e vem se saindo 
neste novo cenário?
Menezes: Estamos no meio do caminho entre 
o fabricante que ainda não está totalmente 
preparado para vender serviços, vende produtos 
como vem sendo feito há 30 ou 40 anos, e o 
cliente que quer comprar serviços, mesmo de 
infraestrutura. E o distribuidor precisa ser o agente 
financeiro. Há bancos que operam desta forma 
e são brokers que possibilitam uma integradora 
vender e receber a prazo. A dificuldade é pagar à 
vista e vender como serviço. É a transferência de 
CAPEX (despesas de capital) por OPEX (despesas 
operacionais). Com a velocidade da obsolescência, 
em que um servidor em seis meses deixa de ter 
o melhor processador, é muito mais vantajoso 
comprar um serviço em que o equipamento 
passou a estar virtualizado em algum lugar, e o 
fornecedor se encarrega de cuidar de tudo.

Em que tecnologias a empresa aposta  
para o futuro?
Menezes: Muitos fabricantes estão indo 
para o modelo de nuvem e é fatal que 
mais de 50% do negócio de TI seja serviço. 
Plataforma, software, infraestrutura: tudo 
como serviço. Ainda haverá infraestrutura 
híbrida, mas hoje não se compra mais nada. 
Nossa vida pessoal é toda por assinatura.
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N ão é exatamente nova a força das 
grandes empresas multinacionais 
no mercado brasileiro de distri-

buição de TI. Ingram Micro, ScanSource, 
Tech Data e Westcon-Comstor, para citar 
apenas algumas das maiores, estão por 
aqui há muito tempo. Nos últimos cin-
co anos, no entanto, estas companhias 
têm fortalecido posições no país e se 
consolidado como os players a serem 
batidos – o que nem de longe signifi-
ca que não tenham desafios a superar 
e uma estratégia muito bem definida 
para o futuro no nosso mercado.

“Há uma consolidação [no mer-
cado brasileiro de distribuição de TI], 
de certa forma muito provocada pela 
entrada das multinacionais”, explica 
Mariano Gordinho, presidente execu-
tivo da Associação Brasileira de Dis-
tribuidores de TI, a Abradisti. “É uma 
tendência também de outros merca-
dos mais maduros”.

Para Gordinho, há explicações para 
o movimento, mas o principal deles é a 
capacidade financeira das companhias 
estrangeiras. No passado, a indústria 
comumente nomeava uma empresa de 
distribuição e dava prazos elásticos de 
pagamento (tipicamente 90 dias), o que 
permitia caixa positivo para um negócio 
com grande necessidade de capital de 
giro. “As companhias conseguiam finan-
ciar a operação com dinheiro da própria 
indústria”, conta.

Com o passar dos anos e o custo 
do capital crescendo particularmen-
te no Brasil, mas também no mundo 
todo, a indústria começou a mudar 
as condições de pagamento, redu-
zindo prazos, ao mesmo tempo em 
que o varejo passou a pedir maiores 
tempos de pagamento. Isso levou o 
mercado de distribuição a trabalhar 
com caixa negativo. A necessidade de 
capital de giro e o custo elevado de 
capital deram um novo papel às dis-
tribuidoras, a de financiadoras. Nes-
se jogo as melhores condições ficam 
com as multinacionais, que captam 
dinheiro a custos menores.

Jorge Sukarie, presidente do conse-
lho da Associação Brasileira das Em-
presas Software, a Abes, explica que as 
multinacionais rapidamente assumi-
ram a liderança não só no Brasil, mas 
também em outras regiões do mundo, 
uma vez que são empresas globais. “É 
um fenômeno que veio com a globali-
zação, e que já acontece no mercado de 
TI há bastante tempo”.
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A hora 
dos gringos

e a vez 

Mercado brasileiro de distribuição de TI se consolida  
em torno das grandes multinacionais, capazes de operar  

como financiadores das revendas e suportar 
marketplaces na nuvem

Com a palavra, os distribuidores
Ingram Micro
Sede: Irvine, Califórnia, EUA; Filial no Brasil 
desde 1997; Porta-voz: Luis Lourenço, 
executivo-chefe para o Brasil da Ingram Micro

A Ingram Micro atua no Brasil desde 1997. Como a empresa 
avalia os mais de 20 anos de presença no País?
Lourenço: Obviamente, passamos por desafios nesse período. 
Nos últimos anos, por exemplo, o país sofreu uma crise 
econômica complexa e com impactos sociopolíticos profundos. 
Apesar disso, ficamos mais fortes. Temos escritórios regionais 
em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Porto 
Alegre e Recife e seguimos em curva ascendente no mercado 
nacional. Assim, nossa avaliação desse período em que 
estamos no Brasil é extremamente positiva.

Qual a importância da filial brasileira da  
IM para a matriz americana?
Lourenço: O desempenho da Ingram Micro no Brasil 
tem sido muito bom e reforça a nossa importância para 
a matriz. Neste início de 2018 estamos registrando 
crescimento de faturamento cinco vezes maior que o do 
mercado de tecnologia como um todo, e um aumento da 
nossa equipe: em 2011 tínhamos 110 profissionais e no ano 
passado chegamos a 550.

Há uma tendência de concentração no mercado brasileiro de 
distribuição de TI. A que isso se deve, em sua opinião?
Lourenço: Empresas como a Ingram Micro sabem interpretar 
o avanço das novas tecnologias e as mudanças do mercado, e 
reagir rapidamente às demandas de fabricantes, revendedores 
e clientes finais. Há 30 ou 40 anos a distribuição não existia.  
Hoje, é extremamente relevante para atender as fabricantes 
que ditam tendências. Mas, para isso, é preciso acompanhar 
as principais mudanças no universo da TI, ter reputação, fôlego 
financeiro e políticas claras e sérias de governança corporativa.
 
O mercado de distribuição vem sendo fortemente 
impactado pela nuvem. Como a IM se preparou e vem se 
saindo neste novo cenário?
Lourenço: A Ingram Micro transformou o modo de fazer 
negócios e tem ajudado a modificar o processo de transição 
da revenda. Entendemos que era preciso, primeiramente, 
ajudar a revenda a entender a nuvem e suas oportunidades 
de negócios. Depois, oferecemos as soluções e ajudamos a 
entrada em contas em que eventualmente a revenda ainda 
não participava, bem como a fazer parcerias com outros canais 
para compartilhar conhecimento, serviços e oferta de soluções.

Em que tecnologias a empresa aposta para o futuro?
Lourenço: Nuvem continua muito forte e as revendas estão 
assimilando cada vez mais essa grande oportunidade 
de negócios. Outras tendências como Big Data, IoT, VR 
(realidade virtual) e a transformação digital (DX) também já 
se mostram como um caminho a ser perseguido pelo canal 
que quer atender clientes finais em busca de inovação, 
eficiência e competitividade.

Com a capacidade financeira elevada, o 
que falta às multinacionais de distribuição 
que atuam no Brasil, ao menos no primeiro 
momento, é a conquista dos clientes – o 
que se resolve com as fusões e aquisições. 
Afinal, a compra de uma empresa nacional 
é também a aquisição de uma clientela. 
Esta estratégia permite agilizar o cresci-
mento no mercado local.

Segundo Gordinho, são companhias 
que analisam opções de compra o tempo 
todo. Mesmo no Brasil, onde há complica-
dores como a estrutura trabalhista e tri-
butária, tornando o ambiente de negócios 
mais complexo, as aquisições de distribui-
dores nacionais foram comuns nos últimos 
cinco anos e isso não deve mudar. “É es-
tratégia comum no mundo todo, não só no 
Brasil”, diz.

Papel na nuvem
Para Sukarie, a grande mudança pela 
qual passa o mundo da distribuição de 
TI no mundo, e que também pende a 
favor das empresas multinacionais, é 
a computação em nuvem. Junto com 
isso há uma mudança drástica no pró-
prio papel dos canais, sejam revendas, 
integradores ou mesmo distribuido-
res, que passam a ser pressionados 
por uma nova forma de comercializa-
ção de produtos na forma de soluções 
com maior valor agregado. 

“O que vimos ao longo dos anos foi 
uma mudança de postura na oferta de ser-
viços: [os distribuidores] deixaram de ser 
movimentadores de caixa. No que eram 
especialistas, importar e comprar grandes 
volumes com preço diferenciado, deixou de 
ser uma necessidade”.

Há então uma preocupação 
dos distribuidores, particular-

mente os multinacionais, 
em montarem ofertas de 
marketplace, portais em 
que o revendedor possa 
acessar software, montar 
soluções e então ofere-

cer aos clientes. Ele ainda 
tem, em suma, o papel de 

vendedor de hardware, mas 
também se torna dono de uma 

infraestrutura em nuvem e é capaz 
de estimular os canais a formularem 

soluções das mais diversas e a colabo-
rarem entre si em projetos.

“O que mudou é a forma de entrega 
do software, a capacidade de integrar so-
luções continua fundamental”, ressalta 
Sukarie. “O hardware continua sendo, de 
certa forma, entregue fisicamente”.

Westcon-Comstor
Sede: Tarrytown, Nova Iorque, EUA; Opera no Brasil 
desde 1999; Porta-voz: Humberto Menezes,  
diretor geral da Westcon-Comstor no Brasil

Como você avalia as mudanças do mercado 
nacional de distribuição de TI desde a 
entrada da Westcon?
Menezes: Foi um crescimento estupendo. A 
empresa já vinha crescendo quando assinou 
contratos com Cisco, e área de segurança sempre 
foi muito importante a partir dos acordos com 
grandes fabricantes. Mesmo em épocas de crise, 
como em 2008, apresentou crescimento muito 
forte. O mercado de TI muda a cada seis meses 
de maneira que chega a ser assustadora. Em 
2004 não se falava de cloud. Não se falava sequer 
de smartphone. Empresas desapareceram foram 
adquiridas etc. O que mais sinto nos últimos 
três ou quatro anos é a mudança no modelo de 
negócios e como as empresas usam a tecnologia 
para se transformarem, e não há transformação 
sem uso de tecnologia da informação. Neste 
contexto atual a distribuição é um facilitador de 
negócios, pois trabalha exatamente na redução 
da complexidade.

O mercado de distribuição de TI vem sendo 
fortemente impactado pela nuvem. Como 
a empresa se preparou e vem se saindo 
neste novo cenário?
Menezes: Estamos no meio do caminho entre 
o fabricante que ainda não está totalmente 
preparado para vender serviços, vende produtos 
como vem sendo feito há 30 ou 40 anos, e o 
cliente que quer comprar serviços, mesmo de 
infraestrutura. E o distribuidor precisa ser o agente 
financeiro. Há bancos que operam desta forma 
e são brokers que possibilitam uma integradora 
vender e receber a prazo. A dificuldade é pagar à 
vista e vender como serviço. É a transferência de 
CAPEX (despesas de capital) por OPEX (despesas 
operacionais). Com a velocidade da obsolescência, 
em que um servidor em seis meses deixa de ter 
o melhor processador, é muito mais vantajoso 
comprar um serviço em que o equipamento 
passou a estar virtualizado em algum lugar, e o 
fornecedor se encarrega de cuidar de tudo.

Em que tecnologias a empresa aposta  
para o futuro?
Menezes: Muitos fabricantes estão indo 
para o modelo de nuvem e é fatal que 
mais de 50% do negócio de TI seja serviço. 
Plataforma, software, infraestrutura: tudo 
como serviço. Ainda haverá infraestrutura 
híbrida, mas hoje não se compra mais nada. 
Nossa vida pessoal é toda por assinatura.
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Qual a importância do mercado 
de provedores de internet 
para o Brasil no momento?
Os provedores estão fazendo a inclusão 
digital. Atualmente, temos já 17% 
do mercado atendido por eles. São 
mais de 5 milhões de usuários em 
atendimento por provedores de acesso. 
Essas 5 milhões de pessoas estão 
em áreas que as grandes operadoras 
não iriam atuar. Nós estamos 
presentes em áreas onde as grandes 
operadoras não teriam interesse.

Quais os principais desafios 
para o futuro do setor?
Um grande desafio é a questão do 
financiamento. Estamos lutando 
por um Fundo Garantidor. Os 
provedores hoje não estão se 
expandindo mais por pura falta 
de financiamento. Está havendo 
uma dificuldade de colocar bens 
como garantia nos financiamentos.

Na sua opinião, o Plano Nacional 
de Internet das Coisas (IoT) abre 
uma nova realidade para Telecom?
Na verdade, ainda há muitas 
dúvidas sobre o IoT. Internet 
das Coisas não pode ser tratada 
como telecomunicações. Ela é 
internet, deve ser tratada como 
SVA - como uma camada acima 
das telecomunicações. Isso é 
muito importante porque há 
grandes diferenças tributárias. 
Outros países estão tratando 
IoT como internet. O Brasil 
deveria seguir essa tendência.
 

3 perguntas para  
Basílio Perez

Presidente da ABRINT fala sobre 
o impacto da IoT em Telecom. 
Leia a íntegra em www.inforchannel.com.br 

Foto:
divulgação
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Tech Data
Sede: Clearwater, Flórida, EUA; 
Operação reiniciada no Brasil em 2017, 
com aquisição de divisão da Avnet; 
Porta-voz: Carla Carvalho, diretora-
executiva da Tech Data para o Brasil

A Tech Data acaba de retornar ao mercado 
brasileiro. O que muda na Tech Data que saiu 
do Brasil para esta que volta?
Carvalho: Estivemos no Brasil até 2012. 
Naquele momento éramos mais focados 
em volume. Voltamos no ano passado com 
a aquisição da [unidade de soluções de 
tecnologia da] Avnet. Isso dentro da estratégia 
de expansão global e do novo modelo de 
distribuição, uma vez que ficar no modelo de 
volume tinha prazo de validade. Não agregava 
valor ao negócio. O perfil de volume ainda 
existe em outros mercados, mas não virá ao 
Brasil ou outros países da América Latina, com 
exceção do México. O mercado está mudando 
exatamente para isso: poucos players com 
braço de solução muito forte para ajudar na 
transformação dos clientes.

Qual a importância da filial brasileira para a 
matriz americana?
Carvalho: A expectativa [sobre a filial] é 
dobrar a operação brasileira em dois anos e 
aumentar o portfólio de soluções end-to-
end para oferecer aos canais. São os dois 
principais focos.

O mercado de distribuição de TI vem sendo 
fortemente impactado pela nuvem. Como 
a companhia se preparou e vem se saindo 
neste novo cenário?
Carvalho: Muito software hoje já está na 
nuvem, em SaaS. Os canais já viram que 
isso, ao longo do tempo, também é uma 
receita recorrente. A nuvem começou essa 
revolução. Veio para facilitar o intercâmbio 
de informações e o consumo de mais 
tecnologia sem grandes projetos. Temos 
um portal marketplace. Não é para cliente 
final, mas para nosso parceiro vender a 
própria solução para outros parceiros ou vir e 
montar a solução. Nós por trás fazemos toda 
a bilhetagem. Apostamos no marketplace, 
devemos crescer. De janeiro até junho temos 
nove parceiros, até o fim do ano teremos 30, 
senão mais. Esse é o número conservador.

Em que tecnologias a empresa aposta  
para o futuro?
Carvalho: Analytics, IoT e inteligência 
artificial. Esses três pilares são as grandes 
tendências, tanto lá fora como aqui. É nosso 
o posicionamento no mundo todo. Além 
das verticais de negócios saúde (healthcare), 
agrobusiness, manufatura e setor público.

Como a empresa avalia o tempo de presença no País?
Conde: Em 2011, a empresa decidiu expandir o alcance 
da unidade de negócios global de POS & Barcode para o 
Brasil com a aquisição da CDC, distribuidora que atuava 
neste segmento no país desde 1993. Em 2015, decidiu 
expandir o alcance da unidade de negócios global de 
comunicações para a América Latina com a aquisição 
da Network1. Os investimentos nestas importantes 
aquisições mostram o quanto o Brasil é relevante para a 
estratégia global da ScanSource.

O cenário político-econômico brasileiro não tem sido 
dos mais fáceis. O Brasil continua propício para as 
atividades da companhia?
Conde: A ScanSource vem crescendo acima da média do 
mercado mesmo durante o cenário desafiador dos últimos 
anos. Isto é fruto dos investimentos que a empresa tem 
feito no país e da confiança que nossos parceiros têm 
em nós. O Brasil segue ocupando a 6a posição no ranking 
dos maiores mercados de TIC do mundo, gerando assim 
grandes oportunidades de crescimento para as empresas 
que estão preparadas e que pensam no longo prazo.

Qual a importância da filial brasileira da SS  
para a matriz?
Conde: O Brasil está entre os países mais prioritários na 
estratégia global da ScanSource. A filial brasileira é hoje o 
centro de operações para a América Latina e tem linha de 
reporte direta para o presidente mundial da ScanSource. 
Isto mostra o quanto nossa região é relevante, além de 
nos dar muita visibilidade dentro da corporação.

O mercado de distribuição de TI vem sendo nos últimos 
anos fortemente impactado pela nuvem. Como a 
companhia se preparou e vem se saindo neste cenário?
Conde: O mercado de cloud computing está no topo da 
estratégia global da ScanSource. Em 2016, a empresa 
anunciou a aquisição da Intelisys Communications, 
distribuidor líder de serviços cloud e conectividade 
nos Estados Unidos. A aquisição acelerou a criação 
de novos modelos de negócios para cloud junto aos 
parceiros. No Brasil temos um portfólio robusto 
de soluções de nuvem voltado para o segmento 
corporativo, suportado por uma equipe dedicada para 
ajudar na transição para o modelo de receita recorrente.

Em que tecnologias a empresa aposta para o futuro?
Conde: Observamos que a era da transformação digital 
é agora. Não estamos mais falando de simplesmente 
vender tecnologia, mas sim de prover soluções que 
habilitam os clientes de nossos canais para a era digital. 
Para que isto seja possível, algumas tecnologias terão 
proeminência, como IoT, multicloud e nuvem inteligente, 
mobilidade, segurança da informação e tecnologias que 
habilitem um ambiente de trabalho digital.

ScanSource
Sede: Greenville, South Carolina, EUA
Operação no Brasil desde 2011, 
com a aquisição da CDC; Porta-voz: 
Alexandre Conde, presidente da 
ScanSource POS & Barcode
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78% DAS PMEs ESTÃO PROCURANDO 
UM PARCEIRO DE TI PARA AJUDÁ-LAS 
A MELHORAR SEUS PROCESSOS.1
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¹IDC InfoBrief, patrocinado pela Adobe, Transformação de negócios através de fluxos de trabalho de documentos inteligentes, abril de 2016
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S E T  T H E  PA G E  F R E E

Apresentamos a família 
Xerox® VersaLink®

A nova geração de impressoras 
da Xerox vai muito além da 
impressão, oferecendo soluções 
seguras, móveis, prontas  
para a nuvem e baseadas em 
aplicativos. Tudo facilmente 
customizado para processos 
específicos do cliente. Você 
adicionará valor, aumentará a 
fidelidade do cliente e gerará 
lucros a longo prazo.
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