
revendas não as únicas que tentam capitalizar em cima de cloud compu-

ting. Os distribuidores também estão se destacando na nuvem, investindo 

pesado em seus próprios programas de cloud e ferramentas, com um úni-

co objetivo em mente: manterem-se importantes para as revendas, uma 

vez que o cenário tecnológico está mudando embaixo de seus narizes, 

mais uma vez. 

A medida que mais empresas adotam a tecnologia cloud, alguns ob-

servadores do canal sentem que os distribuidores correm o risco da desin-

termediação, uma vez que as vendas de hardware e software on-premise 

perdem espaço para soluções off-premise. As revendas estão moldando rela-

cionamentos diretamente com os fornecedores de cloud e a necessidade do 

intermediário se tornará obsoleta. Pelo menos é o que a teoria diz. 

E uma batalha que os distribuidores já enfrentaram antes. Há algu-

mas décadas, eles viram obstáculos impostos pela internet, o modelo direto, 

as margens dos produtos cada vez menores e a comoditização da própria 

tecnologia. Em cada um desses momentos, os distribuidores enfrentaram o 

desafio. Automatizaram processos, cortaram seus próprios custos e constru-

íram ou compraram recursos, quando houve necessidade. E permaneceram 

importantes. Um exemplo disto é do maior distribuidor do mundo, a Ingram 

Micro, que espera fechar o ano fiscal de 2011 com mais de 35 bilhões de 

dólares em receita, seu melhor ano da história. A ut
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Mas com cloud computing é di-

ferente. No passado, os distribuidores 

evoluíram com um pequeno ajuste no 

seu modelo de negócios, em alguns ca-

sos simplesmente cobrando por serviços 

que seriam gratuitos anteriormente 

(como a logística, suporte técnico, ser-

viços de integração). 

Fornecer soluções em nuvem é 

um modelo de negócio completamente 

diferente do que os distribuidores - e 

muitas revendas inclusive - estão acos-

tumados. Não é simplesmente dar um 

estalo e começar a oferecer aplicações 

hospedadas ou backup em todo país 

por valor fixo mensal, enquanto mo-

nitora de forma constante a rede do 

cliente ajustando irregularidades. De-

vem ter os recursos certos, processos de 

negócios e execução para vender com 

sucesso as soluções em nuvem e agregar 

valor suficiente para fazer as revendas 

- e os clientes finais - se importarem. 

A habilidade para agregar valor 

- e convencer as revendas de que elas 

estão fazendo isto também - se tornou 

essencial para os distribuidores, princi-

palmente quando surgiram grupos de 

novas revendas que trabalham unica-

mente com cloud. 

UMA PEQUENA 
HISTÓRIA SOBRE 
DUAS REVENDAS 

A Cumulus Global, uma reven-

da de 1,2 milhão de dólares da cidade 

de Westborough, em Massachusetts 

(EAU), é a típica revenda de nuvem 

com crescimento vertiginoso de quem 

os distribuidores querem se aproximar, 

uma vez que, no ano passado, dobrou 

suas vendas em comparação a 2010. 

Entretanto, quando um fornecedor de 

cloud questionou o CEO Allen Falcon 

da Cumulus Global para entrar em 

contato com a Ingram Micro para um 

novo processo de compras, Falcon dis-

pensou o pedido. 

"A maioria de nossas relações são 

com os vendors de nuvem diretamente. 

Alguns de nossos fabricantes recorre-

ram aos distribuidores para o processo 

de compra, mas, a esta altura, ficou 

mais difícil comprar estes produtos e 

serviços," disse o executivo. "Para mim, 

os distribuidores ainda parecem que es-

tão comprando processos. Ainda estão 

procurando o seu papel nesse sistema 

de forma geral." 

Para os distribuidores agregarem 

valor, devem trazer preços melhores; 

melhores processos de registro de com-

pras, de negócios e de desenvolvimento 

de marketing, comentou Falcon. E isto 

é algo que não se viu até agora. 

"Também não estou vendo os for-

necedores de cloud computing corren-

do para o mercado de distribuição," 

observa o executivo. "Como os distri-

buidores podem entrar e fornecer ser-

viços sem impactar no preço e tirar um 

pouco da margem das revendas? Onde 

você colocaria a distribuição sem tirar a 

competitividade de preços? Não tenho 

a resposta para isto ainda." 

Se esta percepção é verdadeira ou 

não, é uma evidência da difícil batalha 

que os distribuidores enfrentam. Mesmo 

assim, podemos ver algum progresso. 

Durante muito tempo, Peter Zar-

ras, presidente da CloudStrategies da 

cidade de Cedar Knolls, de Nova Jersey 

(EUA), sentiu-se da mesma maneira que 

Falcon. Zarras se lembra do primeiro 

contato que recebeu de um distribuidor 

sobre cloud computing há dois anos: o 

distribuidor disse que isto poderia ajudar 

a melhorar o relacionamento da Clou-

dStrategies com a Microsoft. Zarras não 

pôde apenas rir. Ele não só era ex-fun-

cionário da Microsoft, como também já 

era um dos maiores parceiros de nuvem 

da companhia, com mais de 200 clientes 

usando as soluções cloud da empresa. 

"Temos colaboradores com anos 

de experiência na Microsoft em nossa 

empresa e em diversos canais para ri-

diculamente elevar os níveis da Micro-

soft. Um distribuidor não oferece valor 

para mim na Microsoft," explicou Zar-

ras. "Se você me perguntasse há dois 

anos, depois que iniciamos, se os distri-

buidores seriam valiosos na nuvem, eu 

diria: 'você está maluco! Os distribui-

dores vão encerrar suas atividades.' As 

primeiras vezes que os distribuidores se 

aproximaram de mim, eu disse: 'estou 

muito à frente de você.' Resistimos aos 

distribuidores por um tempo," comen-

tou o presidente da CloudStrategies. 

Entretanto, durante o verão, a Syn-

nex conseguiu chamar a atenção de Zar-

ras com conversas sobre suporte de ven-

das e marketing e serviços de geração 

de demanda, que o executivo também 

precisava para vender as soluções em 

nuvem da Microsoft para os clientes. Se 

a Synnex não pudesse ajudar com a Mi-

crosoft, poderia ajudar com o que está 

ao redor da Microsoft. Zarras escutou. 

"Ninguém jamais teve leads sufi-

cientes e ninguém teve marketing su-

ficiente. Isto é muito interessante para 

mim," observou o executivo. 

Atualmente, a CloudStrategies 

confia na Synnex para os leads, dicas 

de negócios e suporte de integração, 

disse Zarras. 

"E muito cedo para dizer o que eles 

geraram para nós, mas estamos muito 

satisfeitos até agora e esperamos que o 

relacionamento continue a se desenvol-

ver e a expandir," explicou o executivo. 

OS NÚMEROS FALAM 
No geral, os serviços de cloud con-

tam com uma porção muito pequena 

da receita anual dos distribuidores, se-

gundo eles próprios. Mas, com a previ-

são global de receita de cloud compu-

ting chegando a mais de 241 bilhões d 

dólares em 2020, comparados aos 40,7 

bilhões de dólares em 2011, segundo a 

Forrester, é compreensível que os distri-

buidores queiram uma fatia desse bolo. 

Além disso, entre 36% e 38% de 

todo o gasto em TI deve ser realoca-

do em produtos off-premise em 2012, 

segundo um estudo da UBM Channel 

de setembro de 2011. Para saciar esta 

necessidade, quase um terço de todas 

as revendas planeja alterar seus mode-

los de negócios nos próximos três anos, 

segundo o estudo. 
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O crescimento de soluções hospe-

dadas off-premise (7%) e soluções em 

nuvem puras (46%) deve seguir até 

2013, enquanto as vendas de produtos 

e soluções hospedadas on-premise ten-

dem a cair 11% e 5% respectivamente, 

de acordo com o estudo. 

E um processo de aprendizado e 

os distribuidores precisam agir rapi-

damente, disse Tifíani Bova, vice-pre-

sidente de pesquisa focando nas estra-

tégias de marketing e canal de TI, no 

Gartner. Atualmente, o valor em cloud 

computing está baseado em alavancar 

sua escala para agregar o provisiona-

mento, faturamento, medição e outros 

serviços baseados em valor, como re-

crutamento de parceiros, gerenciamen-

to e capacitação, observa a executiva. 

"A maioria dos distribuidores ne-

gociam preço, SLAs e suporte para 

serviços de nuvem de terceiros e têm 

as APIs construídas dentro de suas 

próprias plataformas e criam portais, 

onde os clientes podem ir para o provi-

sionamento instantâneo, faturamento e 

suporte. E fazem isto muito bem", dis-

se. "Há muito valor aí. Dizem que é o 

que sempre fizemos: agregamos todos 

estes fabricantes do mundo inteiro para 

fornecer produto, crédito, faturamen-

to, gerenciamento de MDF, a logística 

para todas estas revendas de produtos e 

serviços on-premise. A adição de servi-

ços de cloud é um espelho disto." 

A importância dos distribuidores 

não deveria ser alterada a curto prazo, 

disse Brian Alexander, vice-presidente 

sênior e diretor de pesquisa de tecno-

logia para hardware/distribuição/ 

EMS, na Raymond James & Associa-

tes, principalmente para infraestru-

tura de nuvem privada. A IDC prevê 

que a infraestrutura de nuvem priva-

da terá uma taxa anual de crescimen-

to composto de 28,9% em 2015, com-

parado aos 23,6% de nuvem pública. 

"A nuvem privada auxilia o canal 

porque acelera o ciclo de renovação," 
/ 

explica o executivo. 

Mas, se as empresas, principalmente 

as pequenas, eventualmente comprarem 

a idéia da nuvem pública, há um risco 

para os distribuidores, disse. "Não irão 

mais fornecer hardware para o cliente 

final por meio da revenda," disse. "A boa 

notícia é que não acredito que a mudan-

ça para a nuvem pública como um mo-

delo seja iminente para a grande maioria 

das infraestruturas que estão por aí." 

AS CONVERSAS 
SOBRE CLOUD ESTÃO 
MUDANDO 

O diretor de vendas de serviços da 

Ingram Micro, Jason Bystrak declarou 

que 2012 será o ano em que o distribui-

dor "definitivamente" iniciará a mu-

dança para uma fase de implantação 

de cloud com as revendas. 

"A conversa aqui não é mais sobre 

o que é cloud e o que devemos pensar 

dela, mas sobre impactos financeiros de 

converter para a nuvem, treinamento 

de vendas, planejamento de compen-

sação de vendas, e conversar com as 

pessoas certas no cliente final," disse 

Bystrak. "Estamos definitivamente ini-

ciando a mudança para uma fase de 

implantação em 2012." 

Atualmente, o portfólio de cloud 

da Ingram conta com cerca de 50 ser-

viços de 25 fabricantes. Estes números 

dobraram desde o terceiro trimestre 

de 2010, mas, certamente, ainda é pe-

queno perto dos 1,4 mil fabricantes 

que a distribuidora representa em seu 

tradicional negócio de escolha, leve e 

venda. O contraste gritante apenas em 

números absolutos entre o portfólio de 

cloud e o negócio tradicional enfatiza 

as mudanças culturais que os distri-

buidores enfrentam numa era em que 

o centro de influência de muitos clien-

tes está rapidamente mudando para a 

Platform-as-a- Service, Infrastructure-

-as-a-Service e Software-as-a-Service. 

A CRN EUA pesquisou oito distri-

buidores a respeito de suas estratégias 

de cloud. A Ingram Micro disse que, 

desde seu lançamento, no início de 

2011, a expectativa é que a receita com 

cloud chegue a 200 milhões de dólares 

em 2015. Nenhum dos outros distribui-

dores quis detalhar suas projeções de 

faturamento e crescimento relaciona-

dos a cloud. 

DISTRIBUIDORES 
TOMAM CAMINHOS 
DIFERENTES 

Se — e como — os distribuidores 

chegam até a nuvem é o assunto de 

uma batalha atroz que está sendo con-

duzida em várias frentes agora. Os oito 

distribuidores pesquisados pela CRN 

EUA revelaram oito planos diferentes 

de ação. Grandes players como In-

gram, Synnex e Tech Data planejam 

seus próprios mercados e ferramentas 

para oferecerem serviços terceirizados 

de cloud para as revendas. O restante, 

incluindo as grandes Arrow Electronics 

e Avnet, parecem satisfeitos ao fornece-

rem produtos que as revendas necessi-

tam para construir infraestruturas de 

nuvem privada próprias ou de clientes 

e depois ensiná-los a fazer. 

A capacidade do distribuidor em 

aprimorar, acelerar e complementar 

as habilidades de cloud das revendas 

é o ponto mais atrativo para os fabri-

cantes que tentam trazer suas próprias 

soluções em nuvem por meio do canal, 

disse Julie Hens, vice-presidente de dis-

tribuição para as Américas da Cisco 

Systems. A Cisco está contando com os 

distribuidores para educarem e capaci-

tarem suas revendas a venderem cloud, 

ao mesmo tempo em que está fornecen-

do acesso ao crédito e especialização 

em nuvem, comentou a executiva. 

"Nossos distribuidores estão con-

quistando ativamente a capacidade de 

fornecer serviços de capacitação de 

colaboração de nuvem da Cisco para A ut
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as revendas oferecerem aos seus 

clientes," disse Hens. 

Bob Dutkowsky, CEO da Tech 

Data, disse que os distribuidores 

continuarão a aprimorar suas es-

tratégias de serviços de cloud e as 

revendas irão confiar neles cada vez 

mais, da mesma forma que confiam 

para oferecer produtos. 

"As pessoas pensavam que 

a internet iria tirar todos os dis-

tribuidores do mercado. Isto não 

aconteceu. Na verdade, nos tor-

nou mais importantes. A mesma 

oportunidade existe agora, com 

o cloud. Isto representa uma ma-

neira diferente de computação," 

disse Dutkowsky. "Já vi o main-

frame mudar para o minicompu-

tador, que mudou para o desktop, 

que mudou para cliente/servidor, 

que mudou para internet, que 

mudou para mobilidade. Em to-

dos os casos, empresas como a 

Tech Data fortaleceram-se, não 

enfraqueceram. O elemento mais 

importante é que cada grande 

mudança fez a computação mais 

valiosa para mais pessoas." 

Os distribuidores estão prepa-

rados para se tornarem líderes de 

cloud, porque há muito tempo já 

fizeram a transição de um modelo 

de serviços transacional para um 

modelo de habilitação, indepen-

dente de que tecnologia ou serviço 

está sendo habilitado, disse Tim 

Curran, CEO da Global Techno-

logy Distribution Council. 

"A distribuição está mudan-

do na mesma velocidade dos fa-

bricantes e dos VARs, que abrem 

espaço e transitam em uma abor-

dagem de solução de vendas. Os 

distribuidores continuamente e 

constantemente aprimoraram 

seus serviços. E uma transição 

contínua de um papel tático her-

dado, para um papel estratégico," 

explica Curran. 

A DISTRIBUIÇÃO 
DÁ UMA 
MÃOZINHA 

Pergunte a Joey Parker, ge-

rente de serviços de cliente da 

Pharr Technologies, um VAR de 

2 milhões dólares, de Shelby, Ca-

rolina do Norte (EUA). A Pharr 

vem oferecendo serviços de ba-

ckup e de recuperação há cerca 

de três anos e quer migrar mais 

clientes de pequenas empresas 

para um ambiente baseado em 

cloud em sua pequena área geo-

gráfica no Oeste de Charlotte. 

"Esperamos ter nosso próprio 

data center, hospedar nossos pró-

prios clientes. A distribuição nos 

auxilia a juntar muitas peças. Mui-

to da projeção e do direcionamen-

to conseguimos da Synnex. Olha-

mos para eles como um parceiro de 

qualidade, mais do que apenas um 

distribuidor," disse Parker. 

A Pharr Technologies iniciou 

a venda de comunicações unifi-

cadas CloudSoly, da Synnex, em 

abril e fechou dois negócios tra-

balhando com os engenheiros da 

Synnex para apresentar as solu-

ções, disse Parker. 

No final das contas, o suces-

so do cloud nos distribuidores 

virá quando reconhecerem que 

eles não têm todas as respostas e 

quiserem se adaptar, assim como 

as revendas fizeram, disse Zar-

ras da CloudStrategies. 

"A Synnex é uma empresa 

gigante e que mesmo assim não 

passa de uma empresa iniciante, e 

continuam operando desta forma," 

disse Zarras. "Disse a eles que não 

preciso que tenham a solução mais 

simples. Não acredito que exista no 

mundo da nuvem. Mas preciso que 

você queira dizer, isto faz sentido; 

vamos tentar assim. Sabemos que o 

mundo está mudando e queremos 

ajudar a moldar essa mudança'." A ut
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