
N ão é exatamente nova a força das 
grandes empresas multinacionais 
no mercado brasileiro de distri-

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

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

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

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

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

e a vez 

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

como financiadores das revendas e suportar 
marketplaces na nuvem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Há então uma preocupação 
dos distribuidores, particular-

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

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

vendedor de hardware, mas 
também se torna dono de uma 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e a vez 

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

como financiadores das revendas e suportar 
marketplaces na nuvem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Há então uma preocupação 
dos distribuidores, particular-

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

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

vendedor de hardware, mas 
também se torna dono de uma 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 perguntas para  
Basílio Perez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ScanSource
Sede: Greenville, South Carolina, EUA
Operação no Brasil desde 2011, 
com a aquisição da CDC; Porta-voz: 
Alexandre Conde, presidente da 
ScanSource POS & Barcode
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