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ão é de hoje que o mercado de TI vem

testemunhando um crescente interes-

se dos fornecedores pelas empresas de

pequeno e médio porte. Seja porque as grandes

corporações agora tendem a investir apenas em

upgrades ou porque identificaram o SMB (small

and médium business) como uma potencial

fonte de receita, o fato é que esses fabricantes

estão entendendo que não possuem o know-

how para atender ao segmento, além de admi-

tir que não é lá muito vantajoso para eles faze-

rem isso por conta própria.

O resultado é uma onda de assédio aos ca-

nais, vistos pelos fornecedores como uma alter-

nativa e tanto para conseguir conversar com as

pequenas e médias empresas. Além, é claro, de

ser a melhor forma de cobrir todo o território

nacional. Mas quais são as estratégias dos fa-

bricantes para o SMB? Como anda a participa-

ção do canal nos negócios dessas empresas? E

até onde vale a pena manter o modelo de ven-

das diretas?

Rara responder a essas e algumas outras

dúvidas, COMPUTERWORLD ouviu respon-

sáveis por vendas (diretas ou indiretas) de 19

grandes fornecedores, nacionais e internacio-

nais, e distribuidores. As entrevistas revelam

que, embora usem meios diferentes, todos bus-

cam o mesmo fim: aumentar o faturamento a

partir de uma maior participação dos canais em

suas vendas, especialmente para o SMB. Outro

ponto em comum é a busca por parceiros cada

vez mais aptos para a prestação de serviços e

que ajudem a garantir sua presença nas princi-

pais capitais brasileiras.

A VEZ DO SMB

Em busca de novas fontes de receita, os grandes

fornecedores estão aos poucos adaptando seus

portfólios e recorrendo às revendas especializa-

das em TI para o mercado de pequenas e médias

empresas. O SMB merece atenção especial, na

opinião de Marco Sena, diretor de canais da Cis-

co, que faz 100% de suas vendas indiretamente.

"Os últimos tempos foram difíceis para a indús-

tria de tecnologia, que agora dá sinais de cresci-

mento. Como as empresas menores normal-

mente reagem mais rapidamente às melhorias
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"Teremos cerca de 500 parceiros
para o Business One em 2006"

Cristina Nogueira, diretora de vendas indiretas da SAP Brasil

na economia, elas representam um mercado po-
tencial", reconhece Sena.

A CA, acostumada a sempre vender para
grandes corporações em todo o mundo, agora
coloca no mercado o pacote Proteção Total vol-
tado especificamente para o segmento. O apli-
cativo de segurança custa em torno de 3,5 mil
reais e inclui a oferta de licenças para até cem
usuários. Embora a empresa não confirme, o re-
cente lançamento foi uma resposta à rival sur-
gida a partir da união entre a Symantec e aVe-
ritas."A fusão dessas empresas só veio confirmar
que a estratégia de oito anos da CA estava cer-
ta", discursa Marcai Araújo, gerente de marke-
ting de canais da empresa no País, referindo-se
à política de oferecer soluções não apenas de se-
gurança, mas de armazenamento, gestão de ci-
clo de vida da aplicação de dados e administra-
ção de ambientes. "Já tínhamos os produtos.
Com o anúncio da fusão entre as concorrentes,
apenas os juntamos em um pacote único", jus-
tifica. A companhia, que trabalha com vendas
indiretas há nove anos, tem apenas 30% de seu
faturamento proveniente dos canais no Brasil -
a meta é que esse número cresça 37% em 2005,
de acordo com Marcai.

A exemplo de diversos outros grandes fa-
bricantes, Antônio Gomes, diretor de parcerias
e alianças da EMC Brasil, não consegue enxer-
gar o crescimento da empresa sem aumentar
sua atuação no segmento de organizações de
menor porte. "Temos o objetivo de dobrar o ta-
manho da companhia nos próximos três anos
no Brasil, quando, esperamos, 60% das vendas
serão indiretas", revela Gomes. "E não vamos
conseguir duplicar uma empresa sem aumentar
nossa participação no SMB", afirma.

HP, IBM e SAP também reconhecem a ne-
cessidade dos canais para chegar às pequenas e
médias. Embora não possua nenhuma estraté-
gia de verticalização, a HP tem parcerias com

grandes integradores, donos de portfólios com-
plementares, sejam de serviços, de aplicativos
ou de conhecimento em determinado nicho de
mercado."A área de canais existe como um ele-
mento que complementa a oferta de produtos
da HP", conta Silvino Lins, gerente de desen-
volvimento de canais da subsidiária brasileira da
empresa. Segundo Lins, 50% dos produtos e
serviços vendidos pela companhia são entre-
gues por parceiros de negócios.

Maurício Sucasas, diretor de canais e alian-
ças da IBM Brasil, destaca que a fornecedora
vem trabalhando no desenvolvimento de solu-
ções específicas para o SMB, e que possam ser
comercializadas e implementadas pelos canais.
"O produto só fará parte do portfólio para o
SMB se for configurado de forma que o canal
possa vendê-lo e implementá-lo", explica Suca-
sas. Atualmente, 30% das vendas mundiais da
empresa são feitas indiretamente.

Na SAP as novidades também envolvem
mudanças no portfólio para atender ao merca-
do de pequenas e médias empresas, bem como
incentivos aos canais visando a aumentar sua
fatia de participação nos negócios. Cristina No-
gueira, diretora de vendas indiretas da SAP Bra-
sil, revela que a gigante do ERP prepara um no-
vo programa de canal com incentivos para os
parceiros. O objetivo? Aumentar a fatia da re-
ceita gerada indiretamente dos atuais 10% para
mais de 50% em três anos.

Para marcar definitivamente sua entrada no
mercado de pequenas e médias empresas, a
SAP promete para o segundo semestre desfe
ano o lançamento do Business One, versão light
de seu sistema de gestão. "O software vai de-
mandar novos canais, com mão-de-obra espe-
cializada em SMB", adianta Cristina, acrescen-
tando que essa é uma boa oportunidade de ne-
gócios para os canais.

MAS SMB DEMANDA SERVIÇO...

Enquanto as vendas de soluções eram feitas pa-
ra as grandes corporações, donas de departa-
mentos muitas vezes igualmente grandes espe-
cializados e dedicados a TI, a necessidade de
parceiros provedores de serviço era pequena.
Porém, conforme os fornecedores entram no
mercado SMB, cresce a demanda por uma solu-
ção completa, incluindo serviços de consultoria,
implementação, integração, certificação e pós-
venda. Outro motivo que leva à busca por re-
vendas e distribuidores especializados na ofer-
ta de serviços é o fato de as margens de lucro na
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"O nível de atendimento ao SMB deve
ser o mesmo das grandes empresas"

Cyro Diehl, vice-presidente de vendas indiretas da Oracle

venda de produtos serem cada vez menores, de
acordo com Sucasas, da IBM.

Os grandes fabricantes se deram conta dis-
so - uns há mais de ano, outros há poucos me-
ses. Mas o fato é que estão incorporando à sua
rede de canais organizações especializadas em
serviços."Entendemos que o SMB exige atendi-
mento com a mesma sofisticação daquela pres-
tada à grande empresa. Afinal, eles também têm
exigências de segurança e confiabilidade", con-
ta Cyro Diehl, vice-presidente de vendas indi-
retas da Oracle.

Mas o processo é demorado. Não pela fal-
ta de parceiros capacitados para a oferta de ser-
viços, mas pela necessidade de certificação dos
canais. "O canal tem profissionais preparados.
Muitos já eram nossos parceiros, mas agora pre-
cisamos passar para eles o nível de especializa-
ção necessário em relação às nossas soluções",
justifica Gomes, da EMC.

"A abordagem na hora de vender serviços
também precisa ser diferente, tem de haver mu-
dança e capacitação das equipes", acredita Mar-

co Sena, da Cisco. "Não adianta vender o me-
lhor produto se não houver a oferta de contra-
tos de serviços. O desafio não está na retaguar-
da, mas na força de vendas, e a força de vendas
precisa ser treinada", completa o executivo.

Jorge L. Moskovitz, vice-presidente da
Compuware para a América Latina, conta que a
empresa está reestruturando seu modelo de ca-
nais de forma a atender melhor ao SMB, com a
oferta de serviços. "Estamos criando regras de
capacitação e de perfil", revela."Antigamente, os
parceiros podiam atuar com toda a linha de so-
luções Compuware. Agora eles terão de se es-
pecializar em alguma das áreas de negócios
(testes, performance ou desenvolvimento de
aplicações)", explica Moskovitz.

E SERVIÇO EXIGE CAPACITAÇÃO

Outra novidade na Compuware se deve à aqui-
sição da Change Point, desenvolvedora de so-
luções de governança. De acordo com o vice-
presidente, a empresa vai adotar um modelo de
negócios bastante complexo no que diz respei-
to aos produtos Change Point."Serão somente
três parceiros no Brasil. E estes vão se compro-
meter a trabalhar um business plan junto com
a Compuware e precisarão fazer a prova de con-
ceito para cada venda potencial", revela o exe-
cutivo. A maior dificuldade do modelo, segun-
do o responsável pelas vendas indiretas, está
em convencer os parceiros da importância do
novo posicionamento. "Se o cliente não apre-
sentar um nível saudável de maturidade de pro-
cessos, não é vantajoso para nós vender a fer-
ramenta", explica.

A RM Sistemas, que em 2004 investiu 800
mil reais em treinamento, planeja aumentar pa-
ra l milhão de reais os gastos com certificação

do canal neste ano. O objetivo, de acordo com
Eduardo Couto, diretor comercial, é encerrar
2005 com 45% das vendas feitas indiretamente
- no ano passado, esse número foi de 40%.

Seja o fornecedor, seja o canal, alguém terá
de investir em capacitação, especialmente
quando cresce a demanda por serviços envol-
vendo soluções específicas. A grande maioria
dos fabricantes divide e dá tratamento diferen-
ciado ao parceiro que tiver em seu quadro de
funcionários o maior número de profissionais
certificados em suas soluções. A idéia é mesmo
incentivar a especialização dos parceiros.

Em alguns casos, a conta é dividida. Em ou-
tros, fica por conta da própria revenda ou distri-
buidor. "Se mover no sentido da especialização
em soluções, e não mais somente na venda de
produtos, é um requisito", opina Eduardo Cam-
pos de Oliveira, gerente do grupo de desenvol-
vimento de parceiros da Microsoft Brasil.

Talvez porque suas certificações estão entre
as mais caras do mercado, a Microsoft é uma das
que investe pesado na especialização dos par-
ceiros. Oliveira revela que a empresa investiu,
entre janeiro e junho de 2005, 380 mil reais no
subsídio de treinamentos. Ainda visando a es-
pecialização de seus parceiros, a Microsoft lan-
çou recentemente o MSPP (Microsoft Partner
Program), que é dividido em 11 áreas de com-
petência, incluindo educação, infra-estrutura e
segurança, entre outras.

Quem também investe forte na capacita-
ção dos parceiros é a Oracle. De acordo com
Diehl, o investimento a ser feito neste ano na
América Latina deve chegar a 10 milhões de
dólares, com a oferta de mais de 570 cursos pa-
ra os parceiros da região.

Na Symantec, cuja certificação técnica cus-
ta a partir de 3 mil reais, os custos ficam por con-
ta do parceiro. A empresa oferece, por e-lear-
ning, cursos de especialização em vendas. Já
Marcai Araújo, da CA, diz que o programa de ca-
pacitação não tem ônus para o parceiro.

Independente de quem seja responsável
pela conta de certificação, está claro que a ne-
cessidade de oferecer serviços de alto nível pa-
ra pequenas e médias companhias mexe com
o mercado de canais. Novas parcerias têm sido
anunciadas com freqüência - caso da EMC,
que elegeu a Ingram Micro como seu distribui-
dor -, bem como o fim de relações duradoras,
como a da distribuidora SND e da Symantec.
E tudo porque todo mundo quer vender para o
SMB. Nunca foi tão bom ser pequena ou mé-
dia empresa como agora... soa




