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Com desafios históricos, distribuidores encontram saídas para 
a crise com ofertas que promovam a Transformação Digital

Excelência em Distribuição
Prêmio estimula o setor e identifica qualidade das operações na visão dos parceiros

Distribuição
E S P E C I A L
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Os desafios, expectativas, tendências do segmento 
de distribuição de produtos e serviços da indústria 
de Tecnologia da Informação e Telecomunicações 

estão esmiuçados neste especial.
Projeção do Banco Central aponta queda de 6,4% do PIB 

em 2020; para o setor de Serviços a retração será de 5,3%. 
O BC, porém, acredita em uma recuperação gradual nos dois 
últimos trimestres do ano.

Dificuldades de toda ordem existentes mesmo antes da 
pandemia de Covid, como tributação e logística – somente 
para citar dois exemplos, exigem dos distribuidores criati-
vidade e resiliência constantes. Contudo, o segmento de 
distribuição mantém a característica do setor de TIC como 
um todo: é o que menos sofre, por conta de suas ofertas na 
manutenção dos negócios.

Há chances de negócios para aqueles que apresentem 
soluções que levem resultados rápidos aos clientes. Nesta 
linha, distribuidores nacionais e globais que atuam no Brasil 
foram ouvidos e contam suas iniciativas para uma recupe-
ração rápida e menos sofrida.

Veja quais são os que apresentam Excelência em Distri-
buição na avaliação deste ecossistema, em 22 categorias 
dos perfis de Volume e de Valor. 

Boa leitura!
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https://www.youtube.com/watch?v=JhhoIOsI3OE



ESPECIAL DISTRIBUIÇÃO || por EDILEUZA SOARES4 Edição 37 - Julho de 2020

Ao prover soluções para a 
continuidade dos negócios, a 

indústria de TIC é a menos afetada 
em relação a outros setores neste 

momento. Sendo assim, oferece 
condições para o mercado de 

distribuição se reinventar e se 
manter competitivo

Setor em busca  
de superação
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Gordinho, da Abradisti: 
Crie consórcio com outros 
pequenos revendedores 
para entregar ao cliente uma 
solução grande

5Edição 37 - Julho de 2020

Gastos com software, hardware e 
serviços de TI no Brasil em 2019

U$ 22,6 bi
HARDWARE

U$ 43,1
bilhões

U$ 10,4 bi
SERVIÇOS

U$ 10,1 bi
SOFTWARE

10o Ranking

FONTE: ABES

23,5%52,4% 24,1%

O segmento de distri-
buição de produtos, 
soluções e serviços 

da indústria de Tecnologia 
da Informação e Comunica-
ção - TIC percebe de forma 
brutal os desafios de 2020, 
ano que será um marco para 
toda a humanidade. A Co-
vid-19 pausou o mundo e 
colocou a economia global 
em marcha lenta. Os efeitos 
da retração econômica já 
provoca danos e as previ-
sões do Banco Central são 
de que o Produto Interno 
Bruto – PIB, fechará com 
uma queda de 6,4%. Po-
rém, TIC é um dos setores 
que está sofrendo menos 
com os impactos do Coro-
navírus, por ser essencial 
ao oferecer ferramentas e 
soluções para a superação 
da crise sanitária, para a 
manutenção da oferta de serviços 
e para a retomada das atividades 
pós-pandemia.

Este cenário sinaliza chances de 
negócios para cada um dos elos da 
cadeia de distribuição que entender 
as necessidades atuais das empresas 
e apresentar soluções que levem a 

resultados rápidos. “Os que 
conseguirem colocar servi-
ço em seus produtos para 
ajudar os clientes durante 
essa crise têm maior chan-
ce de aproveitar as opor-
tunidades do momento”, 
afirma Mariano Gordinho, 
presidente da Associação 
Brasileira da Distribuição 
de Tecnologia da Informa-
ção - Abradisti.

Estudo da IDC sobre os 
impactos da crise na in-
dústria de TIC na América 
Latina e as oportunidades 
pós-pandemia apontou re-
dução dos orçamentos de 
TI neste ano. Mas também 
indica que acelerou a Trans-
formação Digital na região, 
com a priorização de alguns 
projetos para enfrentar os 
desafios trazidos pelo Co-
ronavírus.

Após a etapa de choque, que ga-
nhou dimensão na América Latina – 
AL, a partir de março último, quando 
governos decretaram medidas de 
isolamento social, as companhias 
tentaram se organizar para garantir 
a continuidade dos negócios. 

No momento atual, empresas 

Ramos, da IDC: Busque 
especialização para falar 
com mais propriedade sobre 
as dores e necessidades dos 
seus clientes
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A Covid-19 acelerará transformações 
permanentes nas organizações

FONTE: IDC

66%

66%

62%

56%

52%

50%

38%

Nossos modelos operacionais precisarão ser ativados digitalmente para 
levar em conta mais automação, soluções sem contato, maior...

Qual dessas áreas provavelmente será alterada permanentemente 
como resultado da pandemia do Covid-19?

O trabalho em casa será adicionado ou 
expandido em nossa política de RH

Nosso modelo de engajamento do cliente (incluindo vendas e suporte) 
precisará ser expandido em canais digitais e de autoatendimento

Nossa cadeia de suprimentos 
precisará ser mais diversificada

Nosso plano de continuidade de negócios ou estrutura de continuidade de 
negócios e recuperação de desastres precisará ser reformulado para...

Nossos modelos de negócios precisarão ser 
estendidos para incluir novos ecossistemas

Nosso uso de dados (Analytics, AI, ML) será fundamental 
para melhores ajustes diante de mudanças drásticas

da região estão em processo de rea-
linhamento das operações. Luciano 
Ramos, gerente de pesquisa e consul-
toria para os mercados de enterprise 
na IDC Brasil, diz que as empresas 
precisam adequar os gastos para 
atender às principais demandas dos 
negócios. Sua previsão é de que a 
retomada e o restabelecimento para 
o que o mercado está chamando de 
“novo normal”, é algo para o primeiro 
trimestre de 2021. 

Com essas mudanças, a IDC es-
tima que 53% das empresas da AL 
reduziram investimentos em TI no 
segundo trimestre de 2020. No ano, 
esse índice deverá cair para 50%.

Transformação Digital 
em épocas de pandemia 
Pela pesquisa da IDC, 62,8% das em-
presas entrevistadas no Brasil estão 
empregando um modelo de trabalho 
dinâmico e reconfigurável, e 52,4% 
afirmam que estão conectando orga-
nizações e indivíduos, independente-
mente de sua localização, situação ou 
contexto. Uma parcela (40%) relatou 
que está garantindo resiliência na in-

fraestrutura digital e 38,7% 
tentando gerar confiança 
nos clientes. 

“Consumidores e em-
presas estão priorizando 
dispositivos como note-
books e tablets, que lhes 
permitem trabalhar e 
aprender remotamente”, 
afirma Ramos. Ele desta-
ca que 66% das empresas 
acreditam que os modelos 
operacionais precisarão ser 
ativados digitalmente para 
levar em conta mais au-
tomação e soluções sem 
contato. O analista da IDC 
menciona também, que 
66% das companhias no 
Brasil afirmam que o tra-
balho em casa será adi-
cionado ou expandido na 
política de RH.

É fato que as compa-
nhias precisaram se ajustar rapida-
mente para enfrentar os desafios da 
pandemia e, com isso, parte do mer-
cado não só se manteve, como alguns 
segmentos perceberam inclusive, 

Gallindo, da Brasscom: 
O Varejo adotou 
imediatamente plataformas 
digitais para atender o 
consumidor em quarentena

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
 /

 B
R

A
SS

CO
M

04-12_MERCADO_v2.indd   604-12_MERCADO_v2.indd   6 03/07/2020   13:49:5403/07/2020   13:49:54



04-12_MERCADO_v2.indd   704-12_MERCADO_v2.indd   7 03/07/2020   13:49:5503/07/2020   13:49:55



ESPECIAL DISTRIBUIÇÃO8 Edição 37 - Julho de 2020

Faturamento do setor de TIC no Brasil em 2019 (Em R$ bi)

TIC, TI In House e 
Telecom

TIC TI In House Telecom

Produção Setorial 
(R$/US$)

R$ 494,7
US$ 125,4

R$ 205,6
US$ 52,1

R$ 47,6
US$ 12,1

R$ 241,5
US$ 61,2

Crescimento 
Nominal 
(2018/2019)

+3,3%
(+0,8 p.p.)

+4,1%
(-0,1 p.p.)

+8,8%
(+7,3 p.p.)

+1,5%
(+0,2 p.p.)

Proporção do PIB 6,8% 2,8% 0,7% 3,3%
Empregos
(Saldo 2019)

1,56 milhão
+42 mil

873 mil
+27 mil

391 mil
+7 mil

296 mil
+8 mil

FONTE: BRASSCOM

uma alta na demanda. “A adoção do 
home office e as necessárias e urgen-
tes implementações para a realização 
do teletrabalho permitiram que em 
uma semana, algumas empresas 
mantivessem suas operações”, cita 
Sergio Paulo Gallindo, presidente 
executivo da Associação Brasileira 
das Empresas de Tecnologia da In-
formação e Comunicação - Brasscom.

Gallindo menciona também 
segmentos como o de Varejo, que 
foi obrigado a fechar as portas das 
lojas físicas e adotou imediatamente 
plataformas digitais para atender 
ao consumidor em quarentena. “A 
Transformação Digital deu uma ace-
lerada com a pandemia e isto está 
acontecendo mais rápido do que 
antes”, avalia. 

“A TI é sempre a última indústria 
a entrar e a primeira a sair de crises, 
porque as demais companhias preci-
sam fazer mais com menos; precisam 
investir em novas soluções para redu-
zir custos e ganhar competitividade”, 
constata Jorge Sukarie, presidente do 
Conselho da Associação Brasileira das 
Empresas de Software – Abes. Como 
exemplo, ele cita a crise financeira de 
2008. “Claro que sabemos que em 
períodos de recessão econômica, o 
fluxo de caixa das empresas reduz”, 
pondera o executivo que conhece 

bem o desafio do canal de 
distribuição. Ele também é 
presidente da Brasoftware, 
revenda de valor agregado 
que atua no mercado há 
mais de três décadas.

Responsável por 6,8% 
do PIB do Brasil, o setor de 
TIC movimentou R$ 494,7 
bilhões, com crescimento 
de 3,3% na comparação 
com o ano anterior, se-
gundo o relatório setorial 
da Brasscom. Desse total,  
R$ 241,5 bilhões foram gas-
tos com Telecomunicações, 
R$ 205,6 bilhões com TIC e 
R$ 47,6 bilhões com solu-
ções de TI in house.

Já os gastos com soft-
ware, hardware e serviços 
de TI somaram US$ 43,1 
bilhões no mercado brasi-
leiro em 2019, com alta de 
10,5% em relação a 2018, 
segundo estudo da Abes. Com esse 
volume de negócios, o Brasil ficou 
em décimo lugar no ranking global 
desse mercado. 

A expectativa da Abes para 2020 
era que o faturamento do setor tives-
se um aumento de 5,8%, mas em 
razão da pandemia, a projeção foi 
revisada para baixo e ficou entre 2% 

Sukarie, da Abes: TI é 
sempre a última indústria 
a entrar em crise e a 
primeira a sair porque as 
companhias precisam 
fazer mais com menos
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53% das 
empresas da 
AL reduziram 
investimentos 

em TI no 
segundo 

trimestre de 
2020 e, no ano, 
o índice deverá 

ser 50%
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FONTE: FGV

MÉDIA

8,0%

Percentual 
que TI 
representa no 
faturamento 
das empresas
Porcentagem do 
faturamento: Média 
das Empresas, Serviços 
e Bancos (em 2019)

TI. “O novo normal vai deixar uma he-
rança, mas ninguém sabe ainda o seu 
tamanho”, acredita o professor da FGV.  

Novas oportunidades 
para o canal
O estudo da IDC sobre os impactos 
da crise sanitária na indústria de 
TIC na América Latina revelou que 
Varejo e Financeiro são as verticais 
com maior oportunidade de negó-
cios no momento atual. O primeiro 
está contratando mais TI porque foi 
obrigado a fechar estabelecimentos 
físicos e migrar para lojas virtuais 
para continuar vendendo. 

Já os bancos, que estão entre 
os segmentos da economia mais 
digitalizados, precisaram reforçar 
seus sistemas para atender a grande 
massa de clientes pelos canais digi-
tais durante a pandemia. Segundo 
a Federação Brasileira de Bancos - 
Febraban, as transações financeiras 
pelos meios digitais cresceram 74% 
durante a crise sanitária. Ainda de 
acordo com a entidade, o setor é o 
segundo maior em investimentos 
de TIC no País, atrás somente de 
Governo. Em 2019, o orçamento das 
instituições financeiras em Tecnologia 
e Telecomunicações somou R$ 24,6 
bilhões, com aumento de 48% em 
relação a 2018.

Para parceiros que querem atuar 
nesses segmentos, o consultor da 
IDC recomenda eleger uma das ver-
ticais e conhecê-la em profundidade. 
“Busque especialização para falar 
com mais propriedade sobre as dores 
e necessidades dos seus clientes”, 
aconselha. É importante saber trans-
formar a abordagem transacional em 
estratégia de maior valor e identificar 
casos de uso da TI com resultados no 
curto prazo. “Será um diferencial para 
os clientes apresentar soluções que 
tragam resultados mais rapidamen-
te”, orienta Ramos. 

O canal pode também apoiar em-
presas nesse momento com serviços 
de Gestão e Governança para os am-
bientes de TI. Ramos observa que 
a nuvem híbrida é uma realidade 
e continuará dominando a infraes-
trutura por muito tempo, gerando 
mais complexidade para o dia a dia 
das empresas. O parceiro que con-
seguir entender essas dificuldades 
e ajudar nos controles e automação 
pode assumir papel importante na 
jornada de resiliência da infraestru-
tura digital das companhias. 

Meirelles, da FGV: O novo 
normal vai deixar uma 
herança que ainda não 
sabemos o seu tamanho

PI
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BANCOS

15,7%

SERVIÇOS

11,4%

e 3% de crescimento. “Os 
negócios de TI não alcança-
rão nossa projeção inicial, 
mas também não deverão 
cair muito”, avalia Sukarie. 

O aumento dos inves-
timentos em TIC no Bra-
sil em 2019 foi também 
avaliado na 31ª Pesquisa 
Anual do Uso da TI nas 
Empresas, realizada pelo 
FGVcia – Centro de Tec-
nologia de Informação 
Aplicada da Escola de Ad-
ministração de Empresas 
de São Paulo da Fundação 
Getúlio Vargas. O estudo 
contou com a participação 
de 2.622 companhias de 
médio e grande porte e 
revela que o gasto mé-
dio com TI subiu para 8% 
do faturamento dessas 
organizações em 2019. 
Esse índice é maior nos 
segmentos de Serviços 
(11,4%) e nos Bancos (15,7%). 

O professor da FGV e coordenador 
da pesquisa, Fernando Meirelles, infor-
ma que o custo médio anual de TI por 
usuário nas empresas entrevistadas 
chegou a R$ 52 mil no ano passado. 
Nos bancos, esse valor é mais que o 
dobro e soma R$ 114 mil ao ano. 

A pesquisa apurou que o Brasil 
fechou 2019 com 424 milhões de 
dispositivos digitais, sendo que 342 
milhões são aparelhos móveis como 
smartphones, notebook e tablets. 

“A Transformação Digital está 
em curso e tende a acelerar em 
2020, mesmo com a economia re-
traída”, prevê Meirelles. Ele avalia 
que Varejo e Educação são alguns 
dos segmentos que estão investindo 
neste ano em TI, pressionados pela 
crise sanitária.

“Muitas pessoas não tinham 
coragem de fazer compras online 
e precisaram recorrer ao Varejo on-
line durante a pandemia”, diz. Ele 
constata que a resistência ao Ensino 
a Distância – EaD, também foi por 
água abaixo, embora reconheça que o 
modelo ainda tem muito a melhorar. 
Para o professor, nada substitui a aula 
presencial, mas acredita que a partir 
de agora o setor de Educação pensará 
sobre essa modalidade de ensino.

Meirelles acha que alguns dos pro-
jetos que ganharam corpo durante 
a crise do Coronavírus vão se tornar 
permanentes e favorecer o setor de 

Varejo, 
Financeiro e 

Educação são 
alguns dos 

segmentos que 
estão investindo 
neste ano em TI
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Revendas 
em 2019  

em relação  
a 2018

FONTE: ABRADISTI

3,9%

9,0%

1,7%

7,6%

-2,4%

16%

4,3%

Representante Comercial

Loja Virtual

Revenda de Volume

VAR

Revenda de AC

Provedor STFC, SCM ou Cloud

Média

A reinvenção das 
revendas de TI 
As revendas com foco em serviços 
estão mais preparadas para ajudar os 
clientes a acelerar a Transformação 
Digital no período de pós-pandemia. 
“Os que vendem só mercadoria não 
conseguirão sobreviver”, alerta Gor-
dinho, da Abradisti, que reúne cerca 
de 40 distribuidores que contam com 
uma rede de aproximadamente 15 mil 
revendas. Juntas essas empresas mo-
vimentam em torno de R$ 10 bilhões 
ao ano no Brasil, o equivalente a 75% 
do total do mercado de distribuição 
no país, estimado em R$ 13 bilhões.

De acordo com a nona edição do 
Censo das Revendas de TIC do Brasil, 
realizado pela IT Data Consultoria e 
publicado em junho, os negócios do 
setor em 2019 registraram crescimen-
to médio de 4,3%. Foram entrevista-
das 1,5 mil revendas. 

Na avaliação de desempenho 
por categoria, em 2019, foram os 
Provedores de Serviços que tiveram 
maior aumento de receita: 16%. Em 
segundo lugar estão as lojas virtuais, 
com crescimento de receita de 9%, 
seguidas pelos Revendedores de Valor 
Agregado – VARs (7,6%), Represen-
tante Comercial (3,9%) e, Revenda 

de Volume com 1,7%. Já os canais de 
Automação Comercial apresentaram 
uma queda nos negócios de 2,4%. 

De acordo com o relatório, o setor 
corporativo representou 65% dos negó-
cios das revendas em 2019, sinalizando 
uma mudança no perfil das empresas. 
Em 2008, essa participação era de 35%.  

Concluída em março deste ano, a 
pesquisa avaliou também os impactos 
no setor com a Covid-19. Foram entre-
vistadas 400 revendas. As conclusões 
apontam adequação das empresas 
para enfrentar os desafios trazidos 
pela crise da saúde, com aumento da 
presença na Internet, ampliação do 
portfólio e prestação de serviços. Há 
porém, algumas que estão temerosas 
com as incertezas que colocam seus 
negócios em risco. 

Como se aprimorar 
em serviços
O presidente da Abradisti reforça a 
importância de as revendas adicio-
narem serviços aos seus produtos, 
afirmando que o setor vai vender cada 
vez menos PC, tecnologia que está 
perdendo espaço para os dispositivos 
móveis, principalmente para o smart-
phone, que hoje é comercializado pelos 
concorrentes de Varejo.

Gordinho aconselha o revendedor 
a buscar sua vocação e se especializar 
em alguma área como Treinamento, 
Segurança de Rede, Suporte Técnico, 
Serviços Gerenciados etc. Ele observa 
que muitas empresas aderiram ao 
modelo de trabalho remoto e o canal 
que estiver capacitado, poderá ajudar 
os funcionários das empresas a insta-
lar em casa, aplicações corporativas 
com segurança.

Setores como Educação, Financeiro 
e Varejo que estão contratando mais 
soluções de TI, podem precisar dos ser-
viços de uma revenda que esteja nas 
proximidades para fazer configurações 
de aplicações e reforçar a segurança, por 
exemplo. A dica do presidente da Abra-
disti para os pequenos empreendedores 
é que procurem se capacitar em áreas 
que tenham mais afinidade e sejam 
capazes de atuar de forma colaborativa.

“Não queira abraçar o mundo so-
zinho, crie consórcio com outros pe-
quenos revendedores para entregar ao 
cliente uma solução grande”, orienta 
Gordinho, ressaltando que no atual 
mundo dos negócios as empresas com-
petem e colaboram ao mesmo tempo. 
“Quando somamos forças, entregamos 
algo melhor”, finaliza 

É importante 
saber 

transformar 
a abordagem 
transacional 

em estratégia 
de maior valor
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O prêmio Excelência em Distribuição evidencia os 
distribuidores mais bem avaliados na prestação de serviços

Avaliação 
do mercado

ESPECIAL DISTRIBUIÇÃO | PRÊMIO EXCELÊNCIA EM DISTRIBUIÇÃO || por IRENE BARELLA

CATEGORIA VALOR
Mix de produto
Ingram Micro, ScanSource, Adistec

Capilaridade
Ingram Micro, ScanSource, Mazer

Atendimento personalizado
Tech Data, Synnex-Westcon, 
Adistec

Automação de processos
Adistec, Synnex-Westcon, 
ScanSource

Logística
ScanSource,  
Agis Distribuição, Network1

Capacitação técnica e comercial
Synnex-Westcon,  
Ingram Micro, Agis Distribuição

Treinamento e certificação
Synnex-Westcon, 
Network1, Adistec

Política comercial
ScanSource, Ingram Micro, 
Agis Distribuição

Recursos de vendas e marketing
ScanSource, Ingram Micro, 
Agis Distribuição

Top of mind
Ingram Micro, Synnex-Westcon, 
Agis Distribuição

Com a experiência do cliente 
em alta, ninguém melhor para 
avaliar a qualidade de serviços 

prestados que seus usuários. Por isso, 
Infor Channel convidou revendas, 
VARs, integradores, desenvolvedores 
e fabricantes para que indicassem os 
distribuidores que oferecem Exce-
lência na Distribuição, em Volume e 
em Valor, para a indústria de TIC. Ao 
todo, foram 7.281 votantes, sendo 
5.832 revendas e 1.462 outros perfis. 
Quanto à abrangência, a região Norte 
1%; Centro-Oeste, 6%; Nordeste, 4%; 
Sul 11% e Sudeste 78%.

Uma live foi ao ar no dia 22 de 
junho, para divulgar os três primeiros – 
de cinco – colocados na primeira edição 
do prêmio Excelência na Distribuição. 
Relatório do Youtube aponta para 
mais de 1,8 mil visualizações, com pi-
cos simultâneos de 485 expectadores.

Na abertura do evento, o presiden-
te-executivo da Abradisti, Mariano 
Gordinho, salientou que excelência 
se mede por um conjunto de fatores 
que confere uma qualidade superior, 
e não por números. Para superar o 
momento atual, Gordinho ressalta que 
“uma lição é olhar melhor a dificuldade 
e entender que por trás há, de fato, 
várias oportunidades”.

Como excelência somente é atin-
gida com boa dose de eficiência, to-
dos os premiados reconheceram a 
importância das equipes, parceiros, 
clientes e as famílias dos funcionários. 
E agradeceram os votos recebidos.

Vanderlei Rigatieri, fundador 
e CEO da WDC Networks, disse se 
sentir “new kids on the block”, por 
sua empresa ser reconhecida entre 
distribuidores globais. “Estou mui-
to honrado pelos votos dos nossos 
clientes. Investimos em inovação e 
treinamento de canais e provedores 
de Internet; hoje, 50% das vendas 
são de produtos de Telecomunicação”.

Para Luciano Kubrusly, CEO da 
Officer, o prêmio se diferencia por 
buscar a opinião do mercado. “É muito 
importante ser avaliado pelo cliente. 
O formato e a condução de toda a 
votação são inovadores e estamos 
honrados e muito felizes pela forma 
como o mercado nos vê”.

“Esse prêmio é o reconhecimento 
dos clientes e evidencia que estamos 
no caminho certo, o que nos deixa 
muito motivados a manter o padrão 
de excelência que alcançamos”, disse 
Diego de Lima Silva, gerente-geral de 
Produtos da Mazer, que completou 

23 anos em junho. Para o presiden-
te da distribuidora, Rogério Fluzer, 
“não poderíamos ter recebido melhor 
presente! É muito gratificante e um 
resumo da dedicação de todos os 
departamentos da empresa”.

Com sete troféus conquistados, 
Paulo Roberto Ferreira, vice-presi-
dente de Operações da ScanSource 
– Network1 e Fábio Miranda, diretor 
de Marketing e Alianças da distri-
buidora, afirmaram ser “uma honra 
estar entre os ganhadores e que um 
prêmio desse é mais um desafio, é 
puxar a barra para cima, o que exigirá 
ainda mais qualidade nas ofertas e 
relacionamento com o ecossistema”.

“Este é o reconhecimento de um 
trabalho desenvolvido há três anos, 
sempre a seis mãos: parceiros, fabri-
cantes e a Tech Data, que atua de forma 
personalizada na oferta de soluções 
de valor, para que nossos parceiros se 
diferenciem no mercado”, disse Carla 
Carvalho, country general manager da 
distribuidora. E conclui: “Neste mo-
mento é fundamental manter esse 
ecossistema, em pé e motivado”.

José Roberto Rodrigues, coun-
try manager da Adistec concedeu 
o troféu à equipe e disse que “com 
cinco anos de Brasil é uma satisfa-
ção conseguir esse reconhecimento, 
frente a todos os gigantes que têm 
no mercado brasileiro”.

Humberto Menezes, diretor-geral 
da Synnex-Westcon, desejou vida 
longa aos demais premiados e às 
empresas do segmento. “Que a gente 
consiga passar bem por essa transi-
ção, por essa pandemia, que não é só 
sanitária, mas também econômica 
e política. Estou certo de que vamos 
sair muito bem do outro lado”.

José Renato Moreno, gerente 
de Inteligência de Mercado e Mar-
keting, da Agis Distribuição, disse 
que o reconhecimento mostra que 
a empresa está no caminho certo. 
“Isso nos mantém motivados para 
continuar na busca de melhoria. 
Esse prêmio é resultado da satisfa-
ção dos nossos clientes e do apoio 
de parceiros e colaboradores”.

Welington Souza, gerente de 
Marketing e Comunicação, e Cecília 
Campos, diretora de Vendas, represen-
taram a Ingram Micro, que na opinião 
do ecossistema, se destaca em sete 
atividades. “É um privilégio não apenas 
receber, mas merecer um prêmio, e 
estes pertencem também a todo o 
time e aos nossos associados” 

CATEGORIA VOLUME
Política de RMA
Agis Distribuição, Tech Data, Officer

Geração de demanda
Network1, Ingram Micro, 
Agis Distribuição

Mix de produtos
Ingram Micro, ScanSource, Officer

Capilaridade
Ingram Micro, ScanSource, 
Agis Distribuição

Atendimento personalizado
Mazer, Network1, Agis Distribuição

Automação de processos
Network1, Ingram Micro, Mazer

Logística
Ingram Micro, ScanSource, 
Agis Distribuição

Capacitação técnica e comercial
WDC Networks, Network1, 
ScanSource

Treinamento e certificação
ScanSource, Network1, Mazer

Política comercial  
Officer, Ingram Micro, Mazer

Recursos de vendas e marketing
Network1, Officer, Mazer

Top of mind
Ingram Micro, Mazer, ScanSource

14

14_PREMIO EXCELENCIA EM DISTRIBUICAO.indd   1414_PREMIO EXCELENCIA EM DISTRIBUICAO.indd   14 03/07/2020   13:55:4103/07/2020   13:55:41



14_PREMIO EXCELENCIA EM DISTRIBUICAO.indd   1514_PREMIO EXCELENCIA EM DISTRIBUICAO.indd   15 03/07/2020   13:55:4303/07/2020   13:55:43



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

A ESCOLHA 
DO LEITOR

2020
Participe e nos ajude a entregar o prêmio A ESCOLHA DO LEITOR 2020 

para aqueles que mais se destacaram ao longo do ano. 
Dê o seu voto e eleja os melhores fornecedores da indústria de TI e Telecom

em software, hardware e serviços. 

Basta acessar

https://inforchannel.com.br/a-escolha-do-leitor-2020/
de 1o de julho a 30 de agosto de 2020

Aberta a profissionais que atuam em
Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Negócios.

Informações: marketing@inforchannel.com.br – 11 2272.0942

Infor Channel – impressa e o portal – é auditada pelo Instituto Verificador de Comunicação, que monitora o uso de 
robôs ou de outros meios que possam influenciar as métricas de um site.
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CATEGORIAS
 Notebook
 Smartphone
 Impressoras Multifuncionais
 Automação Comercial – Hardware
 Automação Comercial – Aplicações
 Proteção e Gerenciamento de Energia
 Comunicação Unificada
 Desktop
 Conectividade (WI-FI)
 Cloud Pública
 Cloud Privada
 Virtualização
 Infraestrutura Convergente
 Serviços e Sistemas
 Aplicações de Software Corporativo
 Segurança de Rede e Dados
 Business Intelligence
 Big Data / Analytics
 Sistemas e Soluções de IoT/IIoT
 Inteligência Artificial
 Realidade Aumentada/Realidade Virtual
 Proteção e Armazenamento de dados
 Serviços e Aplicações para Web
 Terceirização
 Certificação Digital
 Blockchain
 Sistemas Digitais / e-commerce
 RPA – Automação de Processos Robóticos
 Servidores
 Soluções de ERP
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Desafios 
sucessivos

ESPECIAL DISTRIBUIÇÃO | DISTRIBUIDORES NACIONAIS || por MARCELO GIMENES VIEIRA
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Infor Channel 
perguntou aos 
distribuidores de 
capital nacional 
como estão 
enfrentando 
e superando 
os efeitos da 
pandemia, que 
se somam ao 
já desafiador 
cenário brasileiro

Se há uma certeza sobre o que 
ainda virá em 2020 para o mer-
cado de TI – global e local – é a 

de que não será fácil. Apesar da sem-
pre válida lógica de que a tecnologia 
pode ajudar o mercado corporativo 
a atravessar dificuldades como as 
impostas pela pandemia de Covid-19, 
desta vez, pode não ser o suficiente. É 
o que indicam os estudos que tentam 
traçar um cenário futuro, e que até 
aqui preveem quedas consideráveis 
nas vendas – o impacto sobre os dis-
tribuidores também deve ser severo.

O Gartner, por exemplo, prevê 
que os gastos mundiais com TI em 
2020 vão cair 8% devido à pandemia. 
E que metade (51%) dos executivos 
de finanças no mundo estão se pre-
parando para quedas médias de 30% 
no faturamento das empresas, pro-
vocando redução em investimentos, 
inclusive em tecnologia. As vendas de 
smartphones devem cair 20,2% e a de 
PCs (desktops e notebooks), 10,5%, 
para mencionar apenas dois itens.

No Brasil a previsão não é diferen-
te. Para a IDC, o mercado de TI do País 
deve registrar queda de 1% em 2020, 
enquanto na América Latina pode 
chegar a 3,7%. No segundo trimestre, 
conforme o levantamento, 42% das 
empresas devem gastar menos com 
TI do que o previsto no começo do 
ano, antes da pandemia.

Para os distribuidores nacionais, 
além das perspectivas ruins há o ce-
nário brasileiro, historicamente com-
plexo. Um indicativo é o estudo feito 
pela consultoria IT Data Inteligência 
de Mercado, a pedido da Associação 
Brasileira de Distribuição de Tecno-
logia da Informação, a Abradisti.  O 
levantamento mostra que entre as 

cerca de 400 revendas de TI ouvidas 
no começo de junho deste ano, 75% 
dos integradores e revendas de valor 
agregado - VARs, esperam queda 
de faturamento, e 20% consideram 
fechar. Entre as revendas de volume o 
cenário é ainda mais dramático: 85% 
esperam queda e 30% o fechamento.

Busca de soluções
“É realmente um momento delicado”, 
lamenta Marcos Renato Di Lorenzo, 
diretor de Canais e Novos Negócios 
da Officer. “Com certeza revendedores 
de vários perfis, de volume e de valor, 
estão muito preocupados. Se demorar 
muito para passar essa fase mais 
complicada da economia, muitas não 
reabrirão as portas”, avalia.

O primeiro grande sinal de dificul-
dades por parte das revendas e que 
impacta diretamente os distribui-
dores é o aumento dos pedidos de 
prorrogação de pagamento. Além da 
Officer, vários dos entrevistados por 
Infor Channel relataram a necessidade 
crescente de conceder mais crédito às 
revendas por meio de renegociação de 
dívidas, o que afeta o fluxo de caixa e 
aumenta a necessidade de captação 
por parte dos distribuidores. 

“Estamos trabalhando em algu-
mas frentes para capitalizar a empre-
sa, mas o acesso ao dinheiro do gover-
no não está fácil”, reclama Lorenzo.

Outro impacto sentido pelos dis-
tribuidores nacionais é a dificuldade 
de importação, principalmente de 
produtos vindos da China. A IData, 
distribuidora paranaense que atua 
no segmento enterprise, tem experi-
mentado problemas na hora de trazer 
produtos do país asiático. A demanda 
por equipamentos médicos e relativos 
ao combate à pandemia tomou de 
assalto os espaços nos aviões, e o 
valor do frete triplicou.

“Não trabalhamos com [trans-
porte] marítimo, porque não tenho 
volume cúbico para isso. Às vezes 
trago da China componentes de fa-
bricantes que não estão no Brasil, 
e hoje não há voos”, explica Milton 
Caputo Júnior, fundador e CEO da 
companhia.

O executivo acredita que, embora 
vá de fato haver uma crise nos pró-
ximos meses, o mercado de TI bra-
sileiro sofrerá menor impacto. Entre 
as revendas, as que mais sofrerão 
são as menores e mais jovens, que 
passaram por “dois meses muito 
cruéis” devido ao pouco capital de 
reserva para suportar a recente e 
drástica redução da demanda. Mas 
há alternativas.

A maioria das empresas está 
se preparando para manter perma-
nentemente pelo menos parte dos 
funcionários em trabalho remoto. “É 
como um cara que ocupa um prédio 
de 20 andares, de repente, descobre 
que não precisa mais pagar tanto 
aluguel. Quem acreditava que teria 
problemas com o home office, agora 
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continua crescendo, mesmo 
na crise”, reflete a respeito 
dos clientes. “Mas vai ter 
retração? Vai, claro.”

A IData também tem 
renegociado dívidas e au-
mentado prazos de paga-
mentos para parceiros em 
dificuldades.

Blindagem  
contra a crise
Entre os distribuidores 
brasileiros ouvidos pela 
reportagem, os que pa-
recem ter sentido menos 
o impacto da crise são 
aqueles que, nos últimos 
anos, ampliaram a oferta 
de serviços. A ApliDigital, 
por exemplo, distribuidor 
focado em Segurança da 
Informação, obteve bons 
resultados durante os me-
ses do isolamento social 

graças à oferta de serviços e ao 
portfólio aderente ao momento 
dos clientes.

“Obviamente ninguém esperava 
que isso acontecesse. Fomos todos 
abruptamente surpreendidos”, co-
menta Sandro Sabag, CEO da distri-
buidora. “O que nós que atuamos com 
soluções de Segurança da Informação 
oferecemos é o que empresas de qual-
quer tamanho precisam para fazer 
trabalho remoto de forma confiável.”

Virtual Private Network - VPNs, 
segurança de e-mail, monitoramento 
e acesso remoto, proteção para apli-
cações Web são alguns exemplos. A 
ApliDigital percebeu um aumento 
substancial da demanda principal-
mente pelo e-commerce, que dobrou 
de tamanho em dois meses e meio, 
segundo Sabag.

A oferta de soluções como serviço 
às revendas é feita pela empresa 
desde 2014, por meio da divisão 
chamada Content, que cresceu princi-
palmente nos últimos dois anos. Para 
o executivo, os serviços oferecem 
grandes vantagens em momentos de 
instabilidade, e são uma tendência 
de consumo. Eles respondem por 
cerca de 20% da receita do negócio 
atualmente, e crescem em média 
20% por trimestre.

Com a instabilidade cambial, a 
oferta como serviço em moeda local 
permite que o cliente saiba quanto vai 
pagar em cada parcela. “É um enorme 
facilitador, tanto para o cliente como 

e Marketing da empresa. “O cliente 
final não tem que pagar milhões de 
uma vez em Cibersegurança; ele paga 
em 60 meses, via revenda. Muito do 
nosso recorde de vendas se explica 
por esse modelo”, explica.

A tendência é aumentar a propor-
ção do faturamento da WDC que vem 
de serviços. “O que começou com 5% 
da receita em 2017 e chegou a 35% em 
2019, em 2020 certamente vai passar 
de 40%”, aposta. “O momento Brasil 
e da pandemia está pedindo isso”, 
pondera Carrara.

As várias áreas de atuação ver-
tical da WDC foram impactadas de 
formas distintas. No mercado de 
áudio e vídeo profissional, a receita 
despencou 60%, enquanto no que 
se refere a soluções para Provedores 
Regionais de Internet – ISPs, disparou 
em função do aumento da demanda 
dos consumidores.

Desafios históricos
Como se não fossem suficientes, as 
dificuldades impostas pela pandemia 
se acumularam àquelas diariamente 
enfrentadas pelos distribuidores e 
revendas: carga tributária elevada, 
burocracia excessiva, dificuldades de 
importação, entre outros. Soma-se 
a isso as expressivas flutuações do 
câmbio registradas este ano – o Dólar 
se valorizou quase 30% frente ao Real 
apenas no primeiro trimestre de 2020.

Di Lorenzo, da Officer:  
As empresas nacionais têm 
flexibilidade e agilidade para 
a tomada de decisões
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Com a 
instabilidade 

cambial, a oferta 
como serviço 

em moeda 
local permite 

saber o valor de 
cada parcela Caputo, da IData:  

É preciso renegociar 
dívidas e aumentar 

prazos para parceiros 
em dificuldades
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para o revendedor, que vai fazer uma 
oferta mais precisa”, diz.

É a mesma lógica que poupou de 
impactos a EsyWorld, distribuidor 
paulistano especialista em solu-
ções de Segurança da Informação 
e, também, física. O deslocamento 
de grandes contingentes de tra-
balhadores dos escritórios para o 
teletrabalho levou os clientes a 
investirem em proteção.

“Não sentimos impacto ainda, 
mas nos preocupamos conforme a 
crise vai se estendendo. O mercado 
como um todo vai afetando nosso 
cliente, e ele vai parar de comprar? 
Há risco de inadimplência no futu-
ro”, ressalta Rogério Moraes, sócio e 
CEO da EsyWorld. Além de oferecer 
soluções como serviço, a empresa 
também presta apoio na pré-venda 
aos parceiros de canal. Oferece ain-
da serviços profissionais, cedendo 
técnicos para projetos específicos.

A WDC Networks também está 
conseguindo contornar, e muito bem, 
a crise com base no pilar de serviços. 
Desde 2013 oferta tecnologia como 
serviço, modelo de negócios que a 
levou a registrar o “melhor mês da 
história” em maio.

“As empresas diminuíram inves-
timentos e o budget para aquisição 
de tecnologia foi reduzido, mas as 
necessidades continuam existindo”, 
diz Júnior Carrara, diretor de Vendas 
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Sabag, da ApliDigital: 
Os nossos desafios 
para operar começam 
com a complexidade 
fiscal do País
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LO Brasil é muito complexo e o 
negócio de distribuição começa com 
a compra no exterior, com fabri-
cantes em sua maioria asiáticos ou 
estadunidenses. “Não importa se 
tem hardware envolvido ou só licen-
ciamento, a complexidade é sempre 
muito grande”, pondera Sandro Sa-
bag, da ApliDigital. “O conhecimento 
da operação é fundamental, porque 
é sempre muito arriscado fazer al-
guma coisa.”

Na avaliação geral, a questão tri-
butária é provavelmente a mais difícil 
de ser enfrentada, principalmente nos 
impostos entre as Unidades Federa-
tivas. “São 27 Estados, cada um com 
suas características”, ilustra Sabag, 
que salienta a necessidade de se 
estar sempre muito bem assessorado 
a respeito de alíquotas e convênios 
para não acabar pagando impostos 
além do devido.

“O negócio de distribuição não 
é de compra e venda, é tributário”, 
ironiza Lorenzo, da Officer. “A dife-
rença entre ganhar e perder dinheiro 

É preciso estar 
bem assessorado 
sobre alíquotas 
e convênios 
para não pagar 
impostos além 
do devido
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Moraes, da EsyWorld: 
Distribuidores 

menores são capazes 
de dar mais foco a 

determinados nichos

está nos benefícios que se 
consegue. Vendemos no 
Brasil todo, e cada Estado 
tem suas regras. Isso im-
pacta muito nosso dia a dia 
e precisamos estar muito 
atentos.”

Para lidar com o proble-
ma, a Officer – a exemplo de 
vários distribuidores nacio-
nais – aposta na manuten-
ção de depósitos em locali-
dades consideradas chave. 
São Paulo e Espírito Santo 
foram as opções da empre-
sa, considerando benefícios 
concedidos e simplificações 
de obrigações como a subs-
tituição tributária do ICMS, 
por exemplo.

A desvalorização re-
cente do Real, motivada 
agora pela pandemia, mas 
recorrente no cenário nacio-
nal, é a cereja do bolo. Para 

empresas que na maioria das vezes 
atuam como importadores de equipa-
mentos ou componentes, a flutuação 
repentina pode ser a diferença entre 
o cancelamento ou manutenção de 
um projeto por parte do cliente final.

“Atuamos com 90% de equipa-
mentos importados. Essas sazonali-
dades de câmbio geradas por instabi-
lidades, agora por conta da Covid-19, 
mas também por conta de rumores 
de saída de ministros, impeachment 
etc, atrapalham muito”, diz Carrara, 
da WDC, cuja principal estratégia nos 
casos de clientes que precisam de 
valores fixos em Reais é o chamado 
hedge cambial.

O hedge, também conhecido 
como operação de cobertura, é um 
mecanismo de proteção contra osci-
lações cambiais. O objetivo é cobrir 
transações realizadas em períodos 
de variação em cotações. São ge-
ralmente negociados no Mercado 
Futuro, ou seja, com base em estima-
tivas e contratados de instituições 
financeiras, o que significa custos 
invariavelmente passados para o 
consumidor.

“Isso tem se tornado cada vez mais 
comum nos últimos meses. O cliente 
final acaba pagando a conta e não há 
muito o que fazer”, conta Carrara.

Sabag concorda, e diz que atual-
mente é difícil prescindir dessas 
proteções de mercado, principal-
mente em grandes projetos. “Um 
distribuidor global tem outra per-

solução para o cliente certo. É uma 
venda consultiva, em que a revenda 
precisa saber qual o problema do 
cliente para não vender algo que não 
o atenda”, lembra.

A IData, que concentra esforços 
no segmento de enterprises, adota 
estratégia semelhante. A distribui-
dora é de nicho e trabalha exclusi-
vamente com servidores, armaze-
namento e infraestrutura de rede, 
entre outros itens. Trata-se de um 
segmento que passa por uma fase 
intensa de consolidação, conforme 
emergem os modelos de negócio 
baseados em serviços, mas que tem 
sido bem explorado pela empresa de 
Curitiba. “Duplicamos o número de 
revendas ativas em 2019, quando 
registramos um crescimento de 27%”, 
salienta Caputo Júnior.

Nessa forma de atuar, a proximi-
dade entre revendas, integradores, 
provedores de serviços e o distribui-
dor, faz toda a diferença, especial-
mente na hora de executar projetos 
e prestar suporte. Lorenzo, da Officer, 
lembra outra vantagem importante 
dos nacionais: flexibilidade e a agili-
dade para tomada de decisões.

“Às vezes um distribuidor multi-
nacional exige conferências e explica-
ções. Os gestores brasileiros precisam 
explicar e reportar tudo para o pessoal 
lá fora, e isso causa demora e impacta 
a tomada de decisões”, pondera 

Carrara, da WDC Networks: 
As sazonalidades de câmbio 
geradas por instabilidades 
atrapalham muito
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cepção, mas os brasileiros precisam 
contar com essas ferramentas”, 
compara o CEO da ApliDigital, uma 
empresa nacional.

Competir com gigantes
Enfrentar as empresas multinacio-
nais de distribuição é um desafio 
adicional. Afinal, são companhias 
gigantescas, capazes de suportar 
períodos prolongados de crise e de 
captar recursos no exterior a custos 
menores. Essa solidez e facilidade 
de mobilizar capital são apontadas 
quase unanimemente como vanta-
gens pelos concorrentes nacionais. 
Mas eles também têm fragilidades. 

“Compensamos isso com esfor-
ços”, diz Rogério Moraes, da EsyWorld. 
“Conhecemos melhor o mercado, as 
regiões e nos adequamos melhor. En-
tendemos as peculiaridades do Brasil, 
e quem vem de fora não faz ideia de 
como funciona nossa tributação.”

Outro ponto positivo é o foco que 
distribuidores menores são capazes 
de dar a determinados nichos de 
produtos. A EsyWorld, por exemplo, 
focada em segurança, oferece pro-
dutos de um número reduzido de 
fabricantes. Essa especialização traz, 
primeiro, mais proximidade com os 
revendedores, e depois mais conhe-
cimento técnico das soluções.

“Trabalhamos para garantir que 
o parceiro ofereça corretamente a 

Especialização 
traz mais 

proximidade com 
o canal, além de 

conhecimento 
técnico
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O maior 
desafio é ser 
brasileiro, o 

resto tiramos de letra. 
Brincadeiras à parte, 
os nossos desafios 
começam com a 
complexidade fiscal 
para operar. O Brasil 
é muito complexo. 
Cem porcento dos 
nossos fabricantes 
são estrangeiros, a 
maior parte norte-
americanos, e a 
complexidade da 
importação é sempre 
muito grande. O 
conhecimento 
da operação é 
fundamental, porque 
é sempre muito 
arriscado fazer alguma 
coisa. O importador 
tem sempre medo 
de errar, por isso, 
estar muito bem 
assessorado nas 
questões contábeis e 
fiscais é fundamental
para ter longevidade.”

Sandro Sabag,  
CEO da ApliDigital

A tributação 
é sem 
dúvida 

um problema de 
todas as áreas e 
empresas. Falando 
de business mesmo, 
é a capacitação. 
Trabalhamos para 
garantir que o 
parceiro de venda 
e implementação 
ofereça corretamente 
a solução para o 
cliente certo. É uma 
venda mais consultiva. 
Ele tem que saber 
qual o problema do 
cliente para saber 
o que ofertar e não 
vender algo que não 
o atenda. Quero 
que meu parceiro 
tenha o máximo de 
conhecimento possível 
para desenvolver 
negócios.”

Rogério Moraes, 
CEO da EsyWorld

Continuamos 
esperando 
que o 

governo Bolsonaro 
realmente faça a 
Reforma Tributária, 
mas até o momento 
não aconteceu. 
Mesmo cenário de 
tributação, alíquotas, 
e em uma situação 
pior por causa da 
desvalorização do 
Real. Infelizmente 
o produto torna-
se mais caro.”

Milton Caputo Júnior, 
CEO da IData

Acho que 
crédito. 
Tanto para 

as revendas, porque 
às vezes é difícil dar 
crédito para empresas 
em dificuldade, 
quanto de nossa parte 
com fornecedores 
[fabricantes]. Com 
a redução de fluxos 
de caixas devido à 
pandemia, alguns, não 
todos, esperam que o 
distribuidor esteja em 
dia com o pagamento 
para voltar a fornecer. 
Outra dificuldade é a 
questão tributária e 
isso impacta muito 
nosso dia a dia. O 
negócio da distribuição 
não é de compra e 
venda, é tributário. A 
diferença entre ganhar 
e perder dinheiro 
está nos benefícios 
que se consegue.”

Marcos Di Lorenzo, 
diretor de Canais e Novos 
Negócios da Officer

São muitos. 
Enumerando, 
eu colocaria 

como grande limitador 
do crescimento 
a complexidade 
tributária do Brasil. 
Se fossem menos 
complexos teríamos 
armazéns em todas as 
regiões, com equipes 
descentralizadas e 
toda uma logística 
mais eficiente. 
Mas, a dificuldade 
tributária não dá 
espaço para iniciativas 
como estas. Cada 
Estado tem um ICMS 
diferente, e transferir 
equipamentos 
importados entre 
eles, traz dificuldades 
adicionais. É um 
grande limitador.” 

Junior Carrara, diretor 
de Vendas e Marketing 
da WDC Networks

Qual o seu maior desafio?
Perguntamos aos distribuidores qual era a maior questão a ser superada no  
ambiente nacional de negócios antes e que persiste durante da pandemia.  
Eis as respostas, com várias indicações, mas tributação foi total consenso.
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Rumo à 
retomada
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Com bônus e ônus de ter que responder 
à matriz, distribuidores multinacionais 
enfrentam as dificuldades locais, buscam 
saídas para enfrentar a crise e têm ações 
para ajudar os parceiros de negócios

“Sei que nada será como antes, 
amanhã”, diz a música de Milton 
Nascimento e Ronaldo Bastos. 

Assim como este clássico mineiro, não 
existem certezas quanto ao futuro nos 
tempos atuais; a única possível é que o 
mundo mudou. O que se convencionou 
chamar de novo normal, o dia a dia a 
ser estabelecido após a pandemia de 
Covid-19, traz inúmeras e diversas dú-
vidas a todos nós em âmbito pessoal e 
em relação à economia, o que dirá por 

parte de segmentos 
como o de distribui-
ção de Tecnologia da 
Informação e das 
Telecomunicações?

Falamos com os 
executivos das prin-
cipais distribuidoras 

globais com presença no Brasil para 
entender como o segmento está atra-
vessando a crise, se movimentando, 
projetando o futuro e driblando as 
dificuldades inerentes ao setor, com 
barreiras, a exemplo do câmbio, que se 
aprofundaram ao sabor do momento.

Já ficou claro que o isolamento 
social mudou a dinâmica do mercado 
e algumas mudanças certamente vão 
permanecer pós-pandemia. Pessoas 
e empresas perceberam que deter-
minadas tarefas podem ser feitas 
remotamente de forma muito mais 
produtiva e eficaz. “Empresas que 
antes eram resistentes ao trabalho 
remoto estão percebendo quão pro-
dutivo pode ser esse formato para 

determinadas funções”, argumenta 
Carla Carvalho, gerente-geral da Tech 
Data para o Brasil. Para ela, o mercado 
brasileiro deve até mesmo aumentar a 
busca por novas tecnologias em 2020.

O maior peso do digital na organi-
zação e mesmo nas compras mudou, 
e afeta inclusive o modelo do setor de 
distribuição. Afinal, o momento fez 
com que a tão falada Transformação 
Digital se tornasse algo imprescin-
dível. “Cada vez mais o ecossistema 
da distribuição é digital. Já temos o 
BlueSky, marketplace em Nuvem, 
que concentra soluções de diversos 
fabricantes. Esse caminho oferece no-
vas possibilidades para as revendas”, 
aponta Humberto Menezes, diretor 
geral da Synnex-Westcon-Comstor.

A ‘estrada digital’ está pavimen-
tada e o novo normal exigirá que as 
empresas invistam cada vez mais 
nos serviços digitais. “Como conse-
quência, os canais em conjunto com 
distribuidores e fabricantes têm que 
seguir o novo modelo”, corrobora José 
Roberto Rodrigues, country manager 
da Adistec. Esse cenário, porém, ele 
lembra, não pode fazer com que o 
setor deixe de prestar atenção nas 
regulamentações, como por exemplo 
a Lei Geral de Proteção de Dados. 

Pé nessa estrada
A combinação destas novas capaci-
dades digitais com as competências 
centrais da atividade-fim inerente, 
contribuirá para que o distribuidor 

O mercado de  
TI tem reagido 
bem até agora
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Carla, da Tech Data:  
O mercado brasileiro deve até 
mesmo aumentar a busca por 
novas tecnologias em 2020

Menezes, da Synnex- 
Westcon-Comstor: 

Cada vez mais o 
ecossistema da 

distribuição é digital 
e oferece novas 
possibilidades.

O segmento 
caminha a 

passos largos 
para a era da 
distribuição 

digital e da TI 
como serviço

continue sendo um elo forte 
na cadeia. “Os fabricantes e 
os provedores de tecnologia 
sabem da importância das 
revendas e integradores no 
processo de fazer a oferta 
chegar no cliente final, assim 
como o papel do distribuidor 
de ser a ponte que conecta 
esta abundância de tecnolo-
gias à totalidade dos clientes 
finais”, detalha Paulo Rober-
to Ferreira, vice-presidente 
de Operações da ScanSource.

É indiscutível o fato de 
que a pandemia acelerou a 
mudança do hábito de con-
sumo dos brasileiros e esses 
novos costumes devem se 
consolidar de forma irrever-
sível. No corporativo não 
será diferente. Se antes, a 
análise era feita com base 
na relação tecnologia versus 
trabalhador, hoje o cálculo 

está entre parar o negócio versus 
aderir à tecnologia. O reflexo disto no 
ecossistema de distribuição está em 
acompanhar o ritmo e a digitalização 
em todos os níveis.

A transformação é significativa 
e por que não dizer, disruptiva. Hoje 
existem milhares de diferentes fabri-

cantes, além dos tradicionais, que se 
complementam. O distribuidor, neste 
novo mundo, tem um papel funda-
mental, que é o de apoiar os parceiros 
a ‘conectar os pontos’. Para Carla, essa 
‘costura’ envolve montar uma arqui-
tetura que resolva a necessidade e o 
problema de negócio de seus clientes. 
Ou seja, não existe mais espaço para 
um distribuidor que não agregue valor 
ao negócio de seu parceiro.

Este momento pode assegurar 
dividendos para o mercado de dis-
tribuição, a exemplo de soluções de 
Segurança de Informação e de Cola-
boração, como os sistemas de video-
conferência, que têm aumento da 
oferta em resposta às necessidades 
impostas pelo isolamento social. E 
ainda, as soluções em Nuvem e para 
data centers também têm crescido.

Questionados sobre o impacto 
econômico da pandemia, os executi-
vos mantiveram o otimismo, mesmo 
que com ressalvas. “Até o momento 
o impacto é mais social do que eco-
nômico. O mercado de TI tem reagido 
bem até agora, porém, se este cenário 
perdurar por muito mais tempo e os 
Governos, principalmente o Federal, 
não focarem seus esforços na miti-
gação dos reflexos da crise sanitária, 
poderemos ter uma recessão severa”, 
pondera Rodrigues.
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O diálogo possível

Os executivos entrevistados apontam que o relacionamento com os 
demais integrantes do ecossistema não mudou na essência, mas se 

transformou. Citam como exemplo, as reuniões agora feitas no mundo 
digital. Um fator positivo é que sem os intervalos dos deslocamentos 
que podem ser de horas e cansativos, a produtividade aumentou. Neste 
ambiente, as perguntas se voltam para atender e entender o momento. 
“Falamos com as revendas para sentir o que precisam e como podemos 
ajudar”, aponta Menezes, da Synnex-Westcon-Comstor.

Mesmo no controle operacional pouco mudou, devido à integração 
entre as distribuidoras e seus parceiros, sejam eles fabricantes, reven-
das ou integradores. Na ponta, no entanto, o canal de distribuição sofre, 
pois estava acostumado a manter contato direto com o cliente e agora 
impossibilitado devido ao isolamento. “Os nossos parceiros estão redo-
brando os esforços para se manterem ativos junto aos clientes”, admite 
Rodrigues, da Adistec.

Como forma de aprimorar a comunicação, a ScanSource abriu canais 
adicionais de atendimento aos clientes, pensando em atendê-los da me-
lhor forma. “Outro fator que contribuiu para que a nossa operação se 
mantivesse ativa foi o fato de o setor de distribuição de TI ser conside-
rado serviço essencial pelos Governos”, relembra Ferreira, que completa: 
“somos responsáveis pelo abastecimento de empresas com tecnologias 
para home office, hospitais e órgãos públicos, entre outros”.
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Um gosto de Sol
Ferreira, da ScanSource, acredita que 
depois de um trimestre de incertezas, 
há confiança na retomada dos inves-
timentos em TI. “Eles não sofrerão 
grande desaceleração já a partir deste 
segundo semestre, pois a tecnologia 
é parte da solução para as empresas 
de vários segmentos manterem-se 
operando e competitivas”, conclui. A 
aposta da Synnex-Westcon-Comstor 
é investir. “Não demitimos, ao con-
trário, contratamos e aumentamos 
as atividades de marketing virtual”, 
assinala Menezes.

Otimismo de lado, as principais 
dores ou barreiras do setor seguem 
vivas ou até mesmo se exacerbaram. 
A logística, por exemplo, sofre pelos 
prazos mais longos de fabricação - 
fruto da pandemia na China e na Ásia 
como um todo, grandes produtores 
do setor. Ou, o desafio dos modelos 
de financiamento, com o problema do 
fluxo de caixa dos clientes, está mo-
bilizando os fabricantes no momento.

Outro problema segue intacto: o 

Tributário. Afinal, esta questão no 
Brasil continua sendo uma das mais 
complexas e injustas do mundo, com 
uma possível reforma travada no 
Congresso. “Independentemente da 
pandemia, nunca houve um consenso 
político para este problema e o único 
jeito de mitigar é o faturamento direto 
pelo distribuidor o que aumenta nos-
sos riscos e custos”, explica Rodrigues.

O cenário político atual, turbulento 
e incerto, que afeta até mesmo o com-
bate à pandemia, também é levantado 
por Ferreira. “Gera incertezas e osci-
lações no cliente que planeja investir 
em tecnologia. Podemos citar como 
exemplo a variação cambial”. É preciso 
constar que boa parte dos produtos 
de tecnologia é indexada ao dólar e as 
oscilações por muitas vezes postergam 
uma decisão de compra. O antídoto 
protagonizado pelos fabricantes é 
congelar o câmbio, visando a manter 
o ritmo dos negócios. “Acreditamos 
que esta é uma decisão que a indústria 
deveria considerar em implementar”, 
defende o executivo da ScanSource.

Projeção para 2021
Provocamos os nossos interlocutores para que fizessem um pequeno 

exercício de futurologia; pensassem como será o próximo ano para o 
setor de distribuição. “Esperamos o início de uma virada, mas não conse-
guimos fazer grandes previsões envolvendo números. Porém a distribui-
ção tem sua relevância aumentada pela capilaridade que os fabricantes 
precisam, administração do crédito e apoio a projetos de Transformação 
Digital”, aponta Menezes, da Synnex-Westcon-Comstor.

Um maior investimento em capacitação, não apenas internamente 
como também dos parceiros, é o caminho olhado pela Adistec para ofe-
recer apoio, desde o início da oportunidade, suporte de pré-vendas, POC e 
apresentações, para que os parceiros possam agregar valor. 

Já a premissa da ScanSource é mais radical: “o setor caminha a passos 
largos para a era da distribuição digital e da TI como serviço. Estes dois movi-
mentos continuarão ganhando relevância no mercado e certamente oferece-
rão grandes oportunidades para quem estiver preparado”, completa Ferreira.
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Notícias dos amigos
E o outro elo, revendedo-
res, integradores e desen-
volvedores? A situação atual 
evidenciou ainda mais, que 
aqueles que só movimen-
tam caixa ou que trabalham 
sem foco são os que mais 
sofrem. “É notável a derro-
cada daqueles que seguiram 
atuando de forma superficial 
em todas as verticais, tendo 
como premissa exclusiva de 
negociação a interlocução 
com as áreas de TI das em-
presas” avalia Carla. E diz 
que hoje, 80% de todas as 
compras de tecnologia são 
definidas pelas áreas de ne-
gócios e são elas que finan-
ciam 60% dessas compras. 
Já aqueles que agregam valor 
às ofertas e mergulharam 
em uma vertical específica 
estão sobrevivendo.

Outro dificultador para muitas 
revendas é o modelo de pagamento 
por recorrência ou consumo. De olho 
nessa direção, a Synnex conecta seus 
parceiros a fabricantes que oferecem o 
modelo na Nuvem. “Intensificamos o 
apoio de pré-vendas para o desenho de 
projetos e, sempre que possível, nosso 
financeiro ajuda a viabilizar a compra 
pelo cliente final”, conta Menezes.

Em resumo, entre os fatores-chave 
que definirão o impacto que a crise irá 
trazer para o canal está uma relação 
direta com o tipo de cliente final e as 
tecnologias que fornece. A ScanSource, 
como forma de auxílio, está amplian-
do o seu portfólio e quer ajudar os 
parceiros a trabalharem uma oferta 
ainda mais completa para acelerar a 
Transformação Digital do cliente.

Na opinião de Ferreira, as reven-
das que têm tido redução de negó-
cios devem ampliar a atuação, seja 
agregando tecnologias ao portfólio 
ou agregando novas modalidades ao 
negócio. “Tem muita empresa que se-
gue investindo em TI; é preciso estar 
atento às oportunidades. Outro fator 
a se considerar é que agora fica ainda 
mais evidente o valor da revenda em 
estruturar um negócio baseado em 
receita recorrente”, alerta.

Amanhã ou depois
Polêmicas de lado quanto à flexibiliza-
ção da quarentena, os distribuidores 
já se preparam para o novo normal. 
Afinal, é possível enxergar a volta do 

contato pessoal, embora não se veja o 
fim do trabalho remoto ou a diminui-
ção da digitalização. Será necessário 
ter capacidade de inovação que, para 
acontecer, envolve toda a cadeia que 
vai do fabricante à revenda e passa 
pelo desenvolvimento de soluções 
pelos ISVs. “Nossa estratégia de hybrid 
multicloud possibilita a criação de 
soluções, combinando produtos de 
diferentes fabricantes, nuvens pri-
vadas e públicas”, projeta Menezes.

Para encarar esse novo momento, a 
ScanSource anunciou a divisão Master 
Agent, que visa a ampliar o portfólio 
de Cloud e Conectividade para seus 
parceiros. Assim como trouxe para 
o Brasil a plataforma digital Cloud, 
e celebrou um acordo com a Oracle.

A Tech Data, por meio de sua 
executiva, avalia que o tempo para o 
mercado retornar aos níveis da pré-
-pandemia seja de mais de dois anos. 
“A volta será lenta e as organizações 
terão um passivo muito maior do que 
tinham antes”, alerta Carla.

A Tech Data tem auxiliado diver-
sas empresas a adotarem soluções 
tecnológicas para que não tenham 
os seus negócios paralisados. “Ofe-
recemos um diferimento para paga-
mento em janeiro de 2021, assim as 
empresas podem investir em tecno-
logia e priorizar o caixa atual para a 
manutenção dos empregos”, conta 

Rodrigues, da Adistec: 
O único jeito de mitigar 
a questão tributária é 
o faturamento direto, 
que aumenta nossos 
riscos e custos
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Ferreira, da 
ScanSource: Congelar o 

câmbio é uma decisão 
que a indústria deveria 
considerar para manter 

o ritmo dos negócios

A inovação 
necessária 

envolve 
fabricantes, 
revendas e 

os ISVs
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