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Cresce a demanda por softwares de gerenciamento de rede, setor que oferece maior margem com 
serviços agregados 
 
 
A produtividade e o ganho financeiro de uma empresa são diretamente proporcionais ao bom 
desempenho da organização automática de uma rede. Ou seja, os negócios cada vez mais 
dependem da infra-estrutura de tecnologia e, diante desta premissa, há grandes oportunidades 
para os VARs que atuam com softwares para esse segmento.  
 
Com extrema abrangência, o gerenciamento de rede passa pelos ativos, por servidores, desktops 
indo até o link de comunicação. Nesta reportagem, CRN Brasil restringiu a softwares que 
oferecem detecção de problemas, porém há uma gama de outros fornecedores de produtos para 
administrar parte do parque instalado de uma companhia.  
 
Para não perder o eixo, cada vez mais as redes exigem soluções mais poderosas, na mesma 
proporção em que se tornam mais complexas e distribuídas. Há no mercado ferramentas que 
ajudam os integradores a comprovar o retorno de investimento (ROI) com projetos nessa área, 
fazer revisão de inventário, checar se o investimento de hardware e software está compatível com 
a necessidade de cliente, entre tantas outras funcionalidades. Com o uso de software de 
gerenciamento de rede, espera-se reduzir drasticamente o tempo de resposta para a descoberta 
do ponto de falha. “O período gasto na detecção pode cair, em média, 10%, ao se comparar com 
outros processos”, revela Ricardo Farias, gerente de tecnologia da Computer Associates.  
 
O tamanho do mercado mundial de gerenciamento de redes é de US$ 1 bilhão, conforme dados 
da BMC Software, e está em franca expansão na opinião da maioria dos entrevistados. Esse fato 
se deve à necessidade dos CIOs obterem um nível de informação muito mais apurado do parque 
tecnológico. Mais do que isso é imperativo comprovar o ROI e não deixar a rede cair, onde se 
pode ler: prejuízos. “Nossas ferramentas permitem calcular o ROI e justificar os projetos junto 
aos clientes”, declara Antonio Celso Freitas Leitão, gerente da unidade Tivoli da IBM no Brasil. 
Para o executivo, 2003 promete ser muito bom e se diz entusiasmado por ser esta uma área com 
excelente oportunidade de receita para o canal. “Percebemos que o crescimento está bem maior 
que em outras linhas. Chegou a nos causar espanto”, relata Ricardo Martins, gerente da BMC. Ele 
credita à Internet esse aumento.  
 
Existem algumas medições de ROI que são independentes do fabricante. “Consultorias fazem 
essas análises e geram relatórios”, lembra Ricardo Farias, gerente de tecnologia da CA. Esses 
números variam de um cliente para outro em função da maturidade da infra-estrutura e da 
tecnologia adotada.  
 
As ferramentas para essa atividade evoluíram do simples gerenciamento e do aumento gradativo 
do número de elementos de uma rede para concentrar as informações em uma única console, 
proporcionando inteligência ao produto e permitindo que o administrador trabalhe os dados 
compilados. Nos últimos anos, as soluções acompanham as necessidades de tecnologia da rede.  
 
Essas ferramentas vão evoluir em função da otimização da melhoria da relação entre 
investimentos versus benefícios. “Os produtos tiveram grandes saltos, ao contrário do que tem 
acontecido com o desenvolvimento das redes. “Antes eram só TCP/IP e canais com Frame Relay, 
rotadores inteligentes”, exemplifica Farias. “É a segunda onda do segmento, momento em que é 
preciso gerar informações de desempenho, de topologia e não só de falha”, concorda Martins, da 
BMC. Entre as vantagens está a redução de custo devido ao monitoramento a distância. “Não é 
preciso ter uma pessoa 24 horas, o administrador pode ser notificado via SMS”, exemplifica 
Antonio Marcelo Guarizo, presidente da InterAmericana, representante da Ipswitch no país.  



 
Portanto, os integradores têm que acompanhar sua evolução e se qualificar para atender a um 
mercado crescente e também exigente. As soluções se aprimoram e colocam em uma única tela 
todo o trâmite e fluxo de informações transportadas, e todos os problemas da rede. 
 
A boa notícia é que não há um segmento da economia restrito para a venda e implementação 
mas, ao contrário, toda companhia requer gerenciamento de rede. “Qualquer empresa com certo 
nível de complexidade de rede é interessante para se trabalhar”, diz Flávio Caraccio, gerente de 
marketing da Novell do Brasil.  
 
A NetIQ, por sua vez, tem foco nas grandes empresas e na área de governo, por isso, está com 
forte desenvolvimento na plataforma Linux. “Nosso produto para gerenciamento de rede tem se 
diferenciado por suportar diferentes fabricantes do Linux, conta André Facciolli, gerente geral da 
NetIQ Brasil. A IBM aponta os segmentos de segurança e de storage como potenciais para seus 
parceiros. “Respeitamos o segmento que cada canal já trabalha e sua iniciativa em busca de 
mercados em expansão”, ressalta Célia Zappa, gerente de vendas de canais Tivoli.  
 
Existe um processo de consolidação de servidores, alternativa para quem depende de software 
para montar uma solução. Aí há investimento e espaço para o integrador ganhar dinheiro. Na 
visão do diretor de vendas e marketing da Symmetry Informática, Jacob Feldman, o mercado 
local sofre retração, mas espera melhora. “Acredito que há margens para serem trabalhadas, até 
porque é em serviços que se vai obter ganho financeiro”, analisa Feldman.  
 
Para Sérgio Pires, gerente de marketing da HP, o melhor mercado para o canal trabalhar é em 
empresas que tenham dependência e relação próxima com tecnologia, porém destaca os 
segmentos bancário, de corretoras e seguradoras. “Pode haver transações eletrônicas em 
pequenas quantidades, mas há grande dependência”, analisa Pires. O porte da empresa não 
importa, mas o cliente precisa ver maior ganho em ter a infra-estrutura controlada. Na visão do 
executivo, em pouco tempo não haverá sistema implementado sem que seja gerenciado.  
 
Para a CA, assim como para a HP, basicamente qualquer empresa que tenha parte do negócio 
dependente de rede de comunicação, tem potencial para utilizar as ferramentas. “Se pensarmos 
em segmentos potenciais eles são o financeiro e vendas pela Internet, onde a rede é o negócio do 
cliente”, cita Farias. 
 
Uma das maneiras de se conquistar a confiança do cliente e fidelizá-lo é apontar se há licenças ou 
equipamentos ociosos e também mostrar como agilizar a equipe de trabalho. “Com as soluções 
adequadas é possível otimizar procedimentos e realizar um mesmo serviço com menor tempo ou 
menor número de pessoas”, alerta Caraccio. O gerente da unidade Tivoli da IBM concorda. “Hoje o 
conceito é mais voltado para elaboração e nosso produto assegura níveis de serviço e garante o 
tempo de resposta e disponibilidade para cumprir o contrato de SLA”, conta Leitão.  
 
Outro ponto de consenso é o mecanismo para correlação entre tecnologia e negócios apontados 
pela IBM/Tivoli e HP. “Para proporcionar valor ao gerenciamento o VAR não pode apenas ter 
prerrogativas técnicas, mas conhecer o negócio do cliente”, avalia Leitão. “O administrador tem 
de cuidar do business e caso receba um alerta, sabe a causa e quem acionar para resolver o 
problema”, ressalta Pires. Em um processo de compras, por exemplo, é fundamental conhecer 
quais elementos de tecnologia suportam essa tarefa e, caso um dos elementos da rede (servidor e 
banco de dados, por exemplo) apresente problemas será identificada a linha de negócio afetada.  
 
Para atender ao mercado o canal tem que ser qualificado, certificado em software e hardware e, 
então, será disputado pelo mercado. “Há relativa oferta e o setor vem amadurecendo, mas fica 
difícil para o VAR não certificado porque há um bom número de empresas especializadas em 
gerenciamento de redes”, alerta Pires, da HP. Farias, da CA, engrossa o coro. “Em médio prazo, o 
mercado vai demandar não apenas a ferramenta, mas procedimentos e conhecimento de pessoal 



qualificado, que saiba extrair todo potencial de dados resultantes dessa gestão”, diz o gerente da 
CA.  
 
A Novell disponibiliza, por meio de parceiros, o ZENworks For Servers, que controla tráfego, que 
faz análises, envia alarmes via e-mail, pop up. “O administrador pode tomar uma ação individual 
ou o produto age automaticamente, porque um determinado fato pode ser problema para 
determinada rede, mas não para outra”, esclarece Marcos Simões, instrutor técnico sênior da 
Novell. O produto tem parâmetros que a prática mostrou serem importantes, com configuração 
aceita como padrões internacionais e pode trabalhar com Windows, Linux, Unix e NetWare.  
 
Instalado em um servidor, o produto da Novell é centralizado, mas pode abranger qualquer parte 
remota, inclusive wireless e atua através de agente de outras máquinas. Simões aponta como 
diferenciais o fato do ZENworks ser modular, multiplataforma, ser extremamente configurável e 
realizar análise microscópica do que acontece com os pacotes, além de gerir servidores. “Um 
problema hoje é a distribuição de atualização dos servidores e nossa solução verifica o tráfego, 
inventário, gerenciamento remoto, de diretivas e monitoramento de saúde da rede baseado em 
Web”, explica Simões.  
 
O produto comercializado pelo canal da NetIQ é o APP Manager Switch, conjunto de módulos que 
abrange gerenciamento de ativos da rede de servidores (disponível para o canal em junho). 
Facciolli, da NetIQ Brasil explica que o conhecimento já está contido no produto e é só habilitar 
essas regras. O diferencial apontado pelo gerente, são as regras de gerenciamento por trabalhar 
em linguagens abertas de mercado. “Outros produtos têm problema ou por serem proprietários ou 
demandarem desenvolvimento de scripts difíceis de se manipular”, avalia Facciolli.  
 
O APP fica em um servidor que não precisa ser dedicado, trabalha com banco de dados SQL para 
fazer análise em real time. O produto se adequa desde os pequenos até grandes clientes (a partir 
de 200 funcionários e pode ter cinco servidores ativos). No Brasil a NetIQ atende a clientes com 
50 mil funcionários e 3 mil servidores. “Nos Estados Unidos temos clientes com até 200 mil 
funcionários”, conta Facciolli, que considera o produto de fácil entendimento pelo canal, tanto pelo 
fato de usar linguagens abertas como por ter implementação rápida. “Depende do porte do 
cliente, mas nossos parâmetros para realizar um projeto são dias”, adianta o gerente geral da 
NetIQ. 
 
A IBM tem no Tivoli a solução completa em gerenciamento, que abrange quatro áreas da rede: 
performance e disponibilidade, configuração e operação de sistemas, segurança e 
armazenamento. “O parceiro que trabalha nessa solução pode escolher seu foco. Não está 
limitado a uma linha e nada o impede de gerar novas oportunidades com outros módulos da 
família Tivoli”, ressalta Leitão.  
 
A solução Tivoli é 100% modular. São mais de 40 módulos, fator que possibilita ao integrador 
escolher apenas um no início e ir acrescentando conforme a necessidade. Entre eles estão o IBM 
Tivoli Monitoring, o Tivoli Service Level Advisor, para SLA e o Tivoli Business System 
Management.  
 
Por sua vez, o Openview da HP conta com 60 módulos, sendo que cada um com console própria, 
mas à medida que integra as informações, o produto vai consolidando os dados em uma única 
central. “O Openview olha para a infra-estrutura como um todo e pode ser integrado com 
ferramentas legadas, como SMS”, exemplifica Pires.  
 
Com a ferramenta o integrador tem a visão de serviços e pode alinhar a tecnologia com o negócio. 
“Cada vez menos a atenção tem que ser voltada para elementos de infra-estrutura e mais para 
serviços prestados à área de negócios”, destaca Pires. Se há falha em um deles, isso impacta em 
aplicativos como correio eletrônico, ERP, CRM. No caso da BMC Software, a família comercializada 
para gerenciamento de rede é a ACNM, com os módulos Patrol Dashboard, que analisa 



performance e planejamento de capilaridade; o Patrol Visualis, voltado para a detecção de falhas 
físicas e lógicas e o Patrol Service Reporting for Networks, que gera relatórios. Todos os produtos 
rodam em Linux, Unix e Windows.  
 
Este é o primeiro ano de comercialização do produto no Brasil, mas as taxas de crescimento das 
vendas da linha são altas, US$ 5,2 milhões em 2002, sendo que o total do faturamento global da 
companhia foi de US$ 1,3 bilhão no ano passado, conforme dados de Ricardo Martins, gerente de 
software da BMC. “Esperamos que no Brasil a linha obtenha a mesma proporção”, conta Martins.  
 
São três os produtos vendidos pelo canal da Symmetry Informática dirigidos para análise de 
protocolos Gigabit Ethernet, Token Ring, FDDF e wireless, para a camada física. O Link Analyst é a 
ferramenta de mapeamento proativo de up time, que avisa se algum serviço remoto no servidor 
caiu. E o Monitor Magic, um software de gerenciamento e monitoração mais voltado à camada 
lógica e ao ambiente Windows.  
 
A família Unicenter, da CA conta com soluções de gerenciamento de infra-estrutura e com 
módulos, entre eles estão gerenciamento de redes e sistemas, de operações automatizadas e de 
TI. A linha de soluções pode expandir-se de acordo com as necessidades do cliente e através de 
ambientes operacionais heterogêneos. A CA lançou em julho o Sonar, uma tecnologia que analisa 
a infra-estrutura on demand e o impacto nos negócios. Anunciou quatro novas soluções através 
de suas marcas Unicenter, eTrust e BrightStor. 
 
O WhatsUp Gold, da Ipswitch, é uma solução simples de mapeamento de rede, monitoramento, 
notificação e de relatório de desempenho, que ajuda os administradores de rede e engenheiros a 
detectar e ajustar problemas. Atua local ou remotamente, em Syslog ou SNMP Trap Log, faz 
monitoramento de TCP/UDP, que é uma funcionalidade que possibilita a melhor detecção dos 
problemas existentes em uma aplicação ou serviço. Em 2002, a InterAmericana comercializou 300 
unidades e a previsão é dobrar esse número.  
 
“Hoje são 23 integradores e queremos subir para 60 até o final do ano”, conta Guarizo, da 
Interamericana. A proposta é aumentar em 30% o faturamento dos produtos Ipswitch, que hoje 
representam 70% da receita da empresa, de acordo com o executivo. Para oferecer essas 
soluções ao mercado, os fabricantes preparam e incentivam o canal. A Symmetry reforça a teoria 
da venda de serviços agregados ao produto, como treinamento ao usuário, consultoria e 
monitoração da rede do cliente. A companhia, que registra 65% do faturamento com vendas de 
ferramenta de gerenciamento, oferece aos 15 parceiros que atuam no setor, desconto para 
aquisição da cópia do produto e treinamento gratuito.  
 
“Queremos aumentar o número de empresas para a comercialização e desejamos um perfil 
técnico incluído”, conta Feldman, da Symmetry. São desejáveis certificações em Microsoft, em 
fabricantes de hardware e protocolos. Brasília (com conhecimento no segmento de governo) e a 
região Sul são as prioridades da Symmetry para firmar novas parcerias. O canal da Novell recebeu 
treinamento gratuito para as soluções do ZENworks, família que corresponde a 10% do 
faturamento global da fabricante. “Nossa plataforma movimenta US$ 120 milhões ao ano no 
mundo”, revela Caraccio.  
 
Um nicho de mercado que a companhia acredita em bons resultados de vendas para a família de 
produtos, são os usuários de NetWare e a base instalada da versão anterior com potencial de 
adquirir as mais novas. Hoje a Novell conta com 1,6 mil parceiros e, para a solução específica, 
possui cerca de 30 integradores, quantidade que considera satisfatória para o momento. Os 
parceiros da NetIQ, que hoje somam dez empresas certificadas, recebem treinamento com 
freqüência bimensal. “Pretendemos aumentar esse número, tendo em vista outros segmentos que 
ainda não atuamos”, conta Facciolli.  
 



A IBM, segundo Leitão, está investindo pesado na área de canais, inclusive na geração de 
demanda, realização de eventos e marketing cooperado. Em seis meses treinou gratuitamente 
mais de 230 profissionais. “Temos ações para que aqueles que não conhecem o Tivoli passem a 
atuar com a ferramenta”, destaca Célia, da IBM/Tivoli. Na estratégia da Big Blue, o canal é 
orientado para a oferta on demand. “A proposta é colocar para o cliente o que e no momento em 
que precisa”, explica Célia. A IBM está em busca de desenvolvedores que possam agregar a 
ferramenta Tivoli aos aplicativos elaborados.  
 
Outra fornecedora que investe no canal é a HP, para tornar as empresas aptas a atender ao 
mercado no nível solicitado. Para isso, oferece certificação periódica comercial e técnica. “Em 
gerenciamento são 23 empresas e 70 profissionais certificados”, conta Pires. A concorrente CA 
começou o ano fiscal em abril com três parceiros no segmento e hoje possui dez e continua em 
expansão em todas as regiões do país.”Não vamos canibalizar. Queremos qualidade”, ressalta 
Farias. As certificações que a fabricante sugere, além da técnica, são em ambientes operacionais 
e em equipamentos de ativos de redes.  
 
  
BMC (11)3443-6011  
 
CA (11) 5503-6523  
 
HP (11) 5502-4406  
 
IBM/Tivoli 0800- 707-4837  
 
Ipswitch (11) 3872-7988  
 
NetIQ (11) 6847-4595  
 
Novell (11) 3345-3906  
 
Symmetry (11) 3097-9282  
 
Uma parte importante do todo  
 
Arede é apenas uma parte da infra-estrutura de um conjunto tecnológico de uma corporação, 
além de aplicativos, banco de dados e plataformas, entre outros. Para se obter o correto 
funcionamento da rede, é necessário gerenciar os níveis de falha, de configuração, accouting, 
performance e segurança, distribuição, instalação e suporte remotos e largura de banda, por 
exemplo. Nesse universo de tarefas há um gigantesco leque de opções de fornecedores e 
produtos. Entre eles estão a Altiris, Attachmate, Compware e Network Associates.  
 
A Altiris, por exemplo, que conta com 17 parceiros, oferece o Altiris Client Management Suite para 
desktops, notebooks, handhelds e servidores Windows. "Com a ferramenta de distribuição de 
software é possível diminuir em 86% o tempo gasto e 81% do custo, de acordo com o Gartner”, 
conta Marcelo Cavicchioli, diretor de canal e alianças estratégicas da Altiris.  
 
Com vendas 100% de forma indireta, a Attachmate procura canal nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro Oeste, com perfil de integrador de rede. “Queremos ter pelo menos dois parceiros em cada 
região do país”, conta o diretor técnico, Roberto Rebouças. O canal trabalha entre outros, com o 
NetWizard, software para distribuição, instalação e suporte remotos e inventários. A 
comercialização iniciou em 2003 e realiza campanhas de marketing e gera leads para o canal.  
 
Vantage (Network, Application e Client) é a linha da Compuware voltada ao setor. A companhia 
atua com a distribuidora Elosoft, de Santa Catarina, além de revendas, desenvolvedores e 



integradores. “Queremos mais quatro distribuidores para a linha Vantage”, diz Adriano Rezende 
Alves, diretor de vendas e alianças da Compuware. A expectativa da empresa é dobrar o volume 
de vendas via canais, que hoje é de 20% do faturamento da subsidiária local. Outro exemplo é a 
Network Associates, que possui produtos da Sniffer Technologies, para operações de rede e 
comércio eletrônico. Com soluções para todas as topologias de rede, a empresa trabalha com a 
suite TNV (Total Network Visibility), que oferece monitoração, geração de relatórios e análise 
proativa de desempenho e disponibilidade.  
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