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(Tradução: Erika Joaquim) 

APPLE: CONTRATAÇÕES, 
PROGRAMAS E CERTIFICAÇÕES 

PARA CANAIS 
esmo com uma série de parceiros que evangelizaram e venderam seus produtos ao longo do tempo, a Apple 
nunca foi considerada muito amiga do canal. Atualmente, com os iPhones e iPads invadindo as empresas e 
criando uma necessidade de serviços de integração, a fabricante está pensando de forma diferente sobre o 
papel que o canal pode fazer em seu negócio. 

No ano passado, contratou pelo 

menos 10 executivos de canal e ge-

rentes de nível médio que tinham 

experiências de vários anos em al-

gumas das maiores empresas foca-

das no canal. A Apple também não 

fez nenhum alarde quando lançou 

o Mobility Technical Competency 

(MTC, Competência Técnica em 

Mobilidade em português), por meio 

do qual as revendas poderiam se tor-

nar membros da rede de consultores 

da Apple e obter certificações de ser-

viços técnicos para utilizar iPhones e 

iPads nas corporações. 

Uma das contratações foi a de 

Francois Daumard, um veterano no 

canal da Microsoft por 12 anos, que 

chegou à Apple em maio e, atualmen-

te, está gerenciando o desenvolvimen-

to de canal para iPhone e iPad. Como 

uma das grandes forças por trás do 

MTC, Daumard responde pela con-

tratação e habilitação de venda para 

parceiros que buscam soluções com 

mobilidade no iPhone e iPad, segun-

do seu perfil no Linkedln. 

A Apple não quer comentar se 

estas recentes contratações são par-

te de uma estratégia para elevar seu 

nível de conhecimento no canal. A 

empresa também não responde ao 

questionamento sobre o quanto de 

seu negócio é por meio do canal. 

Cohen Barnes, presidente e 

CEO da TBC Net, uma revenda 

de Sycamore, Illinois, disse que o 

M T C é estrategicamente impor-

tante, pois permite à Apple elevar 

o nível das revendas Microsoft, em 

termos de capacidade. "A Apple 

não está preparada para dar su-

porte para Microsoft e a integração 

destes aparelhos com redes basea-

das em Microsoft," disse Barnes. "A 

empresa terá agora a capacidade de 

alcançar os parceiros predominan-

temente Microsoft de uma maneira 

que não era possível no passado." 

Este é um desenvolvimento in-

teressante porque um dos princí-

pios de direcionamento essenciais 

da Apple é que seus produtos são 

tão simples que não necessitam de 

um suporte de TI muito complexo. 

Mas a consumerização de TI torna 

a complexidade inevitável para os 

CIOs das empresas, que precisam 

se certificar que iPhones e iPads 

estão conectados à rede de forma 

segura e que os dados corporativos 

nestes aparelhos estão a salvo. Os 

CIOs devem tomar decisões preci-

sas, como qual aplicativo pode ro-

dar e se deve desabilitar os dispositi-

vos de câmeras por segurança. 

Sabendo destes desafios, a Ap-

ple está se voltando às revendas para 

garantir que, quando os clientes das 

grandes empresas estão acessando 

sua agenda, e-mails e contatos cor-

porativos em seus dispositivos mó-

veis da Apple, estão fazendo de for-

ma segura. O M T C foi criado para 

identificar uma equipe especialista 

de parceiros que a Apple pode con-

tar para o trabalho de integração 

com iPhone e iPad. 

Enquanto os membros da já 

existente rede de consultores Apple 

também possuem habilidades de in-

tegração, seu foco tem sido tradicio-

nalmente as plataformas, desktops e 

servidores Mac. Basicamente, a Ap-

ple tem um gap quando se trata de 

expertise na utilização de aparelhos 

móveis para ambientes de rede em 

empresas e este é o estímulo por trás 

do MTC, segundo as revendas que já 

conhecem o programa. 

POR QUE A APPLE LANÇOU 
0 MOBILITY TECHNICAL 
COMPETENCE? 

"Grandes clientes têm nos pro-

curado para pedir ajuda, pois não 

há nenhum documento claro da 

Apple sobre como dar suporte a es-

tes aparelhos", disse Craig Cohen, 

presidente da HCS Technology 

Group, uma consultoria da Apple 

em Bohemia, Nova York. 

Faz sentido que a Apple este-

ja acordando para os benefícios 

de trabalhar com o canal, consi-

derando a velocidade e o volume 

das vendas de iPhone e iPad. No 

terceiro trimestre fiscal, a empre-A ut
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Segundo a documentação da Apple ana-

lisada pela CRN EUA, para se candidatar ao 

MTC, o VAR necessita ter tanto o Microsoft 

Certified IT Professional (MCITP) com o 

Enterprise Administrator para Windows Ser-

ver 2008 e o Microsoft Certified Technology 

Specialist (MCTS) para o Exchange Server 

2010. Outra opção é ter o Cisco Certified Ne-

twork Professional (CCNP) tanto em seguran-

ça quanto em wireless, ou um membro único 

com o certificado CompTIA Network+. 

E um caminho mais fácil para os VARs 

que são membros de staff com uma experiên-

cia de trabalho com os produtos Apple: neces-

sitam apenas se atualizar no Apple Certified 

Technical Coordinator 10.6 e no Security 

and Mobility 10.6. 

O próximo passo em direção ao M T C 

envolve ter esta pessoa treinada, iniciando 

com o "iPhone e iPad Technical Training 

for Enterprise", um série de quatro cursos 

que contempla a integração de aparelho 

iOS. O último passo é um workshop de 

dois dias sobre iOS de 400 dólares que 

sa vendeu 20,34 milhões de iPhones, um 

aumento de 142% em comparação ao ano 

anterior, e 9,25 milhões de iPads, um cres-

cimento de 183% se comparado ao ano 

anterior. O recém-lançado iPhone 4S con-

seguiu mais de 1 milhão de pedidos agen-

dados antecipadamente nas primeiras 24 

horas do lançamento. E com uma grande 

maioria de empresas da Fortune 500 posi-

cionando dispositivos iOS ou consideran-

do fazer isto, integrar estes aparelhos na 

rede corporativa é uma área emergente em 

oportunidades para o canal. 

Cohen, da HSC Tecnology Group, que 

foi um dos parceiros que a Apple solicitou 

auxílio no desenho dos pré-requisitos técni-

cos do MTC, dá crédito a Daumard e Mimi 

Basu, gerente sênior da Apple Consultants 

Network, por terem a visão estratégica por 

trás do MTC. "A Apple quis criar uma clas-

se que não apenas ensinasse as pessoas a 

parte técnica para dar suporte ao iOS, mas 

também os principais requisitos para geren-

ciá-lo no corporativo," disse. A ut
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FRANCOIS DAUMARD: VETERANO 
NO CANAL DA MICROSOFT POR 

12 ANOS, GERENCIA O CANAL DE 

IPHONE E IPAD DESDE MAIO E É 

UMA DAS GRANDES FORÇAS POR 

TRÁS DO MTC 

foca nas estratégias para fornecer 

acesso de segurança de aparelhos 

móveis para serviços rodando em 

redes privados, segundo a docu-

mentação da Apple. 

A Apple não quis comentar os 

uma newsletter para os membros da 

H T G no mês passado. 

MEDINDO 0 INTERESSE DO 
CANAL NO MTC 

Os VARs que obtiveram o cer-

tificado M T C disseram à C R N 

EUA que já estão lucrando com 

isto. "Nosso negócio com a Ap-

ple cresceu significativamente e 

a verdadeira oportunidade está 

no serviço," disse John Convery, 

vice-presidente executivo de re-

lacionamento e marketing com o 

fabricante da Denali Advanced 

Integration, uma revenda de Red-

mond, Washington. 

Marco Nielsen, vice-presidente 

de serviços da Enterprise Mobile, 

uma prestadora de serviços de Pla-

no, Texas que foi comprada pela 

Intermec em março, completou o 

certificado M T C por ele mesmo e 

móveis da Apple e precisarem de 

trabalho de implantação, estamos 

qualificados para ajudá-los," disse 

Barnes da TBC Net. 

Enquanto o M T C represen-

ta uma mudança muito grande 

na abordagem da Apple para o 

canal, os VARs estão igualmente 

otimistas sobre as implicações a 

longo prazo com relação ao gran-

de barulho das contratações de 

canal recentes da empresa. Stuart 

MacLennan, diretor de vendas da 

Apple, está no processo de recons-

truir uma equipe de canal depois 

da saída de vários colaboradores 

antigos da Apple de canal, disse 

um executivo de uma revenda na-

cional à C R N EUA. 

Das últimas contratações, po-

demos destacar Darci Reimund, 

que iniciou os trabalhos do canal 

norte-americano na Google Enter-

"Eles estão indo bem, entretanto 

acredito que poderiam fazer muito 

melhor se tivessem uma abordagem 

mais tradicional." 

Além de estar satisfeito com 

seu certificado M T C , Convery 

está também encorajado pelos 

esforços da Apple em trazer vete-

ranos experientes de canal. "Eles 

ainda estão no estágio inicial para 

construir seus programas de par-

ceiros e VARs para as empresas," 

disse Convery. "Estou confiante 

de que, conhecendo a maioria das 

pessoas que se j un ta ram à equipe 

da Apple, eles vão gostar de che-

gar ao canal." 

Construir um programa de 

canal leva tempo, principalmen-

te quando se trata de confiança e 

a Apple tem muito trabalho nesta 

área. Mas como Daumard demons-

trou, trazer executivos que enten-

A C0NSUMER1ZAÇÃ0 TORNA A COMPLEXIDADE INEVITÁVEL PARA OS CIOS, QUE PRECISAM SE 
CERTIFICAR DE QUE IPHONES E IPADS ESTÃO CONECTADOSÀ REDE DE FORMA SEGURA E QUE 
OS DADOS CORPORATIVOS ESTÃO A SALVO 
requisitos de treinamento de M T C . 

Arlin Sorensen, C E O da He-

artland Technology Solutions e 

H T G Peer Groups, é agora um 

membro da Apple Consultants 

Network e esperar obter a certifi-

cação do M T C para um de seus 

engenheiros. Outros membros da 

H T G seriam beneficiados pelo en-

volvimento com a Apple, disse. 

"Esta é uma oportunidade sig-

nificativa para você entrar na área 

da mobilidade à frente da concor-

rência e se tornar o 'guru da mobili-

dade' local que está habilitado a au-

xiliar pequenas e grandes empresas 

a implementarem aparelhos móveis 

em suas redes de maneira segura e 

significativa," disse Sorensen, em 

inscreveu quatro de seus colabora-

dores para fazerem o mesmo. Até 

agora, ele está impressionado com 

o impacto que o M T C teve em seus 

argumentos de vendas. 

"Ele definitivamente ajuda. 

Minha equipe está envolvida no 

pré-venda e tem conversado com 

clientes sobre serviços. Os clientes 

gostam da idéia de que agora há 

um certificado," disse Nielsen. 

O M T C representa uma as-

sociação oficial com a Apple que 

as revendas podem utilizar como 

marketing e muitas estão buscando 

esta oportunidade. "Vamos colo-

car isto em nosso site. E por meio 

de mala direta, vamos informar 

a todos que, se tiverem aparelhos 

prise, que foi para a Apple em ju-

nho como gerente de aplicativos de 

negócios da App Store e Mac App 

Store; e Steve Lieberman, gerente 

de revendas corporativas norte-

-americanas da Apple, que foi para 

a Apple em setembro depois de tra-

balhar 15 anos na HP, onde teve 

diversos papéis no canal de vendas 

de storage. 

A APPLE REALMENTE ESTÁ 
ENTRANDO COM TUDO NO 
CANAL? 

"A Apple foi um pouco ausente 

no canal por muito tempo, mas ago-

ra está crescendo sua capacidade e o 

canal está evoluindo," disse a fonte, 

que pediu para não se identificar. 

dem as necessidades do canal pode 

ter um impacto imediato e profun-

do, mas devemos aguardar para ver 

os resultados. 

O que temos agora é que as re-

vendas estão prontas para dar cré-

dito à Apple por reconhecer que o 

canal pode se especializar, mesmo 

que não esteja totalmente conven-

cido que obter o certificado M T C 

irá se traduzir em mais serviços de 

iPhone e iPad. 

"Não estamos certos sobre o 

que isto realmente significa," disse 

Sorensen, da Heartland. "Cada vez 

mais nossos clientes SMB estão uti-

lizando iPhones e iPads, então acre-

ditamos que há uma oportunidade. 

Mas vamos esperar para ver." H33 
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Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 337, p. , 2ª Quizena de out. 2011. 




