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Salesforce.com reforça que 
a mobilidade e a comuni-
cação por meio de redes 

sociais ditarão os negócios 
nos próximos dez anos 

Por Patricia  Joaquim | pjoaquim@itmidia.com.br 

LEGÍTIMO
ENRIQUE 
PEREZ- YERA, DA 
SALESFORCE: "É 
uma grande felicidade 
que a Microsoft tenha 
apresentado seu produto 
para nuvem. Porque, 
mesmo estando 11 
anos atrás da gente, 
sua entrada confere 
legitimidade ao  mercado"
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vanguarda 
da cloud 2
CRN BRASIL - QUANTOS PARCEIROS A SA-
LESFORCE TEM ATUALMENTE NO BRASIL?
Enrique Perezyera – Até agora, temos cerca de 
quinze. Nosso primeiro foi a Valuenet, que é uma 
parceria de muito sucesso desde o começo. Hoje, 
eles já estão desenvolvendo em nossa plataforma e 
vendendo aplicativos. Nossa grande aposta agora é 
a parceria com a Globalweb, uma empresa com alta 
capacidade financeira, grande número de funcioná-
rios e abrangência nacional. (Leia mais na pág. 24)

CRN BRASIL - COMO A SALESFORCE EN-
CONTROU A GLOBALWEB?
Perezyera - A Globaweb está com toda a sua es-
tratégia de soluções voltadas a computação em nu-
vem. Ela nos procurou e fizemos todo o processo 
de diligência para fechar o contrato. A parceria foi 
bem-sucedida com conveniência para as duas em-
presas. E, quando você quer estar neste mercado, 
você tem de falar com quem o inventou, isto é, com 
a gente, com o Yahoo, e-Bay, Amazon, Google.  A 
cloud computing começou quando Mark Benioff 
saiu da Oracle para fazer aplicativos empresarias, 
como o CRM, com browser, sem infraestrutura no 
modelo de nuvem.

CRN BRASIL - QUAIS SÃO AS EXPECTATI-
VAS EM RELAÇÃO À PARCERIA?
Perezyera - A Globalweb tem 300 revendas no 

Brasil. Eles foram atrás destes canais, com a ajuda 
de uma consultoria, e escolheu 300 parceiros mui-
to bem-selecionados.

CRN BRASIL – ELES TERÃO O PAPEL DE DIS-
TRIBUIDOR DA SALESFORCE NO BRASIL?
Perezyera - A Avnet é nosso distribuidor. Mas a 
Globalweb é a primeira empresa que tem todo seu 
foco na nuvem e revendas bem especificas neste 
sentido. O negócio deles é bem particular. Há 50 
anos, o mundo era mainframe. Há 25 anos, client 
service e, hoje, este modelo está morrendo. Os pró-
ximos anos são de cloud computing por conta do 
custo, da facilidade de uso e da implementação. O 
mundo vai mudar para esta arquitetura de soluções. 
Sempre estamos em processo de buscar parceiros, 
há muitas oportunidade em todas as indústrias.

CRN BRASIL – EMPRESAS DE TODOS OS 
PORTES TENDEM A USAR SALESFORCE?
Perezyera  - Sim, um terço da base instalada mun-
dial da Salesforce são de pequenas e médias empresas 
(PMEs). Na América Latina, apenas um terço são em-
presas de grande porte. Não temos limite, é assinatu-
ra por usuário. Pode ser uma empresa de um vende-
dor apenas, e ele paga uma assinatura. Ou então um 
cliente como o Citibank que paga por centenas de mi-
lhares de assinaturas. É a mesma solução. Este é um 
modelo que democratiza o uso da TI.  

Enrique Perezyera é presidente da Salesforce para América Latina e Caribe desde 2005. Há três anos, a CRN 
Brasil entrevistou o executivo. De lá pra cá, duas diferenças marcantes. A primeira diz respeito ao seu portu-
guês: hoje, o executivo de origem mexicana exibe um “portunhol” perfeitamente compreensível. A segunda 
diferença é sua clara preocupação em se aproximar do mercado local. Perezyera tem como missão, além da 
expansão dos negócios, propagar o que a empresa batizou de segunda onda da computação em nuvem, a 
Cloud2. O conceito e os planos da companhia para o Brasil são questões respondidas na entrevista a seguir, 
quando o executivo também falou sobre a concorrência.
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CRN BRASIL – COMO A EMPRESA EN-
XERGA O BRASIL?
Perezyera   - Eu acho que a oportuni-
dade neste momento está na América 
Latina. Todos enxergam a região como 
importante, porque vive desafios im-
portantes, que é a troca da tecnologia 
legada. Este é o momento para a nuvem. 
O homem de negócio no Brasil gosta de 
utilizar as novas tecnologias, que, agora, 
tem de estar totalmente disponível para 
mobilidade. Sem contar que os brasilei-
ros amam as redes sociais. O mercado 
brasileiro gosta de inovação, por isto, 
aqui é preciso sair na frente para se ter 
vantagem competitiva.

CRN BRASIL - COMO A SALESFORCE 
VÊ OPORTUNIDADES NO CAMPO DA 
MOBILIDADE?
Perezyera   - Observamos oportunidade 
em todas as plataformas móveis: Windo-
ws mobile, iOS, Android; rodamos nossos 
aplicativos de forma nativa em qualquer 
uma destas plataformas.

CRN BRASIL – VOCÊ ACREDITA EM 
UMA TENDÊNCIA DE AS PESSOAS 
OPTAREM PELOS PRODUTOS APPLE?
Perezyera - Se você olhar as estatís-
ticas, o principal fornecedor continua 
sendo a Apple. Mas a RIM e os apare-
lhos com Android, de uma forma geral, 
continuam a ganhar terreno também. 
Estas são as três plataformas preferidas 
nos próximos anos. A Microsoft vai es-
tar inserida em uma briga interessante.

CRN BRASIL – COMO É O CONCEITO 
DE CLOUD 2?

Perezyera   - A cloud1 tem a ver com 
utilizar um browser em um ambiente de 
desktop como aconteceu com Amazon 
e Google, por exemplo. Mas aí o mundo 
virou para mobilidade (primeira grande 
tendência) e os sistemas precisaram ter 
inteligência para GPS, tudo em tempo 
real. Depois, houve a mudança para co-
laboração em redes sociais. No mundo, 
temos 5 bilhões de pessoas, 1 bilhão com 
acesso à internet, sendo que 500 milhões 
estão no Facebook, 200 milhões estão no 
Twitter, 64 milhões, no Orkut. Os núme-
ros de usuários das redes sociais ultra-
passaram o número de uso de emails em 
2009.  As soluções empresariais têm de se 

adaptar a essas novas regras sociais. Tem 
de ser nativo para dispositivos móveis e 
colocar tudo em tempo real para fazer 
essas conexões. Os nossos produtos Sa-
lesForce Automation (SFA) são nativos, 
como o Chatter que é uma rede social 
criada por nós, que está acima de uma ca-
mada de segurança que todas as empresas 
podem utilizar.

CRN BRASIL – QUANT0S CLIENTES 
JÁ USAM O CHATTER?
Perezyera   - Temos 87 mil clientes no 
mundo todo, 70% destas empresas estão 
utilizando nossa rede social. Isto por-
que o produto foi lançado há três meses. 
Quando uma empresa compra o serviço 
está incluído o Chatter, mas nós temos 
uma edição de chat sem custo e qualquer 
empresa pode se escrever. O que acon-
tece é que, por exemplo, seu chefe vai a 
uma reunião e em tempo real você pode 
o seguir e saber o que se passa na reu-

nião, bem como lembrá-lo de algum item 
a ser colocado em pauta.
 
CRN BRASIL – VOCÊ ACREDITA QUE 
TODAS AS EMPRESAS ADOTARÃO A 
COMUNICAÇÃO POR MEIO DE REDES 
SOCIAIS?
Perezyera - Sim, e isto vai acontecer em 
menos de dez anos, para todas as empre-
sas. Qualquer pessoa com menos de 30 
anos tem uma conta de rede social e sabe 
como utilizar estes meios de comunica-
ção. São elas que vão ocupar os postos 
diretivos do mundo nos próximos anos. 
Quando estas pessoas trabalharem, vão 
buscar informações como estão acos-
tumadas, de forma instantânea, online, 
mesmo que esta seja uma informação 
contábil ou de seu cliente.   E, mais, por 
meio de uma interface intuitiva, sem pre-
cisar de treinamento algum.

CRB BRASIL – QUAL A IMPORTÂN-
CIA DO BRASIL PARA A ESTRATÉ-
GIA MUNDIAL DA EMPRESA?
Perezyera  - O Brasil é um mercado mui-
to importante. Nós investimos de forma 
diferente, temos margem baixa e muito 
volume. Ter um escritório no território 
quem paga, inevitavelmente, é o clien-
te.   Nós preferimos direcionar todos os 
nossos recursos para entregar valor ao 
nosso cliente. Isso significa manter um 
portal totalmente em português, com 
cases de sucesso brasileiro, as melhores 
práticas de acordo com a cultura brasi-
leira, uma rede de parceiros bem capaci-
tada e desenvolvida. Aliás, a capacitação 
é uma das coisas que não poupamos in-
vestimentos. Pense: se fizermos um in-
vestimento benfeito com Globalweb isso 
é maravilhoso para o nosso negócio, por-
que não teríamos 300 escritórios no Bra-
sil, em diversas regiões. Trabalhamos por 
meio de um sistema virtual, nossa rede 
de distribuição é viral, porque um ami-
go recomenda a outro amigo e assim vai. 
Nunca você nos verá em uma propaganda 

Há 50 anos, o mundo era mainframe. Há 25 
anos, client service e, hoje, este modelo
está morrendo. Os próximos anos são de
cloud computing por conta do custo, da 
facilidade de uso e da implementação
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de jornal, mas somos reconhecidos por 
meio de recomendações. Nós moramos 
em nosso portal.

CRN BRASIL – COMO É TREINAR OS 
CANAIS EM UM NOVO MODELO DE 
NEGÓCIOS?
Perezyera  - Os cliente compram a nossa 
tecnologia por conta de duas razões funda-
mentais: a primeira é rapidez para imple-
mentar. Com a tecnologia tradicional, você 
toma 18 ou 24 meses para implementar, já 
o nosso ciclo médio é de oito a 12 semanas, 
esta redução de tempo significa valor para 
seu cliente. A segunda razão é facilidade de 
uso, investimos muitos milhões de dólares 
para ser muito fácil utilizar nossos produ-
tos. Não é preciso estudar para ser um usu-
ário de Salesforce.

Para o canal é fácil também porque 
temos duas linhas de código, uma que é 
a usada e a outra que está em desenvol-
vimento para o upgrade das soluções. 
Quando o cliente quer fazer uma mu-
dança não é preciso escrever código ne-
nhum, tudo acontece em uma camada de 
metadados, e o cliente faz as alterações 
de forma fácil, pode criar campos e tabe-
las, mudar as telas. É preciso um curso de 
uma semana para uma pessoa se tornar 
administrador de Salesforce.  

CRN BRASIL - A MICROSOFT LAN-
ÇOU, EM MEADOS DE JANEIRO, 
MUNDIALMENTE, SUA IDEIA DE 
GESTÃO DE CLIENTES POR MEIO DE 
COMPUTAÇÃO EM NUVEM. O DYNA-
MICS CRM ONLINE PROMETE FACI-
LIDADES TANTO PARA GRANDES 
EMPRESAS, QUE DESEJAM REDUZIR
CUSTOS, PORTANDO A TI PARA A 
NUVEM, COMO PARA AS PEQUENAS 
E MÉDIAS. COMO A SALESFORCE
AVALIA A ENTRADA DESTE GRAN-
DE CONCORRENTE?
Perezyera - Para nós, é uma grande feli-
cidade que a Microsoft tenha apresentado 
seu produto para a nuvem. Porque, mes-

mo estando 11 anos atrás da gente, a en-
trada da empresa confere legitimidade ao 
nosso mercado. Outra coisa importante 
é que o aplicativo da Microsoft tem gran-
des desafios: o primeiro é que ele foi feito 
para desktop e eles não tem versão móvel. 
O segundo é que a tecnologia está basea-
da em Outlook, nós temos interface com 
Outlook! E eles não têm rede social, logo, 
tem muito a evoluir. Agora estão resolven-
do problemas do passado que não temos 
mais, esta é a primeira versão de produtos 
na nuvem nós estamos na versão 32...

CRN BRASIL - AINDA QUE A TECNO-
LOGIA ESTEJA ATRASADA, MER-
CADOLOGICAMENTE FALANDO A 
MICROSOFT É MUITO FORTE. A CRN 
AUSTRALIANA NOTICIOU QUE A 
COMPANHIA ESTÁ OFERECENDO 
REBATE (DE ATÉ 249 DÓLARES) 
PARA OS CLIENTES DA SALESFORCE
E DA ORACLE SE TROCAREM PARA O 
DA MICROSOFT...
Perezyera  - Para nós, a principal coisa é o 
sucesso do cliente, nós temos uma pesquisa 
anual. Consultamos quatro mil empresas 
clientes no mundo todo. Essas empresas nos 
relataram, na última pesquisa que, por uti-
lizar Salesforce, tiveram, em média, 26% de 
incremento na receita durante o primeiro 
ano de uso da ferramenta.  E o pipeline teve 
um incremento de 50%. Somos a única em-
presa na nuvem que reporta essa estatística, 
provando que a ferramenta traz resultado 
aos nossos clientes.

CRN BRASIL – QUANTOS CLIENTES 
VOCÊS TEM NO BRASIL?
Perezyera  - Não divulgamos por país, só 
por região. Na América Latinha temos 12 
mil empresas clientes. Mas posso afirmar 
que o Brasil é o líder, seguido por México, 
Colômbia e Chile.

CRN BRASIL - MUITOS APOSTAM EM 
UM MODELO HÍBRIDO, VOCÊ ACHA 
QUE SERIA POSSÍVEL A SALES-

FORCE LANÇAR UM PRODUTO QUE 
FICARIA HOSPEDADO NO CLIENTE E 
NÃO NA NUVEM?
Perezyera  - Não, por conta da economia 
das nuvens públicas. Explico o porquê. 
Quando você quer entrar no mundo da 
nuvem, a principal questão é a da segu-
rança de informação. Construir um gru-
po de data center que tenha certificações, 
ISO 27 001, não é coisa que se faça da noite 
para o dia. Temos quatro data centers no 
mundo, eles processam 400 milhões de 
informações por dia com tempo de res-
posta de 300 milisegundos. Isto demanda 
muito trabalho. A segunda coisa é que, 
quando você tem uma nuvem pública, 
como Google e e-bay, você não consegue 
fazer o upgrade das versões com todos os 
usuários. Temos apenas uma linha de có-
digo e quando fazemos o upgrade da ver-
são, subimos todos os usuários de uma 
vez. Se você começar a hospedar as insta-
lações dos clientes em vários lugares, não 
dá pra fazer. Por conta disso, não cremos 
que a nuvem privada é um conceito que 
vá permitir evoluir cloud computing em 
grande escala.

Se for preciso ter um servidor no clien-
te, este é um grave problema. O cliente 
não tem certificação de segurança. Como 
fazer o upgrade da solução e garantir que 
o tempo de resposta seja de resposta seja 
de 300 milissegundos. Hoje, nós podemos 
controlar os parâmetros, os nossos aplica-
tivos, porque estão em nossa plataforma e 
em nossos servidores.

CRN BRASIL – QUANTO A SALES-
FORCE ESPERA CRESCER NO PAÍS 
ESTE ANO?
Perezyera   - Não divulgamos separa-
damente. Mas para você ter ideia, a Glo-
balWeb está planejando crescer 40%, só 
com soluções em computação em nu-
vem. Mundialmente, a Salesforce está 
crescendo de 25% a 30% a cada ano, du-
rante os últimos quatro anos foi assim 
que crescemos.

Text Box
Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 322, p. 20-21, fev. 2011. 




