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Fundada em 1991 como revenda HP, a MGI, quando entrou no 
mercado de mobilidade, em 1995, tomou a decisão de não vender 
máquinas, mas prover soluções para seus clientes.

Centrando seu foco de atuação no braço de hardware, criou um 
programa de parcerias que comemorou, em 2008, seu décimo primeiro 
aniversário. Hoje, a política tem cerca de 100 desenvolvedoras de 
software cadastradas, das quais 25 geram negócios com frequência. 
Do início para cá, o volume de negócios realizados lado a lado com 
parceiros já alcança 30% do faturamento. “Nós as chamamos de 
empresas aliadas”, observa o diretor de marketing Roberto Lechuga. 

A MGI, no campo de mobilidade, trabalha sua carteira de forma 
vertical, como maneira de prover soluções desenhadas especificamente 
para cada nicho. Suas principais verticais de atendimento englobam a 
indústria alimentícia, de bebidas e a farmacêutica. 

A partir dessa filosofia de trabalho, a revenda procura contar com 
parceiros igualmente peculiares para ir ao mercado. Um desses aliados é 
a Softmóvel, com quem a MGI já atua há 12 anos. A Softmóvel é também 
uma revenda HP e, além disso, atua no desenvolvimento de software. 
Lechuga conta que o relacionamento entre a MGI e a Softmóvel 

começou, a princípio, com o desenvolvimento de sistemas para pronta-
entrega. Começamos a fazer trabalhos em conjunto para alguns clientes 
que a Softmóvel precisava atender na área de hardware”. 

Ao longo do tempo, a parceria foi se tornando sólida, uma 
vez que a Softmóvel tinha interesse no expertise da MGI no 
atendimento ao mercado corporativo e também porque dispunha de 
equipamentos para pronta-entrega. “No mercado corporativo, você 
fala fundamentalmente de projetos. E, em mobilidade, nem sempre o 
cliente sabe exatamente o que precisa, nem sempre sabe qual a melhor 
tecnologia a ser usada”. Lechuga reforça o processo de pré-venda 
nesses casos, no qual o atendimento consultivo desempenha papel 
fundamental para formatar o projeto tecnológico. Foi o que aconteceu 
no atendimento à Copagaz.

Juntas, MGI e Softmóvel desenharam soluções de automação da 
força de vendas, em etapas evolutivas. Com início em 2004, o projeto 
inicial pregava o fornecimento dos equipamentos, o serviço de pré-
venda e a homologação do hardware junto ao cliente final por parte da 
MGI. “A Softmóvel é que, na verdade, empacotou isso tudo e entregou 
para o cliente. Ela foi a revenda da solução final”, comenta Lechuga. 
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Schmitz, da Softmóvel, lembra que o projeto ganhou corpo 
e, hoje, conta com cerca de “100 veículos em todo o Brasil 
trabalhando com a solução”.

Em sequência ao bom resultado do trabalho inicial, 
as parceiras desenvolveram o projeto ‘Palma da Mão’, cujo 
objetivo era permitir que a força de vendas realizasse uma 
avaliação técnica, comercial e financeira do cliente, a partir da 
simulação dos custos e condições de fornecimento de produtos. 
“É um software muito interessante, que faz uma avaliação da 
estrutura do cliente. Não é um software para realizar a venda, 
como a pronta-entrega”, informa Schmitz.

O diretor-comercial da Softmóvel lembra que o 
posicionamento sólido da HP na área de dispositivos móveis, 
aliado à importância da assistência técnica, tornou-se um fator 
de peso para a prosperidade do projeto na Copagaz.

Com modulação de preços atrelada a cada tipo de negócio, 
a MGI reconhece a dificuldade em obter lucros representativos 
a partir do equipamento, apenas. “E essa margem que a gente 
passa para a revenda, é para que ela consiga compor a solução 
de custo dela”. Lechuga observa que o comissionamento 
de hardware da Softmóvel girou em torno de 3%, número 
mediano no mercado, segundo ele.

Com longa estrada percorrida no campo das alianças P2P, 
o diretor de marketing da MGI lembra de um outro projeto 

Ao entrelaçar 
seus pontos fortes 
de revenda de 
equipamentos
de mobilidade e 
desenvolvimento 
de software, MGI 
e Softmóvel, 
respectivamente, 
colecionam
casos de trabalho 
conjunto e 
mantêm estratégia 
ao longo de 2009

que contou com a participação não 
de duas, mas de três empresas – MGI, 
Softmóvel e uma terceira aliada. Para 
atender ao Crea (Conselho Regional 
de Engenharia e Arquitetura) do 
Paraná, a empresa se uniu a uma 
revenda que já atendia o conselho, 
uma desenvolvedora do software 
de Blumenau (SC), chamada 
Microton. Em vez de considerá-la 
como concorrente, a MGI uniu-se à 
revenda. “Como não tinha expertise 
em mobilidade, o parceiro teria de 
comprar os PDAs com preço mais 
alto. Conseguimos trabalhar em 
conjunto, porque dentro do canal 
da HP, no segmento de mobilidade, 
a MGI é a revenda que tem o melhor 
preço em função da quantidade de 
máquinas”. Mas a participação de 
três empresas, informa Lechuga, 
não altera o comissionamento. 
“Quando acontece de termos 
uma revenda e um desenvolvedor, 
normalmente essa comissão é 
compartilhada entre a revenda e o 
desenvolvedor. O que não é o caso 
da Softmóvel, que é, numa empresa 
só, revenda e desenvolvedora”.

Segundo Carlos Eduardo 
Schmitz, além de ser uma empresa 
de software, a Softmóvel oferece 
equipamentos para o cliente “ter a 
segurança de fechar o projeto completo 
com a responsabilidade de uma 
empresa só. No caso da Copagaz, nós 
homologamos as máquinas, testamos 
e oferecemos a proposta comercial. O 
fornecedor das máquinas foi a MGI”. 
A Softmóvel não realiza propriamente 
a operação de compra e venda dos 
equipamentos. “Nós fazemos o 
faturamento direto da MGI para o 
cliente e a MGI sempre nos comissiona 
com um valor que é variável, de acordo 
com o projeto”.
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