
 

 
Para A10, Brasil puxou vendas da América Latina fazendo da região 

a maior em crescimento global no primeiro semestre 
 

Estratégia agressiva de go-to-market e foco em negócios maiores com verticais como operadoras, 
datacenter, web giants e governo, garantiram o sucesso da filial brasileira 

 
São Paulo, 11 de outubro de 2018 – A10 Networks (NYSE: ATEN), fornecedora de soluções de 
segurança cibernética inteligentes e automatizadas, conseguiu expandir seus negócios no Brasil 
com um crescimento acelerado nos primeiros seis meses e boas expectativas para o segundo 
semestre, mesmo em um ano de instabilidades cambiais e políticas. Atendendo as demandas de 
grandes verticais e mantendo uma boa estratégia com os ISPs e parceiros estratégicos, a empresa 
prevê manter os bons ventos com vendas de ADC (Application Delivery Controler), Carrier-Grade 
NAT, além de expandir ofertas de segurança da informação com proteção contra DDoS, Firewall 
Convergente e inspeção de tráfego SSLi. 

No país desde 2009, a A10 Networks passou por transformações este ano com a nomeação do 
country manager, Ivan Marzariolli, e uma estratégia diferenciada de vendas, que garantiu o sucesso 
mesmo em período de eleições e uma variação intensa do dólar. Mesmo assim, o Brasil já 
representa 50% da receita da América Latina, segundo Alex Maduro, VP designado para região em 
setembro de 2017. 

“Nossas soluções oferecem muito desempenho em appliances de dimensões compactas e temos 
um modelo de licença diferenciado do mercado, sem limitações e com recursos totalmente 
disponíveis. Estes são benefícios que o cliente valoriza, pois geram retorno rápido. Nosso sucesso 
com CGNAT foi impulsionado principalmente por um programa que desenvolvemos com as 
diferentes associações de operadoras no Brasil. Ainda, vemos potencial em nossas linhas de 
produtos de TPS (proteção DDoS), CFW (Firewall Convergente) e SSLi (inspeção de tráfego 
criptografado) e esperamos que eles impulsionem nosso crescimento em 2019”, diz Maduro 

O VP reforçar sua confiança no mercado de TI brasileiro, que ele considera maduro e com 
compradores experientes. Mas, também aponta que os altos custos de importação tornam algumas 
negociações mais sensíveis em termos de custos. 

Para 2019, a A10 espera que os negócios em ADC e CGNAT continuem robustos. Também é 
esperado um forte crescimento em negócios de proteção DDoS, visto que pesquisas da própria A10 
e do mercado preveem aumento em tamanho e número deste tipo de ataque em todo mudo. Ainda, 
SSLi também será uma tecnologia bastante procurada, porque há cada vez mais tráfego 
criptografado, que gera um ponto cego na segurança das companhias. Maduro também vê o CFW 
de forma positiva, com mais oportunidades, à medida que as operadoras procuram proteger sua 
GiLAN de ataques e os clientes dos datacenters buscam desempenho e throughput muito altos em 
um espaço limitado. 

Em termos de novos produtos, a A10 está evoluindo de uma empresa de ADC para segurança em 
nuvem, com mais ofertas em torno dessas duas áreas. “A capacidade dos dispositivos ADC para 
detectar ataques DDOS e mitigá-los com uma solução ADC / DDOS combinada ou a capacidade de 



 
gerenciar e orquestrar todos dispositivos com um controlador, como o Harmony Controller, 
independentemente do fator físico, bare metal, virtual ou nuvem, são exemplos de transformação”, 
diz Maduro. 

A A10 possui mais de cinco mil clientes ao redor do mundo. No Brasil está em todas as grandes 
operadoras, ISPs em diversas regiões do Brasil e entre seus mais recentes casos de sucesso estão as 
empresas Fasternet, Campus Party e América Net. 

Visite o estande da A10 Networks na Futurecom 2018. Informações: 

Serviço: 

Evento: Futurecom  

Data: 15 a 18 de outubro de 2018 

Local: São Paulo Expo 

End.: Rodovia dos Imigrantes – KM 1,5 

Estande da A10 Networks: B14 

Mais informações: www.futurecom.com.br 
 

Palestra 

Tema: “Mudanças Tecnológicas requerem novas perspectivas operacionais. Esteja preparado para 

5G, IoT, DDoS e Mais” 

Palestrante: Paul Nicholson, diretor de Marketing de Produtos 

Local: Arena Mauá 1 

Data: 18/10|12:30 - 13:00 

 
Sobre a A10 Networks 

A A10 Networks (NYSE: ATEN) é uma empresa de Serviços de Aplicações Seguras, que fornece um 

portfólio de soluções de aplicação de rede de alta performance que ajudam organizações a garantir 

que suas aplicações de data center e redes para mantê-las altamente disponíveis, aceleradas e 

seguras. Fundada em 2004, a A10 Networks está baseada em São José, Califórnia, e atende clientes 

globalmente. Para mais informações, visite: www.a10networks.com e @A10Networks. 
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