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AFINA: "Vamos 
ajudar o parceiro 
desde a instalação 
de seu escritório, 
contratação de 
pessoal até o 
networking com 
fabricantes"

Afina lança serviço de apoio à
INTERNACIONALIZAÇÃO

DO CANAL

Por Patricia Joaquim | pjoaquim@itmidia.com.br
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A
distribuidora espanhola Afina anuncia 
um novo serviço à sua base indireta: 
consultoria para o canal que deseja 
abrir operação nos países em que a 
distribuidora já está instalada. "Vamos 

ajudar o parceiro desde a abertura do escritório, con-
tratação de pessoal, até o relacionamento com fabri-
cantes", conta Fernando Pascual, vice-presidente de 
desenvolvimento de negócios para América Latina.

Hoje, a distribuidora possui escritório em  Portu-
gal, França, Marrocos, México, Estados Unidos, Co-
lômbia, Venezuela, Chile, Argentina e Peru. A ideia 
é que a companhia possa transferir ao parceiro todo 
o seu conhecimento de mais de 20 anos em busca de 
presença global.

Graças a esta experiência, a Afina se uniu a uma 
empresa espanhola chamada Fragua-gp, especializa-
da no desenvolvimento de mercados externos para 
companhias de tecnologia, desde 2006. Desta união, 
nasceu a Arzus, que ofercerá este serviço de consulto-
ria para internacionalização também no Brasil.

Assim, a Arzus tem a proposta de ajudar na de-
finição do modelo logístico, imersão do mercado, 
assessoramento fiscal, seleção de parceiros e clientes 
em potencial, geração de demanda, marketing, além 
de ajudar a empresa a definir os recursos pertinentes 
e, se necessário, encontrar até um sócio.

"Queremos que o canal corra para não perder esta 
oportunidade [de fortalecimento econômico do País]. Pode 
ser que ele identifique um possível negócio com um 
cliente que está partindo para negócios fora do Brasil 
ou ainda se interesse em outros mercados", diz Pascu-
al, ao complementar que a distribuidora apoiará tam-
bém integradores que quiserem empacotar produtos 
e soluções para a venda em outros países.

Empresa do Grupo Afina irá prestar consultoria 
a canais interessados nos países em que a 

distribuidora já está presente



CRN Brasil - Quantos canais 
compõem hoje a base indireta 
da empresa?
Paulo Cardoso - Hoje, a Afina possui 
cerca de 250 canais ativos - que realiza-
ram negócios com a Afina nos últimos 
três meses. A base total é de cerca de 
1,2 mil canais.

CRN – A empresa se posiciona 
como um distribuidor de valor 
agregado. Quais  ações foram fei-
tas nos últimos meses em benefí-
cio do parceiro?
Cardoso - Destacamos as diversas capaci-
tações técnicas e comerciais gratuitas para 
os parceiros, desenvolvimento de business 
plans personalizados para o canais, orga-
nização de eventos regionais para usuários 
finais com parceiros, desenvolvimento de 
peças de marketing para canais, assessoria 
de imprensa no desenvolvimento de casos 
de sucesso e divulgação. Outra iniciativa 
é o apoio do nosso time de engenharia e 
projetos na pré-venda de soluções, apoio 
no desenvolvimento de projetos e test dri-
ves de soluções com equipamentos de de-
monstração da Afina.

CRN – Quais medidas devem ser 
adotadas em prol do programa de 
canais? Quais desafios?
Cardoso - O principal desafio do pro-
grama de canais Afina é a expansão dos 

benefícios para canais em regiões estra-
tégicas do País, onde serão desenvolvi-
das ações com base no programa para 
capacitar canais regionalmente. Além 
disto, devemos expandir a cobertura ge-
ográfica com parceiros estrategicamen-
te distribuídos nas regiões Sul, Norte e 
Nordeste do Brasil.

CRN – Como a empresa irá se po-
sicionar para continuar sua ex-
pansão geográfica no País a Afina 
venceu a categoria presença ge-
ográfica no Prêmio Distribuidor 
em 2010)?
Cardoso - As iniciativas para expansão 
geográfica se darão principalmente com 
a realização de road shows em regiões 
previamente estabelecidas (Sul, Norte 
e  Nordeste), replicação dos eventos re-
gionais da América Latina com foco em 
cloud computing e virtualização, sto-
rage e data center, segurança e  infraes-
trutura, além de visitas executivas de 
nossos gerentes de desenvolvimento de 
negócios em canais.

CRN – Como a empresa enxerga a 
computação em nuvem?
Cardoso - Vemos a cloud computing 
como uma tendência inevitável para a 
entrega de soluções de tecnologia.  A Afi-
na já possui várias iniciativas de forneci-
mento de soluções de nossos fabricantes 
via cloud, para que nossos canais pos-
sam ofertar a seus clientes. Vemos que 
nossa missão nesse sentido é evangelizar 
o canal na ruptura do processo de venda 
tradicional das soluções e reinvenção dos 
modelos de negócios para que possam 
aproveitar a sinergia das soluções distri-
buídas pela Afina. O mais importante 
neste processo é que a Afina vê grandes 
oportunidades para os canais que enten-
derem a importância da remodelação 
dos seus processos de vendas, migrando 
mais para a venda consultiva. E vamos 
ajudá-los nestas oportunidades!

RESULTADOS

A Afina anunciou, além do novo 
serviço, o crescimento global 
de 33%, com US$ 228 milhões 
faturados em 2010. Deste 
total, 47% são provenientes da 
América Latina. A companhia 
não divulga dados locais, mas 
afirma que a Afina Brasil, que 
mantém operação no País 
há cinco anos, cresceu, no 
período, 108%.

Paulo Cardoso, diretor de canais da Afina Brasil, conta, por e-mail, 
sobre o envolvimento da empresa com seus parceiros e a nova 
tendência da TI: cloud computing.
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