


CRN Brasil: Após a aquisição da 3Com pela HP,
alguns parceiras dizem que não estão con-
seguindo adquirir o portfóllo diretamente da
companhia. Existe algum processo de melhoria
para atendimento desses parceiros dentro da
área de networklng?
Denoel Eller: A boa notícia é que nós completa-
mos a integração entre os parceiros.
Na verdade, nós completamos a integração da
companhia 3Com dentro da HP. Hoje, todos os
funcionários da 3Com - na verdade, desde ju-
nho do ano passado - foram incorporados à HP

numa área chamada HP Network, que é parte
da divisão que eu cuido, e os canais 3Com que
tinham contratos para adquirir diretamente ti-
veram seus contratos renovados com a HP.
O que nós enfrentamos neste momento, ou nos
primeiros meses depois desta migração, foi um
problema localizado de abastecimento de pro-
duto. Esperamos resolver isso até o fim de abril.
Tivemos crescimento de 130% no mundo inteiro
- e eu posso garantir que, no Brasil, nós cresce-

mos muito mais.
Agora, o que temos feito é oferecido para os ca-

nais que vendiam storage e servidores a opor-
tunidade de vender rede. E para os canais que
vendiam rede, se eles também tiverem interes-
se, e apresentarem plano de negócio, poderem
vender servidores e storage. Essa é a proposta
de valor da companhia, de você poder vender a
infraestrutura convergente; e a reação dos ca-
nais tem sido muito positiva.

CRN Brasil - Durante o evento foi informa-
do que será feita uma nova remuneração para
parceiros de ESSN. Como que Isso se aplica ao 



conferências. Uma banda de rock animava a
entrada de todos no ambiente.

Stephen DiFranco, há um ano como
vice-presidente global de canais, foi o grande
mestre de cerimônias do evento, que durou
três dias, de 28 a 31 de março. Entre uma
piada e outra, o executivo detalhou as cinco
estratégias que regem a companhia - e, por-
tanto, seus canais - para os próximos anos:
mercado de pequenas e médias empresas
(SMB), mobilidade, computação em nuvem,
saúde e áudio e vídeo. Em uma participação
especial, o aguardado CEO da companhia,
Leo Apotheker, endossou a postura.

Definidas as macrotendências e esta-
belecidas as conexões necessárias com os
presentes, faltou apenas uma coisa: a de-
finição de um programa específico para
canais de nuvem. A medida foi tomada já
neste ano por concorrentes da empresa,
como Cisco e IBM. "Cloud computing não
é um fenômeno com data e hora marcadas.
Vamos evoluir quando tivermos uma visão

mais clara sobre isto", garantiu o diretor
de canais da HP no Brasil, Silvino Lins, em
entrevista exclusiva à CRN Brasil. A res-
posta veio certeira após ser questionado se
a companhia não pretendia acelerar o de-
senvolvimento de um plano, uma vez que
o mercado já iniciava seus esboços.

Ao mesmo tempo, no Brasil, a IDC apre-
sentava uma pesquisa na qual era informado
que os gastos das companhias latino-ameri-
canas com soluções em nuvem ultrapassará
US$ l bilhão neste ano. Segundo os dados,
o Brasil e a América Latina crescem em uma
ordem de 60% ao ano, enquanto a média
global está entre 20% e 22%. A grande janela
de crescimento na região é beneficiada pela
base menor de comparação. "A computação
em nuvem ainda está começando na região",
explicou a diretora de canais da HP para
América Latina, Adriana Flores. Como ain-
da estão muito no início, explicou, é difícil
de definir em qual país da região o negócio
é mais promissor no momento. "Se formos

> Brasil?
Eller: Este novo programa de remuneração
para os parceiros de ESSN foi criado para
premiar aqueles parceiros que, no mesmo
negócio, coloquem ASS, que são os servi-
dores padrão de indústria, os servidores de
missão crítica, storage, networking e tam-
bém a nossa parte de serviços. Nós não te-
mos ainda a data exata que nós vamos ex-
pandir este programa para o Brasil, mas com
certeza nós o teremos.
Importante lembrar que este programa está

alinhado com a nossa estratégia de remune-
rar cada vez melhor aqueles parceiros que
trabalharem com a nossa linha de produtos
mais completa, ou seja, um dos diferenciais
da companhia e o que a gente tem dito e tem
proclamado aos nossos parceiros.

CRN Brasil: Como é que a decisão da Oracle
de Interromper o desenvolvimento de apli-
cações para o Itanium, da Intel, vai afetar as
operações brasileiras?
Eller: Primeiro, é importante lembrar que

isto afeta os clientes brasileiros. A decisão
da Oracle de não suportar o Itanium tem um
impacto na vida dos clientes, o que é o ponto
fundamental da discussão. Ela está forçando
uma escolha. A recomendação da HP é que os
clientes entrem em contato com a Oracle e se
manifestem.
Já em relação a como isto afeta os nossos ne-
gócios, primeiro a HP está garantindo para os
seus clientes que vai suportar os ambientes
Oracle nos próximos dez anos sem nenhuma
perda de suporte. Segundo: a premissa que



olhar em termos de tecnologia em geral, o
Chile é um país de vanguarda, seguido por
Brasil e Argentina", explicou em entrevista
coletiva. Quando questionado sobre quan-
do a tecnologia viraria uma realidade na
região, o diretor de vendas de canais de PSG
da HP, Armando dei Olmo, preferiu não se
comprometer com datas: "pode levar alguns
anos", foi a resposta.

Ao.passo que a América Latina saiu da
conferência sem um programa concreto
de vendas de cloud, parceiros dos Estados
Unidos e Canadá viram o modelo como
uma realidade. Conforme noticiou a equi-
pe da CRN EUA, a companhia lançou o
CloudSystem, que inclui ferramentas que
parceiros podem usar para desenvolver
habilidades em nuvem e guiar as mudan-
ças relevantes de modelo de negócios ne-
cessárias ao processo. O programa está
baseado no portfólio homônimo, que con-
tém uma série de tecnologias para entregar

a Oracle usou para fazer isso é que tanto a HP,
como a Intel não iriam ter futuro desenvolvi-
mento do chip da plataforma Itanium. No mes-
mo dia deste anúncio, houve um press release
da Intel se comprometendo publicamente, na
palavra do seu CEO [Paul Otelini], com o futuro
desenvolvimento do Itanium. Então, a premissa
por trás disso, do ponto de vista da Oracle, era
infundada.
No longo prazo, ainda não está claro quais vão
ser os desdobramentos deste anúncio. A Ora-
cle já voltou atrás em outras situações. No cur-

e gerir serviços em nuvem, de ambientes
internos ao data center do cliente a clou-
ds da HP ou de parceiros externos, como
a Amazon EC2. Foi informado ainda um
segundo elemento do plano, o Cloud Cen-
ters of Excellence, que basicamente per-
mite que os parceiros transformem suas
funcionalidades em sites de demonstração
em nuvem, que rodem em infraestrutura
da empresa.

A companhia ainda trabalha com Sirius,
Forsythe, Presidio e outros parceiros para
desenhar o 20 Cloud Centers of Excellence.
A HP garante desconto no hardware para
construir o plano e permite que os parceiros
usem fundos de desenvolvimento de merca-
do, mas ainda há investimentos dos próprios
parceiros. Tudo isto, ainda direcionado ape-
nas aos mercados norte-americanos.

O Brasil pode pensar em algo parecido
do modelo? O tom das entrevistas mostrou
que, agora, é impossível prever. 

to prazo, a grande verdade é que a maioria dos
clientes hoje estão usando versões de softwa-
res que não são as mais recentes.
Temos recomendado aos nossos canais para
estarem muito próximos dos clientes neste mo-
mento, para mostrar e dar tranqüilidade a eles.
Quando você faz um investimento em uma arqui-
tetura de hardware, você vai renovar daqui a três
ou quatro anos, contemplados, portanto, pelo su-
porte que daremos pelos próximos dez anos.

"A jornalista viajou aos Estados Unidos a con-
vite da HP
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Text Box
Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 326, p. 44-47, 2 quinzena de abr. 2011.




