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Canal Aberto

Interessada em saltar dos 25% para os 50% de vendas por parceiros nos 
próximos dois anos, Compuware fala de seu interesse especial no Brasil 
e dos principais meios que planeja usar para conectar-se a seus canais

salto 
alto

Liderança de Por Hal ine Mayra
hmayra@itmidia.com.br

imberly King, vice-presidente global de canais e alianças da Compuware, esteve no Brasil para conhecer melhor 
o mercado local e aproximar-se dos canais brasileiros, ao apresentar seu Compuware Partner Network (CPN). A 
executiva foi reconhecida pela CRN EUA como uma das figuras femininas mais representativas no mercado e 
respondeu por e-mail às seguintes perguntas da CRN Brasil:
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CRN Brasil: Quais alianças 
globais você pretende ativar 
no Brasil?
Kimberly: No Brasil, já temos im-
portantes parceiros globais no Com-
puware Partner Network (CPN), 
como Accenture, AT&T, BT, Cisco, 
VMware e CSC, assim como VARs 
regionais. A corporação tem como 
objetivo obter 50% das vendas nos 
próximos dois anos [hoje em cerca 
de 25% a 30%]. O mercado sul-
americano tem progredido no sen-
tido de integrar a expertise de múl-
tiplos canais, de modo a atender às 
necessidades da cadeia de entrega 
de aplicações. Este cenário é ótimo 
para nós e nossos canais, porque 
a Compuware se posiciona como 
líder em Application Performance 
Management e nossos parceiros 
proveem soluções ao longo desta 
cadeia, usando nossos produtos. De 
forma a habilitar os canais a forne-
cer tais soluções, estamos investin-
do no desenvolvimento da base de 
conhecimento deles para produtos 
e serviços. Hoje, os parceiros têm 
acesso total a treinamentos e certi-
ficação de produtos, ferramentas de 
capacitação em vendas, e recursos 
para investir em marketing. 

CRN Brasil: Qual a avaliação que 
você faz da estratégia de canais 
da Compuware no Brasil?
Kimberly: Minha avaliação é muito 
positiva. A operação brasileira é uma 
das mais importantes em nosso pla-
no global. Se você considerar que o 
mercado brasileiro está entre os cin-
co principais emergentes e é o ter-
ceiro maior mercado em mobilidade 
do mundo, você pode entender sua 
importância no sucesso de nossos 
negócios globais. Com parceiros-
chave, uma estratégia clara e recur-
sos dedicados aqui no Brasil, tenho 

certeza de que haverá um impacto 
positivo nos resultados globais.

CRN Brasil: Você planeja mu-
danças na estratégia global, 
ou local?
Kimberly: Não tenho em mente 
grandes alterações no CPN, mas 
reconheço a necessidade de tor-
ná-lo mais local, em benefício aos 
canais e VARs. O CPN foi reco-
nhecido pela CRN [EUA] como 
vencedor no 5-Star award, que 
premia os melhores programas 
de canais do mundo. Isso inclui 
treinamento, certificação, supor-
te de marketing, planejamento de 
negócios e geração de leads aos 
parceiros. Globalmente, estamos 
com foco nas necessidades loca-
lizadas para dar mais suporte aos 
planos do canal, ao mesmo tempo 
em que alinhamos isto aos objeti-
vos da Compuware.

CRN Brasil: Quais são suas 
atuais prioridades na estraté-
gia de canais? Novos parcei-
ros, capacitação dos existen-
tes, novas ferramentas?
Kimberly: Minha atual priori-
dade é investir na relação com os 
parceiros já existentes, a partir de 
novas ferramentas, plano de trei-
namentos e suporte dedicado. O 
CPN inclui fundos de desenvolvi-
mento de mercado e incentivos de 
vendas para direcionar leads e re-
ceita, além de um sólido processo 
de capacitação técnica para entre-
ga de serviços. Essa estratégia tem 
sido muito bem-sucedida entre 
os parceiros globais, inclusive no 
Brasil. Estamos sempre procuran-
do novos aliados que se encaixam 
bem no programa, mas, por ora, o 
foco está mais em tornar os atuais 
canais ainda mais bem-sucedidos.

CRN Brasil: Sobre sua vinda ao 
Brasil, o que a traz ao País?
Kimberly: Vim ao Brasil por conta 
de nossa “Partner Connect Tour”, 
para apresentar, formalmente, a 
estratégia do CPN. Eu acredito que 
uma apresentação pessoal é fun-
damental pra estreitar a relação. 
Eventos assim nos dão a oportuni-
dade de entender o mercado local 
e de nos conectarmos – de forma 
pessoal – com os parceiros daqui. 
Além disso, essa estratégia nos 
ajuda a construir um comprome-
timento forte entre os parceiros 
e nós, e a alinhar as mensagens e 
objetivos. Já visitamos os canais na 
Europa e, depois do Brasil, plane-
jamos ir à região Ásia-Pacífico, em 
outubro e novembro.

CRN Brasil: Como você vê o 
Brasil na estratégia global da 
Compuware?
Kimberly: O Brasil é visto como 
uma região econômica ascendente, 
com uma indústria avançada tecno-
logicamente. Ele é, hoje, considera-
do um mercado-chave, junto com 
a China e a Índia, só que com me-
lhor potencial de crescimento. Por 
exemplo, no canal, aumentamos 
nosso time de executivos e chega-
mos a três gerentes, que colocam 
os planos em prática e suportam 
essa área. As principais missões 
deles envolvem a gestão, expansão 
e aproximação das alianças com os 
nossos parceiros mais importantes 
regional e globalmente.

CRN Brasil: Há um ano, Arnal-
do Murasaki, country mana-
ger da Compuware no Brasil, 
disse que almejava levar os 
negócios brasileiros à marca 
dos 10% da receita total da 
Compuware, que hoje estão 
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em 7%. Isso está em vias de 
acontecer? Qual será a con-
tribuição do canal nesse pro-
cesso?
Kimberly: Estamos prontos para 
alcançar este objetivo e nosso com-
promisso com a estratégia de canais 
tem tudo a ver com isso.

CRN Brasil: Como é, para você, 
ser eleita uma das “Powerful 
Women Of The Channel”, da 
CRN EUA? O que você acha 
que a levou a tal marca? E 
quais os principais valores que 
a guiam profissionalmente?
Kimberly: Fiquei muito feliz ao 
ser selecionada. É sempre legal ser 
reconhecida pelos colegas que atu-
am no canal. Como você sabe, os 
desafios nesse mercado são gigan-
tescos, mas eu acredito que estou 
no caminho certo. Considerando 
minha carreira, acho que o que 
me levou a tal reconhecimento foi 
o meu foco na construção de re-
lações fortes com os canais, base-
adas na verdade e na honra. Eles 
podem sempre contar com o meu 
suporte e meu feedback. 

Mais um destaque
Kimberly King também reconhecida entre os principais 
lideres de canais pela CRN EUA, em 2010; conheça seus 
principais feitos.

BIOGRAFIA E BAGAGEM: 
Na Compuware, Kimberly é responsável pela estratégia global de parceiros e canais. 
Antes de ingressar na fornecedora, em dezembro de 2008, seu trabalho mais 
recente havia sido como vice-presidente global de canais e alianças na Tideway Sys-
tems e, antes, em papel similar na Softek Storage Solutions. Em ambas as empre-
sas, a executiva trouxe real impacto na elevação da receita, expansão da presença 
global da marca, conquista de novos canais etc. Seu talento particular está ligado à 
habilidade em manter o foco na evolução da receita, por meio de parcerias com figu-
ras inovadoras do mercado de TI, como Fore Systems, Predictive Systems, Smarts 
Inc. e Mercury (Appilog)

TEMPO NA EMPRESA: 1 ano

TEMPO DE TRABALHO COM VENDAS INDIRETAS: 16 anos

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NA ÁREA DE CANAIS: 20

PARTICIPAÇÃO DAS VENDAS INDIRETAS NA RECEITA: 25%

KIMBERLY REPORTA A: Bob Paul, Presidente e COO

PRINCIPAL PRODUTO VENDIDO PELO CANAL: Vantage Changepoint

TRÊS PRINCIPAIS CONQUISTAS DA ÁREA DE CANAIS NO ANO:
1) lançamento de um novo programa de canal baseado em camadas;

2) criação e lançamento de um portal para os canais como suporte ao novo pro-
grama;

3) superação das metas de faturamento no ano.

INICIATIVA MAIS INOVADORA EM 2009: A principal questão foi dar forças ao 
canal para que ele tivesse sucesso. Lançamento do portal, treinamentos técnicos 
e de vendas, programas de marketing, guias de MDF, informação de produto para 
download e co-branding.

COMO ESTÁ ATRAINDO A NOVA GERAÇÃO DE CANAIS: Estamos ativamente 
buscando canais de próxima geração aumentando a visibilidade do nosso programa 
com publicações da indústria e eventos, participando de summits, entendendo a 
geografia e os players de cada região, conversando com clientes etc.

PRINCIPAL DESAFIO VENCIDO NO ANO: Lançar o programa novo. Começamos 
com nada e construímos tudo. Encaixar todas as peças numa empresa de US$ 1 
bilhão não foi fácil. Escolhi um time de profissionais e, em meses, tínhamos guias, 
portais, programas, identidade, processo, parceiros e receita. 

Conteúdo fornecido pela Compuware à CRN EUA

VERDADE E 
HONRA

Kimberly King, da 
Compuware:

Os canais podem 
sempre contar 

com o meu suporte 
e meu feedback
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Text Box
Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 315, p. 18-20, 2ª quinzena set. 2010. 




