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Treinamentos, rotinas burocráticas e conhecimentos comercial, de marketing e tributário são 
fundamentais para o integrador administrar bem seu empreendimento 
 
Maestria e dedicação para juntar todas as peças do dominó que compõem a administração 
corporativa são os elementos chaves para o sucesso. Independente do tamanho da empresa, a 
gestão é baseada na capacidade gerencial da diretoria que, em tempos modernos, não basta 
saber apenas administração e ter um bom contador. É preciso contar com o suporte de uma 
consultoria tributária – para a otimização da carga de impostos –, financeira, marketing e até de 
competências para o alinhamento adequado dos interesses do canal com os objetivos dos seus 
funcionários. 
 
O ideal, mas nem sempre a realidade, é que o integrador mantenha um relacionamento forte com 
a carteira de clientes para que seja um referencial. Ouvir antes de fazer a proposta para 
identificar as necessidades do usuário corporativo e acessar serviços de consultoria e treinamento, 
para preparar os vendedores para a abordagem correta, são alguns dos conselhos dados por 
Mario Persona, consultor e colunista de CRN Brasil, para o canal otimizar a gestão comercial. “O 
principal erro dos vendedores é tentar comercializar produtos a clientes antes de identificar as 
características e objetivos, visando apenas o lucro”, explica Persona.  
 
Em situações como esta, o usuário adquire a solução, mas dentro de pouco tempo constata que a 
mercadoria não é adequada à sua operação e que as promessas de melhoria no ambiente não são 
reais. Por outro lado, deve haver sempre a preocupação constante em motivar a equipe comercial 
e estimular o fechamento de negócios. Como conseguir isso e ser honesto com o cliente ao 
mesmo tempo? Para o consultor, a solução é promover treinamentos aos profissionais, mostrando 
como é possível fazer as perguntas certas ao usuário que está sendo atendido, além de prepará-lo 
para configurar o projeto alinhado às metas do negócios.  
 
Cabe ao gestor ensinar que não basta falar bem e convencer o cliente de que determinado 
produto trará benefícios. É necessário estudar a infra-estrutura atual e definir claramente os 
objetivos de melhoria que estão sendo almejados. Isso só é possível quando o profissional 
conhece bem o tipo de cliente que está sendo atendido. Claro que o discurso do vendedor 
também é importante, desde que trate das características da solução que está sendo negociada, 
mas também dê espaço para o cliente fazer perguntas sobre o seu funcionamento.  
 
“É preciso cultivar relacionamentos de longo prazo porque se a adoção da solução for bem-
sucedida, as promessas feitas serão cumpridas, ambas as partes sairão ganhando e o usuário vai 
procurar o vendedor para assinar novos negócios. Caso contrário, o negócio fechado às pressas 
pode ter sido o último contrato com o cliente”, ensina Persona. Além dos treinamentos para 
orientação correta sobre atendimento é necessário motivar constantemente a equipe comercial, 
sem esquecer que é comum o pessoal desse setor, passar por situações frustrantes, quando 
negócios não são fechados.  
 
O consultor ressalta que as motivações devem ser mais do que atividades cômicas emocionais, 
que fazem vendedores baterem palmas e darem gritos de guerra em frente ao espelho e que 
causam apenas um resultado efêmero. A proposta para motivar os vendedores é ensinar ao 
profissional que é preciso ser um conselheiro e amigo do cliente e para isso é necessário ocorrer 
uma mudança na cultura da gerência comercial. Os coordenadores das equipes de vendas devem 
não só se preocupar com o atingimento das metas, mas também valorizar relacionamentos nos 
quais o vendedor funciona como um guia do comprador.  
 
Em casos onde o objetivo é reduzir custos é necessário que o vendedor avalie áreas como 
compras, estoque e manutenção e identifique de que forma o cliente pode racionalizar a utilização 



destes departamentos. No entanto, a realidade é que nem sempre há expertise suficiente para 
reconhecer as necessidades de cada usuário e, quando isso acontece, pode solicitar os serviços de 
uma consultoria especializada. Persona explica que quando a adoção de um projeto implica em 
mudanças drásticas na cultura do cliente, o apoio de uma consultoria pode resultar em um 
impacto maior do que se o vendedor acionar a equipe interna para executar a tarefa.  
 
Egnaldo Paulino, consultor do Sebrae São Paulo, cita como exemplo o canal que realiza 
manutenção e, em vez de fazer pesquisa de qualidade, sequer telefona para o cliente após a 
realização do serviço. “É nesse momento que o integrador perde a oportunidade de manter uma 
relação mais duradoura com o usuário e, posteriormente, ter as portas abertas para oferecer 
outro projeto”, orienta o consultor. Porém, a gestão envolve várias nuances e mesmo quem faz a 
pesquisa de satisfação precisa se preocupar em fazer o acompanhamento.  
 
O procedimento pode ser realizado até mesmo em uma ferramenta como o Excel para controlar 
quais foram os problemas relatados, reclamações referentes à postura do técnico e outras 
variáveis relacionadas ao serviço. Criado com o objetivo de auxiliar o pequeno e médio 
empresário na gestão dos negócios, o Sebrae dispõe, gratuitamente, de sete tipos de consultorias 
para companhias que faturam anualmente até R$ 1,2 milhão. Nas diversas unidades espalhadas 
pelo país é possível ter acesso à ajuda profissional em Marketing, Produtividade, gerenciamento 
Financeiro, Administrativo, em Tecnologia e Sistemas de Informação, Comércio Exterior e até 
suporte Jurídico. “A consultoria pode ser presencial em nossos escritórios ou por meio de cartilhas 
desenvolvidas exclusivamente por profissionais de cada área”, afirma Paulino.  
 
Além do Sebrae, outra opção acessível é a consultoria pela Internet disponibilizada pela Advance 
Marketing em módulos ao custo de R$ 2 mil cada um. Há a opção de financiamento em 12 vezes 
para aquisição do pacote completo com as sete modalidades e desconto de 50% para as revendas 
e parceiros de desenvolvimento da Microsoft.  
 
A redução no preço é decorrente de um acordo que a MS fez com a consultoria para subsidiar 
seus canais. Por meio do site (www.advancesoftware.com.br) o serviço, que entrou no ar este 
mês, está dividido em gestão empresarial, planejamento e controles financeiros, marketing, RH – 
motivação e remuneração, gerenciamento de projetos, estabelecimento de empresas e 
sociedades, capacitação da equipe de vendas.  
 
Após dez anos na diretoria da Microsoft, sendo seis com contato diretamente com os 
revendedores e integradores de soluções da fornecedora, Dagoberto Hajjar mergulhou em um 
projeto próprio que visa oferecer, exclusivamente aos empresários que comercializam soluções e 
produtos de TI, suporte completo na gestão dos negócios.  
 
Ao aderir à consultoria remota, por meio de senha e autenticação, o empresário terá que fazer o 
download das planilhas que compõem o módulo adquirido, preencher e enviar para a Advance. “O 
processo é guiado por um tutorial e, após o envio, o cliente recebe a resposta de um dos nossos 
consultores com opção de receber por e-mail, telefone ou chat diretamente no site”, explica 
Hajjar. Todo o processo deve ser concluído entre uma ou duas semanas, dependendo do módulo.  
 
O passo seguinte é instalar uma ferramenta, fornecida pela Advance, para acompanhar todas as 
planilhas preenchidas com a visualização do resultado atingido no mês, o acumulado no ano e 
quantos porcento faltam para o objetivo estipulado. A aquisição dos módulos inclui o 
assessoramento pelo período de dois meses. Segundo o executivo, que nessa fase inicial do site 
prestará consultoria para 750 canais Microsoft, entre as principais deficiências dos gestores desse 
segmento está a falta de foco, desconhecimento das práticas de administração e do próprio 
negócio. “Fizemos um projeto-piloto com 35 integradores e identificamos que a maioria não sabe 
qual os diferenciais da própria empresa, pontos fracos e fortes, quem são os concorrentes e, 
sequer, têm o controle do fluxo de caixa”, observa Hajjar.  
 



O consultor do Sebrae, Egnaldo Paulino, corrobora com o executivo da Advance, ressaltando que 
os empresários de médio e pequeno portes têm, ainda, muita dificuldade em calcular 
corretamente o preço de venda de produtos ou serviços, por desconhecerem quais itens devem 
ser considerados na elaboração do valor final. O ideal, antes de qualquer ação, é saber 
exatamente quais os custos fixos e determinar uma meta a ser atingida, em geral, mensalmente. 
Dessa forma é possível identificar qual o ponto de equilíbrio entre despesas variáveis e as fixas. 
No caso de serviços, deve conter no plano estratégico quantos contratos precisam ser fechados 
para se ter um faturamento satisfatório.  
 
“É comum o prestador de serviços não ter o planejamento para saber se os pagamentos estão 
atrelados às datas de entrega do projeto ou ao vencimento das faturas referentes à compra de 
software ou hardware junto ao distribuidor”, comenta Paulino. A falta da gestão correta, nesse 
caso, pode acarretar em um déficit no capital de giro, principalmente, se o prazo do projeto for 
excedido por dificuldades geradas pelo cliente e a prorrogação não constar em contrato.  
 
Também é necessário romper o paradigma de que construir uma marca é privilégio apenas de 
grandes companhias, ainda mais quando se trata de revenda de produtos e serviços de TI que 
tem acesso a recursos que vão desde pesquisas via e-mail até site com chat para atender os 
clientes remotamente. Isso quer dizer que marketing é mais uma peça no dominó da gestão. E, 
acredite ou não, está ao alcance de empresas de todos os tamanhos.  
 
Se não há verba é exatamente nessa hora que é preciso elaborar uma campanha de divulgação 
eficiente, com exposição adequada para o público pretendido. João Abdalla Neto, consultor de 
marketing do Sebrae, chama a atenção para o fato de que marketing não é gasto, mas 
investimento. “A mudança de mentalidade do administrador é o primeiro passo para a empresa 
atingir as metas de vendas, já que a comunicação adequada resulta em captação de clientes e 
assinatura de contratos”, observa Neto.  
 
O consultor recomenda que é preciso analisar o segmento alvo ou a tecnologia, no caso de 
mudança de rota do integrador, fazendo pesquisas com um levantamento detalhado com 
informações primárias e secundárias. As primárias são dados sobre o mercado consumidor e 
fornecedores, levando em consideração qual o posicionamento estratégico de cada player. As 
secundárias incluem a consulta em associações e órgãos ligados à área pretendida. A coleta das 
informações pode ser feita pelo próprio empresário, mas no final do processo será necessário a 
contratação de um profissional de marketing para fazer a interpretação correta e orientar sobre as 
melhores práticas para atingir os objetivos.  
 
“O gestor tem que ter ciência de que marketing, assim como a interpretação de leis e tributos não 
é o foco do seu negócio é que, da mesma forma que seus clientes o contratam para soluções de 
TI, também é necessário que ele contrate profissionais para a administração adequada”, avalia o 
especialista em marketing do Sebrae. Outra vertente da gestão bem-sucedida é aproveitar da 
melhor forma possível as competências do quadro de funcionários. Por meio de uma consultoria 
especializada no assunto é possível, por exemplo, identificar e aproveitar o potencial de cada 
profissional, assim como apontar a necessidade de novas contratações.  
 
Antes de mais nada, a companhia deve chegar a um entendimento claro do que chama de 
administração de competências. “Existem diversos conceitos no mercado, mas cada organização 
deve desenvolver um específico e definir as habilidades que são importantes de acordo com 
características de sua estrutura”, considera o diretor de desenvolvimento profissional do IBCO e 
sócio-diretor da DSG Consultoria, Eduardo Rocha. Normalmente, as consultorias aplicam testes 
desenvolvidos por institutos especializados para identificar as características dos profissionais do 
time e alocá-los no cargo mais adequado.  
“Os questionários visam medir a competência do funcionário e não seu potencial e após definir as 
responsabilidades de cada um é necessário investir em ações como treinamentos que 
transformem as aptidões de cada um em desempenho”, observa o executivo. A reestruturação 



deve começar pelo nível executivo de uma corporação, porque é preciso estar preparado para 
administrar os outros cargos e o andamento do plano como um todo. “O time de diretores precisa 
ter um estilo gerencial que não é nem autoritário, nem paternalista porque ambas as formas 
infantilizam o tratamento dos outros profissionais da corporação”, salienta Rocha.  
 
Qualificar o corpo executivo na nova metodologia para gestão de pessoas é fundamental para o 
processo de mudança de cultura da companhia. Uma organização familiar, que estabelece cargos 
e salários de acordo com o grau de confiança, precisa mudar a conduta interna para implementar 
um projeto de gestão de competências. “Isso não é possível se a corporação inteira não estiver 
mobilizada e o quadro de diretores não estiver preparado”, enfatiza o consultor da DSG. Entenda-
se por cultura os valores e hábitos de cada funcionário, estilos de relacionamentos interpessoais, 
processos decisórios, sistemas de motivação, entre outros elementos.  
 
O tempo de implementação do projeto varia conforme o porte e cultura da organização e sua 
situação no mercado, sendo que normalmente as consultorias envolvidas cobram de acordo com 
as horas de trabalho gastas para elaborar e implantar a solução. “Depois que a nova metodologia 
foi incorporada na empresa as equipes responsáveis, geralmente de recursos humanos, devem 
cuidar para que seja colocada em prática no dia-a-dia, com a definição de metas comerciais, 
planos de salários e cargos”, detalha o executivo.  
 
Em tempos modernos, e com o empenho constante do governo na cobrança de impostos, a 
gestão tributária passa a ser um dos elementos fundamentais na administração financeira dos 
recursos, ultrapassando os limites da sala do contador. Na opinião da consultora da Trevisan 
Auditores e Consultores, Maria Isabel Simões de Souza, a carga de impostos deve ser gerenciada, 
caso contrário, corre-se o risco de pagar tributos indevidamente, onerando ainda mais a 
operação. “É importante para o empresário entender, de forma detalhada, o sistema de 
arrecadação, com a finalidade de reduzir o impacto tributário levando em consideração todos os 
fatores legais envolvidos”, argumenta a consultora. A administração dos impostos – por ser uma 
atividade multidisciplinar que engloba economia, direito e contabilidade –, deve ser adicionada na 
estratégia do canal para que seja entendido, por exemplo, porquê um tributo é recolhido, como 
isso é feito e quando é necessário, sempre com o objetivo de otimizar a carga tributária. Maria 
Isabel explica que só é possível mensurar uma redução nos custos a partir de seis meses, após o 
início da gestão, e o resultado completo dentro de um ano. “Como parte desse trabalho é 
necessário fornecer ao empresário um planejamento detalhado, por meio de cálculos complexos, 
para transformar a carga tributária em um instrumento da administração empresarial”, afirma a 
consultora.  
 
Solução sob medida para o canal 
 
Sob o estigma de que em casa de ferreiro o espeto é de pau, não é comum achar no mercado 
solução de ERP específica para revendas, VARs, softwarehouses e assistência técnica. Para 
atender a essa demanda, a Reseller Manager colocou no mercado seu sistema de gerenciamento, 
de mesmo nome, específico para este segmento com a vantagem de ser comercializado no 
modelo ASP.  
De acordo com o diretor de negócios da companhia, Marcelo Gallo, ao elaborar a solução foram 
considerados todos os itens necessários para uma gestão adequada ao negócio do canal. “Essa é 
uma atividade com particularidades específicas e, normalmente, o empresário acaba 
desenvolvendo internamente soluções pontuais que, muitas vezes, não são integradas”, ressalta 
Gallo.  
 
O Reseller Manager está dividido em oito módulos. O primeiro trata dos fatores indispensáveis na 
elaboração de uma Proposta (formatação, controle, previsões, entre outros itens), seguido por 
Projetos (elaboração, acompanhamento, centro de custos e feedback dos clientes) e o terceiro se 
refere às Agendas e Atividades, onde é possível fazer, por exemplo, todo o controle de visitas, 
inclusive com avisos do sistema sobre as pendências.  



 
O item Suporte Técnico visa o acompanhamento de todas as ordens de serviço, desde a 
lucratividade até o encerramento da OS. “Também inserimos o recurso de Contratos, que auxilia o 
gestor processo de elaboração até a emissão, levando em consideração o tempo de execução, 
reajustes necessários e cada item que compõe o documento”, explica o executivo.  
 
Já o módulo Clientes permite o gerenciamento do relacionamento com os usuários atendidos, 
corporações ou pessoas físicas, com o registro de quantas visitas foram feitas, quais contratos 
estão em aberto e quando serão finalizados, quanto comprou e quando. Também foi incluído o 
Resultado de Projetos/Propostas para a administração financeira. O último item do ERP trata da 
Visão Gerencial, que congrega todas as informações das atividades pertinentes à empresa.  
 
Gallo enfatiza que esse módulo é essencial porque permite ao empresário consolidar os dados, 
que servirão de base para a tomada de decisões. “Outro destaque também é a integração 
automática de todos os documentos com o e-mail”, comenta o diretor. O custo mensal do produto 
é de R$ 80 por usuário mais R$ 2,5 mil para a instalação em até cinco usuários.  
 
As leis de Darwin persistem  
 
Dedicação e flexibilidade na gestão são fatores determinantes para a sobrevivência na venda de 
produtos e soluções de TI  
 
Onze anos no mercado brasileiro de tecnologia ensinaram aos diretores da 2S Integração e 
Conectividade, Renato Carneiro e Pedro Mariano Bicego, que a gestão deve ser guiada sob dois 
prismas: ambiente saudável para os funcionários e clientes satisfeitos. Dois fatores que têm sido a 
base da estratégia de sucesso do integrador que emprega 65 funcionários, sendo 32 técnicos, e 
atualmente mantém contrato com 210 clientes.  
 
Durante toda a trajetória dois momentos foram marcantes e fundamentais, porque significaram 
mudança de rota. O primeiro ocorreu quando a 2S deixou de ser canal 3Com e aderiu a Cisco. 
Carneiro explica que a decisão não ocorreu de repente, porque o número de parceiros 3Com 
comprometia a operação, que deixava de ser saudável devido ao leilão de preços. Surgia a 
concorrência predatória entre as revendas, o que não era administrado pela fabricante.  
 
“O fator determinante para a migração foi ter certeza, por meio de pesquisas que indicavam os 
resultados e os objetivos da companhia, que a Cisco estava empenhada em auxiliar o canal em 
todos os aspectos necessários para ser líder do mercado mundial”, afirma o executivo. Outro item 
levado em consideração é que, na época, as duas fabricantes tinham produtos que estavam no 
mesmo estado tecnológico, no entanto, com a diferença que a 3Com tinha a maior parte fatia da 
base de redes corporativas e a Cisco era emergente. Carneiro teve certeza que tomara a decisão 
correta, quando ganhou uma concorrência, onde tinham sete parceiros 3Com e apenas a 2S com 
Cisco. “Por estar empenhada em formar a força de vendas indiretas no país, a fabricante 
subsidiou boa parte dos cursos de qualificação dos nossos técnicos, ação que tem tido 
continuidade”, ressalta o diretor. 
O segundo momento decisivo para a integradora aconteceu quando abandonou a bandeira Lotus 
para tornar-se canal Microsoft. A história foi semelhante à anterior, mas dessa vez, ter expertise 
em groupware diferenciou a integradora porque, naquele momento, a MS não tinha canal com 
conhecimento nessa área.  
 
“Estar atento a esse tipo de detalhe pode fazer uma grande diferença quando há a pretensão de 
mudar de fornecedor”, ensina Carneiro que, junto com o sócio, sempre se preocupou em 
comunicar a todos os funcionários quais as novas diretrizes e porque a mudança de rota. Os 
profissionais também têm acesso à diretoria para reclamar ou opinar, não é exigido o 
cumprimento de horários, as certificações são pagas integralmente e o reconhecimento é feito de 
duas formas: pagamento das horas extras ou compensação por meio de folgas.  



 
O resultado não podia ser melhor: a 2S tem baixa rotatividade no quadro de técnicos. “Um 
cuidado importante é que os profissionais, inclusive os de campo, têm um gerente, ao todo três, 
que faz o controle de horas trabalhadas e realiza, em conjunto, o plano de carreira, identificando 
em que tecnologias o funcionário tem mais interesse”, garante o diretor. Em paralelo, para 
garantir a qualidade do projeto existe um auditor, que atua junto ao cliente.  
 
Outro veterano em TI que tem a qualidade como principal pilar de sua gestão é a integradora 
baiana Plantel, que há 18 anos atua no segmento. Há três anos iniciou a implementação dos 
padrões de qualidade ISO 9000 para melhorar o fornecimento de serviços de suporte, help desk e 
manutenção para soluções de hardware e software, atividade que hoje responde por 80% da 
receita anual. Com investimentos iniciais de R$ 25 mil, contratou uma consultoria que redesenhou 
as estratégias para adequar a entrega de serviços aos padrões para certificação.  
 
Foram cerca de 15 meses para o processo ser concluído, sendo que a Plantel contratou a unidade 
certificadora BVQI, para realizar duas auditorias por ano que asseguram que a comercialização de 
serviços está de acordo com as exigências do ISO 9000. Após a implementação, a Plantel 
percebeu que poderia obter benefícios caso a adotasse nos departamentos comercial e 
administrativo. “Para identificar se algum setor não está indo bem comparamos as características 
com os parâmetros estabelecidos pela certificação ISO 9000”, explica o diretor geral, Kleber 
Bernardes.  
 
Ter uma empresa rentável por ser bem administrada é o primeiro passo para extrapolar 
fronteiras, como a DMI Network House que há um ano e meio realizou uma fusão com o grupo 
espanhol Unitronics. Apesar da gestão das duas unidades serem realizadas separadamente, a 
união exigiu que a integradora brasileira reformulasse os processos de administração das áreas 
financeira, tributária, de competências, marketing e produtos. O resultado foi um crescimento de 
3% no ano fiscal de 2002/2003, encerrado no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao 
exercício anterior, sendo que o time da companhia hoje inclui 80 funcionários, metade do número 
que reunia no ano passado.  
 
Para o presidente da DMI, Carlos Gurgel, o resultado foi obtido devido às novas metodologias para 
reorganizar as práticas financeiras. “Como 70% do nosso capital pertence a grupos de 
investimentos, passamos a realizar um controle bem mais rígido dos custos, determinando as 
áreas em que deveríamos investir e outras que era melhor deixarmos de atuar”, comenta o 
executivo, acrescentando que a Delloite Consulting promove auditorias periódicas para assegurar 
que os procedimentos econômicos estão sendo cumpridos.  
 
Para reformular a gestão financeira, a empresa se apoiou em uma metodologia utilizada pela 
Unitronics e contratou um diretor para cuidar especificamente da área. A situação do modelo da 
administração econômica é discutida a cada 30 dias, sendo que a cada seis meses a integradora 
estuda os indicadores financeiros para orientar-se sobre os segmentos que deve investir. Além 
disso, um profissional da Unitronics vem periodicamente ao Brasil para acompanhar os números 
da empresa. A DMI contratou quatro gerentes de produtos que cuidam das áreas de cabeamento, 
segurança / LAN e WAN, telefonia IP e storage / videoconferência.  
 
Os profissionais são responsáveis por atividades como definição dos orçamentos, treinamento de 
pré e pós-vendas da equipe comercial, eventos de marketing e captação de novos parceiros. 
“Como a atuação é segmentada por nichos, fica fácil identificar as áreas ou linhas de soluções que 
não estão registrando bons índices de vendas e definir uma nova abordagem comercial. O difícil é 
colocar a mudança em prática”, pondera Gurgel.  
 
Disponível em: <http://www.resellerweb.com.br>. Acesso em: 11 jun. 2003. 


