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Q 
uando Infor Channel chegou 

ao mercado, a intenção era ser 

o principal elo de fomento de 

relacionamento e negócios para a cadeia 

de distribuição de TI no Brasil. Quase dois 

anos depois, a revista conseguiu chegar 

a esse patamar e mais, também ousou 

premiar empresas que se destacam na 

preferência de nossos leitores. 

Assim, apresentamos a primeira edição de 

A Escolha do Leitor. O prêmio foi desenhado 

para trazer as empresas que mais se destacam 

na opinião dos nossos leitores. Neste ano, foi 

feito em fases. Preparamos mudanças para o 

ano que vem. Aguardem.

Nesta edição, além do prêmio, trazemos 

também outros assuntos pertinentes à 

área, como a importância da segurança estar 

atenta às pessoas, que podem ser o elo mais 

fraco na estratégia de proteção das empresas. 

Também falamos sobre a metodologia Lean 

Digital, que auxilia na execução de projetos.

Boa leitura!
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O elo
mais

As pessoas ainda são  
a porta de entrada  
de vulnerabilidade nas 
empresas e os principais 
responsáveis pelo 
vazamento de informação 

fraco
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D o tripé da segurança da informação — pessoas, processos e tecnologia 
—, o fator humano é o elo mais fraco. Mesmo com todos os avanços 
nas ferramentas de proteção e aprimoramento nas políticas internas, 

as pessoas são as mais suscetíveis para ser a porta de entrada para amea-
ças nas corporações, além de serem o principal responsável pelos vazamen-
tos de informação. “Não é difícil implantar processos, o difícil é fazer as 
pessoas se adequarem a eles”, destaca Adriano Polidoro, gerente de tecno-
logia e sistemas da informação e comunicação (TSIC) da Sênior. 

Por isto, primeira recomendação às corporações, ao se desenharem um 
plano de segurança da informação, é investir na capacitação e na conscien-
tização dos funcionários. A política da empresa tem de ser de fácil entendi-
mento e deixar claro o que é e o que não é permitido, assim como divulgar 
— e constantemente revisar — a classificação das informações. “Se a pessoa 
não sabe se é confidencial, ela vai reverberar a informação”, diz Polidoro. 
Deve-se indicar, por exemplo, se o dado é público, de distribuição controla-
da, restrito (disponível a um grupo seleto de pessoas) ou confidencial.   
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C a s o s 
de vazamen-
to de informações 
sensíveis ou confidenciais, 
em momentos tão diversos 
como conversas de elevador 
ou em voos, tendem a ser 
bastante comuns. Para evitar 
isso, a política de segurança 
das empresas deve estar am-
plamente difundida entre os 
funcionários. Práticas como 
colocar etiqueta nos e-mails, 
nos documentos e pastas sal-
vos na rede da empresa, na in-
tranet, rede social corporativa 
e até nos murais de comuni-
cação, sinalizando a classifi-
cação de confidencialidade da 
informação, ajudam a mitigar 
o risco de vazamento. 

Para Vladimir Prestes, só-
cio-diretor da SearchInform 
Brasil, as grandes companhias 
já começam a entender que o 
que os funcionários fazem nos 
equipamentos corporativos 
deve ser monitorado, mas as 
médias e as pequenas empre-
sas, maioria no Brasil, não se 
atentam ainda a isso. “Essa 
é uma das áreas do Brasil 
onde tem muito espaço para 
crescer, porque, com o tem-
po, todos entenderão que a 
informação nunca vaza por si 
mesma e que por trás sempre 
tem o fator humano”, justifi-
ca. “No nosso entendimento, 
o melhor incidente é aque-
le que não aconteceu; e para 
prevenir os incidentes têm de 
ter o monitoramento cons-
tante”, completa, explicando 
que existem no mercado fer-
ramentas que podem ajudar a 
identificar, com antecedência, 
a intenção de uma pessoa fa-
zer algo ilícito. 

Esse monitoramento, con-
tudo, precisa seguir algumas 
regras para não violar limites  

“Não é difícil 
implantar 

processos, o 
difícil é fazer 
as pessoas se 
adequarem a 

eles

“As empresas devem 
ter uma pessoa tempo 
integral dedicada à área 
da segurança, olhando 
não só se a portaria 
está funcionando bem, 
mas antecipando quem 
são as pessoas que 
poderiam colocar a 
empresa em risco. 

Vladimir Prestes,  
da Search Inform

Adriano Polidoro,  
da Senior
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legais e 
éticos. Ele só 

pode ser feito nas infor-
mações que foram produzidas 

no equipamento fornecidos pela em-
presa e o funcionário deve estar ciente 
que está monitorado, com cláusula no 
contrato laboral. 

Outra recomendação de Pres-
tes é que as empresas tenham 
em seu quadro de funcionários a 
figura do chefe de segurança, que 
deve tanto primar pela segurança 
física quanto pela virtual, prote-
gendo as informações confiden-
ciais. “As empresas devem ter 
uma pessoa tempo integral dedi-
cada à área da segurança, olhan-
do não só se a portaria está fun-
cionando bem, mas antecipando 
quem são as pessoas que pode-
riam colocar a empresa em risco. 
E esta pessoa deve ter ferramen-
ta que permite monitorar todos 
os canais de informação usados 
na empresa, de e-mail, tráfego na 
internet, nuvem, pen drive, Skype 
etc.”, detalha. 

Roubo de dados
No entanto, o vazamento de in-
formações é apenas uma das vul-
nerabilidades embaixo do “fator 
humano”. A sociedade entendeu 
que há consequências para seus 
atos no mundo virtual e em um 
grande número de corporações a 
conscientização já passou da fase 
de explicar por que não se podem 
compartilhar senhas. Cresce, con-
tudo, os casos de roubo de dados 
e de informação. Para mitigá-los, 
as empresas também precisam 
criar políticas para capacitar seus 
colaboradores para identificar 
conteúdo malicioso.

O phishing está, cada vez mais 
aprimorado, por vezes incluindo 
dados como CPF e número da con-
ta no banco, o que induz a pessoa a 
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clicar. “O sequestro é um crime que 
migrou de pessoas para dados. Os 
vírus, malware e ransomware en-
tram por meio do computador de 
uma pessoa que clicou, na maior 
parte das vezes, achando que esta-
va fazendo certo”, ressalta Adriano 
Polidoro, da Sênior. 

  Mais sofisticados, os ata-
ques direcionados utilizam-se da 
fragilidade humana. O diretor de 
cibersegurança e serviços profis-
sionais da Cipher, Wolmer Godoi, 
conta um caso no qual o agres-
sor buscou o nome do acionista 
de uma companhia no website e 
a partir dele rastreou a família. 
“Ele criou um vírus para infectar 
o computador da filha do execu-
tivo, do computador passou para 
tablet e começou a monitorar a 
menina. O agressor mandou um 
dossiê para o pai para extorqui-
-lo”, explica, apontando para a 

necessidade de também prote-
ger o ambiente pessoal. 

Os ataques de phishing são os 
mais comuns, porque são fácies 
e baratos para produzir e são de 
massa. “Se o ataque conseguir 
que 1% clique é muita gente. O 
phishing é o número um de ata-
ques, porque está direcionado ao 
elo mais fácil que são as pessoas; 
e ainda falta muita educação nes-
se sentido”, diz Godoi. Mais uma 
vez, a constante capacitação é a 
ferramenta principal no combate 
a riscos como esse. As pessoas 
precisam ter arraigadas nelas a 
preocupação com a segurança. “As 
pessoas agem com o melhor sen-
so que podem julgar na situação, 
mas sem a capacitação correta 
acabam colocando em risco todo o 
desenho de negócios”, completa.  

Os integradores, parceiros e 
canais de distribuição, ao ven-

derem uma solução de seguran-
ça da informação, devem orien-
tar seus clientes que apenas a 
tecnologia não é o suficiente. 
Cabem a eles passar adiante as 
boas práticas para mitigação de 
riscos, com o estabelecimento de 
políticas, processos e um amplo 
trabalho de conscientização.  

Wolmer Godoi, da Cipher, 
destaca que os canais poderiam 
trabalhar no sentido de mudar 
a cultura brasileira de corretiva 
para preventiva. “Isto é um pro-
blema do brasileiro; primeiro tem 
o incêndio para depois olhar para 
o problema. Para mim, o mais 
importante é olhar para seguran-
ça com a visão para prevenção”, 
defende. Contar com ajuda de 
consultoria que contribua com 
sua experiência para implantar 
boas práticas é uma das reco-
mendações do especialista.

Os usuários do universo digital 
estão cercados por chatboots, as-
sistentes virtuais e marketplaces, 
como recursos oferecidos para fa-
cilitar o seu dia a dia. Mas, ter um 
atendimento personalizado ainda 
parece atraente para garantir a sa-
tisfação de alguns clientes.

Embora a Transformação Digi-
tal esteja cada vez mais presente 
em nossas vidas, o fato é que a 
construção dos relacionamentos 
continua sendo uma ação estri-
tamente humana. E esse enten-
dimento é o maior valor agregado 
que sua revenda (de TI, ou não) 
pode oferecer aos clientes nos 
dias atuais.

As novidades que transformam 
e impulsionam a produtividade das 
pessoas e empresas são extrema-
mente úteis, só que não chegarão de 
forma automática à vida das compa-
nhias. Independente da forma como 

seu cliente procure a inovação, ele 
ainda terá dúvidas para escolher en-
tre as diferentes opções e precisará 
de suporte e apoio constante em seu 
processo de compra.

Nesse cenário, oferecer a digi-
talização, com canais variados de 
atendimento e com um portfólio 
de soluções amplo, é indispensá-
vel, mas não basta. Será justa-
mente a capacidade de identificar 
as necessidades e desejos do con-
sumidor, entregando algo único, 
que fará com que sua equipe seja 
verdadeiramente lembrada na hora 
de um novo projeto.

Ou seja, a combinação de ser-
viços e produtos inovadores com 
a venda consultiva e exclusiva 
tem se mostrado mais poderosa e 
vital a cada dia. Em uma era mar-
cada pela disponibilidade digital, 
o importante é deixar claro a seu 
cliente que é o seu time que está 

por perto para ajudá-lo a entender 
quais são os melhores caminhos a 
serem percorridos e como ele po-
derá fugir de eventuais problemas.

Lembre-se de que a Transfor-
mação Digital tem mudado o perfil 
de como nós compramos e usamos 
as ferramentas. Dentro de sua em-
presa, por exemplo, seu time está 
passando por profundas mudanças 
de competências e habilidades im-
pulsionadas pela Nuvem, Big Data, 
Mobilidade e Redes Sociais, entre 
outros conceitos, da mesma forma 
que o consumidor.

Por isso, é preciso estar atento 
aos objetivos reais que seus clientes 
querem resolver com todas essas 
inovações digitais. Ele precisa de 
uma nova suíte de gerenciamento 
de dados? Então, que tal também 
mostrar outras soluções que com-
plementem o pedido, gerando mais 
satisfação à entrega final?

A questão, portanto, está em 
juntar a inteligência digital com a 
solidez de um atendimento qualifi-
cado, capaz de avançar e evoluir em 
paralelo com a tecnologia. 

Mais do que entregar ferramen-
tas que permitam ao cliente moder-
nizar e transformar seu ambiente, a 
distribuição precisa trazer para si o 
papel de agente facilitador dessas 
mudanças, como parceiros de negó-
cios preparados para apoiar e simpli-
ficar essas aquisições.

Dessa forma, as distribuidoras e 
revendas continuarão a desempe-
nhar funções relevantes e rentáveis, 
em um mundo que precisa ser prá-
tico e rápido e, mesmo que não pa-
reça, segue sendo irrefutavelmente 
humano.

*Mariano Gordinho é diretor-executivo 

da Associação Brasileira da Distribuição 

de Tecnologia da Informação (Abradisti)

Wolmer Godoi,  
da Cipher
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Você escolheu e finalmente saíram os resultados. 

Foram mais de 116 mil votos e 20 marcas escolhidas 

nas 25 categorias do prêmio ‘A Escolha do Leitor’.  

Em sua primeira edição, a premiação lançada por  

Infor Channel teve o objetivo de apontar os 

fornecedores de TI e Telecom favoritos dos leitores.

A votação para o prêmio ocorreu em duas fases e 

durou de fevereiro até setembro.  Disponível no site, 

todo o elo da cadeia pôde participar da indicação e 

votação da marca. A partir de fevereiro de 2018, a 

votação foi parcialmente estimulada e espontânea, 

com algumas opções de empresas listadas em cada 

categoria, mas também permitindo a inclusão de 

novas opções. Vários fornecedores foram incluídos na 

lista de votação após serem citados pelos leitores. 

A partir de julho, com os resultados compilados, foi 

feita a segunda etapa com os 3 nomes mais votados 

de cada categoria para escolha final. Conheça agora os 

vencedores das 25 categorias conforme a preferência 

do leitor de Infor Channel. Em 2019, a votação será 

feita em somente uma fase com novas categorias.

116.396  116.396 116.396 

16.554 
SAP
16.554 
SAP

Categoria  
mais votada

Empresa 
mais votada

Total de votos Votos por região 
(em %)

33.684 
Proteção e Gerenciamento 
de Energia

33.684 
Proteção e Gerenciamento 
de Energia

33.684 
Proteção e Gerenciamento 
de Energia 

66

14

12
5

3
Norte

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Nordeste16.554 
SAP
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2º - Epson – 31.9%
3º - Zebra – 22.4%

Paulo Cesar Pereira,  
Gerente Comercial

Monica Herrero, CEO Brasil

2º - Certisign – 30.2%
3º - Soluti – 4.7%%

Fabiano Leite, Gerente  
de Marketing Digital Identity

Fabiano Ornelas,  
Diretor de Canais
2º - Lenovo – 38.8%
3º - Positivo – 11.5%

BEMATECH S/A

SERASA 
EXPERIAN DELL EMC

45,7%

65,1%
49,7%

Automação 
comercial

João Carlos Bolonha, Diretor, 
Google Cloud LATAM

2º - Amazon – 28.7%
3º - Microsoft – 14.9%

GOOGLE CLOUD56,4%

Cloud  
pública2º - T-Systems – 31.2%

3º - Sonda IT – 7.8%

2º - Qlik – 11.4%%
3º - Tableau – 9.9%

2º - HP – 11.8%
3º - Capgemini – 3.5%

STEFANINI

STEFANINI

61%

78,7% 84,7%

Aplicações e software corporativo

Business intelligence Outsourcing

MarceloBraga, Vice-Presidente IBM Cloud Brasil

2º - Stefanini – 35.8%
3º - Qlik – 22.7%

2º - VMWARE – 40.1%
3º - Hitachi Vantara – 15.6%

2º - Stefanini – 31.4%
3º - Google – 10.8%

IBM BRASIL LTDA

IBM BRASIL LTDA

41,5%

44.3% 57.8%

Business Analytics

Cloud privada Inteligência artificial

Certificação digital Desktop/ 
Servidores
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2º - HP – 36.3%
3º - Epson – 10.5%

2º - Dell – 26.7%
3º - Cisco – 21.3%

Augusto Rosa, Diretor 
Comercial
2º - Dell – 21%
3º - Positivo – 17.7%

XEROX Comércio  

e Industria Ltda

56,4% HPE HEWLETT 

PACKARD ENTERPRISE

56,4%

LENOVO61.3%

Marcio Mattos, Diretor 
Executivo

Marcos Gaspar, Diretor 
Comercial

Impressoras 
multifuncionais

Infraestrutura 
convergente

2º - Microsoft – 39.9%
3º - Avaya – 9%

2º - TP-Link – 33.7%
3º - Aruba – 28.7%

CISCO BRASIL
Marcelo Ehalt, 

Diretor de Canais

51,2% 37,6%

Comunicação 
unificada

Conectividade

Notebook

Kleber Oliveira, Director, Alliances & 
Partner Organization Esther  Hamoui, Senior  

Product Manager
2º - Veean – 26.4%
3º - Hitachi – 12.2%

2º - Canon – 21.5%
3º - Benq – 12.2%

VMWARE BRASIL61.4% EPSON DO 
BRASIL

61.3%

Virtualização Projetores
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2º - McAfee – 31.2%
3º - Avast – 19.8%

2º - IBM – 33.6%
3º - Hitachi Vantara – 18.3%

2º - IBM – 32.6%
3º - Dell EMC – 27.9%

2º - APC by Schneider – 31.2%
3º - Eaton – 7.4%

Carlos Baleeiro JR, 
Diretor de Canais

Eduardo Gonçalves, 
Country Manager

Eduardo Carvalho, 
Country Manager

Marcos Pêgo de Oliveira, 
Vice-Presidente

2º - IBM – 30.7%
3º - Dell EMC – 20.7%

2º - Stefanini – 20.9%
3º - TOTVS – 11.7%

2º - Intel – 35.9%
3º - Qualcomm – 18.8%

Claudio Tancredi,  
Country Manager

Adriana Aroulho, VP – 
Technology & Innovation

Richard Cameron,  
Country Manager

KASPERSKY 
LAB

ARUBAEQUINIX  
BRASIL

ENGETRON

HITACHI 
VANTARA

SAP  
BRASIL NVIDIA BRASIL 

45,7% 48.1%39,5% 61.4%

48,6% 67,4%
45.3%

Segurança de rede  
e dados

Sistemas e soluções 
de Iot/IItot

Proteção e armaze-
namento de dados

Proteção e gerenc.  
de energia

Serviços e aplicações 
para web

Serviços  
e sistemas

Realidade Aumen-
tada e Realidade 
Virtual

2º - Samsung – 33%
3º - Motorola – 31.2%

APPLE35,8%

Smartphone
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Tecnologia de 
agrupamento de 
funções tornou-
se parte essencial 
dos portfólios 
dos parceiros na 
América do Norte, 
embora clientes 
ainda demandem 
equipamentos 
tradicionais de 
armazenamento

Mercado em brasas, as so-
luções de infraestrutura 
hiperconvergente, ou HCI 

como é chamado nos Estados 
Unidos, aumentaram sua receita 
em 76,3% durante o primeiro tri-
mestre de 2018, gerando US$ 1,3 
bilhão em vendas, de acordo com 
a IDC.  O modelo de serviços de 
implantação simples e altos níveis 
de automação estimula empresas 
e parceiros de canal na América do 
Norte investindo para lucrar com 
serviços de hiperconvergência. 
“Nos últimos anos, temos visto 
um crescimento estável de HCI. 
Recentemente, fizemos alguns 
aportes que alavancaram projetos 
de HCI que serão responsáveis por 
cerca de 50% de nossos novos ne-
gócios em comparação aos 15% a 
20% dos últimos anos”, comenta 
Greg Foster, gerente de práticas 
de soluções de infraestrutura da 
Force 3, integrador de sistemas 
em Maryland que há 26 anos atua 
no mercado com fornecedores 
como Cisco e IBM.

O grupo Reliant Technologies 
Solutions também aposta total-
mente no seu futuro com HCI. 
“Vendemos muito armazenamen-
to corporativo no passado, princi-
palmente EMC e Hitachi, mas ago-
ra somos 100% da Nutanix HCI”, 
diz Sandy Kohler, CEO da com-
panhia, uma parceira de canal de 
Alberta, no Canadá, fundada em 
2012.  “Nós ainda servimos nos-
sos antigos clientes com suas so-
luções antigas de larga utilização 
que são difíceis de substituir, mas 
não vendemos armazenamento 
tradicional. Tudo é HCI ou nuvem. 
Acreditamos que a mudança para 
o HCI é inevitável”, aponta Kohler. 

Agilidade
Alguns fatores estão levando ao fre-
nesi de compra por HCI. Por um lado, 
os departamentos de TI estão sob 
pressão para fornecer serviços mais 
rapidamente. As soluções de infra-
estrutura hiperconvergente se adap-
tam bem a implantações de nuvem 
privadas e híbridas para modernizar 
a infraestrutura e compatibilizar a 
agilidade necessária. Os projetos 
de HCI têm sistemas de ponta, de 
modo que geralmente incluem mais 
funções de automação e demoram 

menos tempo para implantar do que 
as soluções tradicionais de servidor 
de três camadas. 

As organizações também bus-
cam alternativas de nuvem pública 
por temerem estagnar-se quando 
melhores opções surgirem no fu-
turo. Além disso, certas cargas de 
trabalho não fazem sentido para 
trabalhar em nuvens a partir de 
uma perspectiva de custo. “Algu-
mas empresas tiveram experiências 
ruins ou acharam a nuvem muito 
cara para seus aplicativos”, obser-
va Mike Machulsky, vice-presidente 
executivo de desenvolvimento de 
negócios da VertitechIT, um inte-
grador de sistemas cujos provedo-
res de saúde representam cerca de 
80% de sua receita.

Ele explica que o armazenamen-
to de dados na nuvem não é o pro-
blema, mas os custos altos cobrados 
quando as informações entram e 
saem dos aplicativos dos clientes.

Alcance
Outra razão para o crescente inte-
resse na tecnologia de infraestrutura 
hiperconvergente é a ampliação das 
cargas de trabalho com a arquite-
tura dos projetos. “As empresas 
podem arquitetar seus sistemas de 
HCI para resolver problemas de dis-
ponibilidade e proteção de dados”, 
comenta Machulsky, da VertitechIT. 
Companhias com vários sistemas 
ou data centers podem disseminar 
os requisitos de processamento em 
várias plataformas, aumentando o 
tempo de atividade, melhorando os 
procedimentos de recuperação e mi-
tigação de desastres e custos.

Redução de gastos com pessoal 
é outra atração da HCI. As organiza-
ções só precisam de um generalista 
de sistema ao invés de vários espe-
cialistas como no passado.

Somado a isso, os sistemas 
de HCI incluem ferramentas de 

Hiperconvergência 
impulsiona o canal

automação, reduzindo assim o 
tempo de gerenciamento de roti-
na. Em 2014, a VertitechIT traba-
lhou com a Baystate Health, um 
provedor de assistência médica 
de US$ 2,1 bilhões, com 12.000 
funcionários, para modernizar 
seu data center. A empresa subs-
tituiu um sistema tradicional de 
três níveis por sistemas HCI, re-
sultando em economias de US$ 
6 milhões e redução do tempo do 
departamento de TI em 50%.

Serviço 
A hiperconvergência abre novas 
oportunidades de consultoria 
para as empresas de canal. O pro-
cesso começa com parceiros que 
ajudam os clientes a entender o 
que é HCI. “As empresas preci-
sam ser educadas sobre os bene-
fícios, limites e riscos encontra-
dos com os novos hipervisores”, 
afirma McArthur, da Gartner.

Os parceiros de canal também 
ajudam os clientes no gerencia-
mento de alterações. De fato, as 
soluções de infraestrutura hiper-
convergente alteram a compo-
sição da equipe do data center. 
Agora, a necessidade de profun-
didade técnica diminui à medida 
que os indivíduos trabalham nos 
silos de técnicos, uma mudan-
ça que pode impactar um data 
center em uso por muitos anos. 
McArthur pondera ainda que al-
gumas empresas precisam de 
assistência para lidar com a re-
sistência cultural e até possíveis 
sabotagens internas interferindo 
no processo de mudança.

Gerenciar as expectativas do 
cliente é outra tarefa do canal. “O 
revendedor precisa assumir o pa-
pel de consultor de confiança, a 
voz que ajuda a TI a garantir que a 
HCI seja adequada às suas cargas 
de trabalho”, disse McArthur.
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A 
transformação 
inteligente é o 
próximo passo 

pós-transformação digi-
tal, onde os equipamen-
tos estão integrados 
com o ecossistema para 
mudar as relações nas 
casas e escritórios em 
ambientes ainda mais 
conectados e eficientes. 

Segundo o Gartner, 
até 2020, 20% das pesso-
as em países desenvolvi-
dos estarão usando assis-
tentes com IA para ajudar 
em atividades operacio-
nais no dia a dia e mais de 
65% das empresas (atu-
almente são 30%) terão 
adotado produtos de IoT.

Diante desse cená-
rio, a Lenovo investe 
globalmente US$ 1 bi em 
pesquisa e desenvolvi-
mento, focando em IoT, 
inteligência artificial, 
entre outras tecnolo-
gias, a fim de antecipar 
tendências e levar aos 
usuários a inovação.

Ricardo Bloj, pre-
sidente da Lenovo no 
Brasil, comenta que um 
importante passo para a 
inovação em inteligên-
cia artificial e machine 
learning foi dado neste 
ano para adequar a pro-
dução de notebooks no 
Brasil. “Firmamos uma 
parceria com a DataRo-
bot, que produziu um 
estudo preditivo para 
ajudar a equalizar a fa-
bricação de notebooks 
para o mercado brasi-
leiro”. A estratégia con-
templa diversas ações. 
Acompanhe a entrevista.

16 Edição 19 / Outubro 2018

16-17_entrevista.indd   16 09/10/2018   10:24:04



A nova 
era da 
Lenovo 
no Brasil

Qual a estratégia da Lenovo 
para atuar na oferta para IoT, 
indústria 4.0?
Além da parceria com a 
DataRobot, internamente 
implementamos processos 
inteligentes em nossa fábrica 
em Indaiatuba (São Paulo), 
um dos principais centros de 
produção da Lenovo no mundo, 
gerando resultados muito 
positivos que otimizaram nossas 
operações. Para a manufatura, 
isso ocorre com a combinação 
entre a automação e o uso das 
informações captadas para 
análises prévias e posteriores 
trazendo melhorias na qualidade 
e mais eficiência na operação.

Há alguma novidade para 
esse ano ainda? 
O portfólio da Lenovo 
acompanha e antecipa 
tendências de inovação. Com um 
portfólio enxuto e consistente 
que inclui as linhas Think, Yoga, 
Legion e Ideapad, evoluímos 
nossos equipamentos ao 
passo em que nos mantemos 
estratégicos na oferta.
Atenta às tendências do 
mercado global, neste ano 
levamos o conceito de fino 
e leve para a linha Ideapad 
com o Ideapad 330S; design e 
capacidade de processamento 
no mercado Gamer com o 
Legion Y530 e funcionalidades 
associadas aos conceitos 
de mobilidade, como o 
carregamento rápido de 
bateria, que são fundamentais 
para os consumidores. Para 
o mercado corporativo, 
acompanhando a tendência 

ENTREVISTA  || POR PAULA ZAIDAN

pilares: Commercial, Canais e 
Varejo (incluindo expansão nas 
praças regionais). Tal ajuste se 
mostrou acertado, com 42% 
de crescimento nos canais, 
liderança no varejo com 22% 
de market share e a conquista 
de grandes contas nacionais e 
globais. Trabalhar com canais 
está na vocação da Lenovo 
desde a sua fundação, e atuar 
junto aos parceiros de vendas 
segue sendo a nossa principal 
estratégia para levar soluções 
customizadas e de alto valor 
agregado para nossos clientes.
Mantemos o foco nessa 
proximidade, consistência 
e forte relacionamento com 
os parceiros. Essa estratégia 
gerou bons frutos no 
último ano, crescendo 42% 
nas atividades de canais, 
duplicando o total de parceiros 
Platinum da empresa e 
mantendo forte crescimento 
entre os parceiros Gold.

Como a companhia se vê 
nos próximos cinco anos e 
de que maneira os parceiros 
contribuirão?  
Os parceiros da Lenovo 
são e continuarão a ser 
fundamentais para nossa 
estratégia de negócios. 
Nosso objetivo é continuar 
investindo em capacitação, 
treinamentos para estreitar 
esses relacionamentos e, 
ao final, levar aos clientes a 
melhor solução possível. Os 
canais serão fundamentais 
para continuar melhorando 
a experiência do cliente com 
nossos produtos.

de espaço e produtividade, 
ampliamos a linha de 
notebooks ThinkPad com 
a série 80 (X1, E480, T480, 
X280), além dos lançamentos 
Lenovo B330 e B330s, voltados 
a pequenos empreendedores. 
O ThinkSmart Hub 500 
complementa o portfólio 
em ambiente colaborativo e 
reuniões mais eficientes.

Para 2019, qual a estratégia 
na indústria 4.0?
A Lenovo seguirá investindo 
em equipamentos inteligentes, 
como notebooks 2 em 1, com 
tecnologias de comando de 
voz para assistentes virtuais 
como a Cortana e projetos 
como o Daydream em conjunto 
com o Google, que trabalha 
para diminuir a distância 
entre plataformas móveis 
mais simples, com o óculos de 
realidade virtual Mirage Solo 
da Lenovo.

Diante das novas tecnologias, 
a Lenovo está transformando 
a sua oferta? 
A Lenovo desenvolveu no 
Brasil um novo modelo de 

SAC, o “Lenovo Way”, que 
transformou completamente 
a satisfação no atendimento 
ao cliente, alcançando um 
índice de 91% atualmente. O 
projeto foi desenvolvido com 
base na estratégia de foco no 
consumidor para criar uma 
melhor experiência. Usando 
a metodologia, que busca 
oferecer um atendimento 
personalizado ao cliente, sem 
“script” com frases prontas, 
o atendimento passou a ser 
mais assertivo.

Quais os segmentos que a 
Lenovo está enxergando para 
essa oferta? 
As inovações em tecnologia e 
serviços permeiam todos os 
mercados em que atuamos, 
mantendo sempre o foco em 
oferecer a melhor experiência ao 
cliente, seja ele um usuário final, 
uma pequena ou média empresa 
ou uma grande corporação.

De que maneira a Lenovo está 
trabalhando com os canais? 
Desde 2016, a empresa se 
reestruturou com a área de 
vendas segmentadas em três 
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Lean Digital:  
catalisador da 

digitalização

Filosofia derivada daquela 
criada nas linhas de 

produção da Toyota está 
ajudando empresas de 
vários segmentos a se 

transformarem digitalmente 
– inclusive as próprias 

empresas de tecnologia

É  imensa a pressão que empre-
sas de todas as verticais vêm 
sofrendo para se transforma-

rem digitalmente. Por todos os lados 
pipocam novos produtos, soluções e 
tecnologias que prometem um cami-
nho sem volta e obrigatório, sob risco 
de morte para aqueles que optarem 
em permanecer exatamente onde es-
tão. Como, então, trilhar essa jornada 
sem se perder em investimentos inú-
teis ou arrependimentos?

Uma das estratégias tem sido a 
de adotar a filosofia Lean, mas não 
exatamente aquela criada na linha 
de produção da Toyota. O Lean Di-
gital surgiu com o objetivo de aju-
dar empresas de todos os tama-
nhos a otimizar os seus processos 
de transformação digital. “O Lean 
Digital compreende iniciativas que 
realizam novas entregas de valor 
através da criação e exploração de 
recursos digitais. Obtendo, ser-
vindo e retendo clientes”, explica 
Christopher Thompson, diretor do 
Lean Institute Brasil. 
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Segundo o especialista, o con-
ceito de Lean Digital começou 
a ganhar força no Brasil a partir 
de 2017, com uma ação chama-
da Lean Global Network. Surgiu 
como forma de ampliar a filosofia 
Lean IT, muito focada no uso dos 
conceitos do Lean no ambiente 
do departamento de TI, o que res-
tringia sua expansão para outras 
áreas das empresas.

“Com a visão digital houve 
uma expansão para um conceito 
mais completo de visualização 
do fluxo de valor, inclusive abor-
dando toda a jornada do cliente”, 
conta Thompson, analisando que 
a transformação digital ocorre 
devido a uma demanda de mer-
cado e dos clientes para obter 
uma experiência cada vez mais 
completa. “Na ânsia de respon-
der de forma e tempo adequados 
muitas organizações estão inves-
tindo grandes quantias financei-
ras, e o desafio Lean é e sempre 
será como fornecer o maior valor 
possível de forma mais enxuta”.

Muito embora a transforma-
ção digital esteja em franca ex-
pansão, o Lean Digital começa só 
agora a efetivamente nortear as 
ações necessárias. Empresas de 
tecnologia particularmente estão 
aplicando a filosofia consideran-
do o real valor para o cliente e, as-
sim, olhando para o fluxo de valor 
de ponta a ponta.

Times multidisciplinares são 
empregados para resolver pro-
blemas e eliminar desperdícios, e 
usando sistemas de gestão sem-
pre apoiados pelas lideranças da 
empresa. É, portanto, uma mu-
dança de cultura, o que afeta ro-
tina de trabalho e novos hábitos, 
afetando a todos na organização.

20 Edição 19 / Outubro 2018

Novo Lean,  
nova indústria
As vantagens competitivas 
da adoção do Lean Digital, 
para a maioria dos setores 
e indústrias, incluem maior 
entrega de valor reconheci-
da pelos clientes, redução de 
trabalhos desnecessários que 
“não entregam valor, gerando 
nova capacidade para focar 
naquilo que realmente inte-
ressa”, explica Thompson.

O Lean Digital pode ser 
aplicado em todos os seto-
res, inclusive naquele em que 
o Lean nasceu, ou seja, a in-
dústria. Segundo Christopher 
Thompson, ele serve bem às 
plantas industriais caminhan-
do para a manufatura avança-
da, também conhecida como 
indústria 4.0, porém em servi-
ços e ambientes de software. 
Isso lhes garante um ambien-
te mais ágil.

No entanto, a indústria 
não é onde a adoção tem sido 
muito mais rápida e intensa 
– o setor financeiro, com ban-
cos e fintechs, lidera o esfor-
ço. Mas iniciativas brasileiras 
de diferentes setores se des-
tacam, como as de Itaú, Ori-
zon (saúde), Magazine Luiza 
(varejo), Flex (manufatura), 
UOL (internet), Tudo Azul 
(benefícios), entre outros.

Bruno Yudi,  
da Hub Fintech

Ricardo Tiltscher,  
da Lenovo
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Digitalizando  
o digital
Uma empresa de tecnologia que 
virou caso de sucesso ao digitalizar 
a si própria é a CI&T, multinacional 
brasileira com sede em Campinas 
(SP), especialista em soluções digi-
tais. A empresa tem combinado as 
metodologias Lean e Agile, ou seja, 
buscado desenvolver de forma rá-
pida, mas sem perder de vista o va-
lor para o cliente. 

“O ponto principal do Lean é 
entender o que é valor. Com Agile 
você só vai fazer mais rápido, se 
fizer lixo vai entregar lixo rápi-
do”, relativiza Marcelo Trevisani, 
CMO da CI&T. “Quando trazemos 
o consumidor final para o centro 
buscamos entender o que é valor 
para ele e para o nosso cliente”.

A CI&T usa principalmente a 
ferramenta chamada A3 – que 
nada mais é uma folha A3 dividida 
em duas colunas. Do lado esquer-
do o contexto da empresa cliente, 
ou seja, que problema quer resol-
ver, e do direito as possíveis so-
luções. Segundo Trevisani, 80% 
do tempo trabalhado é do lado 
esquerdo, pois entender a raiz do 

Lean Fintech 
Fornecedora de tecnologia e soluções 
de meios de pagamento, a Hub Finte-
ch também aposta no Lean como for-
ma de desenhar soluções e entregar 
não só transformação digital, mas va-
lor. A metodologia é usada pela área 
de produtos e projetos para entender 
a dor de cada cliente e desenhar uma 
solução, tentando entregar o maior 
valor possível com o menor esforço. 
“Mesmo que às vezes [a solução] não 
seja digital”, conta Bruno Yudi, geren-
te de produtos da companhia.

O uso do Lean Digital começou 
após uma dinâmica muito bem-suce-
dida entre o setor de tecnologia (que 
usava o Lean IT) e outras áreas da 
empresa, e que mostrou o quão dis-
tante a área de negócios e de TI esta-
vam. Assim, os pontos principais do 
Lean foram trazidos para os setores 
de inovação e produtos.

Com ajuda do setor de recursos 
humanos, começou um processo 
de mudança de cultura com foco no 
cliente. A companhia passou a se 
valer, entre outras coisas, de provas 
de conceito baseadas em pesquisas 
para evitar projetos inviáveis e redu-
zir atrasos. Práticas que não geram 
valor são constantemente cortadas, e 
o envolvimento da tecnologia é feito 
desde o início – muito embora ele não 
seja o ponto central.

“Nosso nível de retrabalho caiu 
muito”, conta Yudi. “Nossas entregas 
são bem mais assertivas e cíclicas. A 
cada ‘sprint’ entregamos valor para o 
mercado, sejam plataformas ou pro-
dutos”.

Os dados compilados pela própria 
Hub Fintech mostram redução do 
time-to-market de novas funcionali-
dades em 75%, saindo de 60 para 15 
dias. Lançamento de funcionalida-
des, canais ou produtos (releases), 
anteriormente lançados em 24 se-
manas, hoje chegam ao mercado em 
10 semanas (queda de 58%).

Houve ainda redução de 20% nas 
aberturas de chamados (incidentes 
pontuais gerados por bugs) e 60% 
nos apontamentos de bugs detecta-
dos em produção (erros apresentados 
nos novos lançamentos no ambiente 
final). “Isso se deve ao forte alinha-
mento realizado constantemente en-
tre as áreas técnicas e de negócios”, 
explica o executivo.

problema é fundamental para fa-
zer a transformação digital. 

Esse trabalho é feito em con-
junto com executivos C-level do 
cliente e se vale de outras meto-
dologias, como Design Thinking. 
“É preciso mudar o mindset da 
liderança, a cultura, atitudes e 
hábitos. No processo de transfor-
mação digital a liderança precisa 
mudar a estrutura organizacional 
da empresa, direcionar o fluxo 
de valor para o negócio, para o 
cliente, e empoderar os squads 
(esquadrões), os times multidis-
ciplinares”, explica o CMO.

A própria CI&T passou por 
esse processo antes de transfor-
má-lo em serviço consultivo aos 
clientes. Faz 10 anos, e tudo co-
meçou após “uma provocação do 
Yahoo, que nos desafiou a traba-
lhar com Lean”. 

Assim, a empresa saiu de um 
modelo de gestão baseado em 

comando e controle e passou 
para outro mais fácil, ágil, 

rápido e adaptado ao 
contexto e problemas 

dos clientes. Já o Agi-
le, que veio depois, 
permitiu aumentar a 
velocidade e distin-
guir o que é priorida-
de em cada projeto. 

E o trabalho se tor-
nou mais consultivo.

“Na minha visão, 
tecnologia é o meio, não o 

fim. Mudar processos, como 
as pessoas estão organizadas 
para entregar valor, essa é a gran-
de transformação. Nossa visão 
é de que a transformação digi-
tal tem começo e meio, mas não 
fim”, diz Trevisani.

Marcelo Trevisani,  
da CIT
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Inteligência e automação 
  do núcleo com programação 
    completa e visibilidade

Tempo mais rápido 
para a resolução

Programação para 
fácil integração

Visibilidade
automatizada

O switch de núcleo 8400 e switch de agregação 8320

Aruba 8400 Switch Series

Uma solução que muda as regras do jogo, oferecendo uma abordagem flexível
e inovadora para atender as novas demandas de aplicativos, segurança e

escalabilidade da era da mobilidade, nuvem e da IoT.

Ao permitir um maior nível de automatização de tarefas e monitoramento 
da rede, o sistema operacional ArubaOS-CX agiliza a resolução de 

problemas e reduz o tempo gasto em tarefas manuais, abordando as 
demandas atuais e futuras impulsionadas pela evolução dos negócios.

Aruba 8400 

Saiba mais em: https://bit.ly/2LC1jB9

crn.com/techinnovators

Procure por um Distribuidor Autorizado:

Atualmente, quase todos os escritó-
rios do Reino Unido já permitem ou 
consideram adotar o trabalho remoto 
– seja no horário comercial de 9h às 17h 
ou simplesmente enquanto os colabo-
radores estão em campo. O Brasil é o 
país que mais tem profissionais que 
realizam tarefas de casa em algum 
momento da semana (53%) – sendo 
que 24% deles fazem home office 
diariamente. O trabalho remoto está 
aumentando e se transformando no 
jeito padrão de se trabalhar, e isso está 
acontecendo cada vez mais rápido em 
todo o mundo. Até 2020, os trabalha-
dores “móveis” já serão a maioria da 
força de trabalho, de acordo com estu-
do publicado pelo IDC.

Não importa se a empresa é 
pequena, média ou mesmo uma 
grande companhia já estabelecida, 
o crescimento da mobilidade no tra-
balho é bom para os dois lados. Do 
ponto de vista dos negócios, o ga-
nho vem com menos absenteísmo, 
afastamentos por doenças e pausas 
quando o colaborador trabalha em 
casa e não no escritório, como indi-
cam pesquisas realizadas na Uni-
versidade de Stanford e artigos de 
especialistas no tema. Outros bene-
fícios logo percebidos são o aumen-
to da eficiência e produtividade e a 
economia financeira para a empresa.

Essa modalidade de trabalho pode 
ficar ainda melhor quando são elimi-
nados os requisitos de localização e 
com a ampliação dos aplicativos dis-
poníveis. Do lado da força de trabalho, 
as ferramentas tecnológicas permi-

tem um impacto positivo na satisfa-
ção dos colaboradores, oferecendo ao 
staff mais flexibilidade e facilitando 
um maior equilíbrio entre vida pessoal 
e profissional. Mas, o mais importante 
de tudo é que a mobilidade tem um 
papel crítico na transformação digital, 
que tem o potencial de abrir níveis ain-
da maiores de produtividade e segu-
rança em todos os setores. 

Ao mesmo tempo que as em-
presas abrigam esse crescimento 
contínuo da mobilidade da força de 
trabalho, uma questão importante se 
impõe: como garantir que sua infraes-
trutura atenda a requisitos em cons-
tante mudança?

Há alguns desafios, principal-
mente relacionados à TI e seguran-
ça. Olhando pelo ponto de vista do 
suporte à impressão, por exemplo, 
é possível aproveitar o incrível po-
der do celular, equilibrando a produ-
tividade e a facilidade de uso com 
segurança e controle. 

Para uma força de trabalho re-
mota, os colaboradores precisam ter 
a capacidade de acessar e imprimir 
documentos em qualquer lugar, a 
qualquer momento, em qualquer 
dispositivo. Embora a impressão 
seja certamente importante, ela 
agora faz parte de um quadro muito 
maior que deve abranger não ape-
nas a saída do documento, mas o 
processo por trás dele - o “como” e 
o “quê” da sua função de impressão.

Ao considerar os processos atuais, 
é preciso, por exemplo, decidir se faz 
sentido substituir os formulários em 

papel por formulários digitais para que 
os funcionários possam coletar dados 
enquanto estão em movimento, fora 
do escritório, e ainda usar ferramentas 
que permitam que seja tão fácil gerar 
uma impressão quanto apertar um bo-
tão na impressora, a partir de qualquer 
sistema operacional. Isso não apenas 
possibilita a entrada mais rápida de in-
formações nos sistemas, mas, para os 
empregadores, ao analisar o processo 
em relação a formulários e documen-
tos, será possível saber quando é ne-
cessário imprimir, os caminhos que o 
documento faz e possíveis falhas nes-
se fluxo, para traçar uma estratégia 
para dispositivos móveis mais ampla.

Empoderar colaboradores remo-
tos e torná-los mais produtivos é um 
grande ganho, mas no mundo atual 
que exige consciência sobre uso de da-
dos e informações, com vazamentos e 
entrada de hackers em qualquer siste-
ma, é preciso prezar pela segurança e 
controle. Para implementar uma so-
lução de impressão robusta que pre-
ze pela segurança e integridade dos 
documentos e da rede, a estratégia de 
trabalho remoto deve abranger: 
• Manter documentos em seguran-

ça enquanto os usuários estão lo-
gados e enviando-os

• Dar acesso a políticas de blo-
queio ou permissão para im-
pressão móvel

• Usar a autenticação LDAP para 
contagem e rastreamento

• Posicionar com segurança a tec-
nologia de leitura de cartão para 
mandar imprimir 

O futuro é remoto 
Não há dúvidas de que a revolu-
ção digital já está em pleno an-
damento, com mais de 8 bilhões 
de dispositivos em todo o mundo 
e uma expectativa desse núme-
ro chegar a 11,6 bilhões até 2021. 
Isso traz oportunidades tremen-
das para organizações de to-
dos os tamanhos de serem mais 
ágeis, produtivas e bem-sucedi-
das. No entanto, com essas opor-
tunidades vêm também grandes 
desafios, tendo em vista que as 
empresas têm que adaptar suas 
operações e a estrutura de supor-
te para acomodar essa nova ma-
neira de se trabalhar. 

Uma estratégia remota abran-
gente para os negócios deve in-
corporar tantos processos envol-
vendo documentos quanto fluxos 
móveis de trabalho móveis – e 
estabelecer os dois é mais fácil do 
que se pode imaginar, com o su-
porte correto, é claro.

As tecnologias móveis e em 
nuvem revolucionaram a maneira 
como armazenamos e comparti-
lhamos informações, abrindo um 
novo mundo de possibilidades. 
Ao empregar a combinação certa 
de dispositivos, conectividade e 
processos, é possível aproveitar 
o poder da mobilidade para im-
pulsionar os negócios, e dá para 
começar já.

*Márcio Mattos é diretor executivo da 

Xerox Brasil

A mobilidade e seus desafios

A Lenovo, multinacional chinesa 
de tecnologia com forte presen-
ça no Brasil, utiliza o Lean como 
base de sustentação de processos 
e projetos. Para a empresa, a filo-
sofia aplicada melhora a visuali-
zação dos pontos de atenção dos 
projetos, tornando possível o uso 
de ferramentas para mapeamento 
da cadeia de valor.

“A Lenovo hoje tem 100% da 
operação treinada na metodolo-
gia Lean, e em todos os projetos 

temos um grupo multifuncional 
que atua fazendo uso das ferra-
mentas em cada ação de melho-
ria implementada”, conta Ricardo 
Tiltscher, diretor de supply chain, 
serviços e satisfação do cliente da 
Lenovo. “Além do conhecimento, 
a metodologia Lean proporcionou 
melhoria de eficiência e gerencia-
mento visual, redução no tempo 
de produção e eliminação de per-
das no processo, tanto no Brasil 
como em outras geografias”.

Segundo o executivo, a me-
todologia vem sendo aplicada na 
planta fabril da Lenovo no Brasil 
há pouco mais de dois anos. Tur-
mas de colaboradores foram capa-
citadas antes de iniciar o projeto 
– prática que se mantém até hoje 
em novas iniciativas.

O uso de tecnologia e automa-
ção associado ao Lean deu à Leno-
vo maior controle sobre a linha de 
montagem, que para automatica-
mente a cada anomalia detectada. 

Análises mais profundas para cada 
problema podem ser feitas, identi-
ficando e prevenindo falhas.

A iniciativa deu tão certo que 
se estendeu aos canais da Leno-
vo. “Oferecemos treinamento ao 
atendimento ao cliente e aos par-
ceiros que atuam nos chamados 
de reparo em campo. A metodo-
logia proporciona maior assertivi-
dade no diagnóstico e na coleta de 
dados referentes aos chamados”, 
explica Tiltscher.

Planta fabril 4.0
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Inteligência e automação 
  do núcleo com programação 
    completa e visibilidade

Tempo mais rápido 
para a resolução

Programação para 
fácil integração

Visibilidade
automatizada

O switch de núcleo 8400 e switch de agregação 8320

Aruba 8400 Switch Series

Uma solução que muda as regras do jogo, oferecendo uma abordagem flexível
e inovadora para atender as novas demandas de aplicativos, segurança e

escalabilidade da era da mobilidade, nuvem e da IoT.

Ao permitir um maior nível de automatização de tarefas e monitoramento 
da rede, o sistema operacional ArubaOS-CX agiliza a resolução de 

problemas e reduz o tempo gasto em tarefas manuais, abordando as 
demandas atuais e futuras impulsionadas pela evolução dos negócios.

Aruba 8400 

Saiba mais em: https://bit.ly/2LC1jB9

crn.com/techinnovators

Procure por um Distribuidor Autorizado:
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A transformação   
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+A rede de suprimentos e 

logística pode agregar valor de  

US$ 104 milhões  
com otimização de estoque, 

operações e frotas.

Com a melhoria  

da experiência do consumidor, 

o ganho pode chegar a  

US$ 38 milhões  
com promoções 

personalizadas, pontos  

de vendas interativos,  

canais de self-service,  

vendas incrementadas  

e quiosques.

A Internet das Coisas pode 

gerar um EBIT (ganhos  

antes de impostos) de  

US$ 107 milhões  

para um varejista  

com US$ 20 bilhões  

de receita anual,  

140 mil empregados  

e mil lojas. 

Prover soluções para 
o segmento entrar 
na era omnichannel, 
independentemente 
do tamanho da 
empresa, é a nova 
seara para o canal

Um estudo do Google aponta que cada pessoa busca 
e/ou acessa informações em seu celular cerca de 
150 vezes por dia. Para muitos, essa é a primeira 

tela e a principal forma de interação com o mundo. Se o 
celular é tão presente no dia a dia, não surpreende que as 
empresas mais bem-sucedidas sejam negócios digitais 
como Google, Amazon, Uber, entre outras. 

A velocidade com que o mundo digital tomou conta 
de nossas vidas precisa ser levada para os negócios com 
a mesma agilidade, caso contrário, sua empresa não terá 
futuro. E não precisa ser guru para saber disso. 

No varejo, há algum tempo, a transformação digital já 
começou, apesar de meio tímida. É o que diz o Global Con-
sumer Executive Top of Mind 2018 (realizado pela KPMG 
Global com 530 executivos do setor de consumo e varejo, 
sendo 68 brasileiros) ao questionar seus entrevistados so-
bre o grau de maturidade de suas organizações. No Brasil, 
54% das empresas disseram estar ainda em estágio inicial 
em transformação digital.

Segundo os executivos brasileiros, em um futuro pró-
ximo (em 2020), 61% das vendas ainda devem ocorrer por 
canais físicos, sendo que apenas 17% dos entrevistados 
pretendem diminuir o número de lojas físicas.

Ou seja, aí estão as oportunidades para todo o ecos-
sistema de TI com a venda de soluções para levar o varejo 
para a transformação digital, seja para conduzir os 54% 
para um próximo nível de maturidade, seja para digitalizar 
a outra fatia que sequer começou o processo. 

E existe ainda a oportunidade em unir o varejo físico ao 
virtual para que o omnichannel vire realidade para o con-
sumidor final. A exemplo de como já operam as grandes 
redes como: Extra Hipermercados e Magazine Luiza, que 
possuem plataforma de e-commerce, marketplace, ven-
das por aplicativo e possibilidade de retirada na loja física. 

24-27_canal+3+xerox.indd   25 10/10/2018   10:38:23



3 perguntas para  
Matias Fainbrum

General Manager da Ingenico ePayments 
na América Latina fala sobre o 
mercado de pagamento eletrônico. 
Leia a íntegra em www.inforchannel.com.br 

Foto:
divulgação
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Apresentamos a nova família  
Xerox® Versalink®

O assistente de trabalho 
inteligente que está pronto para 
automatizar tarefas repetitivas  
e reduzir o tempo improdutivo da 
sua empresa. Nossas impressoras 
de próxima geração, vão muito 
além da impressão – para oferecer 
segurança, conexão em nuvem, 
mobilidade, apps e muito mais. 
Facilmente personalizadas e fora 
da caixa.

xerox.com  

Entre em contato com um distribuidor Xerox: 
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Qual o potencial do mercado 
de pagamentos online?  
O mercado de pagamento online e móvel 
tem muito o que expandir nos próximos 
anos. De acordo com alguns estudos 
de mercado, as carteiras digitais, por 
exemplo, ainda representam uma 
parcela muito pequena das transações 
no mundo, apenas 8%. Para que os 
meios de pagamento digitais cresçam, 
a segurança é um requisito essencial. 

O que de mais inovador prevê 
no futuro do pagamento?           
No pagamento online, o uso de 
message bots integrados aos aplicativos 
de mensagens mais usados pelos 
consumidores, como Facebook 
Messenger e WhatsApp, possibilitam a 
compra e o pagamento sem a necessidade 
de sair da página da conversa. Já a 
gamificação no checkout permite que 
os comerciantes adicionem um jogo na 
página de confirmação do pagamento. 
Isso serve para atrair mais clientes e 
aumentar as vendas, já que faz com que 
a conversão aumente em 15%, e o valor 
médio do carrinho de compras, em 25%.

Como vê a expansão do 
pagamento online no Brasil? 
A previsão é de que cresça 12% em 
relação a 2017, atingindo R$ 53,5 bi 
neste ano. O aumento do mercado, em 
valores e em número de consumidores, 
aliado à massificação do uso de 
smartphones no País, contribuirá para 
a expansão do pagamento online.
 

“O cliente, inclusive o do varejo, 
busca cada vez mais uma solução 
para um problema e não mais um 
produto com determinadas carac-
terísticas técnicas. Por isso o dis-
tribuidor também precisa se trans-
formar digitalmente, para entender 
e atender às novas demandas”, 
analisa Mariano Gordinho, diretor 
executivo da Associação Brasileira 
da Distribuição de Tecnologia da In-
formação (Abradisti). 

Na opinião do executivo, não 
é possível o distribuidor se inserir 
no mundo digital agindo e pen-
sando puramente como um en-
treposto de produtos. A demanda 
por serviços e suporte não é mais 
somente técnica, mas estratégica 
e de planejamento. Com a relação 
cliente/fornecedor cada vez mais 
próxima e alinhada ao que o mer-
cado demanda.

“Esse novo cenário do varejo 
tem exigido dos distribuidores ino-
vação. Hoje temos que olhar para 
a necessidade dos consumidores 
para entendermos às exigências de 
nossos clientes. E para ajudá-los a 
visualizar as oportunidades desse 
novo mercado, temos que ofere-
cer serviços de valor agregado com 
produtos que sejam aderentes aos 
novos conceitos digitais”, explica 
Fábio Baltazar, Diretor de Produtos 
e Marketing da SND, que atua no 
mercado há 30 anos.

Outro player que tem um le-
gado em atender o varejo e tem 
investido em inovação é a Golden 
Distribuidora. A empresa nasceu 
há 26 anos para vender para pa-
pelarias e lojas de eletrônicos, que 
continuam seus clientes, mas hoje 
a distribuidora tem um plano to-
talmente repaginado para estar 
alinhada ao mercado digital.

“Temos uma nova estratégia 
para a integração com os fornece-
dores, fazendo a nossa transforma-
ção digital para nos relacionarmos 
com nossos clientes e fornecedores 
por e-commerce até o final do ano. 
Também estamos tratando os da-
dos (big data) para usá-los de for-
ma mais estratégica”, afirma Fábio 
Gaia, Vice-Presidente de IT da Gol-
den Distribuidora. 

Na outra ponta, começa este 
mês a instalação de totens digitais 
nas papelarias, onde os clientes po-
derão comprar itens que não estão 

Mariano Gordinho,  
da Abradisti

disponíveis no estoque da loja, mas 
estão no catálogo de produtos. Já 
foi feito um piloto com um grupo 
de papelarias e, segundo Gaia, a 
aceitação foi excelente. A ideia é, 
no próximo ano, ampliar os serviços 
com ferramentas digitais para de-
mais canais.

Também faz parte do plano de 
crescimento da Golden ter canais 
que ofereçam soluções para trans-
formar digitalmente esse varejo. 
No último ano, a empresa regis-
trou crescimento com as revendas 
corporativas que atendem essa 
demanda e com a inclusão de no-
vos fornecedores em seu portfólio 
como: HP, Honey Well, Acer, Epson, 
entre outros, tanto para prover in-
fraestrutura com soluções de har-
dware, como para vender nas lojas. 
“A partir do próximo ano, vamos in-
corporar fornecedores de software 
à linha de produtos”, adianta Gaia.

Quem também está sempre 
atenta aos movimentos do varejo 
para trazer novidades ao seu canal 
é a SND. “As soluções voltadas à 
transformação digital sempre vêm 
acompanhadas da oferta de servi-
ços especializados e uma das nos-
sas iniciativas foi criar a unidade de 
serviços, onde oferecemos profis-
sionais especializados para dar su-
porte aos nossos clientes, tanto em 
projetos quanto em integração”, 
explica Baltazar.

Para Angelo Marton, Gerente 
Comercial da Agis, responsável 
pela área de varejo, é fundamen-
tal que os distribuidores estejam 
atualizados para a mudança do 
formato na venda de softwares e 
serviços, que hoje são comerciali-
zados por meio de licenças online, 
gerando uma enorme demanda 
com novas oportunidades de ne-
gócios para todo o canal.

“Big data, Cloud, robótica, IA, 
sensores, ações de marketing que 
têm como foco geolocalização, 
social media, entre outros, são 
mecanismos adicionais para que 
o varejo continue crescendo em 
momentos de diversidade”, expli-
ca o gerente da Agis. Entretanto, 
o executivo ressalta que é fun-
damental que essas ferramentas 
estejam alinhadas ao propósito 
de cada varejista e sejam incluídas 
em um contexto estratégico. 
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