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Se uma ideia interessa a muita gente, duas ideias interessam muito mais. Mas como 
estabelecer um ritmo intenso de boas ideias, capazes de resultar em produtos atraentes e 
vendas potencialmente maiores, sem levar às alturas os custos com pesquisa e 
desenvolvimento?  
 
Para a Avaya, a companhia americana de produtos e serviços de comunicação, a resposta 
pode estar em um modelo parecido com o do Linux, o software cujo código está disponível na 
internet para que qualquer programador possa criar inovações capazes de melhorá-lo ou 
funcionar sobre ele.  
 
"A proposta é criar uma comunidade de desenvolvedores de software para IP [protocolo de 
internet] e congregá-los em um portal", diz Cleber Morais, presidente da Avaya no Brasil.  
 
Batizada de "Developers Connection", a iniciativa reúne cerca de 3 mil empresas associadas 
nos Estados Unidos. No Brasil, a previsão é de que entre 10 e 20 companhias já estejam 
dentro do projeto na data de seu anúncio oficial no país, marcado para junho. O potencial, no 
entanto, é muito maior. "É difícil fazer uma projeção, mas eu diria que dá para reunir 
facilmente cerca de 200 parceiros no país", diz Morais.  
 
Para fortalecer o movimento, a Avaya pretende instalar dois laboratórios, onde os 
desenvolvedores poderão testar suas criações e apresentá-las a potenciais consumidores. As 
instalações ficarão na sede da Avaya, em São Paulo, e em um distribuidor da companhia, cujo 
nome ainda é mantido em sigilo. As obras estão adiantadas, diz Morais, e a previsão é de que 
os laboratórios estejam prontos em 40 dias.  
 
A diversidade de programas e serviços é uma das metas que a Avaya pretende alcançar com o 
"Developers Connection". Nos Estados Unidos, a iniciativa abriu espaço para a criação de 
produtos orientados a necessidades bem específicas, que talvez não justificassem o 
investimento direto da Avaya, nem figurassem em seu radar, mas que mostraram ter lugar no 
mercado.  
 
Na lista, estão um sistema que permite aos hóspedes de um hotel-cassino jogar cartas sem 
sair do quarto e um software pelo qual os pais podem monitorar, pelo celular, o trajeto do 
ônibus escolar de seus filhos. Dá para saber, por exemplo, quando as crianças vão chegar em 
casa e detectar se os mais rebeldes não estão fugindo do trajeto.  
 
"Em Miami, onde há muitos latinos, alguns médicos encontravam dificuldades na hora de 
atender pacientes que não falavam inglês", diz Morais. Diante da situação, uma companhia 
criou um sistema de videoconferência com base na tecnologia da Avaya. Na hora da consulta, 
médico e paciente separados pelo idioma podem comunicar-se com outro médico, fluente em 
espanhol, para desfazer dúvidas e dar o diagnóstico correto.  
 
Com o "Developers Connection", a Avaya também espera fortalecer as vendas indiretas. No 
Brasil, esse é um dos principais objetivos perseguidos por Morais desde que ele entrou na 
companhia, dois anos atrás. A situação já mudou significativamente desde então, afirma o 
executivo. Na época, 60% das vendas da Avaya no Brasil eram feitas pela sua força direta de 
profissionais. Os canais externos respondiam pelos demais 40%. Agora, a projeção é de que o 
ano fiscal corrente chegará ao fim com essas proporções invertidas.  
 
A decisão de reforçar os canais externos no Brasil se deve, basicamente, a dois fatores. O 
primeiro é a cobertura geográfica: em vez de espalhar vendedores pelo país todo, com os 
gastos inerentes a essa estrutura, a Avaya quer formar mais parceiros para dar conta do 
desafio da capilaridade. No foco da Avaya está o mercado de clientes de pequeno e médio 
portes. "Esse é um segmento muito grande no Brasil", diz Morais. "Só no ano passado, 
conquistamos 200 novos clientes [nesse mercado]."  
 



O outro ponto é a especialização. Muitos desenvolvedores estão concentrados em segmentos 
de atividade específicas e, por isso, podem responder mais rapidamente a uma necessidade do 
cliente, que passa despercebida por quem não conhece bem a área. "Em épocas de crise, 
principalmente, é preciso ficar bem próximo do cliente", diz Morais. 
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