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2017, o ano em que a 
distribuição cresceu 15%
Falar dos resultados da distribuição é falar do setor do IT como um todo. 
Na distribuição, para a esmagadora maioria do que é transacional, boas notícias para a distribuição 
são boas notícias para todo o setor das tecnologias

 2016 2017

 Empresa Tipo de  N.º Volume de Resultado N.º Volume de Resultado ∆ % Fonte Obs.

 distribuidor Colab. Negócios Líquido Colab. Negócios Líquido V.N. 

Tech Data  Broadline 120  272 917  612  113  339 154  904  24,3% Empresa (1)

CPCdi Broadline 192  274 454  6 271  189  294 157  5 320  7,2% Informa 

jp.di Broadline 91  115 000   98 133 000   15,7% Empresa (2)

Databox  Broadline 109  79 290  337  110  85 378  374  7,7% Informa 

Esprinet  Broadline 8  26 873  -308  8  28 322  -75  5,4% Informa 

TTL Top 5   520  768 534  6 911  518  880 010  6 523  14,5%  

(1) Dados fornecidos pela própria empresa. 
(2) Dados fornecidos pelo grupo jp.group referente apenas à sua atividade de distribuição (hoje jp.di).

Valores expressos e arredondados em milhares de Euros

Top 5
Distribuidores Broadline

O ano 2017 foi um ano de “boom” para a ge-
neralidade dos distribuidores. No painel de 
25 distribuidores que servem de barómetro 

para a atividade de IT em Portugal registamos um 
número recorde de crescimento da última década 
com um aumento de 15% de volume de vendas 
face ao ano anterior, 2016, e também um aumento 
da rentabilidade para a esmagadora maioria das 
empresas de distribuição, assim como um ligeiro 
aumento do número de colaboradores destas or-
ganizações.

A distribuição é composta por uma enorme diver-
sidade de atividades, sendo que cada vez menos 
temos distribuição no estrito sentido da palavra – 
que nos remete para a logística e para a componente 

financeira –, mas cada vez mais para uma oferta 
complementar de serviços aos Parceiros na área do 
valor acrescentado.

Pela terceira vez o IT Channel publica os dados 
de vendas dos distribuidores com o objetivo de 
estabelecer um barómetro da atividade, nos seus 
indicadores principais, que nos permita extrapolar 
para toda a atividade de Canal e Parceiros em 
Portugal.

Os 25 maiores distribuidores
O Top Channel não deve ser lido como um ranking, 
uma ordenação das empresas de distribuição pela 
“pole position” da faturação, porque a distribuição 

é muito mais complexa que isso. Distribuidores de 
Valor Acrescentado (Valued Added Distributors – 
VAD) não podem ser comparados com os grandes 
distribuidores de volume (broadline distributors), e 
os distribuidores que se especializaram em setores 
e marcas específicas dificilmente podem ser compa-
rados com qualquer das outras classes.

A própria definição clássica de um distribuidor broa-
dline está hoje posta em causa com algumas destas 
grandes empresas a disponibilizarem serviços de 
valor acrescentado aos seus Parceiros e, inclusiva-
mente, a participarem do processo de entrega de 
soluções junto do cliente final em conjunto com o 
seu Parceiro, algo quem vem tornar mais complexa 
qualquer análise ao setor.

O Top 5
O ranking dos principais distribuidores de volume 
conheceu em 2017 uma mudança de líder, com 
a Tech Data a ultrapassar a CPCdi em volume de 
negócios. Esta multinacional, destacada pela re-
vista Fortune com a mais “respeitada” no seu setor, 
cresceu em Portugal 24%, o valor mais expressivo 

entre todas as suas congéneres, num grupo que 
em conjunto cresceu 14,5%. Não é certo que este 
crescimento seja totalmente orgânico, uma vez que 
a multinacional adquiriu no passado VADs, mas não 
foi possível conhecer esse detalhe em Portugal.
As restantes empresas tiveram crescimentos entre 
os 7,7% (Databox) e os 5,4% (Esprinet), com uma 

exceção para a jp.di que afirmou ter crescido 15,7%. 
Dizemos “afirmou” porque a jp.di é uma divisão 
do JP Group e, como tal, as contas públicas são 
globais. A atual faturação de 133 milhões de euros 
na atividade exclusiva de distribuição foi-nos trans-
mitida diretamente pelo seu diretor-geral (entrevista 
na página 14).
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(1) Dados de 2017 fornecidos pela própria empresa com demonstração de resultados oficial.
(2) Dados de 2016 fornecidos pela própria empresa.
(3) Dados fornecidos pela empresa, desagregados da casa mãe.

 2016 2017

 Empresa Tipo de  N.º Volume de Resultado N.º Volume de Resultado ∆ % Fonte Obs.

 distribuidor Colab. Negócios Líquido Colab. Negócios Líquido V.N. 

Arrow VAD 34  54 529  1  38  67 308  1 291  23,4% Empresa 1)

Niposom Broadline 57  22 123  32  57  22 828  13  3,2% Informa 

Minitel VAD 16  6 556  111  18  8 497  151  29,6% Informa 

SOON  VAD e Distr. Especializado 20  5 932  97  21  7 151  141  20,6% Informa 

WDMI  Broadline 11  3 903  143  12  5 274  446  35,1% Informa 

Crayon Distr. Especializado 6  844  -343  7  4 534  -120  436,9% Informa 2)

Listopsis  Distr. Especializado 40  4 086  -11  40 4 423  1  8,2% Informa 

Multimac Distr. Especializado 81  4 207  8  77 4 394  -125  4,4% Informa 

Esistemas  Distr. Especializado 19  4 002  127  20  4 222  70  5,5% Informa 

Bernardo da Costa Lisboa  Distr. Especializado 11  3 827  32  10  3 787  135  - 1,1% Informa 

Exclusive Networks Portugal  VAD 3  2 497  19  3  3 247  40  30,1% Empresa 3)

LISCIC Distr. Especializado 7  2 555  17  7 2 739  19  7,2% Informa 

Ingecom VAD 2  1 860  0  3  2 680  0  44,1% Empresa 3)

Ajoomal Associados  VAD 6  1 993  0  5  2 563  0  28,6% Empresa 3)

Tenmega  Distr. Especializado 9  2 541  38  9  2 111  37  - 16,9% Informa 

Voxsys  VAD 3  1 356  61  4 1 988  149  46,6% Informa 

Optivisus  Distr. Especializado 12  1 677  14  12 1 728  14  3,1% Informa 

PLD   12  1 958  7  12 1 693  12  - 13,5% Informa 

GRUPOSISTEMAS  Distr. Especializado 8  1 667  65  8  1 642  29  - 1,5% Informa 

Lusomatrix Distr. Especializado 9 1 392  -64  7 1 623  39  16,6% Informa TTL  

TTL + 20   366  129 505  352 370  154 432  2 343  19,2%  

+ 20
Valores expressos e arredondados em milhares de EurosVADs Especializados e outros distribuidores broadline

Neste Top 5 da distribuição deveria figurar a Ingram 
Micro, com um volume de faturação de 55 milhões 
de euros em 2017, realizados por 27 colaboradores. 
No entanto, este dado não pode ser usado na tabela 
porque não foi possível determinar o ano anterior e, 
assim, não é cumprido um critério base de inclusão 
no Top Channel, que são dois anos completos de fa-
turação declarada. Acreditamos que no próximo ano 
já o seja possivel e que, pela primeira vez, possamos 
incluir este importante distribuidor.

E as “estrelas” são os VAD

A distribuição de Valor Acrescentado “brilhou” em 
2017 e cresceu mais do dobro dos outros distribui-
dores. O conjunto das empresas que se posicionam 
dessa forma cresceu mais de 30% face ao período 
homólogo e tem o melhor registo de rentabilidade, 
com quase 2% de resultados líquidos face ao seu 
volume de negócios.
No topo da lista está, e por uma grande distância, 

a americana Arrow ECS, com 67,3 milhões de euros 
e um crescimento de 23,4%, seguida da nacional  
Minitel, com 8,4 milhões e um crescimento de perto 
de 30%. Empresas como a SOON, com 20% de 
crescimento, Exclusive Networks com + 30%, In-
gecom com + 44%, e Ajoomal com 28,6%, vêm 
confirmar que o grande crescimento provém dos 
setores tecnologicamente mais complexos, como a 
segurança, sistema de continuidade e redes, que são 
segmentos totalmente empresariais.  

Tech Data
“O ano de 2017 seguiu a tendência dos últimos 
anos, com um bom crescimento em todas as áreas, 
destacando-se as tecnologias de nova geração e 
plataformas end-to-end de SaaS. Este é o resultado 
do nosso foco no apoio aos nossos Parceiros, dispo-
nibilizando ferramentas para o desenvolvimento de 
oportunidades de negócio e acesso a conhecimento 
vital para promover o seu crescimento. A Tech Data, 
que comemorou em 2017 os seus 25 anos, reforçou 
o compromisso enquanto percursora das novas ten-
dências na transformação digital, respondendo aos 

desafios apresentados por um mercado cada vez mais exigente”, Augusto  
Soveral, country manager da Tech Data Portugal.

jp.di
“Ao longo de 2017 a jp.di conseguiu re-
forçar a sua posição no mercado, aumen-
tando o seu volume de negócios e renta-
bilidade. Mas mais do que isso foi um ano 
onde conseguimos reforçar o portfólio com 
soluções que os nossos clientes valorizam. 
Uma estratégia que prosseguimos em 2018 
e que nos permitirá continuar na rota do 
crescimento, continuando a merecer a con-
fiança dos nossos clientes, afirmando cada 
vez mais a jp.di como o Parceiro preferen-

cial do Canal para clientes e fabricantes”, Ricardo Ferreira, diretor-geral 
da jp.di.
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Informação financeira fornecida por:
  
A Informa D&B lidera, em Portugal e Espanha, a oferta de informação e conhecimento sobre o tecido 
empresarial. A atuar em Portugal há mais de 110 anos, acompanhámos a evolução do País e a forma 
de fazer negócios, desenvolvendo ferramentas e análises tão inovadoras quanto tecnologicamente 
avançadas. Continuamos a proporcionar ao mercado informação relevante e de confiança, para 
fundamentação das decisões de negócio nas empresas. A informação produzida pela Informa D&B é 
utilizada em Portugal por 95% das entidades bancárias, 45% das grandes empresas e 21% das PME, 
servindo mais de 450 mil utilizadores, que consultam anualmente mais de três milhões de relatórios 
sobre empresas, através das marcas INFORMA e EINFORMA.

A Informa D&B está integrada na D&B Worldwide Network, a maior rede de informação mundial sobre 
empresas e outras organizações.

E os importantes que faltam
Nunca seria possível quantificar a malha total da 
distribuição, sobretudo na capilaridade de pequenas 
representações integradas em empresas cujo core 
não é a distribuição. 

Mas há ausências de peso que o leitor certamente 
notou, a mais relevante de todas é a GTI.  O distri-
buidor espanhol especializado em software voltou 
a não revelar ao IT Channel os seus números em 
Portugal e como a sua faturação é essencialmente 
intracomunitária escapa ao radar do depósito nota-
rial das contas. A GTI nunca integraria o Top 5, mas 
acreditamos que ocuparia um lugar destacado em 
volume de vendas. Outra ausência por motivos de 
política multinacional, mas com menor impacto no 
calculo global, é a Westcon.

Metodologia
O Top Channel é baseado nas contas públicas das 
empresas de distribuição, e portanto, no que vul-
garmente designamos por “depósito de contas”, 
que por lei deve ser efetuado até 31 de julho e que 
é assim apurado pelo nosso parceiro Informa D&B 
a partir do registo notarial. O processo considera 
apenas dois parâmetros: o volume de negócios total 
e o resultado líquido, ou seja, os lucros após o apu-
ramento de impostos. O número de colaboradores 
é uma informação voluntariamente comunicada por 
cada empresa.

Em todos os setores de atividade existem em-
presas que retardam o depósito de contas, ou 

por dificuldade interna de fecho dos números, ou 
porque deliberadamente não querem que estes 
dados sejam do conhecimento dos mercados 
onde operam, acabando por fazê-lo em anos 
sequentes e apenas para evitar consequências 
tributárias.

No setor da distribuição de IT, a grande maioria das 
empresas agem de forma transparente em relação 
aos seus resultados (mesmo a maioria das multina-
cionais cotadas em bolsa colaboraram neste painel 
dentro das suas restrições internas). Existem, porém, 
empresas cuja atividade comercial, embora tendo 
por base a equipa portuguesa, é feita maioritaria-
mente por faturação intercomunitária. Nestes casos, 
ou a empresa colabora desagregando o que são 
as vendas em Portugal ou seria errado publicar os 
dados locais conhecidos, porque não refletiriam a 
real dimensão do negócio. 

Várias empresas nessa circunstância colaboraram, 
fornecendo voluntariamente as vendas realizadas 
em Portugal, mas da parte de outros distribuidores, 
e pelo terceiro ano consecutivo, isso não foi possível.

Embora o IT Channel tenha informação relativa-
mente fiável sobre o valor da faturação intracomu-
nitária para Portugal destes distribuidores, ela só 
poderia ser publicada com a validação destas em-
presas. A sua ausência não altera de forma expres-
siva as conclusões deste Top Channel. 

Determinar o volume total da atividade da distri-
buição no nosso setor em Portugal também é es-
pecialmente difícil, porque o Canal fora do grupo 
dos grandes distribuidores torna-se “híbrido”, com 
empresas cujo core não é a distribuição, mas que 
representam fabricantes e, pelo menos no plano 
formal, têm alguma atividade de distribuição.  

Ingecom
“Neste segundo ano de presença em 
Portugal consolidámos parcerias, cres-
cemos o volume de vendas nos principais 
fabricantes – A10 Networks, Forescout, 
McAfee, Forcepoint – e iniciámos desenvol-
vimento de negócio em novas áreas de ci-
bersegurança com Rapid7, Allot, Sealpath,  
AlienVault e Thycotic. Esta gestão do ne-
gócio em Portugal, bem como a consoli-
dação da equipa, projeta-nos para resul-
tados muito positivos no ano de 2018, 

onde vamos ultrapassar os 3 milhões de euros de faturação, mantendo 
assim um crescimento constante acima dos dois dígitos. Esperamos 
ainda este ano reforçar a nossa equipa com mais um recurso dedicado 
a um dos temas do momento – IoT”, Nuno Martins, country manager  
da Ingecom Portugal

Arrow ECS
“2017 foi um bom ano para a Arrow Portugal, com 
o atingimento dos objetivos a que nos propusemos. 
Estamos a assistir a uma grande evolução tecnológica, 
acompanhada por novos modelos de Negócio. IoT, Se-
gurança, Cloud e Data Analytics, estão cada vez mais 
nas agendas dos clientes. A IoT, em particular, é muito 
importante na nossa estratégia de negócio, na medida 
em que dispomos de um ecossistema de parceiros com 
capacidade para implementar uma solução global de 
IoT. Os serviços Cloud são cada vez mais estratégicos e 
fundamentais para a transformação digital, bem como 
a constante necessidade de assegurar a segurança em 

TI. A Arrow Portugal está numa situação privilegiada para ajudar os seus clientes a 
ultrapassar estes desafios, por isso acreditamos que continuaremos a alcançar bons 
resultados e a crescer a nossa equipa”. José Charraz, country manager da Arrow ECS 
Portugal.


