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Bem-vindo à família!

Obrigado por assinar o Embedded
Solution Agreement (ESA). Prepare-se
para a inovação. Você começou a jornada
para criar sua própria Propriedade
Intelectual (PI), aproveitando a tecnologia
de ponta da IBM que é bastante
requisitada pelos clientes atuais.
Este guia apresenta todas as
informações de que você precisa para
aproveitar seu ESA ao máximo.
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O modelo do ESA permite que os parceiros tecnológicos como você aproveitem
a tecnologia de ponta da IBM com padrões de código aberto e a combinem com
sua própria propriedade intelectual (PI). Dessa forma, você pode oferecer uma
solução completa aos seus clientes, usando sua marca, seus termos e suas
condições.
Com um ESA, é possível:
Acelerar seu ciclo
de vendas

Acessar as ofertas da IBM
por um preço competitivo

Aumentar
o potencial de lucro

Ter proteção para
upgrades

Aproveitar a tecnologia e a
especialização da IBM

Acessar fundos de co-marketing para alcançar
novos clientes e aumentar as vendas
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Benefícios para ajudar você a
desenvolver mais rapidamente

Benefícios para ajudar você a
vender de forma mais inteligente

Créditos da
IBM Cloud

Promova casos de sucesso
dos clientes

Demonstrações e ambientes
de simulação de SaaS

Seja reconhecido por vendedores,
clientes e BPs da IBM

Vouchers e descontos
educacionais

Fundos de
co-marketing

Validação de
soluções

Aproveite o mercado da
IBM Cloud

Assistência no desenvolvimento
de soluções

Clique aqui para saber
mais sobre o ESA
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Encontre um resumo dos benefícios mais
recentes por nível de associação aqui.
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Os benefícios de alto valor dos níveis
do programa aumentam conforme
você avança
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Como resgatar benefícios

Aprender e desenvolver

Benefícios dos níveis do programa

Anunciar e vender

Representação e suporte

Aprimorado

Descrição dos benefícios
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Silver

Registered

Gold

Mesas redondas com executivos seniores IBM

3 meses

Consulta com especialista técnico

12 meses

Descontos
ntos para patrocínio de eventos
Suporte concierge do PartnerWorld

Créditos da IBM Cloud
Voucher de descontos educacionais
Marca do Parceiro Comercial
Localizador de Parceiros Comerciais (BPs)
Casos de sucesso dos clientes

5% de desconto, até $ 3.500

10% de desconto, até $ 5.000

Acesso prioritário, opção 2

Acesso prioritário, opção 1

Por indicação

Programa executivo de parceria

1ª prioridade

$ 1.500 por ano1

$ 3.000 por ano

$ 4.500 por ano

$ 6.000 por ano

2 vouchers de teste1

4 vouchers de teste e 1 de evento

6 vouchers de teste e 2 de evento

8 vouchers de teste e 3 de evento

Registrado1

Prata

Ouro

Platina

4ª prioridade1

3ª prioridade

2ª prioridade

1ª prioridade

Em anos alternados1

Em anos alternados

1 por ano

2 por ano

Digital Content Marketing
Inteligência competitiva e de mercado
Fundos de co-marketing
1

Para BPs Registrados com capacidade comprovada (solução verificada, serviço verificado ou autorização de revenda). Estas informações estão sujeitas a alterações periódicas pela IBM, sem aviso prévio. Maio de 2019

** Todos os valores apresentados estão em dólar.
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Platinum
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Descrição dos benefícios
Desenvolva mais
rapidamente
Consulta técnica especializada
Acesso aos especialistas da IBM (technical
architects, Distinguished Engineers), que
oferecem consultoria para o desenvolvimento
e o design de um projeto de solução para o
cliente, alinhado às competências.

Programas elegíveis

Créditos da IBM Cloud

Recursos

Os créditos da IBM Cloud permitem que você
aprenda e desenvolva habilidades e soluções
da IBM Cloud, com acesso a mais de 130
serviços de cloud líderes no segmento de
mercado. O nível do prêmio dobra para os
compradores do Value Package.

Vouchers de descontos educacionais
Vouchers de desconto que reduzem os
custos dos testes de Certificação IBM e
de eventos da IBM, como Think,
PartnerWorld at Think, Technical
Universities selecionadas e novos cursos
on-line de Design Thinking. Os Value
Packages incluem um voucher adicional.

IBM Garage™
Uma abordagem ousada e abrangente de
inovação e transformação, que reúne
designers e desenvolvedores com as partes
interessadas de sua empresa e de sua TI
para a rápida criação e dimensionamento
de novas ideias que podem afetar sua
empresa significativamente.
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Venda de forma mais inteligente
Descontos para patrocínio de
eventos
Aproveite os descontos para patrocínio de
eventos globais elegíveis da IBM e promova
sua empresa. Eles incluem eventos como
IBM Think,IBM Iot Exchange e Technical
Universities selecionadas.

Marca do parceiro comercial
Diferencie sua empresa no mercado com as
marcas de Parceiro Comercial IBM.

Caso de sucesso dos clientes
Trabaje con IBM para producir y promover
estudios de casos profesionales sobre los
éxitos de sus clientes a partir de sus
referencias de clientes aprobados.

Digital Content Marketing
Conjunto integrado de ferramentas de
marketing para gerar oportunidade de venda
— com organização de conteúdo da Web,
marketing por e-mail e automação social.
Para todos os parceiros, a elegibilidade
começa com 2.500 créditos de e-mail.

Inteligência competitiva e de
mercado
Acesse informações competitivas de marketing
e relatórios de analistas da IBM para tomar
decisões de negócios e estratégias baseadas
em fatos e fechar mais negócios.
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Fundos de co-marketing
Os fundos de co-marketing compensam
suas despesas com marketing para
impulsionar as atividades de geração de
demanda de suas soluções, produtos e
serviços IBM.

Suporte a vendas competitivas
Melhore as taxas de negócios
fechados com a assistência de
vendas do IBM Competitive Project
Office (CPO).

Business Partner Connect
Permite que você explore a
experiência, o talento e a
especialização do ecossistema mais
amplo de Parceiros IBM para fechar
lacunas, aumentar o valor gerado aos
clientes e desenvolver
sua empresa.

Representação e
suporte

Mesas redondas com
executivos seniores da IBM

Reúna-se com a liderança sênior da
IBM para discutir tendências e
oportunidades.

Suporte concierge do
PartnerWorld
Ganhe acesso rápido à sua equipe
exclusiva de suporte a Parceiros
Comerciais, que responderá dúvidas
sobre sua associação.

Partnership Executive Program
Ajuste sua estratégia de negócios e
seus planos de implementação com
um mentor executivo da IBM.
Representante do nível Silver por
indicação

Para saber mais sobre esses
benefícios, fale com seu
representante
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ESA Growth Funds
Ferramentas para desenvolver sua
empresa
Programas elegíveis
Recursos
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passos
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Confirme a associação ao
PartnerWorld

Consulte os créditos de
cloud disponíveis

Preencha o perfil do PartnerWorld
para personalizar sua experiência

Veja se você é elegível aos
fundos de co-marketing do ESA

Lista de verificação
ESA Growth Funds
Ferramentas para desenvolver sua
empresa
Programas elegíveis
Recursos
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Faça o treinamento de Verificação e
Integridade ou assine o Contrato IBM
Business Partner de Parceria Comercial
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ESA Growth Funds
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O ESA Growth Funds ajuda você a alcançar novos clientes e a aumentar as vendas
de suas soluções que incorporam software IBM. Você recebe 50% de reembolso
por atividades de marketing elegíveis, como:

Lista de verificação
ESA Growth Funds
Ferramentas para desenvolver sua
empresa
Programas elegíveis

Marketing
digital

Telemarketing e
agendamento de reuniões

Marketing
de eventos

Publicidade

Criação de
conteúdo

Marketing
direto

Taxas de
agenciamento

Listas de clientes
potenciais

Recursos

13

Guia do ESA para Parceiros Comerciais IBM | IBM América do Norte/© 2020 IBM Corporation

Boas-vindas

Elegibilidade ao ESA Growth Funds*
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Lista de verificação

Você será elegível ao ESA Growth Funds se:

ESA Growth Funds
Ferramentas para desenvolver sua
empresa

Tiver um ESA

Tiver no mínimo US$ 1.000 em
receita do ESA nos últimos 12 meses

For membro do
PartnerWorld

Realizar o treinamento de
verificação e integridade

Programas elegíveis
Recursos

*Para a execução internacional, as despesas com marketing digital e outras podem ser incorridas em qualquer
país. O marketing de eventos é elegível, mas converse com seu gerente de programa ESA Growth Funds desde o
processo de planejamento para garantir a conformidade.
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O guia de co-marketing da IBM é seu melhor recurso para
todos os aspectos relacionados a co-marketing, como:

Lista de verificação
ESA Growth Funds
Ferramentas para desenvolver sua
empresa
Programas elegíveis

Despesas
elegíveis

Comprovação de
desempenho obrigatória

Solicitar e enviar um requerimento
para ESA Growth Funds

Baixe o guia de co-marketing
da IBM aqui.

Recursos

Leia o guia de co-marketing na íntegra e entre em contato com o gerente do
programa ESA Growth Funds logo ao início do processo para garantir que todas
as suas atividades de marketing sejam elegíveis. Se não souber algo, pergunte!
Para dar os primeiros passos, envie um e-mail para: nacomktg@us.ibm.com
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Co-marketing
Center (CMC)

Business
Partner Connect

Referências de
clientes IBM

My Sales
Activity (MySA)

Seismic

My Digital Marketing

Programas elegíveis
Recursos
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elegíveis

Recursos

17

Guia do ESA para Parceiros Comerciais IBM | IBM América do Norte/© 2020 IBM Corporation

Boas-vindas

Visão geral de programas elegíveis

Visão geral do programa
Benefícios
Primeiros passos

Estes são alguns programas nos quais você poderá se interessar se
quiser desenvolver uma nova solução.

Programas elegíveis
Visão geral
Think Build Grow
IBM Partners
IBM Startup
Recursos

Think Build Grow

IBM Startup
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IBM Partners
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Think Build Grow
Think Build Grow é um programa revolucionário que ajuda você a resolver
problemas complexos, aplicando soluções IBM Cloud e orientadas por IA.
O programa acelera a transformação dos negócios, orientando você
durante toda a jornada com créditos gratuitos da IBM Cloud, padrões de
código, hackathons, suporte técnico, orientações sobre design,
estratégias de lançamento no mercado e outros incentivos. Ele também
permite que sua empresa se exponha a clientes e segmentos de
mercado, lançando suas soluções nos principais eventos do segmento
de mercado, como o Think.
Saiba mais sobre o Think Build Grow.

19

Guia do ESA para Parceiros Comerciais IBM | IBM América do Norte/© 2020 IBM Corporation

Boas-vindas
Visão geral do programa
Benefícios
Primeiros passos
Programas elegíveis
Visão geral
Think Build Grow
IBM Partners
IBM Startup
Recursos

IBM Partners
Ofereça inovação e valor aos seus clientes, integrando suas
soluções às principais tecnologias IBM Cloud do segmento de
mercado. Usando seus créditos gratuitos da IBM Cloud, é possível
acessar mais de 130 serviços, como o IBM Watson, IBM Analytics
e IBM Security.
O uso das tecnologias IBM para implementar e gerenciar suas
soluções reduz os custos. O IBM Partners oferece acesso a
especialistas que ajudam você a integrar tecnologias e serviços
essenciais. E, ao associar-se à nossa equipe de vendas e ao
vender por meio de nossos canais, é possível expandir seu
alcance global e encontrar novas formas de monetizar seus
negócios.
Saiba mais sobre o desenvolvimento com o IBM Partners.
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IBM Startup
O Startup with IBM ajuda a colocar sua empresa no caminho certo
para o crescimento transformador. Com acesso a mais de 130
serviços de ponta, como Watson, IBM Blockchain, Analytics e
Security, as startups podem ter acesso a créditos da IBM Cloud,
especialistas e tecnologias de nível empresarial, que as ajudam a
resolver problemas reais e a lançar seus produtos no mercado com
mais rapidez.
Além disso, depois de concluir o Startup with IBM, você poderá ser
elegível a participar do programa global de parceria da IBM, que
oferece acesso a orientações de especialistas, soluções inovadoras
e a capacidade de vender por meio de nossos canais de vendas
globais.
Saiba mais sobre o IBM Startup.
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Recursos
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IBM Skills
Gateway

Cognitive
Class

Cursos para
desenvolvedores IBM

Validações
técnicas IBM
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Marca do Parceiro
Comercial IBM

Guia de
co-marketing IBM

Eventos para
parceiros IBM

IBM
PartnerWorld

Perguntas frequentes
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O que é ESA?

Como posso ser indicado pela equipe de aceleração?

ESA significa Embedded Solutions Agreement (contrato
de soluções integradas).O modelo do ESA permite que
os parceiros de tecnologia aproveitem a tecnologia de
ponta da IBM com padrões de código aberto e a
combinem com sua própria propriedade intelectual
para oferecer uma solução completa a seus clientes,
usando sua marca, seus termos e suas condições.

Nossa equipe de aceleração analisa constantemente
parceiros individuais e seu potencial de crescimento
com a IBM.

Eu recebi créditos de cloud do programa IBM
Partners; ainda poderei receber créditos adicionais?

Como posso ser promovido ao próximo nível?

Infelizmente, você não se qualificará aos créditos de
cloud anuais desse ano quando concluir o programa IBM
Partners. No entanto, você se qualificará novamente no
ano seguinte.
O que é um plano de parceria?
Um plano de parceria descreve como você vai
trabalhar com a IBM. Ele pode incluir elementos
como metas, benefícios, ferramentas, entre
outros.
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Todos os meses, nós analisamos a situação dos
parceiros e determinamos quem se qualifica para
promoção ao próximo nível. Fique de olho em sua
caixa de entrada para ver quando será promovido!

© Copyright IBM Corporation 2020. Todos os direitos reservados. As informações contidas neste material são apresentadas apenas para fins informativos e são fornecidas NO ESTADO EM QUE
SE ENCONTRAM, sem garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas. Qualquer declaração de objetivos representa a intenção atual da IBM, está sujeita a alterações ou retratações e
representa apenas metas e objetivos. IBM, o logotipo IBM e outros produtos e serviços da IBM são marcas comerciais da International Business Machines Corporation nos Estados Unidos, em
outros países ou em ambos. Outros nomes de empresas, produtos ou serviços podem ser marcas comerciais ou marcas de serviço de terceiros.
Declaração de boas práticas de segurança: a segurança de sistemas de TI envolve a proteção de sistemas e de informações por meio de prevenção, detecção e resposta ao acesso inadequado
de dentro e de fora da sua empresa. O acesso indevido pode resultar em alteração, destruição, apropriação indébita ou uso incorreto de informações, ou pode causar danos ou resultar no uso
indevido dos seus sistemas, inclusive
para uso em ataques a terceiros. Nenhum sistema ou produto de TI deve ser considerado completamente seguro e nenhum produto, serviço ou medida de segurança pode ser completamente
efetivo na prevenção contra o uso ou acesso inadequado. Os sistemas, produtos e serviços da IBM foram desenvolvidos para fazer parte de uma abordagem de segurança legal e abrangente, o
que implicará, necessariamente, em procedimentos operacionais adicionais e poderá exigir que outros sistemas, produtos ou serviços sejam mais eficazes. A IBM não garante que sistemas,
produtos ou serviços estarão imunes, ou tornarão sua empresa imune, à conduta mal-intencionada ou ilegal de terceiros.
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