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A tecnologia avança para oferecer qualidade de vida 
aos cidadãos, extrapolando os benefícios antes res-
tritos ao mundo corporativo. A otimização de recur-

sos alcança energia, mobilidade urbana e outras soluções 
que abrem chances de negócios para todo ecossistema de 
distribuição em um mercado de US$ 1,6 trilhão em valor ge-
rado sob o conceito de Cidades Inteligentes, no mundo todo, 
até 2025. A reportagem de capa, Inteligência para as cidades, 
trata a fundo deste tema.

Outro assunto que vem ganhando espaço são os Data 
Centers em Nuvem, que envolvem diretamente as Telcos 
e as tecnologias de rede 5G e a computação na borda.

A seção ‘Entrevista’ deste mês traz Frederico Passos para 
contar os planos, as diretrizes e novidades da Unentel Distri-
buição, que tem sede em Salvador, na Bahia. Sobre o merca-
do de TI você verá a reportagem Desktops aquecem o setor, 
que mostra o potencial ainda crescente desta demanda, ape-
sar de uma queda de 12,6% nas vendas do segundo trimestre 

deste ano em relação a 2019.
Exclusivamente na versão di-

gital da edição de setembro o lei-
tor terá acesso a uma reporta-
gem que atualiza a LGPD e sua 
jornada para a conformidade.

Na próxima edição apre-
sentaremos as empresas elei-
tas pela enquete ‘A escolha do  
Leitor 2020’, de Infor Channel.

Até lá!
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O desafio consiste 
em tirar o melhor 

proveito dessa 
arquitetura de 
processamento

TECNOLOGIA  || por INALDO CRISTONI

A Computação em Nuvem altera 
de forma estrutural o modelo 
de negócios no setor de data 

center, amplia as oportunidades de 
novos serviços e redefine o papel dos 
atores que fazem parte da cadeia de 
suprimentos dessa indústria. Nos 
últimos anos tem havido um mo-
vimento crescente de migração das 
aplicações para o ambiente de Nuvem, 
cujos principais atrativos são escala-
bilidade, redução de custo, segurança 
e acesso a uma infraestrutura tecno-
lógica distribuída. O desafio para as 
empresas, porém, consiste em tirar 
o melhor proveito dessa arquitetura 
de processamento.

Em processo de expansão, o data 
center em nuvem está absorvendo 
parcela significativa do data center tra-
dicional, aquele em que as empresas 
constroem para uso próprio, também 
conhecido no mercado como on pre-
mise. Neste modelo, elas bancam o 
investimento na aquisição dos ativos 
e assumem a responsabilidade pelo 
gerenciamento dos recursos compu-
tacionais - tarefa que inclui a expan-
são da infraestrutura sempre que a 

demanda por mais capacidade 
de processamento exigir.

Com o advento 
da Nuvem, as em-

presas vislum-
braram a pos-

sibilidade de 
se livrar de 

um desembolso de grande soma, ne-
cessária, até então, para operar uma 
estrutura robusta. Além de poderem 
alocar recursos computacionais con-
forme a demanda e pagarem pelo que 
efetivamente consumirem, deixam a 
cargo dos provedores de serviços de 
data center as tarefas de garantir a 
alta disponibilidade, a segurança, a 
escalabilidade e os Níveis de Serviços 
– SLAs, das aplicações processadas.

Mercado em expansão
As projeções para a indústria de data 
center são animadoras. Ao citar a IDC, 
Caio Vicente, líder comercial da Top-
desk, diz que o setor de serviços geren-
ciados de TI no Brasil deve crescer 7,5% 
este no ano. Já o Gartner, prossegue, 
estima que os negócios envolvendo 
o fornecimento de software como 
serviço – Saas, devem movimentar 
US$ 104,7 bilhões até dezembro.

“A Covid-19 tem estimulado a 
busca por data center externo até 
por empresas antes resistentes à 
hospedagem na Nuvem ao estimular 
uma mudança de padrão de funciona-
mento de todo o setor de TI”, aponta 
Victor Adonai Costa, diretor regional 
da Angola Cables. Estudo realizado 
pela LogicMonitor entre maio e junho 
de 2020, constatou que 87% dos 
tomadores de decisão globais de TI 
concordam que a pandemia fará com 
que as organizações acelerem sua 
migração para a Nuvem.

possibilidade de usar a Nuvem como 
armazenamento ou como recuperação 
de desastres em caso de queda do 
site primário, destaca Rodrigo Aliaga, 
diretor de canais da Veeam Software, 
especializada em gerenciamento de 
dados na Nuvem. Em projetos do 
gênero, a companhia não apenas 
aloca espaço para suportar a aplica-
ção, como também oferece recursos 
computacionais para o cliente rodar 
seus servidores de missão crítica.

Com uma estrutura multicloud, 
a Equinix montou uma comunidade 
de negócio em seu data center, por 
meio da qual as empresas podem 
comprar e vender qualquer tipo de 
serviço entre si. “Registramos mais de  
370 mil interconexões em nível glo-
bal”, revela Eduardo Carvalho, pre-
sidente da companhia, que está 
ampliando suas instalações no 
mercado nacional. Dois novos sites 
devem entrar operação até outubro, 
fruto de um investimento total de  
US$ 84 milhões. A primeira fase do 
terceiro data center, com aporte de 
US$ 52 milhões, será ativada em 2022.

No mundo, este mercado deverá 
gerar US$ 9,37 bilhões até 2023; 
sendo US$ 1 bilhão da América 
Latina e US$ 528 milhões do Brasil

Quirino, da Vertiv: 

A rede 5G habilitará 
muitas aplicações de 
Edge Computing.

Em termos mundiais, o fatura-
mento do mercado de data center 
é estimado em US$ 9,37 bilhões até 
2023, conforme estimativa da Techna-
vio. Deste total, mais de US$ 1 bilhão 
corresponde à América Latina – o 
Brasil responde por US$ 528 milhões. 

O Gartner estima em 17% o cres-
cimento dos serviços de Nuvem Pú-
blica este ano, totalizando receita de  
US$ 266,5 bilhões, acrescenta o exe-
cutivo da Angola Cables.

Oferta de serviços
O aumento da demanda por gerencia-
mento de serviços de TI e service desk 
é esperado por Vicente, da Topdesk, 
especialista neste tipo de oferta. “As 
organizações têm muita necessidade 
de migração para o digital e do tra-
balho remoto”, justifica.

De acordo com Wilson Cardoso, 
chefe de soluções da Nokia para a 
América Latina, durante a pandemia, 
o tráfego de data center registrou um 
incremento de 30% no Brasil. “Com a 
adoção do regime de home office, o 
tráfego se deslocou das redes corpo-
rativas para a banda larga, através da 
qual os usuários acessam conteúdos 
que estão na Nuvem”, ressalta.

Uma das vantagens é que diferen-
tes modalidades de serviços de data 
center podem ser contratados. Uma 
delas é de Nuvem privada in house ou 
no provedor, exemplifica Marcos Gas-
par, diretor de data center e TI híbrida 
da HPE. “Nós podemos desenhar a 
arquitetura da solução, observando 
requisitos de SLA, performance e 
elasticidade definidos pelo cliente”, 
diz o executivo, acrescentando que 
muitas empresas estão optando por 
esse modelo.

Uma empresa que lida com gran-
de volume de informações tem a 

Nuvem incrementa  Nuvem incrementa  
serviços de data centerserviços de data center

Vicente, da Topdesk: 

Demanda aquecida por 
serviços gerenciados de TI.
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Ambiente híbrido
Na avaliação do executivo da Veeam, 
as empresas devem ponderar sobre 
a migração, ou seja, precisam ter 
clareza do que buscam no ambiente 
e procurar sempre um ponto de equi-
líbrio para evitar problemas futuros. 
Ele relata experiências malsucedidas 
de clientes que, empolgados, partiram 
para a Nuvem e perceberam que, em 
pouco tempo, gastaram tudo o que 
foi provisionado para o ano. “Apren-
deram que o mundo ideal da Nuvem 
às vezes não é factível, dependendo 
do orçamento disponível.”

Buscar o equilíbrio significa aderir 
ao data center de arquitetura híbrida, 
ou seja, manter parte das aplicações 
on premise e processar o restante 
na Nuvem pública ou privada. Este 
tipo de oferta está ganhando força 
no mercado porque dá ao cliente a 
opção de escolher o modelo mais 
adequado para suprir demandas 
específicas. Entretanto, o que se 
processa no ambiente interno tem 
que estar integrado ao modelo híbri-
do de consumo de Nuvem, observa 
Gaspar, da HPE.

A alta complexidade de geren-
ciamento é uma característica de 
ambientes híbridos, uma decorrência 
da diversidade de tecnologias que ha-
bitam no ambiente. “Cada aplicação 
processada requer um nível diferente 
de segurança, de disponibilidade e de 
SLA, e exigirá ferramentas específicas 
de gestão”, salienta Thiago Araki, 
gerente-sênior de produtos da Red 
Hat para a América Latina.

Mesmo com tamanha comple-
xidade de gerenciamento, é muito 
difícil encontrar um ramo de atividade 
econômica para o qual não faça sen-
tido ir para um ambiente híbrido. O 
executivo da Red Hat enumera alguns 
exemplos, todos com características 
de sazonalidade do negócio: o Varejo, 
serviço de entrega por aplicativos e 
indústria financeira são alguns de-
les. As operadoras de Telecomuni-
cações, que antes da pandemia do 
novo Coronavírus atendiam às redes 
corporativas, passaram a oferecer 
serviços para suportar o home office, 
acrescenta Araki.

Computação na borda
Uma tendência que ganha força é 
a chamada Computação na Borda, 
ou Edge Computing, definido por 
Andreson Quirino, diretor comercial 
da Vertiv, como uma fração de um 
grande data center que está mais 
próxima da carga de processamento. 
Apropriado para suportar aplicações 
de missão crítica, o modelo elimina a 
latência da rede e garante a agilidade 
no tempo de resposta, um aspecto 
considerado crítico no ambiente de 
Nuvem. Dispositivos dotados de 
recursos de Internet das Coisas – 
IoT, são exemplos desse tipo de 
Computação.

A rede 5G habilitará muitas apli-
cações de Edge Computing, acredi-

ta Quirino. “Com mais banda, será 
possível transmitir volume maior de 
dados em alta velocidade e dispor de 
Internet em tempo real, o que não é 
possível hoje”, afirma. 

Araki, da Red Hat, acredita que 
as operadoras de telecom requerem 
este modelo para suportar a carga 
transacional nos dispositivos 5G. Outra 
possibilidade de uso é no setor de 
Varejo, que cada vez mais está trans-
formando as lojas físicas em espaços 
de retirada de produtos adquiridos de 
forma on-line pelos consumidores. 
“O Edge Computing vai exigir mais 
infraestrutura tecnológica”, conclui 

Os negócios 
com software 
como serviço 
– Saas, devem 
movimentar  
US$ 104,7  
bilhões até 
dezembro

Gaspar, da HPE:  

Podemos desenhar a 
arquitetura da solução, 

observando requisitos de  
SLA e elasticidade.
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Aliados na jornada digital
M ais do que meros provedores de serviços e soluções, os atores que 

fazem parte da cadeia da indústria de data center, em especial os 
integradores, são vistos como aliados importantes de apoio à jornada di-
gital das organizações.

A eles cabe o papel de auxiliar na compreensão de como tirar o melhor 
proveito de um ambiente de Nuvem híbrida. “Exceto as startups, todas as 
empresas possuem um legado, que precisa ser modernizado”, explica Thiago 
Araki, gerente-sênior de produtos da Red Hat para a América Latina.

Como existem muitos provedores de Nuvem cujos serviços apresen-
tam requisitos de Nível de Serviço, de Segurança e Compliance distintos, 
“os integradores têm a missão de identificar e mapear o catálogo de ofer-
tas com as demandas e grau de maturidade das empresas”, acrescenta.

A tarefa inclui diminuir a dependência das empresas de um único pro-
vedor de soluções, assim como garantir o bom funcionamento dos servi-
ços que permitem a migração de ambiente.

Os fornecedores devem se preparar também para fazer as melhores 
ofertas que suportem o modelo de Edge Computing, uma vez que o custo 
total da infraestrutura tende a aumentar com o processamento na borda, 
opina Wilson Cardoso, chefe de soluções da Nokia para a América Latina.

Para Marcos Gaspar, diretor de data center e TI híbrida da HPE, inúme-
ras oportunidades de negócio surgirão para os players, abrangendo desde 
a construção de aplicações para captura e tratamento do grande volu-
me de dados gerados até o desenho de arquitetura de armazenamento  
físico dessa base, passando pela implementação de soluções de  
Big Data e Analytics.

Araki, da Red Hat:  
Telcos requerem este 
modelo para suportar a 
carga transacional  
nos dispositivos 5G.
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Demanda por projetos de 
infraestrutura e aplicações 

que melhorem a qualidade de 
vida dos cidadãos crescem no 

Brasil. Fabricantes apostam em 
conectividade e no estímulo 

aos canais como forma de 
criar soluções adequadas 
para distintas realidades

TENDÊNCIAS  || por MARCELO GIMENES VIEIRA

Inteligência para as cidades
Cidade inteligente é um conceito em torno 

do qual há certo consenso: aquela que em-
prega inteligência para entregar qualidade 

de vida aos cidadãos de áreas urbanas – o que no 
caso brasileiro significa cerca de 85% da popula-
ção, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios. Boa parte dessa tarefa passa pela 
conectividade em órgãos públicos, prestadores de 
serviços e ativos, além da adoção de sistemas e 
infraestrutura digital.

O grande objetivo é criar um ambiente urba-
no em que os serviços prestados, bem como as 
ações de gerenciamento e controle por gestores 
públicos, sejam melhores e mais eficientes nas 
mais variadas esferas. Não se trata de um concei-
to novo, é claro, mas sua importância é crescente, 
considerando que a pressão por uma transforma-
ção digital não se limita ao setor privado; a expec-
tativa dos indivíduos por serviços mais inteligen-
tes também recai sobre o poder público.

No entanto, a jornada dos municípios brasi-
leiros parece estar apenas começando. Segundo 

a terceira – e mais recente edição da pesquisa TIC 
Governo Eletrônico, conduzida pelo Centro Regio-
nal de Estudos para o Desenvolvimento da Socie-
dade da Informação – Cetic.br, ligado ao Comitê 
Gestor da Internet no Brasil – CGI.br, apenas 18% 
das prefeituras possuíam planos ou projetos de 
cidades inteligentes traçados em 2017.

Quando se olhava para as capitais dos Esta-
dos, a proporção era de 77%, e nos municípios 
com mais de 500 mil habitantes de 70%. Esses 
índices são provavelmente maiores agora – fal-
tam estudos fidedignos para confirmar –, o que 
significa grande oportunidade de negócios para 
fabricantes, distribuidores e revendas.

Os benefícios econômicos da gestão de cida-
des inteligentes para os cidadãos são imensos, 
segundo a consultoria global McKinsey, que esti-
ma a cifra de US$ 1,6 trilhão em valor gerado sob o 
conceito até 2025 em todo o mundo. No Brasil, só 
com transportes, esse mercado poderia gerar até 
US$ 14 bilhões no mesmo período.

Só em mercado potencial para as organiza-

ções que atuam no segmento, o mercado global 
de soluções para cidades inteligentes chegou a 
US$ 83,9 bilhões em 2019, segundo a Grand View 
Research, que espera um crescimento médio 
anual – CAGR, de quase 25% entre 2020 e 2027, 
com valores absolutos chegando a US$ 464 bi-
lhões no último ano da previsão.

Inteligência em camadas
Segundo a Grand View, a maior parte das imple-
mentações serão impulsionadas pelo avanço de 
tecnologias como Computação em Nuvem, Internet 
das Coisas – IoT, Big Data e Inteligência Artificial, 
entre outras, impulsionadas pela conectividade 
cada vez mais disponível, tanto móvel como fixa. 
As aplicações estarão principalmente em Saúde, 
Transporte, Energia, Governança e coleta de dados.

A consultoria PwC tem um modelo de desen-
volvimento de cidades digitais bastante adotado 
e que divide a tecnologia em três camadas: in-
fraestrutura base, aplicações agregadas e criação 
de ecossistema de desenvolvedores.

Revendas e 
integradores têm 

forte potencial 
para identificar 
oportunidades
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É na primeira camada que gran-
des fabricantes atuam. A Huawei, 
por exemplo, tem participado de 
uma série de projetos de rede óptica 
e sem fio para aplicações de cidades 
inteligentes no Brasil.

“A conectividade de alta veloci-
dade, seja em que modelo for, é pré-
-requisito para o conjunto de ferra-
mentas [de cidades inteligentes], 
como o uso massivo de Nuvens, 
sensores de IoT etc., que compõem 
esse grande ‘lego’ de camadas para 
fazer uma cidade inteligente”, ex-
plica Atílio Rulli, diretor-sênior de 
relações públicas e governamentais 
da multinacional.

Um dos projetos recentes da 
empresa é a implementação de in-
fraestrutura de dados no município 
de Aparecida de Goiânia (GO), que 
você pode conhecer em mais deta-
lhes no texto em destaque, no fim 
da reportagem. Beirando os 600 mil 
habitantes, a cidade da região me-
tropolitana da capital goiana está 
usando essa infraestrutura para 
aplicações avançadas, que incluem 
câmeras de monitoramento em vias 
e localidades públicas com Inteli-
gência Artificial.

“Não existe uma receita única; 
depende da maturidade de cada 
cidade, mas existem alguns pré-
-requisitos básicos, a começar pela 

via rádio, principalmente para apli-
cações de missão crítica. Softwares 
que equipam centros de comando 
e controle, inclusive usando Inteli-
gência Artificial para detectar pa-
drões em dados capturados, fazem 
parte do portfólio da empresa – são 
apostas da empresa na criação de 
uma cidade mais inteligente.

Áreas remotas ou muito amplas 
são as que mais se beneficiam de 
sistemas e aplicações desenvolvi-
das sob redes de rádio, muito em-
bora a capacidade de transmissão 
de dados seja limitada. Uma aplica-
ção bem desenhada e que use pou-
ca banda, no entanto, pode ser sufi-
ciente para acompanhar trajetos de 
veículos de carga ou Telemetria de 
um ônibus, por exemplo.

“Não acho que vamos ter pro-
jetos que tornarão uma cidade in-
teligente do dia para a noite. É um 
processo gradativo”, explica Elton 
Borgonovo, presidente da Motorola 
Solutions no Brasil. Segurança – que 
é onde a companhia tem grande pre-
sença, por meio de soluções mais 
integradas e capacidade de tratar 
informações e gerar respostas mais 
eficientes –, passa por redes com 
maior capacidade de transmissão. 
“E, nas cidades do nosso continente, 
sem dúvida o fator segurança é um 
dos pontos fundamentais”, destaca.

Rulli, da Huawei: Série de 
projetos de rede óptica e sem 
fio para aplicações de cidades 

inteligentes no Brasil.

Projetos 
altamente 

customizados 
dependem de 
necessidades 
específicas de 

cada município

Inteligência em camadas

Criação de ecossistema digital aberto ao redor da 
infraestrutura da cidade, permitindo a criação de 
novos produtos e serviços para o cidadão

Serviços adicionais ligados à infraestrutura 
digital, como vigilância por câmeras, semáforos 
e iluminação inteligente

Infraestruturas tradicionais e serviços 
associados, como redes de dados,  
data centers e Wi-Fi público

conectividade”, pondera Rulli, da 
Huawei, cujo portfólio abrange ain-
da, Cloud Computing e aplicações 
analíticas baseadas em IA, e pro-
cessamento de imagens captadas 
por câmeras.

A Motorola Solutions também 
aposta na camada de infraestrutu-
ra, seja em equipamentos de banda 
larga LTE ou conectividade de dados 
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Para a Motorola, segurança 
passa pelos tradicionais rádios de 
comunicação, mas também por câ-
meras fixas em postes inteligentes, 
cujas imagens são armazenadas 
em Nuvem e analisadas por IA. Po-
liciais na rua podem ser equipados 
por bodycams, capazes de reco-
nhecer comportamentos suspeitos 
e registrar abordagens, inclusive 
protegendo o cidadão de eventuais 
abusos. “É impossível que pessoas 
analisem milhares de câmeras co-
nectadas aos centros de controle. 
Não basta ter inúmeras gravações 
e não trabalhar esses dados com 
Inteligência Artificial para tomar 
decisões melhores”, pondera Bor-
gonovo. Ter dados bem organiza-
dos e tratados para tomar decisões 
é fundamental.

O vídeo é um aliado na Saúde 
Pública e tem sido um grande im-
pulsionador de soluções para o com-
bate à Covid-19. Câmeras equipadas 
com termômetros são capazes de 
avisar aos operadores quando um ci-
dadão, em aeroportos e rodoviárias 
por exemplo, está com febre.

Passado, presente e 5G
Dada a importância da infraes-
trutura para o futuro das cida-
des inteligentes e considerando o 
quanto as operadoras de teleco-
municações são criticadas, é de se 
supor que o País esteja mal no que 
tange a conectividade. Mas não é o 
que pensam todos os especialistas 
ouvidos por Infor Channel. José Pa-
lazzi, diretor de vendas sênior para 
América Latina da Qualcomm, é 
otimista quanto à situação atual 
de nossas redes.

O Brasil tem um nível de 
aceleração tecnológico con-
siderado alto pela Qual-
comm. “A velocidade com 

que implementamos o 
4G anos atrás foi mais 
baixa que a global, mas 

com os padrões mais no-
vos de 4G e LTE, e agora 
com a tecnologia 5G, es-
tamos vendo uma acelera-
ção”, pondera o executivo 
da fabricante de chips.

O padrão de conectivi-
dade LTE CAT-M1, conside-

rado fundamental para aplicações 
de IoT, já está sendo implementa-
do em milhares de municípios no 
Brasil, inclusive longe de grandes 

Caio Castro, sócio-diretor da iCities, 
define a infraestrutura de dados 
brasileira atual como “precária”. A 
empresa, que organiza desde 2018 
a versão brasileira do SmartCity 
Expo e atua como consultora em 
projetos de cidades inteligentes, 
aponta a falta de boa conectivida-
de como fator determinante para 
atrasar a transformação dos muni-
cípios brasileiros.

“Teremos problemas muito 
grandes se não avançarmos rápido. 
Não há como dizer que o Brasil es-
teja efetivamente preparado para a 
tecnologia 5G e, por isso, não pode-
mos sonhar com veículos autôno-
mos num horizonte anterior a dez 
ou 15 anos”, diz. Isso, porém, não 
deve ser motivo para que se pare 
de inovar e buscar formas criativas 
e cooperativas de seguir em frente. 
“Muitas vezes nos surpreendemos 
com a capacidade brasileira de rapi-
damente se aprumar e seguir cami-
nhos de forma acelerada.”

Leilão à vista
Previsto para 2021, o leilão das fre-
quências da quinta geração é funda-
mental para aplicações nas cidades 
do futuro. Nesse interim, o execu-
tivo da Qualcomm elogia iniciati-
vas como a da Claro, que emprega 
frequências de 4G para lançar redes 
comerciais usando tecnologias 5G 
do tipo DSS, ou compartilhamento 

Borgonovo, da Motorola 
Solutions: Nas cidades do nosso 

Continente, sem dúvida o fator 
segurança é um dos  

pontos fundamentais.

Castro, da iCities: A falta 
de boa conectividade 
é determinante para 

atrasar a transformação 
dos municípios.

No Brasil, só com 
transportes, esse 
mercado poderia 

gerar até  
US$ 14 bilhões

centros. “É surpreendente ver que a 
nova tecnologia está bem instalada 
no Brasil; isso mostra em um pri-
meiro plano, que a infraestrutura é 
boa”, diz, ressaltando que a abran-
gência se deve à infraestrutura de 
torres de celular já instalada, o que 
facilita o trabalho das operadoras.

Há muito o que melhorar ain-
da e nem todos são tão otimistas. 
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de espectro dinâmico, que superam 
as da geração anterior em desem-
penho, mas que ainda ficam aquém 
das 5G de fato.

Sempre é inteligente não jogar 
nada fora. Independentemente do 
edital que trata do leilão da Anatel, 
a Claro opera bem uma rede 5G em 
São Paulo e no Rio de Janeiro. “Ou 
seja, já existe a iniciativa, e isso 
justifica a nossa opinião de que a 
infraestrutura brasileira cresce rapi-
damente”, diz.

Palazzi cita aplicações já em tes-
te no Brasil que se valem de óculos 
de Realidade Aumentada para que 
um operador reconheça informações 
ao simplesmente olhar para a placa 
de um caminhão, por exemplo. Um 
algoritmo de IA busca na Nuvem os 
dados sobre o veículo e retorna a 
consulta para o operador quase que 
em tempo real – o que só é possível 
graças à baixa latência da 5G.

Parceiros de vendas
São tantas as aplicações e possi-
bilidades vislumbradas pelos fabri-
cantes de soluções que a pergunta é 
inevitável: as revendas estão pron-
tas para identificar essas oportu-
nidades e fazer essas aplicações? 
Afinal, são projetos altamente 
customizados, que dependem de 
necessidades específicas de cada 
município, de relacionamento azei-
tado com o poder público e de or-

rências e bases teóricas, diagnós-
ticos e recomendações técnicas, 
entre outros tópicos. Também tra-
balha com empresas parceiras na 
execução desses projetos e, mais 
recentemente, no treinamento de 
agentes públicos e interessados do 
setor privado.

Uma cidade inteligente, de acor-
do com Castro, sempre começa pelo 
poste, pela iluminação pública in-
teligente. “As pessoas questionam 
se é só para economizar energia, 
mas esse poste conectado dá início 
a diversas aplicações, desde medir 
quantos carros passam por uma rua 
até a qualidade do ar, os níveis de 
ruídos etc.”, exemplifica. Em uma 
cidade, em média, os postes são 
posicionados a cada 35 metros; por 
que não embutir inteligência neles?

A procura por soluções e tec-
nologias voltadas a cidades inteli-
gentes está bastante aquecida. A 
maioria dos gestores percebeu que 
o tema não é modismo e traz efi-
ciência permanente para a máquina 
pública, além de melhorar a quali-
dade de vida dos cidadãos. No en-
tanto, a lentidão dos processos de 
contratação e a burocracia é com-
plexa; costuma ocorrer por parce-
rias público-privadas, as PPPs, e por 
meio de contratos de longo prazo, o 
que exige consórcios bem prepara-
dos para a tarefa. 

“Em cidades grandes como São 
Paulo são projetos megalomanía-
cos, que muitas vezes demoram 
a sair do papel por conta dessas 
amarras. Cerca de 10% das PPPs no 
Brasil conseguem avançar para o 
processo de implementação”, apon-
ta o executivo da iCities.

Negócios para o canal
Diante desses desafios, os fabrican-
tes ouvidos pela reportagem têm 
apostado em reforçar as estratégias 
de vendas indiretas, inclusive por-
que as revendas – principalmente 
integradores, têm forte potencial 
para identificar oportunidades nas 
localidades em que atuam. A Hua-
wei, por exemplo, que mantém 
a vertical de cidades inteligentes 
dentro da unidade de negócios de 
entreprise, atua 100% via canais.

Sem dúvida a heterogeneidade 
exige parceiros regionais, porque 
facilita o levantamento analítico 
do estágio da maturidade do local. 
“Esta atividade é realizada em par-

ceria com a Huawei, que tem uma 
equipe de engenharia que faz o high 
level design, um desenho macro”, 
explica Atílio Rulli. “Essas oportuni-
dades reforçam nosso ecossistema, 
que tem crescido nos últimos anos.”

Dentro do programa de canais, 
a marca incentiva os integradores 
a buscarem parceiros complemen-
tares para as soluções, a exemplo 
de aplicações, sensores e outros 
elementos. É o mesmo modelo se-
guido globalmente, com foco em 
padrões abertos para facilitar a in-
teroperabilidade.

A Motorola Solutions também 
segue por esse caminho. Embora 
atue de forma direta nos projetos 
de segurança pública federais e 
estaduais, os municípios são aten-
didos pelos canais, inclusive no de-
senvolvimento dos projetos. 

“Eles são incentivados por um 
programa de desenvolvimento de 
aplicações para a realidade de de-
terminadas regiões”, diz Elton Bor-
gonovo a respeito do fornecimento 
de APIs dos equipamentos da mar-

Palazzi, da Qualcomm: Há 
aplicações já em teste no Brasil 

que se valem de óculos de 
Realidade Aumentada.

Estima-se  
US$ 1,6 trilhão 

em valor gerado 
sob o conceito 

até 2025  
no mundo

Projeto de várias camadas iniciado em 2018, o Cida-
de Digital da prefeitura de Aparecida de Goiânia, 

cidade da região metropolitana da capital de Goiás, 
abarca investimentos em infraestrutura, incluindo 
um data center, e conectividade sem fio como base 
para diversas aplicações. A primeira fase conectou 
cerca de 200 prédios públicos com 540 km de fibra 
óptica, rádio e Wi-Fi.

No dia 13 de agosto foi inaugurado o Centro de In-
teligência Tecnológica da cidade, que conta com duas 
salas de videomonitoramento e o data center. Nele 

estão conectados cerca de 650 câmeras nas ruas e 
duas mil em escolas. Equipes da Polícia Militar, Guar-
da Civil Metropolitana e Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) poderão agir a partir dos 
dados ali reunidos.

O uso de IA permitirá identificar automaticamen-
te acontecimentos ‘fora do padrão’, incluindo incên-
dios, objetos abandonados ou carros roubados e ain-
da, identificação facial de suspeitos.

A integração do projeto foi feita por um parceiro 
local da Huawei, a Tecno IT. 

ca. Os parceiros, ou grupo deles, 
podem se especializar em determi-
nadas áreas de atuação, incluindo 
cidades inteligentes.

Já a fabricante de chips Qual-
comm, que trabalha com outros 
fabricantes e não faz vendas indire-
tas, usa como estratégia nos proje-
tos de cidades inteligentes a criação 
de projetos de referência. José Pala-
zzi cita como exemplo um sensor 
Wi-Fi com tecnologia CAT M1 de 4G 
que, com apenas duas pilhas alca-
linas, é capaz de capturar informa-
ções por 18 meses contínuos. Pode 
ser usado para conectar sensores de 
enchente, por exemplo. “Não é um 
produto comercial. É para testar um 
conceito, se conectar à rede de uma 
operadora de telefonia e habilitar 
indústrias para que façam produtos 
comerciais”, explica.

A companhia ajuda a resolver 
problemas, habilita indústrias lo-
cais e internacionais, muitas no 
Brasil e, então, são indicadas para 
os clientes finais. Foi esse tipo de 
trabalho que permitiu a criação de 

dispositivos com GPS para rastrea-
mento de frotas em aplicações de 
IoT, muito semelhantes aos smart-
phones atuais. A Qualcomm aliás 
equipa com componentes boa par-
te dos telefones inteligentes. Por 
isso, esses dispositivos são muito 
usados por desenvolvedores para 
prototipação.

“Os smartphones são a interface 
homem-máquina e homem-nuvem 
do cidadão. A capacidade de pro-
cessamento, a conecti-
vidade e a segurança 
fazem dele um pro-
duto muito con-
fiável. E do ponto 
de vista estratégico 
para a Qualcomm, 
tudo isso [disposi-
tivos para cidades 
inteligentes] são 
subgrupos de smart-
phones: eles têm câmera, 
entradas de botões, senso-
res... Então, reaproveitamos 
muito do que já temos”, comple-
menta o diretor questração de um imenso conjunto 

de parceiros, que incluem fornece-
dores de infraestrutura de rede, de 
softwares, de sensores e de itens 
inteligentes dos mais diversos.

A iCities busca desde sua funda-
ção em 2012 conhecimento e parce-
rias para esse trabalho desafiador. 
Atua com projetos de consultoria 
para municípios que buscam refe-

Aparecida de Goiânia
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DIVULGAÇÃO / UNENTEL

Como a Unentel está posicionada 
hoje no mercado?
Somos uma distribuidora 
de soluções de TI, com foco 
em Comunicação Unificada 
e Colaboração – Unified 
Communications & Collaboration – 
UC&C e Networking e com presença 
em todas as regiões do País. Nossa 
atuação é norteada por três pilares: 
parceria com as principais fábricas 
de cada segmento de atuação; 
abertura e desenvolvimento de 
novos revendedores e ampliação 
de market share para ambos os 
elos da cadeia, indo muito além 
de um simples distribuidor ‘move 
the box’. Essa atuação diferenciada 
nos possibilitou um crescimento 
de 52% YoY de 2018 para 2019, e 
trouxe uma perspectiva de 130% 
de crescimento YoY de 2019 para 
2020. Somente nos três primeiros 
meses de pandemia, auxiliamos, 
via os mais diversos parceiros, mais 
de 100 mil profissionais a migrarem 
para o regime de home office.

Quais são os maiores desafios?
Temos entre os concorrentes, 
multinacionais com presença em 
diversos países, o que nos traz 
um grande desafio de fazer frente 
a estas empresas por termos 
atuação ainda nacional. Porém, por 
incrível que pareça, essa também 
é nossa maior fortaleza para 
superá-los: um forte conhecimento 
das nuances locais, capilaridade - 
principalmente com parceiros que 
atuam no SMB, nos 26 estados e 
no DF, e flexibilidade e agilidade 
na tomada de decisões, que 
perpassam no máximo por três 
níveis hierárquicos com decisão 
final no Brasil, sem precisar 

estoque dessa linha de produtos 
da nossa história e criamos 
diversos bundles de hardware 
e software, envolvendo sempre 
mais de uma fábrica. Se um 
cliente de nossa revenda precisa 
de Provas de Conceito antes da 
decisão de compra a revenda sabe 
que pode contar com a Unentel, 
assim como quando as fábricas 
parceiras colocam qualquer 
ação em prática (Programas de 
Demonstração ou descontos 
pontuais para determinados 
produtos) de imediato repassamos 
aos nossos canais, dando-lhes 
assim, as ferramentas adequadas 
para abordagem mercadológica.

Há ações para a continuidade 
de negócios dos parceiros?
Para um melhor atendimento 
aos revendedores, temos nossos 
principais executivos preparados 
para treinar e desenvolver estes 
canais em todas as linhas de 
produtos que representamos. Uma 
atuação próxima, com geração de 
leads, ações de marketing, alto 
volume de estoque para viabilizar 
a pronta resposta ao cliente final 
e uma logística diferenciada, 
com entrega em até 48 horas 
nas principais cidades do País. 
Durante a pandemia, criamos o 
modelo de comercialização de 
DaaS - Device as a Service, para 
redução de investimentos em 
Capex pelos nossos parceiros, além 
do Programa de Agenciamento 
Unentel, que possibilita um 
maior fôlego ao fluxo de caixa 
dos nossos revendedores neste 
momento de crise, com repasse 
do comissionamento de qualquer 
negociação em um prazo médio de 
30 dias – contra 75 dias como prazo 
médio dado pelos concorrentes, 
que ainda aliam o repasse ao 
pagamento do cliente final.

Está em busca de revendas?
Estamos ampliando nossa base de 
canais atual, e temos a percepção 
de que grandes negócios de TI 
têm sido originados por parceiros 
dos mais diversos perfis: desde os 
focados em um único segmento 
ou região, e que têm atuação 
fortemente reconhecida como 
tal, até grandes integradores que 
tocam projetos em diferentes áreas 
e países, e que precisam de um 

Com foco em soluções de 
vídeo, voz, dados, Cloud 

e dispositivos, a Unentel 
Distribuição possui no 

portfólio marcas como Poly, 
Logitech, Unify, Panasonic, 

Audiocodes, Harman. 
Com forte entrada nas 

regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste, tem a 

sede em Salvador, Bahia, 
escritórios em São Paulo e 
Brasília e conta com mais 

de dez mil revendas na sua 
base. Frederico Passos, 

vice-presidente executivo, 
conta que desde o início da 

pandemia a distribuidora 
teve uma forte expansão 

e prevê a abertura de mais 
dois escritórios comerciais, 

ainda este ano. Passos, que 
há quase dois anos aceitou 

o desafio de formatar a 
área comercial da empresa, 

concedeu esta entrevista. 
Acompanhe.

Frederico Passos,  
vice-presidente executivo da 
Unentel Distribuição.

distribuidor local com expertise, 
estoque e agilidade para apoiá-los 
de maneira consistente. Temos um 
time de back-office para cadastro 
e aprovação de limite de crédito 
para nossos parceiros que têm 
como deadline para suas atividades 
o mesmo dia do recebimento 
da documentação – sem muitas 
amarras ou exigências, para tornar 
todo o processo mais simples e 
rápido. Queremos ser um Canal de 
Distribuição de Valor, que agrega 

escalonar para headquarters 
situados em outro continente. 
A proximidade com nossos 
revendedores traz também uma 
perspectiva mais próxima e uma 
maior visibilidade sobre os gaps 
criados entre o produto finalizado 
para o mercado e o front da 
oferta junto ao cliente final, nos 
permitindo ter o mais apurado 
feedback para as fábricas parceiras 
e trazendo estes canais para a 
mesa nas rodadas de negociação 
com as fábricas. Posso afirmar 
sem dúvidas, que conhecemos 
o negócio do nosso parceiro na 
essência, no detalhe, e fazemos 
tudo para que suas negociações 
sejam finalizadas com sucesso.

Busca a Transformação 
Digital internamente?
Iniciamos nossa Transformação 
Digital no final de 2017, 
principalmente via softwares 
que em muito facilitam a 
comunicação interna e com os 
principais parceiros; integram 
diferentes setores, aumentam 
a produtividade e facilitam a 
edição de documentos, análise de 
padrões e conferência de dados 
– que passaram a embasar todas 
as macro decisões da companhia. 
Hoje, todos os processos são 
100% online e automatizados, 
e alinhados à implementação 
de novas metodologias para as 
melhores práticas do mercado do 
ponto de vista socioambiental. 
Toda esta transformação teve 
como principal guia a estratégia 
de Customer First. Digitalmente 
transformados para que nossas 
decisões possam ser humanizadas 
e comprometidas sempre.

Mudança é 
oportunidade

Quais são os próximos planos?
A Unentel está em franca expansão 
e pretende anunciar novas e 
grandes parcerias ainda neste ano. 
Para o futuro, a meta é ampliar 
a oferta das principais soluções 
para nossos parceiros, trazendo o 
que há de mais novo em termos 
de tecnologia e mais promissor 
em rentabilização de negócios. 
Com o crescimento no consumo 
das principais soluções do nosso 
portfólio, planejamos aumentar a 
base de revendas e das Unidades 
de Negócio. Temos absoluta 
certeza de que estamos em nosso 
melhor momento até aqui e a meta 
é seguir investindo, contratando e 
fazendo com que nossos processos 
sejam sempre aderentes às 
expectativas macro do mercado, 
de cada um de nossos parceiros e 
de cada marca que distribuímos.

Pode adiantar as novas 
marcas do portfólio?
Posso dizer que para além de 
novas marcas no segmento de 
UC&C e Networking devemos 
ter novidades no segmento de 
Segurança Física, que tem crescido 
bastante e criado soluções, 
como a das câmeras térmicas. A 
ideia é ter novos produtos com 
aderência ao modelo de atuação 
dos nossos revendedores, e que 
os possibilitem fazer um cross 
selling e maximizar o ticket médio 
em suas carteiras. Estamos em 
negociação com algumas fábricas, 
as quais ainda não podemos 
divulgar por questões de NDA.

Quais são os mercados-
alvo e como atingi-los?
Para além dos canais tradicionais, 
tanto integradores quanto 
revendedores de TI, os Service 
Providers – Operadoras, têm 
tido um pujante crescimento 
nos últimos anos. Para melhor 
atendê-los, a Unentel está criando 
uma Unidade de Negócios, que 
contará com um time Comercial e 
de Pré-Vendas dedicado, visando 
a apoiar com maior conhecimento 
e proximidade na oferta das 
principais soluções de TI. Já para 
as verticais de atuação de maneira 
geral, Educação deve realizar um 
forte investimento nos próximos 
meses, principalmente em vídeo 
colaboração. Fizemos o maior 

empreendedorismo, encarecem 
os produtos e serviços no País 
e corroboram com o famoso 
“custo Brasil”, que cria tantas 
barreiras para o comércio – não 
só neste segmento, como em 
tantos outros. O modelo macro de 
distribuição todos conhecemos: 
distribuidor compra em grandes 
quantidades de fabricantes, 
preparam a oferta 

pública com CEOs da lista da 
Fortune 500 de 2020, mais de 
50% desses executivos acreditam 
que as viagens de negócios jamais 
voltarão ao nível da pré-pandemia. 
Estes dados e expectativas gerados 
trazem também uma grande 
oportunidade para o mercado de 
TI, ao fortalecer a necessidade de 
se trabalhar com mobilidade, de 
qualquer lugar. Outro ponto a se 
considerar é a quebra do paradigma 
de que o trabalho remoto não 
seria tão produtivo quanto no 
ambiente corporativo. Ondas 
de mudança desta magnitude, 
para o mundo de TI, devem ser 
traduzidas como oportunidade 

e redirecionam 
esses produtos 
aos seus revendedores 
ao longo do País; porém aquele 
que não entender o momento do 
mercado e ajustar sua oferta de 
forma personalizada estará, via 
de regra, coibindo seus parceiros 
de crescerem e se diferenciarem 
no atendimento de seus clientes.

A pandemia mudou algo 
neste mercado?
A pandemia trouxe consigo 
uma forte turbulência desde o 
seu início no Brasil, com alguns 
dados – infelizmente – um pouco 
alarmantes de maneira geral: 
redução no número de canais de TI 
ativos, aumento da inadimplência 
e até fechamento da operação local 
de um grande player internacional 
do segmento. Apesar disso, houve 
também um aumento da procura 
por produtos de colaboração e 
empresas de todos os portes 
entenderam a necessidade de 
profissionalizar as ferramentas e 

meios de comunicação. Acredito 
que essa ‘reeducação’ na forma 
de se trabalhar é uma mudança 
que deve se estabelecer em 
definitivo no mundo corporativo, 
e que deve trazer um aumento 
de produtividade no médio e 
longo prazo, com redução de 
viagens e tempo no trânsito das 

metrópoles. Em pesquisa 

conhecimento técnico e comercial; 
que facilita acesso a crédito e 
fechamento de oportunidades, 
sendo mais um braço das fábricas 
no desenvolvimento do mercado.

Como avalia o mercado de 
distribuição no Brasil?
Nosso mercado passou por muitas 
transformações nos últimos anos: 
o fortalecimento do modelo as a 
Service, licenças por subscrição, 
abertura de canais de vendas 
com diferentes expertises e 
necessidade de um portfólio 
cada vez mais complementar às 
soluções ofertadas pelos principais 
revendedores, buscando maximizar 
a oferta fim-a-fim para seus 
clientes. Todas essas mudanças 
fizeram grandes distribuidores 
reduzirem de tamanho e outros 
surgirem. Dentre as dificuldades 
do setor, há ainda a necessidade 
de se levantar as questões 
impostas para se operar no País, 
que conta com cargas tributárias 
demasiadamente pesadas e alta 
complexidade fiscal, além de 
uma malha viária insatisfatória e 
da deficiência de outros modais. 
Esses complicadores são os 
fatores de maior desestímulo ao 

Programa de 
Agenciamento 
Unentel possibilita 
um maior fôlego 
ao fluxo de caixa 
dos revendedores
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Aumento da procura 
por máquinas para 
aulas a distância 
e trabalho remoto 
geraram bons 
negócios para 
fabricantes e para o 
canal de distribuição. 
Equipamentos 
puxaram  
também serviços 

Desktops 
aquecem  

o setor

O aumento da adesão ao trabalho remoto 
e a transferência das salas de aula para 
as residências por causa da pandemia do 

Coronavírus estão rendendo bons negócios para 
o mercado como um todo e, claro, para o canal 
de distribuição, que engloba distribuidores, in-
tegradores e revendas. Esses dois fatores pu-
xaram para cima as vendas de PCs – desktops 
e notebooks, no Brasil, com impacto positivo 
nos negócios de fabricantes e do ecossistema de 
comercialização. O maior pico de venda de com-
putadores no mercado brasileiro foi entre o final 
de março e o segundo trimestre de 2020. A gran-
de demanda – não é novidade – foi estimulada 
pelas medidas de isolamento social que visam a 
conter o avanço da Covid-19.

Depois de quase seis meses da crise de saúde 
no Brasil, o entusiasmo da indústria e canal de co-
mercialização de TI mantém-se em alta. A razão 
são as tendências do que foi convencionado de se 
chamar de ‘novo normal’, que preveem que mais 
pessoas vão trabalhar e estudar de casa. 
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Pereira, da IDC: O canal teve 
que recorrer aos grandes 
varejistas para atender a 

clientes corporativos, algo que 
não é comum.

Dados da IDC revelam que as 
vendas de computadores no Brasil 
alcançaram 1,47 milhão de unidades 
no primeiro trimestre de 2020, alta 
de 16% em relação à mesma época 
em 2019. Desse total, 71,9% foram 
notebooks, com 1,064 milhão de 
unidades comercializadas. Os 28,1% 
restantes foram desktops, com 
415,6 mil equipamentos. A receita 
da indústria com esse produto so-
mou R$ 5,1 bilhões, com crescimento 
de 30,6% em relação ao ano anterior.

“Fazia tempo que não registrá-
vamos um aumento tão expressivo 
nas vendas de computadores no Bra-
sil”, avalia Rodrigo Okayama Pereira, 
analista de mercado da IDC Brasil. 
Ele lembra que os anos de ouro do PC 
no País foram em 2011 e 2012, quan-
do se registrou a comercialização de 
mais 15 milhões de unidades.

“A procura por computadores 
pelas empresas foi tão grande que o 
canal teve que recorrer aos grandes 
varejistas para atender aos clien-
tes corporativos, algo que não é co-
mum”, avalia o analista da IDC. “Vi-
mos muitas companhias comprando 
até configurações mais intermediá-
rias e abrindo mão de categorias pre-
mium”, constata Pereira.

empresas, impacto do câmbio e mu-
danças nas cobranças do IPI e ICMS. 
Entretanto, apurou que o setor edu-
cacional continua indo às compras, 
respondendo por 11,2% dos pedidos 
no segundo trimestre. 

Porém, a indústria e o canal con-
tinuam animados com o aumento 
do consumo de computadores. “A 
demanda continua forte no Brasil”, 
comemora Juliana Hurtado, diretora 
de Consumo e Varejo da Intel Bra-
sil. A executiva observa que a venda 
desses produtos acelerou em todo 
o mundo, mas que no Brasil os pi-
cos são maiores por dois fatores. O 
primeiro é a baixa penetração dos 
PCs nos lares brasileiros. Segundo 
estudos da Intel, somente 50% dos 
domicílios contam com essa tecnolo-
gia, que perdeu muito espaço para os 
smartphones por serem mais acessí-
veis à população de baixa renda. 

O segundo motivo que aqueceu 
as vendas foi a corrida por máqui-
nas novas para atualização da base 
instalada. Pelas estimativas da In-
tel, há 25 milhões de computadores 
em residências no País. Desse total, 
18 milhões estão em uso há mais de 
três anos e sete milhões tem mais 
de sete anos.

Vendas de 
computadores 

no Brasil 
alcançaram 
1,47 milhão 
de unidades 
no primeiro 

trimestre  
de 2020

Leve recuo
No segundo trimestre de 2020, a 
empresa de pesquisas e consulto-
ria, apurou que foram comerciali-
zados 1,265 milhão de computado-
res no Brasil, com queda de 12,6%, 
em relação ao mesmo período do 
ano passado. 

O recuo, segundo a IDC, foi de-
vido à crise de fluxo de caixa das 

Mercado de computadores no Brasil
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Juliana, da Intel:  

O computador ganhou 
relevância e se tornou uma 

janela para o mundo  
durante a pandemia.

Schunck, da AMD:  
As vendas vão continuar 

aquecidas porque muitas 
companhias perceberam 

as vantagens do  
trabalho remoto.

“O computador ganhou relevân-
cia e se tornou uma janela para o 
mundo. A pandemia acelerou ven-
das porque as famílias precisam de 
máquina para trabalho e estudos”, 
argumenta a executiva. Juliana ex-
plica que as configurações mais 
buscadas pelo consumidor final fo-
ram equipamentos de entrada, com 
processador Celeron. Já o mercado 
corporativo comprou máquinas mais 
robustas com Core i5 e Core i7.   

Entusiasmo da indústria
Fabiano Schunck, gerente de Ven-
das de canal da AMD Brasil, com-
plementa dizendo que a demanda 
maior por computadores no País 
foi entre abril e maio, sendo que os 
notebooks foram os mais busca-
dos pelo consumidor final e, tam-
bém, corporativo. 

“Percebemos que as empresas 
buscaram muito também o modelo 
de locação de computadores, algo 
que vimos crescer muito durante 
a pandemia”, pontua o executivo. 
Schunck avalia que a demanda inicial 
do mercado corporativo já foi aten-
dida, mas acredita que as vendas 
vão continuar aquecidas pelo fato de 
muitas companhias terem percebido 
as vantagens do trabalho remoto.

“As empresas vão precisar ofe-
recer aos funcionários remotos 
máquinas com melhor performan-
ce e segurança. O canal que estiver 
preparado para atender às necessi-
dades dos clientes, tende a se dar 
bem”, diz Schunck, afirmando que 
AMD vai apoiar cada vez mais os 
parceiros de negócios.   

Como cerca de 90% dos com-
ponentes para montagem de com-
putadores no Brasil vêm da Ásia, 
algumas fabricantes fizeram ma-
labarismo para a importação dessa 
matéria-prima. A Positivo chegou 
até a mudar a logística de trans-
porte, trocando o marítimo pelo 
aéreo para receber as peças mais 
rapidamente. “Esse foi um dos 
botões que apertamos aqui para 
suprir o aquecimento da demanda 
por computadores no Brasil”, con-
ta Samuel Rodegheri, diretor de 
negócios PC consumer da Positivo 
Tecnologia. A fabricante brasileira, 
que também monta marca Vaio no 
Brasil, vendeu 205,2 mil máquinas 
no primeiro trimestre de 2020, com 
alta de 51,3% em relação ao mes-
mo período no ano passado.

lançamento de dois notebooks da 
Vaio, antes de serem apresentados 
em outros países. Foram os modelos 
FE14 e FE15, anunciados no início de 
abril deste ano. 

“Nossa fábrica no Brasil funcio-
nou 100% durante a fase mais crítica 
da pandemia para atender ao grande 
volume de encomendas. Claro, que 
com ambiente protegido”, informa 
Leandro Lofrano, gerente sênior de 
produto da Lenovo Brasil. “Não tive-
mos problema de desabastecimento 
e conseguimos manter nossos pro-
dutos no mercado”. Sem mencionar 
números, Lofrano afirma que a Leno-
vo registrou uma explosão de vendas 
de notebooks e, de acordo com ele, 
a fabricante conseguiu passar a Dell 
no segundo trimestre de 2020, assu-
mindo a liderança desse segmento no 
mercado local. “Temos uma estratégia 
de crescimento para o Brasil e a linha 
Lenovo está aumentando sua partici-
pação no País”, avalia o executivo.

Os notebooks da marca mais 
vendidos foram os equipados com 
processadores Intel Core i3 e i5. Mas 
Lofrano informa que para as em-
presas o mais importante não era 
nem a configuração, mas conseguir 
a máquina para as implementações 
de trabalho remoto. A principal exi-
gência era que os equipamentos ti-
vessem sistema de armazenamento 
Solid state drive – SSD. 

O setor 
educacional 
respondeu 
por 11,2% 

dos pedidos 
no segundo 
trimestre e 

continua indo  
às compras

O mercado de PCs passou por 
anos difíceis depois da populariza-
ção do smartphone no Brasil, mas 
ganhou um novo alento com a pan-
demia da Covid-19. “As pessoas que 
estão em casa agora precisam de um 
computador porque não conseguem 
estudar ou trabalhar com a tela pe-
quena do celular”, aponta Rodegheri.

De olho nesses consumidores, a 
Positivo reforçou suas estratégias 
e leque de produtos. Uma das no-
vidades foi a antecipação, pela pri-
meira vez no mercado brasileiro, do 
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Rodegheri, da Positivo:  

Agora as pessoas precisam 
de um computador porque 

não dá para estudar ou 
trabalhar com o celular.

Vendas indiretas
O canal que tinha computadores, 
acessórios e ofertas de serviços para 
atender rapidamente aos clientes 
durante a pandemia, conseguiu in-
crementar a receita. A Microcity, 
revenda corporativa que fornece no-
tebooks e desktops pelo modelo de 
locação, fechou o primeiro semestre 
de 2020 com aumento de 49% do 
faturamento na comparação com o 
mesmo período de 2019. 

“Pouco antes da crise da pan-
demia no Brasil compramos cinco 
mil computadores e tínhamos equi-
pamentos para atender aos nossos 
clientes”, conta Tiago Miranda, diretor 
Comercial e de Marketing da Microcity, 
que trabalha com marcas como Dell, 
HP, Lenovo, Apple e Samsung.

O executivo relata que a adesão 
rápida ao trabalho remoto desafiou 
as organizações. “Fomos chamados 
para atender a uma companhia que 
precisou colocar dez mil funcionários 
em home office de uma hora para ou-
tra”, conta Miranda, ressaltando que 
a revenda possui estrutura para su-
portar clientes espalhados pelo País. 

A locação de máquinas foi a solu-
ção adotada por muitas companhias 
para manter suas operações nas re-
sidências dos funcionários. “Entre 
elas estão empresas de call centers, 
consultorias e indústrias farmacêu-
ticas”, exemplificou.  

Miranda, da Microcity: 
Fechamos o primeiro 

semestre de 2020 
com aumento de 49% 

do faturamento, em 
relação a 2019.

As oportunidades de negócios 
para a revenda se ampliaram com 
o surgimento de outros pedidos, a 
exemplo de serviços para reforçar a 
segurança das atividades desenvol-
vidas no ambiente do funcionário. 
“Trabalhar de qualquer lugar não é 
de qualquer jeito”, pontua Miranda, 
informando que as empresas preci-
sam garantir as mesmas políticas 
do ambiente corporativo nas esta-
ções domésticas. 

Fernando Nogueira, gerente de 
produtos da Multilaser, acrescenta 
que as implementações do trabalho 
remoto e das aulas virtuais puxa-
ram não só a venda de computa-
dores da marca, mas também de 
acessórios como teclados, mouse, 
câmeras e até cadeiras. 

A Multilaser correu e abriu uma fi-
lial online para atender aos consumi-
dores. “Antes, muitas famílias possu-
íam apenas um notebook em casa. 
Hoje vemos que há uma peça para 
cada pessoa”, constata Nogueira. 

Apesar disso, a alta do dólar en-
tre 30% e 40% no período de janeiro 
a maio, impactou o mercado de com-
putadores. “Como mais de 90% dos 
componentes são importados, a in-
dústria como um todo teve que atu-
alizar preços. Porém, logo o setor se 
reorganizou e as vendas ainda conti-
nuam aquecidas”, detalha o gerente 
de produtos da Multilaser 

Aquecimento 
deverá 

continuar, já que 
os funcionários 

remotos 
precisarão 

de máquinas 
com melhor 

performance e 
segurança

Num primeiro momento, a Mi-
crocity atendeu a pedidos para 
transferências de máquinas das 
companhias para as residências e 
entregas de notebook para fun-
cionários remotos. Mas depois 
surgiram outras demandas, como 
solicitações de equipamentos para 
atualização do parque defasado e 
serviços de suporte técnico para os 
pontos de trabalho a distância.

Dicas para faturar
Toda a cadeia de TI está reforçando ofertas para atender 
ao mercado durante a pandemia. A indústria dá algumas 
sugestões de negócios para incrementar a receita em 
tempos de Coronavírus:

• Locação de computadores;
•  Aplicações de segurança para proteger o trabalho remoto 

contra ataques virtuais;
•  Ferramentas de produtividade e gerenciamento 

das atividades a distância;
• Suporte técnico para funcionários remotos e 
escolas; 
•  Conjunto de acessórios para o bem-estar 

de funcionários em trabalho remoto, como 
mouse, iluminação, cadeiras adequadas; 

•  Conteúdos e jogos para os que estão 
confinados e buscam atividade de lazer.




