2008

Sob os
holofotes
Com o intuito de contemplar as empresas que têm se destacado
no setor, CRN Brasil estréia a premiação Canais Referência.
Confira quem são os finalistas
A partir deste ano, a IT Mídia, por meio de mais uma premiação, direciona as luzes para as empresas que compõe o público leitor de CRN
Brasil. Assim como já ocorre no Campeões do Canal e no Distribuidor
Preferido, dedicados a reconhecer os fabricantes e as empresas de
distribuição, respectivamente, que tiveram destaque no último ano, a
primeira edição do Canais Referência tem o compromisso de mapear e
reconhecer o trabalho das revendas brasileiras.
Para apoiar as atividades de avaliação e identificação dos finalistas ao prêmio, a CRN convidou cinco profissionais renomados do
segmento de TI e Telecom, que, em conjunto com representantes da IT
Mídia, formam o Comitê Julgador do Canais Referência. Os nomes dos
integrantes do grupo serão revelados na grande noite de premiação,
que ocorre em 14 de maio, no WTC (São Paulo), encerrando a quarta
edição do Reseller Conference.
Baseada em uma pesquisa quantitativa e qualitativa com os players
do segmento, por meio da internet e de abrangência nacional, o prêmio
tem a premissa de contribuir para a profissionalização do canal de distribuição de TI e Telecom do País, a partir do levantamento de informações
que vão desde grau de maturidade da gestão da revenda até o mapeamento do perfil da companhia, levando em conta tempo de operação no
País, composição do mix de faturamento, resultados financeiros anuais
e número de profissionais certificados. Além disso, a análise dos cases
enviados pelas empresas participantes está diretamente associada às
categorias estabelecidas para a premiação.
Neste ano, o Canais Referência contempla 16 Categorias de Negócios – divididas por natureza de projeto e segmento de mercado de
atuação – e 6 Categorias Especiais, incluindo o reconhecimento dos
canais em cada região geográfica do País – Melhor Canal da Região
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Sudeste; Melhor Canal da Região Sul; Melhor Canal da Região
Centro-Oeste; e Melhor Canal da Região Norte/Nordeste – e o
apontamento do Canal Destaque do ano. Para complementar,
será prestigiado, ainda, o Executivo do Canal, com base nos
seguintes critérios: empreendedorismo e visão inovadora na
forma de gestão do negócio e das pessoas da empresa; relacionamento do profissional com o mercado; e contribuição do
executivo para o desenvolvimento e a profissionalização do
mercado nacional de TI e Telecom.
No caso das Categorias Especiais por região, os critérios
levados em conta pelo Comitê Julgador para definição da lista
tríplice, que segue para votação na internet, são: faturamento;
número de profissionais certificados; alcance geográfico dentro da região de atuação; tempo de atuação no mercado; gestão
do negócio; gestão de pessoas; e investimento em marketing.
Já para as Categorias de Negócios e para o Canal Destaque, esses pontos de avaliação são somados à relevância do case, a
partir dos quesitos a seguir: valor do projeto/solução ofertada;
participação do canal no projeto; benefícios obtidos pelo cliente; e tempo de retorno sobre investimento (ROI).
A partir de 22 de abril, começa a votação aberta a fabricantes e distribuidores, pela internet, para as Categorias Especiais
por região e Executivo do Canal. Já os vencedores de todas as
Categorias de Negócios e de Canal Destaque serão eleitos pelo
Comitê Julgador. Confira, a seguir, quem são as empresas que
concorrem em cada categoria.
Para mais informações, acesse www.crn.com.br/canais referência

Categorias de Negócios
Por segmento de mercado

Melhor Atuação em Comércio
>> IBS Info Business Solutions
>> NDG Consultoria
>> Porto Informática
>> Inter Commerce

Melhor Atuação em Governo
>> Ibitec
>> Khrons Soluções
>> Masterdom
>> Viga Netstore
>> Heurys Tecnologia

Melhor Atuação em Educação
>> Accept
>> HS IT Comércio
>> Interquattri

Melhor Atuação em Indústria
>> Delta Informática
>> ITCBR BR
>> Supriserv
>> S&A Sistemas e Automação
>> MPereira Consultoria

Melhor Atuação em Saúde
>> Definit
>> LSK Comércio e Serviços
>> Uniserv
Melhor Atuação em Serviços
>> Blue Chip
>> Brasp Informatica
>> Cinco TI
>> Informatiza
>> Kasatech
>> Star Soft
>> TOI - Terceira Onda Informações
>> RK Informática

Por natureza de projeto
Melhor Atuação em Projetos
de Aplicativos de Negócios
>> Opus
>> Quadrant Informática
>> Bio’s Bug
>> SC Tecnologia e Informática
>> T2S Tecnologia

Melhor Atuação em Projetos
de Mobilidade
>> Projeto Network
>> KCMS
>> Proxion Soluções

Melhor Atuação em Projetos de
Automação Comercial
>> Microsafe
>> Syncrodata
>> Vbis Soluções

Melhor Atuação em Projetos
de Outsourcing
>> Cyberlynxx Ltda
>> Ilha Service
>> Premier IT
>> Computeasy
>> Supercom

Melhor Atuação em Projetos de
Consultoria
>> Becker
>> Convergence
>> On Line Comércio

Melhor Atuação em Projetos
de Segurança
>> Tradesys
>> Processor
>> Tradesys

Melhor Atu ação em Projetos
de Soluções Convergentes
>> 2S Integração
>> Alias Teleinformática
>> C.C.M. Comércio
>> IP Connection
>> Net Service Ltda.
Melhor Atuação em Projetos
de Storage
>> Digital Work
>> Partner IT
>> Skill Computer Services
Melhor Atuação em
Projetos de Virtualização e
Consolidação de Servidores
>> Compushop Bahia
>> PC Place
>> SK Tecnologia
>> Trade System
>> Safesystem

CATEGORIAS ESPECIAIS
Melhor Canal da região Sudeste
>> Microware
>> G&P
>> BRQ

Melhor Canal da região Norte/Nordeste
>> Cecomil
>> Newsupri
>> Chip&Cia

Melhor Canal da região Sul
>> Processor
>> Teletex
>> DB Server

Executivo do Canal do Ano
>> Alexandre Neves, da Kaizen Consultoria
>> Jorge Sukarie, da Brasoftware
>> Pedro Ernesto Gondim, da Infobox

Melhor Canal da região Centro-Oeste
>> Poliedro Informática
>> B2Br
>> NCT Informática

Canal Destaque
>> Khrons
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