
No final de maio, em São Francisco, Ca-
lifórnia (EUA), aconteceu o Citrix Sum-
mit 2011, evento da companhia voltado
aos parceiros e, que neste ano, terá uma
segunda edição, em outubro, em Bar-
celona. Em entrevista exclusiva a CRN
Brasil, antes do início da conferência, o
vice-presidente global de vendas e ca-
nais da empresa, Tom Flink, falou sobre
os desafios de canais e revendas, reco-
mendou atenção aos serviços e à nuvem
e deu dicas sobre como aproveitar o mo-
vimento de consumerização da TI.

QUAIS SÃO OS DESAFIOS
MAIS RECENTES PARA CANAIS E RE-
VENDAS?
Tom Flink - Um dos principais é tentar se anteci-
par às demandas e aumentar a oferta de serviços.
Os clientes estão consumindo cada vez mais apli-
cações baseadas em nuvem, mudando a forma
como armazenam seus sistemas e como pensam
a TI de uma forma geral. Assim, revendas e inte-
gradores precisam pensar o modelo de negócios.
Como envolver este cliente e tirar vantagem do
momento, ao mesmo tempo em que o aconselha
sobre bons investimentos?

VOCÊ FALOU SOBRE APLICAÇÕES
EM NUVEM. HÁ ALGUNS ANOS, CANAIS
E REVENDAS TEMIAM CLOUD COMPU
TING, TALVEZ POR IMAGINAR QUE O
MODELO PODERIA MATAR O NEGÓCIO
DELES. ISTO MUDOU. 0 QUE LEVOU A
ESTA NOVA PERCEPÇÃO?
Flink - Quando começou-se a falar em cloud
computing, era uma espécie de nirvana, como
se tudo fosse migrar para a nuvem do dia para a
noite. E a realidade é outra. As pessoas continu-
am usando os sistemas on premise. Não se podia
achar que tudo migraria daquela forma.

Mais força ao portfólio SMB
A Citrix, possivelmente de olho na movi-

mentação da concorrência, anunciou a compra da
Kaviza, provedora de uma solução chamada de
VDI in a Box. 0 produto tem todos os ingredien-
tes buscados por firmas de pequeno porte: baixo
custo, fácil implementação e dispensa a necessi-
dade de servidores específicos.

A ideia é que a aquisição passe a valer a
partir de agora, mas as coisas devem se con-
solidar a partir de 1° de julho, quando, no site
da Citrix, estará disponível, por exemplo, trei-

namento online para o VDI in a Box. De acordo
com Goswami e Krishna Subramanian, ex-COO
da Kaviza e que passa a ser VP de marketing de
produto e desenvolvimento de negócio, o uso da
ferramenta é muito simples e os parceiros Citrix
não terão dificuldades em entender os benefí-
cios do produto. Os executivos dizem ainda que,
em duas horas, já é possível adquirir bom nível
de conhecimento da solução. "Para nosso canal
é algo entusiasmante, Investimos muito na for-
mação para venda para grandes corporações e,

agora, terão a possibilidade de levar isso para
SMB. É um produto que tirará vantagem de toda
a linha Citrix. Você verá novos anúncios dentro
desta tecnologia ao longo do ano. Teremos ain-
da parceiros selecionados que serão treinados
na solução e todas as especificidades, como
empresa foco, escala."



CRN ESSE DISCURSO RADICAL OS
CEGOU DE CERTA FORMA NO INÍCIO?
Flink - Sim. Você poderia articular de
forma diferente. Os parceiros passaram a
entender que não seria 100% cloud. E, se
você observar, os principais provedores de
nuvem e mesmo de software como servi-
ço (SaaS, da sigla em inglês) reconhecem
que o relacionamento com o cliente ocorre
principalmente por meio do canal. E essas
empresas passaram a desenvolver progra-
mas de canais e modelos de negócio, mos-
trando as oportunidades.

A CITRIX ESTÁ COM ALGUMA
ESTRATÉGIA DIFERENCIADA PARA
ESTES PARCEIROS AO REDOR DO
MUNDO? PERGUNTO ISTO PORQUE
MUITAS COMPANHIAS ESTÃO ATÉ
REPENSANDO A FORMA DE AGIR
PARA MELHORAR RELACIONAMEN-
TO E AMPLIAR AS VENDAS.
Flink - Não diria que estamos repensando
nossa estratégia. O que fazemos sempre é
melhorar, intensificar nossa estratégia de
canal. Estou à frente da área de canal da Ci-
trix há quatro anos e o programa vem em

melhoria constante. Sentimos a pressão,
vemos muita gente repensando, porque
quer mudança, ou porque quer ser diferen-
te. Mas o real valor é a lucratividade e a re-
lação que construímos. Nosso portfólio de
produtos cresceu, por exemplo. E nossos
parceiros de sucesso estão vendendo bem
nossas soluções. Nossa estratégia está mui-
to mais centrada em treinar e educar nos-
sos parceiros e em fazer com que a relação
seja boa para os dois lados: Além disso, in-
vestimos muito em grandes integradores.
Acreditamos que isto é necessário, porque

Cargo de líder de canais da Citrix Brasil está vago - por pouco tempo
O country manager

da Citrix Brasil, Marcelo
Landi, falou sobre a saída
do gerente de canais Luis
Picinini, De acordo com
o executivo, a mudança
reflete o estabelecimen-
to de uma nova estrutura
que vem acompanhada de
alterações também na es-
tratégia comercial. Picinini,

como lembra Landi, ficou responsável
pela área de canais da empresa no Brasil
por exatamente um ano. "A saída foi par-
te da nossa estratégia, há uma mudança
mais forte na empresa, e estou trazendo
pessoas com conhecimento não só na
área de canais, como em desenvolvi-
mento de negócios", explica.



queremos estar na mesa com os CEOs,
CIOs, enfim, todo o Clevel.

VOCÊ FALOU DA PREOCUPAÇÃO
EM TREINAR SEUS PARCEIROS E TE-
MOS VISTO NO BRASIL UM MOVIMEN-
TO PARA ESPECIALIZAR O CANAL.
ISTO É ALGO QUE SEMPRE ACOMPA-
NHA A ESTRATÉGIA DE VOCÊS?
Flink - Nossa estratégia no Brasil é focar
o treinamento local, levar o parceiro para
a classe, não diria especializar, mas com-
plementar. Sabemos que mercados como
o Brasil são complexos e que esse tipo de
treinamento tem resultado melhor. Mas a
estratégia não é especializar, tanto é que o
treinamento nào fica centrado apenas na
tecnologia, mas nas soluções, em como so-
lucionar os problemas das pessoas. Então,
no Brasil e em outras economias similares,
agimos desta forma, em vez de usar apenas
aulas via web ou blogs.

FALANDO EM BRASIL, QUAIS
SÃO AS PRINCIPAIS DIFICULDADES
EM SE ELABORAR UMA ESTRATÉ-
GIA DE CANAL NUM MERCADO COMO
O NOSSO, GRANDE, DINÂMICO E COM
MUITAS PARTICULARIDADES?
Flink - A principal dificuldade é desenvolver
um parceiro que gere massa critica. Temos
as questões culturais, por exemplo, e isso é
algo complexo globalmente, é parte crítica
do relacionamento. O desafio é achar par-
ceiros que apostam em nossa tecnologia e,

quando encontramos, investimos para os
melhores resultados.

CONSUMERIZAÇÃO É UM
TEMA EM ALTA NO BRASIL. VOCÊ
VÊ OPORTUNIDADES PARA OS CA-
NAIS NESSE MOVIMENTO?

Flink — I ia um pouco de confusão na de-
finição [de modelo] c visão de consume-
rização sob o meu ponto de vista. Vejo
alguns parceiros dependendo da venda de
devices, mas é algo com margem baixa e
que não gera muita lucratividade. Mas há
algumas formas de tocar isto. A consume-
rização da TI, sob a perspectiva dos dispo-
sitivos, significa que as pessoas vão usar
cada vez mais devices e mais aparelhos
serão vendidos. Mas o parceiro precisa
colocar seu foco naquilo que agrega valor.
Como as pessoas usam esses devices e o
que é entregue? Qual a infraestrutura que
possibilita isso? Segurança, desempenho
de sistemas e redes. É aí que está o valor,
na complexidade que toma as coisas mais
fáceis para o usuário. Focar apenas no
ponto final não traz muito valor, na mi-
nha opinião. Assim, o canal terá um papel
olhando pelo lado da infraestrutura ne-
cessária para suportar tudo isto.

OLHANDO PARA CANAIS E
REVENDAS, HOJE, E AVALIANDO
A SITUAÇÃO ATUAL, QUE TIPO DE
PARCEIRO SOBREVIVERÁ NUM AM-
BIENTE CADA VEZ MAIS COMPETI-

TIVO E MARCADO POR UMA FORTE
ONDA DE CONSOLIDAÇÃO?
Flink - É uma questão complexa. Uma

coisa que temos clara é a necessidade

de focar a questão dos serviços. Canais

e revendas devem ter. no mínimo, 40%

do seu faturamento vindo de serviço. Se

não trabalhar desta forma, com uma es-

tratégia sustentável de serviço, o negócio

terá complicações. Esta é minha opinião.

Acredito também que aqueles que tentam

ignorar aplicações de software como ser-

viço (SaaS) ou cloud computing colocam

seus negócios em risco.

FALANDO AGORA DO SUM
MIT, QUAL O PONTO CENTRAL DA
CONFERÊNCIA E QUAL A AUDIÊN-
CIA DOS PARCEIROS?
Flink - Este é o maior evento em termos de
parceiros registrados. Em torno de 1,6 mil.
Até o ano passado tínhamos uma só confe-
rência e agora temos duas. Temos esta em
São Francisco e, em outubro, teremos outra
em Barcelona. Educamos nossa comunidade
de parceiros para isto. E é também uma boa
indicação do que temos feito nesta seara. O
que os parceiros vendem no final das contas é
expertise. Eles precisam de investimento em
expertise. Em 2010, investimos US$ 160 mi-
lhões em nosso programa global para permi-
tir essa melhora que qualificação.

*O jornalista viajou a São Francisco a

convite da empresa

0 discurso é simples e direto. Com o fenô-
meno da consumerização batendo à porta das
empresas, especialmente as grandes corpora-
ções, o investimento em rede tende a ser cada
vez maior, Tudo isso para suportar o tráfego que
será gerado pelos mais diversos dispositivos
carregados pelos funcionários. Essa ideia per-
meia, de certa forma, a visão da Citrix sobre este
novo movimento a que se assiste no mercado de
tecnologia. Para aproveitar as oportunidades,

a companhia anunciou durante o Summit 2011,
evento anual voltado aos parceiros, um bônus de
50% na venda dos produtos de rede.

Na prática, a comissão que o canal tem com
a venda das soluções Netscaler e Branch Repe-
ater sobe de 10% para 15%. Isso mostra como a
empresa aposta no processo de consumeriza-
ção e realmente crê que as corporações farão
investimentos em suas redes de dados para su-
portar o processo.

"As oportunidades são imensas e os clien-
tes querem essa facilidade, principalmente com
o crescimento da presença de diferentes devices
no ambiente corporativo", pontuou o vice-presi-
dente sênior global de vendas e serviços da Citrix,
AIMonserrat.

Bônus para quem vende rede

Text Box
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