
Transparência no relacionamento e regras bem-

definidas. Essas são as premissas que podem resumir a

relação da Polycom com seus canais de vendas, segundo

eles próprios. Os elogios à atuação da empresa junto às

revendas resultam da implantação da política de canais,

que ganhou forma com a chegada de Harumi Asahida à

gerência de canais da Polycom no início de 2009. Aliado

a isto, a fornecedora de soluções de voz, vídeo e telepre-

sença anunciou no fim de 2009 investimentos no Brasil

da ordem de US$ 5 milhões para os próximos três anos.

Parte desse investimento foi dedicada à criação do

Solution Center, espaço aberto no início de agosto, na

sede brasileira da empresa, em São Paulo, em que são

demonstradas as soluções da companhia; e também ao

aumento da equipe, como aconteceu na área comercial,

que passou de dois, para cinco account managers. Eles

estão divididos por segmentos: governo, finanças, manu-

fatura e farmacêutica, grandes contas de Utilities e serv/ce

providers, e outro que atende a todos os segmentos que

não fazem parte dos quatro anteriores (como varejo, mi-

neradora e mídia). "Com atendimento por verticais, com

especialistas em setores, há melhor apoio às revendas",

elogia Marcus Araújo, diretor-comercial da Latintel.

Outro ponto que faz parte da nova política é a divi-

são dos canais em categorias - platinum, gold e autoriza-

dos. Para definir em qual classe a revenda se encaixa, Ha-

rumi explica que leva em conta quatro pontos. Segundo

ela, 30% do reconhecimento está relacionado à certifica-

ção das equipes de vendas, pré-vendas e técnica, em que



as pessoas são qualificadas, treinadas e recebem o certificado.

Outros 30% se referem a quanto a revenda está equipada em

termos de aparelhos para demonstração. "Porque a videocon-

ferência tem de ser experimentada. O nosso solution center

tem esse propósito", diz. Outros 30% dizem respeito à par-

ticipação financeira do canal no resultado da Polycom e 10%

estão ligados ao programa de marketing. "Temos uma política

de marketing cooperado que visa fidelização", afirma Harumi.

O que realmente chama a atenção nesta nova fase é o

estabelecimento, e a cobrança, de regras. E, melhor, a mesma

regra vale para todos os parceiros. Harumi exemplifica que, da

mesma forma que determinada regra pode ser usada a favor

do canal, ele mesmo pode ser penalizado se não cumpri-la.

"É one voice, a comunicação uniforme nos canais. A atitude

de todas as pessoas na empresa tem de estar em sintonia e a

equipe da Polycom Brasil está empenhada em fazer com que o

processo seja de valorização da revenda".

Antes desse período, Harumi explica que não havia tem-

po e nem recursos para a empresa lidar com conflitos e, por

conta disso, acabava-se adotando a linha da guerra de preço e

desestimulando os parceiros que tinham uma atitude menos

agressiva no mercado. "Cheguei a ouvir dos canais que eles não

participavam de programas de certificação porque, fazendo ou

não, não havia diferença", conta. A mesma resistência acon-

teceu em relação ao programa de demonstração, em que os

canais afirmavam não investir nesse quesito, já que a Polycom

não protegia os parceiros. Para resolver isso, a gerente trou-

xe um processo de registro de oportunidade para saber o que

acontece, de fato, nas revendas. "Não conseguimos fazer isso

com todos, mas já tivemos retorno da área comercial, que vai

até o cliente apoiar o canal que está fazendo o melhor trabalho.

Tudo isso convergiu num maior reconhecimento de que esta-

mos atuando para proteger quem investe e trabalha", afirma.

Os resultados de tudo isso? "Crescemos em taxa muito

alta. Até este agosto, vendemos o que foi vendido duran-

te todo 2009", comemora Harumi. Em relação ao desafio à

frente, a gerente revela que o maior deles é alinhar a Polycom,

distribuidores e revendas, visando beneficiar o cliente. "A re-

venda é uma entidade que respeito como empresa indepen-

dente. Mas tenho um acordo no qual ela me representa no

cliente, e preciso que ela faça isso bem. Preciso que o distri-

buidor e a revenda estejam com a mesma visão e entendam

de que forma a solução agrega para o cliente", diz. Segundo

ela, isso passa pelo treinamento, certificação, e por não per-

mitir que os não-certificados tenham acesso ao produto.

í

Para aumentar a capilaridade e o volume de vendas, a fabri-

cante aumentou o número de distribuidores. Hoje são quatro:

Networkl, Anixter, Avnet e Commlogik, e eles têm de cumprir

as certificações, ter equipamentos de demo para suportar o ca-

nal, além de ser relacionar com as revendas visando ampliar a

oferta, incluindo soluções de videoconferência. "Com isso, am-

pliamos nossa capilaridade e temos atuado diretamente junto a

alguns grandes integradores", comenta Harumi.

A executiva explica que, preferencialmente, vende via dis-

tribuidor. "Nosso modelo definido é o de dois tiers. Mas exis-

tem alguns parceiros que compram diretamente e outros que

estão em situação mista porque há negócios que não temos

como competir, se não for para ganhar. São casos pontuais",

diz. Segundo ela, 100% dos pedidos passam por suas mãos e

pelas do diretor-geral, Paulo Roberto Ferreira.

Uma das revendas entrevistadas para a matéria afirma que,

com esse modelo de distribuição, com quatro empresas, a vida

dos canais ficou melhor. "Sofremos muito no passado porque

os distribuidores não tinham estoque e não estavam prepara-

dos", afirma Décio Rigotto, diretor-geral da Digitalnet.

Seriedade, profissionalismo, disponibilidade de produtos,

marca conceituada, regras claras, comunicação transparente

e atenção à revenda, independente da classe a que pertence.

Esses foram os pontos positivos levantados pelos canais.

Para Rigotto, da Digitalnet, o relacionamento com a com-

panhia melhorou muito de um ano e meio para cá, quando a

política de canais foi efetivamente implementada. "Foram co-

locadas diretrizes e valores que deram consistência à relação.

Hoje há transparência e determinação na cobrança das regras",

ressalta. Segundo ele, há dois fatores que fizeram diferença.

Um deles é o registro de oportunidades e o outro é o fato de

que só aqueles que têm certificação podem vender os produ-

tos Polycom, protegendo assim o investimento que o canal faz

em treinamento. "Com isso, melhoramos também as vendas, já

que a equipe conhece melhor a linha de produtos e os clientes

sentem confiança". O canal faz parte da categoria Platinum e

tem 16 pessoas certificadas na área técnica e 8 na de vendas.

O único ponto a melhorar, para Rigotto, é a política de

preços de referência. "Muitas vezes, começamos um trabalho

em que temos de dar previsão orçamentaria, mas as tabelas de

preço são muito altas. Depois conseguimos descontos, mas

seria bom ter preço recomendado para cada produto", diz.

Marcus Araújo, da Latintel, enfatiza que os treinamen-

tos que a Polycom disponibiliza no site ajudam muito os

canais e afirma que aqueles que querem se desenvolver têm

retorno. "A Polycom cumpre o que promete. A Harumi é

muito focada no desenvolvimento dos canais e é uma mão



de ferro para que as coisas aconteçam". Ele res-

salta também a importância da disponibilidade

dos gerentes e dos eventos com distribuidores.

Carlos Bittencourt, diretor-técnico e co-

mercial da Quadcomm, ressalta que o atendi-

mento e apoio do fabricante (via account mana-

gers) aos canais, o suporte pós-vendas via 0800,

a disponibilidade imediata dos produtos com

volume de vendas, e o excelente custo-benefício

do grande portfólio de produtos da Polycom são

seus pontos positivos. A Quadcomm é autori-

zada e tem 90% dos produtos requisitados para

demonstração. Para ele, o que ainda precisa me-

lhorar é a política de proteção aos canais e levar

as demonstrações para fora de São Paulo.

A gerente de canais da Polycom concorda

que há concentração na capital paulista, mas diz

que não há planos de expandir para outras cida-

des. "A Polycom tem oferta ampla de treinamen-

to nos Estados Unidos e a cada trimestre trago

um consultor para cá, minimizando o custo que

o parceiro teria de enviar um profissional para

lá. Não consigo fazer isso em outra cidade que

não São Paulo. Está concentrado sim, mas não

tenho volume para fazer isso fora", justifica.

O gerente de produtos da Siemens Enter-

prise, Augusto Alvarez Pereira, comenta que a

Polycom hoje trata de forma profissional a polí-

tica de canais e que hoje a cobrança das regras é

feita com mais veemência, o que é bom.

Além disso, ressalta que a unidade brasilei-

ra tem ajudado muito na questão da reposição

de produtos. "Há alguns anos, os equipamentos

iam para os Estados Unidos para ser reparados,

hoje não mais", afirma. Para Pereira, o que ainda

precisa melhorar são as informações disponíveis

no site. "Tem muita informação lá, mas gostaria

de ter mais dados associados à minha equipe,

ferramentas que permitissem gerenciar meus

recursos quanto a certificação", comenta. Haru-

mi diz que a questão de informações comple-

mentares será tratada em, no máximo, um ano.

Outra revenda satisfeita é a Goldmatech.

Ami Goldman, sócio-proprietário, afirma que a

cada ano a parceria com a Polycom amadurece, e

ressalta que o ponto alto da empresa é o premier

service, em que os produtos com garantia são

trocados imediatamente em caso de defeito, e se

não for comprovado mau uso. "Tenho cliente no

interior de Rondônia e é bom que ele saiba que

se o equipamento apresentar algum problema, a

Polycom se compromete em entregar outro em

72 horas. E eles entregam mesmo. Isso traz mui-

ta credibilidade e facilita o trabalho", diz.

Apesar de todos os parceiros entrevistados

perceberem a importância da certificação, uma

questão levantada por um deles foi sobre o va-

lor dessas homologações. Harumi explica que o

processo de certificação envolve todo o treina-

mento e que a parte de vendas e pré-vendas é

gratuita, via web. "Está sempre disponível e tem

de pegar no pé dos canais para que eles façam.

Para o simples ato de revender, isso é suficiente",

diz. "A maioria quando vende, vende instalação,

e eu, como fabricante, tenho oferta de instalação.

O parceiro, num simples ato de revenda, deve-

ria vender meu produto e minha instalação já

que ele não é capacitado para instalar. Em duas

instalações que ele vende, já pagou o treinamen-

to, por isso não acho que seja caro. Até porque,

quando exijo que ele faça o treinamento, é para

proteger o cliente da Polycom", explica.
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