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Em busca da rentabilidade perdida, a cadeia de TI define regras mais amigáveis para agilizar 
negócios de hardware e software.  
 
Contrato assinado e dinheiro no bolso. Esses são os motivadores principais para a nova fase de 
relacionamento entre grandes fabricantes e canais no País. Marcada por conflitos históricos, a 
relação dos integrantes da cadeia de Tecnologia da Informação vive um momento particular. Em 
um cenário de orçamentos apertados, usuários exigentes e margens reduzidas, fornecedores, 
integradores, distribuidores e revendas decidiram unir forças para sobreviver.  
 
O mais surpreendente do processo é que a transformação ultrapassou a barreira dos novos 
negócios - a conquista das pequenas e médias empresas - para chegar a um território até então 
demarcado com bandeiras proprietárias: as grandes corporações. Até bem pouco tempo 
impensável, delegar poderes aos canais nesse filão é uma estratégia que começa a ser bem-vinda 
nos grandes fornecedores, sejam eles de hardware ou software. E com uma característica 
importante e singular. Exclusividade é palavra eliminada do dicionário atualizado do setor.  
 
O vice-presidente de vendas indiretas da Oracle do Brasil, Cyro Diehl, não disfarça o porquê da 
mudança. "Os canais se especializaram e detêm o conhecimento da demanda dos clientes. Eles 
sabem que são elementos importantes para a conclusão de um negócio e querem dinheiro", diz. 
"Em contrapartida, os fornecedores almejam aumentar o ticket médio de partic ipação. É um 
negócio muito bem definido para todas as partes", sentencia.  
 
Até o final desse mês, a Unisys nomeará cinco canais que passarão a ser responsáveis pela venda 
dos servidores corporativos ES7000, nas verticais nas quais a fabricante atua: Setor público, 
Finanças, Telecomunicações, Comércio e Indústria, Aviação e Mídia. À frente do projeto está o ex-
IBM Brasil e ex-SempToshiba, Hélio Tapigliani. O executivo diz que a mudança é motivada por 
uma série de fatores, entre eles, a necessidade de capila ridade e o acesso a uma mão-de-obra 
especializada e não pertencente ao quadro funcional da Unisys.  
 
Em um primeiro momento, explica Tapigliani, a política de canais dedicará atenção especial às 
corporações situadas entre a Bahia e o Rio Grande do Sul. "O ES7000 é um servidor de missão 
crítica e tem um valor importante para quem está num processo de consolidação e reestruturação 
de uso de TI. Os canais vão detectar o potencial de negócios e trabalhar o uso do servidor de 
acordo com a necessidade do cliente", diz o executivo. A meta definida para a área é ambiciosa. A 
expectativa é crescer 25% na área de Systems Technology.  
 
Os orçamentos reduzidos e a necessidade de capilaridade também são razões apontadas pela IBM 
Brasil para a nova etapa de relacionamento com os canais. O diretor de canais da "big blue", 
Armando Toledo, assegura que os parceiros são essenciais para agilizar e acelerar o processo de 
compra na área de TI. "Somar esforços é uma necessidade do mercado mundial. Não seria 
diferente aqui no Brasil", diz. No caso da IBM, o atendimento aos grandes clientes permanece 
monitorado por uma equipe própria de especialistas da "big blue", mas há também a participação 
dos demais parceiros.  
 
Posição diferente tem a vice-presidente do grupo de computação pessoal da HP Brasil, Cristina 
Palmaka. Ela discorda da tese de que a aproximação com os canais aconteça em função de 
redução de custos e cortes de orçamentos. No ponto de vista da executiva, a grande alteração na 
área foi determinada pelo agente central do processo: o cliente. "Ele exigiu um atendimento mais 
sofisticado e determina também com quem quer se relacionar. Há canais que conhecem o 
negócio-fim da empresa tão bem quanto os executivos do primeiro escalão", preconiza Cristina 
Palmaka, da HP.  
 



Sem abandonar a tese da transformação de mercado em função da realidade econômica, Toledo, 
da IBM Brasil, concorda que o cliente tem papel decisivo nessa fase de ligação mais estreita entre 
fornecedor e canal. Ele lembra que o ciclo de venda numa grande empresa pode levar até um ano 
para ser concluído, já que não há mais apenas a escolha de "caixas" de hardware e software. Os 
executivos exigem qualidade, solução e integração. A política casada com integradores de todos 
os portes é a melhor saída para "enxugar" o tempo de assinatura de um contrato. "Aliança é sinal 
de negócio fechado", conclui.O vice-presidente de vendas indiretas da Oracle do Brasil, Cyro 
Diehl, diz que os parceiros da empresa, no caso os ISVs (Independent Software Vendors), 
desenvolveram soluções de nicho que complementam a plataforma da empre-sa. "Caixinha não 
faz mais diferença. O cliente exige profissionalismo e para implementar uma solução, ele quer 
algo que traga resultado para o negócio", destaca.  
 
O marketing desgastou o conceito de solução de valor agregado, admite a vice-presidente do 
grupo de computação pessoal da HP Brasil, Cristina Palmaka. Mas, na prática a soma dos fatores 
hardware, software e especialista de primeira linha ainda faz diferença na conclusão de um 
negócio. Exatamente por isso os canais ganharam novo fôlego. Quem sobreviveu à crise, 
estabeleceu políticas coerentes de aperfeiçoamento de mão-de-obra e reuniu um time de primeira 
linha, cobiçado por todo e qualquer fornecedor.  
 
Dos grandes fabricantes, a Dell é a única que descarta a hipótese de vir a trabalhar com canais ou 
com terceiros. A política da empresa se mantém focada na venda direta e não será alterada em 
função do novo quadro de alianças que começa a surgir na área de TI. Ainda assim, a fabricante 
investe pesadamente para reforçar a área de valor agregado.  
 
O diretor da área de serviços da Dell para a América Latina, Ronaldo Araki, diz que a fabricante 
não se furta a fechar alianças operacionais com outros fornecedores, mas não tem a intenção de 
abrir mão do contato direto com o usuário. "De cada dois servidores vendidos no Brasil, um já é 
comercializado com o serviço de instalação", afirma Araki. "A nossa intenção é agregar cada vez 
mais valor ao negócio do cliente. Por isso, não queremos intermediários no relacionamento".  
 
Questionado se a Dell está caminhando na contramão dos demais concorrentes, o executivo 
assegura que a fabricante sempre optou por trilhar caminhos próprios. Araki admite que o cliente 
corporativo, diante dos budgets menores e da evolução da tecnologia, requer um grau de 
sofisticação elevado dos fornecedores de solução. Nessa linha, a Dell optou por fechar alianças 
com parceiros globais, entre eles a Oracle, a EMC, a Veritas e Red Hat, em Linux.
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Conhecimento e capilaridade fazem a diferença 
Ana Paula Lobo 
  
Os últimos anos não foram fáceis para os canais no Brasil. As políticas dos fabricantes foram 
inflexíveis diante da diminuição das margens e muitos fecharam as portas. Só resistiu quem 
apostou na eficiência e na capacitação técnica do time de profissionais. É esse canal sobrevivente 
que, agora, emerge com o controle de boas contas corporativas e liberdade para escolher com 
quem quer trabalhar.  
 
"O canal descobriu que o usuário é o seu patrão. É ele quem paga a fatura no fim do mês. Não há 
mais dependência do fornecedor. Essa percepção o fortaleceu nas negociações", avalia Adílson de 
Carvalho, diretor Comercial da Network 1, especializada na distribuição de produtos comunicação 
de dados, voz, convergência e segurança. No fechamento de um negócio, as exigências dos 
canais passaram a ser "ouvidas" pelos fabricantes.  
 



Na alegria e na tristeza. Esse é o lema que estreitou o relacionamento dos canais com os clientes 
e proporcionou a guinada na condução dos negócios com os fabricantes, afirma Jackson Schemes, 
presidente da Markway, integradora especializada em soluções corporativas, com atuação no Rio 
de Janeiro.  
 
Os fabricantes sofreram com os solavancos da economia mundial. Todos tiveram, em função da 
queda das vendas, que reduzir o quadro de pessoal para assegurar rentabilidade aos acionistas. 
Uma das áreas mais atingidas foi a de suporte e vários especialistas, em especial os mais técnicos 
e menos voltados para o negócio, foram demitidos.  
 
"Política diferente foi adotada pelos canais. Quem soube enfrentar a crise criou equipes de 
primeira linha. Os clientes exigem serviços de ponta, tarefa que os fabricantes têm dificuldade 
para suprir. A aliança foi a saída para ampliar a receita", diz. Schemes, no entanto, diz que ainda 
não é hora do sucesso subir à cabeça dos canais. "Não há exclusividade de cliente. O provedor de 
serviço que não mantém regularidade na prestação de serviço, corre o risco de ser trocado", diz. 
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