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Há alguns anos, o setor de TI brasileiro 

tem convivido com o mantra, repetido em nove 

de cada dez eventos da área onde há autorida-

des e empresários reunidos: “Vamos exportar 

software e serviços”. Ninguém é contra a idéia, 

que pode aumentar a entrada de divisas no País 

e colocar a marca Brasil em um novo patamar 

de percepção, bem longe do vendedor de insu-

mos básicos, como atualmente somos conheci-

dos no mundo do comércio internacional. “Mas, 

por que só se fala nesse tipo de negócio e se 

esquece de outros segmentos nacionais que 

poderiam ser bem mais competitivos?".

Essa pergunta, que ecoa pela cabeça do 

presidente da Ação Informática, Ênio Issa, 

mostra bem o atual momento da companhia 

após 20 anos de vida, completados em 2007. 

Distribuidoras de marcas como IBM, Oracle e 

EMC, a Ação está de olho numa expansão in-

ternacional. De quebra, quer fazer do seu ramo 

de atuação uma nova alternativa para o Brasil, 

captar recursos e exportar competência. “Os 

distribuidores de tecnologia daqui têm muito o 

que ensinar para o mundo”, comenta Issa.

Ele pode falar por experiência própria. O 

braço internacional da Ação Informática come-

çou a se movimentar ainda no início de 2008, 
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por meio da aquisição de uma companhia argentina 

para trabalhar o mercado local e, também, o Uru-

guai. A operação já responde por US$ 7 milhões do 

faturamento de US$ 127 milhões da Ação. É pouco 

ainda. Mas, até o final do ano, uma segunda unidade 

latina vai começar a funcionar.

A Colômbia é a próxima parada da empresa. A 

oportunidade surgiu numa reformulação dos canais 

locais da IBM, que procurava um parceiro para abri-

gar a operação fragmentada por cerca de 30 outras 

empresas. Situada em Bogotá, a unidade deve con-

tribuir com US$ 5 milhões no primeiro ano para o 

caixa da Ação. 

Se o dólar não interferir no planejamento para 

2008, o ano deve fechar com faturamento de US$ 

190 milhões, e o crescimento de cerca de 50% 

verificado desde 2006 deve se repetir para 2009. 

Até esse período, as unidades estrangeiras devem 

contribuir com cerca de 10% do faturamento global. 

Mas, em 2011, elas já têm meta de passarem sua 

fatia para 30%.

Em 2011, a Ação dará mais um passo rumo 

à conquista do mercado internacional. Os planos 

para a consolidação da operação do México já estão 

adiantados. Quando essa unidade estiver consolida-

da, os negócios que vêm de fora das fronteiras do 

Brasil corresponderão a 45% do faturamento da 

Ação. “Cada país é diferente do outro, mas temos 

competência para agir conforme for a necessidade, 

high-end, VAD, box mover, o que for”, enfatiza Issa.

Para o executivo, o dramático desenvolvimento 

do mercado brasileiro marcou definitivamente o per-

fil do distribuidor de infra-estrutura de TI. “Nosso 

setor sabe ousar e a América Latina está precisan-

do de empresas assim”, diz Issa.

O único problema nesse entusiasmo conquista-

dor do executivo é a falta de união nesse segmento. 

Não há, como no setor de software ou serviço, as-

sociações organizadas que zelem por esses planos 

de comércio exterior e mostrem a órgãos do gover-

no, em números e planos de negócio, as vantagens 

dessa política expansionista. “Vamos precisar nos 

organizar sobre isso”, adianta.

Em meio a tanta transformação, pode parecer 

que a Ação Informática esteja batendo na tecla er-

rada. Pra que exportar se há tanto para ganhar aqui 

mesmo, com agregação de valor e oferta de solu-

ções mais completas aos clientes?

É uma questão de feeling. O discurso sobre 

agregar valor e como capturar mais rentabilidade 

com o que se tem em mãos, Issa sabe de cor. Não 

é por acaso que a empresa recebe costumeiramen-

te prêmios e selos de competência dos fabricantes. 

Também não é de graça que setores com cresci-

mento garantido, como agrícola, petroquímico e es-

trutura, estão na alça de mira.

O que seduz o executivo é a possibilidade de ex-

plorar algo novo e trazer riquezas que estão distan-

tes se vistas daqui. “Os fabricantes estão fazendo 

sua parte e os clientes estão definindo suas necessi-

dades, cabe aos distribuidores aproveitarem essas 

novas oportunidades”, ensina.  

Para garantir a expansão, a Ação Informática 

cria uma nova camada de executivos na hierarquia. 

Trata-se de Carlos Negri, ex-Ingram, contratado 

para estruturar a unidade Colômbia. Também recru-

tou Fabio Azevedo, ex-Sun, para General Business, e 

mais alguns executivos que completam o novo time. 

Ênio Issa sai da unidade de Operações e fica na pre-

sidência da distribuidora.

Em paralelo aos planos de expansão interna-

cional, a atuação nacional será reforçada. Recen-

temente, a Ação inaugurou as unidades de Brasília 

(DF) e Curitiba (PR). Os gerentes de território se 

encarregam de entender as necessidades e culturas 

locais, batalhando facilidades de financiamento para 

viabilizar o negócio, se for preciso.

Em destaque
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1,5 mil

US$ 127 milhões 

IBM, Oracle, VMWare, 

EMC, F-Secure, Extreme, Novel, Redhat, ISS, 

Tricon e Lenovo

 cerca de 50% 

(2008)
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