
i-biz
[OS NEGÓCIOS DA INOVAÇÃO]

MICROSOFT INVESTE NA PARCERIA

COM 1,3 MIL EMPRESAS LATINAS,

QUE GERAM RECEITA DE SERVIÇOS

ATÉ 17 VEZES MAIOR DO QUE COM A

VENDA DE LICENÇAS

MAX ALBERTO GONZALES,
MINNEAPOLIS E SÃO PAULO

Os sócios do Bill
STEVE BALLMER PARECIA enorme
quando entrou no palco iluminado do centro
de convenções de Minneapolis, nos Estados
Unidos, e começou a urrar. Literalmente.
"UUUUUUU!" Brandindo os punhos fe-
chados, ele gritava "I love you, partners!"
('Amo vocês, parceiros!"). A platéia de mais
de 10 mil executivos da indústria global
de tecnologia vibrava com o presidente da
Microsoft Corporation. "Eu me reúno com
presidentes e muita gente poderosa. Mas o
mais energizante é o encontro com vocês,
que nos empurram, empurram, empurram
todo dia! Vamos fazer muito dinheiro!",
dizia e voltava a urrar como um técnico de
time de futebol americano.

As palavras de Ballmer soaram como
sopa no mel para os parceiros da Microsoft.
Além disso, eles são a linha de frente da
maior companhia de software do mundo para
aumentar a capilaridade de seu negócio. Os
parceiros, ou empresas certificadas por uma
grande corporação no uso e aplicação de suas
tecnologias, são multiplicadores de receita.
Segundo cálculos da própria Microsoft,
na América Latina a receita gerada pelos
serviços prestados pelos 1,3 mil parceiros
chega a 17 vezes o faturamento na venda de
licenças. "Estamos excedendo nossas metas
na região graças ao modelo de parcerias", diz
o peruano Percy Cannon, diretor regional de
marketing e negócios da Microsoft América
Latina. Isso inclui parceiros transacionais,
que vendem programas, os que desenvolvem
soluções baseadas na plataforma Microsoft,
ou geram oportunidades de negócios para
a empresa.

Quando a Microsoft vende a uma em-

presa um pacote de licenças do conjunto
de programas de escritório Office, o usuário
tem a opção de instalar sozinho o software
ou contratar uma empresa que faça isso, ao
mesmo tempo em que configura os servido-
res da empresa para que os funcionários se
comuniquem entre eles com o pacote. Além
disso, o parceiro prestador de serviços pode
personalizar o programa Excel para mostrar
o formato específico e as tarefas automa-
tizadas para o cliente, como um trabalho
de consultoria — bem mais rentável que
a simples venda de licenças, que atingiu a
marca de 2 milhões na região em 12 meses
após o lançamento.

CAPILARIDADE
Um exemplo disso é a Gol Linhas Aéreas,
que contratou a Mondial Informática para
transformar os dados dos vôos e dos horários
de forma que possam calcular a rentabilidade
de cada um deles. Para isso, a Mondial criou

des de receita", diz Wilson Maciel Ramos,
vice-presidente de gestão e tecnologia da
informação da Gol.

Para a Microsoft, o resultado do programa
de parcerias está claro. "Ganhamos mercado
num momento importante, em que a América
Latina está crescendo", diz o colombiano
Orlando Ayala, chefe de operações e vice-
presidente sênior de soluções de pequenas
e médias empresas e de grupo de usuários.
"Vamos continuar investindo em educação
e treinamento dos VARs (revendedores de
valor agregado)". Ayala também ajudou
a animar a platéia do congresso de
parceiros da Microsoft participando
de filmes caricaturais que mostravam
o dia-a-dia da empresa. Num deles,
Ayala colocava um capacete
com câmeras e invadia a sala
dos principais executivos da
empresa. No final do vídeo,
a platéia veio abaixo quando

As associações são especialmente importantes na
América Latina por causa da dificuldade em criar

uma rede de serviços capilarizada

um sistema que extrai os dados do software
Open Skies, da Navitaire, para uma planilha
Excel, no formato XML (linguagem de mar-
cação estendida, na sigla em inglês). Com
as informações, a Gol reduziu o tempo de
preparação da tabela de vôos de três dias
para cinco minutos e pôde fazer ajustes para
aumentar sua taxa de ocupação de assentos
para 65%. "A ferramenta é fácil de usar e
nos permite identificar novas oportunida-

o colombiano apareceu no palco com o
aparelho esdrúxulo.

As parcerias são especialmente impor-
tantes na região por causa da dificuldade l
de criar uma rede bem capilarizada. "Na §
América Latina é crucial ter uma boa
estratégia de aliança, a geografia é muito
dispersa e grande", diz Carlos André,
fundador da consultoria Effectio Country
Management Service, de São Paulo. André
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presidiu as subsidiárias locais da Novell e da
Oracle, empresas que montaram uma rede de
parceiros certificados. Segundo André, essas
estruturas estendem a cobertura da força de
vendas da empresa, levam serviços, conheci-
mento e know-how da linha de produto aos
clientes, complementando a oferta. E o ideal
é encontrar uma companhia que equilibre o
perfil box mover (mais concentrada na força
de vendas) e o de consultoria, que desenha e
implementa soluções para os clientes.

COMPETÊNCIA DETALHADA
A especialização é um dos motores das par-
cerias. "A Microsoft não pode desenvolver
competências detalhadas para cada setor",
diz a russa Anna Goussevskaia, professora
do núcleo de inovação e gestão de conhe-
cimento da Fundação Dom Cabral, em Be-
lo Horizonte. Segundo ela, conhecimento
e confiança formam a base das parcerias,
montadas justamente para ampliar a atuação

de grandes companhias para nichos de
mercado. Como exemplo, cita a fabri-

te de copiadoras Xerox, que está
rando para a área de serviços e
ocura parceiros especializados no
setor bancário. Outro exemplo é
a fabricante japonesa de auto-
móveis Toyota, que criou uma
grande rede de fornecedores.
"Eles estão muito motivados.

A Toyota é a maior interessada
em que eles aprendam a fazer
suas peças com mais qualidade,

por isso age como 'animadora'
da rede", diz ela.

Na indústria de software, mes-
mo para empresas com produtos
de grande penetração, é muito
arriscado sair abrindo filiais em
todas as cidades, segundo André,
da Effectio, que presta consultoria
para companhias estrangeiras

abrirem filiais no Brasil. "O risco
é a operação quebrar", diz ele.
Mesmo que a empresa se instale
em São Paulo, Cidade do México,
Buenos Aires e Santiago, ainda
há que chegar a cidades menores,
avalia o consultor. É por isso que
para atingir a capilaridade desejada
as grandes companhias de software
lutam pelos parceiros com pessoal de
know-how certificado, boa estrutura
rganizacional e capacidade financei-
', diz André. "Encontrar esses três
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componentes juntos (em uma só empresa)
hoje é uma jóia rara. É um ponto crítico de
sucesso que faz a busca por parceiros ficar
mais acirrada na América Latina.

TROCAS TRAUMÁTICAS
As trocas de parcerias comerciais são raras
e traumáticas, mas acontecem. "Um bom
parceiro já se habitou a vender um produto
e mudar o rumo não é simples, não se joga
fora o investimento", diz André. Como a
integradora de serviços de tecnologia De-
dalus Sistemas, de São Paulo, que preparou
por um ano a troca da Sun Microsystems
pela IBM, em junho de 2004. Ainda assim,
a empresa passou mais um ano fazendo a
transição de cultura entre seus funcionários
e clientes. "Não foi fácil", lembra Maurício
Fernandes, fundador e presidente da Deda-
lus. "Éramos conhecidos como uma com-
panhia que 'divulgava' a cultura Risc/Unix
da Sun, de quem éramos o maior parceiro
na América Latina".

No caso da Dedalus, a "ideologia" de
defesa de uma tecnologia é um componente
importante. "O cliente não quer saber de
dogmas tecnológicos, o mais importante é o
serviço", diz Fernandes. A Dedalus tem 8 mil
computadores (do tipo servidor) instalados
em 5 mil clientes e temeu pela reação destes.
"Nossa análise era pessimista, mas fomos
muito bem recebidos", diz ele.

Ayala, de Microsoft:
"Ganhamos mercado
enquanto a América
Latina cresce"

Por essas e outras,
a Microsoft trata seus
parceiros a pão-de-ló,
especialmente as peque-
nas e médias empresas,
vistas como um caminho
importante para expandir
seus negócios. "Não po-
demos ficar sentados em
Redmond (quartel-general
da Microsoft, perto de
Seattle) e tomar decisões
que têm impacto, que
são culturalmente rele-
vantes, emocionalmente
apropriadas", diz Mitra
Azizirad, vice-presidente
de mercados emergentes
da Microsoft, em entre-

vista à AméricaEconomia TV, em Santiago.
"Saímos à rua, fazemos perguntas e nos
reunimos com as pessoas e esperamos que
elas também aprendam conosco."

Mais do que isso, a Microsoft indica os
parceiros aos seus clientes. "Nosso relacio-
namento com eles signi-
ficou muita rentabilidade
e grandes oportunidades
de negócio", diz Max
Kapellmann, diretor-geral
da companhia KeD, da
Cidade do México. "Se
não fôssemos parceiros
não teríamos oportunida-
des tão imediatas", diz,
citando clientes como
a panificadora Bimbo e
a Nestlé. Kapellmann
lembra que o próprio Bill
Gates foi ao México para
conhecer os parceiros, no
lançamento do Windows
95, há dez anos, e tirou
uma foto que ele guarda
no seu escritório.

No Chile, um dos parceiros mais satisfeitos
é a Ignus Information Technologies, espe-
cializada em soluções de negócios. "O nome
da Microsoft é uma referência importante
para conseguir novos clientes", diz Gonzalo
Osório, sócio da Ignus. Com a companhia

norte-americana, a Ignus criou
para a Câmara de Comércio
de Santiago um sistema de
fatura eletrônica (Facture
Office), que é implementado
pela Ignus e outras empresas

em PMEs. A própria Microsoft é cliente da
Ignus, que montou para a subsidiária chilena
um sistema que acessa informações de vá-
rias fontes de dados e entrega os resultados
em uma página web integrada ao Excel. A
Microsoft Chile economizou na compra de
licenças da Siebel e ganhou agilidade nas
respostas.

A gaúcha Processor Informática é uma
das que mais se destacaram no evento deste
ano, ao ganhar o prêmio mundial de exce-
lência em soluções de segurança, com um
projeto de rastreamento e monitoramento de
abate de gado bovino no Uruguai. Com os
prêmios regionais que recebeu, César Leite,
fundador e presidente do Grupo Processor,
deixou Minneapolis com três troféus. "Ga-
nhar é altamente motivante e recompensador
para a equipe", diz Leite, cuja empresa é
parceira da Microsoft desde 1990. No total,
20 empresas latinas foram premiadas no
congresso Microsoft Worldwide Partners,
em julho passado.

Haverá ainda muitas oportunidades para
quem se tornar parceiro da Microsoft, como

participar da investida
da empresa no cada vez
mais promissor mercado
de serviços gerenciados.
A atividade, prestada por
gigantes como IBM e
EDS, consiste em cuidar
de todos os serviços de
tecnologia da informação
de um cliente. "Estamos
desenhando o produto
e aprendendo com as
experiências dos outros",
disse Ballmer. "Vamos
implementar isso com os
parceiros em uma oferta
mais inteligente."

Para os competidores,
a promessa pode ter soado
como mais uma bravata

da Microsoft. Porém, para os parceiros, é
mais uma potencial fonte de receita. Como
diz Ballmer, "vamos fazer dinheiro!" Os
adversários que se cuidem. E tratem bem
seus parceiros.

Com Raul Ferro, de Santiago

60 AMÉRICAECONOMIA • 22 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO, 2005




