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Samuel Xavier, da Symbol: proposta é conquistar clientes em novas verticais, como educação, 
governo e saúde 
  
Reflexo de uma reestruturação na operação mundial, a Symbol implementa mudanças na política 
local de parcerias, com o objetivo de ganhar espaço em mercados onde ainda não tem presença. 
Em entrevista à repórter de CRN Brasil, Christina Queiroz, o gerente de canais da Symbol para o 
Brasil, Samuel Xavier, fala sobre as novas estratégias que serão adotadas.  
 
CRN: Quais as principais alterações na política de alianças?  
 
Xavier: O novo programa divide a força de vendas indiretas em parceiros de hardware e de 
soluções, sendo que cada tipo é classificado de acordo com três categorias. As empresas 
especializadas em hardware atuam embaixo dos distribuidores de volume com quem mantemos 
acordo: CDC Brasil e Interway. A primeira categoria no setor de hardware é a Authorized 
Resellers, a segunda Business Partner e a recém-anunciada Business Partner Club, que envolve 
parceiros com metas comerciais acima de US$ 1 milhão por ano. No lado dos provedores de 
soluções, existem as certificações Standart, Premier e Premier Plus, que estabelecem diferentes 
metas comerciais, verbas de marketing cooperado e programa de rebates.  
 
CRN: Todo o time já foi classificado conforme os novos níveis do programa?  
 
Xavier: A companhia possui 90 parceiros de hardware cadastrados que atuam como Authorized 
Resellers e Business Partners e está em processo de avaliação de outros, para definir o nível em 
que se encaixam. Já para a área de soluções, conta com oito alianças e uma delas é com a Seal, 
que foi o único distribuidor no início da operação local da Symbol e que passa a atuar como 
Solution Provider Premier. O objetivo é finalizar este ano com 100 parceiros de hardware, sendo 
que dez deverão ser de grande porte e 20 para a entrega de soluções. Os parceiros cadastrados 
devem reforçar a presença da Symbol onde não temos abordagem comercial consolidada, entre 
elas a região Nordeste e o Estado de Minas Gerais. Além dos segmentos de varejo, logística, 
transporte e automação da força de vendas, o objetivo é conquistar clientes em novas verticais 
como educação, governo e área médica.  
 
CRN: Como funciona o processo de certificação para as revendas?  
 
Xavier: Para estimular a força de vendas indiretas a se qualificar, foi desenvolvida a intranet 
Symbol University, que provê cursos básicos sobre produtos mais tradicionais, sendo a maioria 
gratuita. Para abordar o funcionamento das linhas mais complexas, a fabricante traz técnicos 
especializados dos Estados Unidos. Os treinamentos para sistemas tecnologicamente mais 
avançados, realizados em salas de aula ou através da Internet são pagos, e o canal tem direito a 
descontos de 40% a 50% nos valores. Muitas revendas com quem mantemos relacionamento 
desistem de participar de cursos porque eles são oferecidos em Inglês e para resolver esta 
dificuldade a companhia assinou um contrato mundial com a Planet Tree, que por sua vez firmou 
um acordo local com a Etek para fornecer as atividades de qualificação em português. Para um 
canal de soluções atingir o nível máximo de certificação no programa, o Premier, deve investir de 
US$ 15 mil a US$ 20 mil, sendo que 90% deste valor é direcionado aos cursos sobre serviços 
profissionais.  
 
CRN: Como é oferecido o suporte às empresas que ainda não possuem conhecimento em 
serviços?  
 
Xavier: Os parceiros podem acessar uma área de serviços profissionais interna na Symbol e 
também acionar um canal de serviços adicionais para complementar o trabalho em projetos. Já 



para a parte de manutenção de equipamentos, a empresa decidiu absorver 100% dos serviços 
chamados de Customer Services, para incentivar o parceiro de solução a se concentrar na oferta 
de valor agregado e deixar o pós-venda sob nossa responsabilidade. Em contrapartida, os 
interessados em atuar no segmento de serviços poderão fazê-lo, desde que sejam dedicados 
exclusivamente à atividade e não estejam envolvidos com venda de mercadorias. O canal que 
comercializa produtos pode oferecer aos clientes contratos de manutenção e é comissionado 
durante todo prazo de validade do acordo, porém funciona apenas como um intermediador do 
processo.  
 
CRN: Quais são as metas e os desafios já traçados pela companhia?  
 
Xavier: O portfólio da Symbol inclui produtos que demandam distribuição de volume e outros 
voltados a parceiros de valor agregado. Nesta nova fase da política de alianças a meta é 
concentrar o trabalho na oferta de sistemas de valor agregado, por isso devemos credenciar no 
máximo mais um distribuidor de volume até o final do ano, que deverá atur em linhas específicas 
de portfólio. Como parte da estratégia com soluções, apostamos nas vendas de leitores códigos de 
barra, coletores de dados e da linha de produtos wireless, que juntos podem compor um projeto 
completo. Não temos acesso a metas comerciais de subsidiárias separadamente, mas é 
importante mencionar que o processo de reestruturação mundial do canal visa fazer com que a 
corporação fature entre US$ 3 bilhões e US$ 5 bilhões anualmente no mundo, no prazo de até 
três anos. Hoje, a empresa gera US$ 1,5 bilhões de dólares por ano. Sem dúvida é um desafio, 
mas apostamos no lançamento da nova política para impulsionar o crescimento. Nomeamos 90 
contas estratégicas para serem atendidas diretamente, que são gerenciadas por profissionais 
chamados de Account Managers. Cada funcionário é responsável pelo relacionamento com 30 
clientes, porém em algumas vezes, quando o canal pode agregar valor ao projeto, participa do 
processo de desenvolvimento e é comissionado pela iniciativa. A Symbol mundial estabeleceu a 
meta de fazer com que a força-de-vendas indireta seja responsável por 75% do resultado e esse 
objetivo prevalece para o Brasil, que contabiliza 40% dos negócios fechados através da rede de 
parceiros. Acreditamos que com as alterações na política de alianças, devemos fechar este ano 
bem próximo ao índice.  
 
CRN: As ações de incentivo que já foram definidas?  
 
Xavier: O programa de canais está em fase embrionária. Ainda estamos consolidando as 
estratégias comerciais previstas até o final do ano, mas a idéia é investir em uma política 
agressiva de marketing cooperado e em campanhas de rebates, que vão oferecer prêmios em 
dinheiro ao canal que atingir metas comerciais. Contamos com três Channel Account Managers, 
que cuidam do relacionamento com os parceiros e que devem centralizar a elaboração de ações 
de marketing e treinamentos. Desde o início da atuação da Symbol no Brasil, no final da década 
de 80, a empresa se apoiou em parcerias para estruturar a abordagem comercial. O trabalho 
conjunto com parceiros é tradição para a empresa e em decorrência dessa postura alcançamos o 
faturamento de US$ 30 milhões no país no ano passado. Com o processo de reestruturação, a 
idéia é dar continuidade às estratégias iniciadas pela Seal. O distribuidor desenvolveu revendas 
para a companhia neste período e a primeira ação após a decisão de atualizar a política de 
alianças, foi avaliar o desempenho do time de canais para determinar quais relacionamentos 
seriam levados adiante. 
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