
Programa Alliance Partner NetSuite
Aproveite o SuiteLife com o ERP líder em nuvem

O Programa Alliance Partner NetSuite 
oferece excelentes oportunidades de crescimento para 
integradores de sistemas globais e regionais, além de 
empresas de consultoria financeira e empresarial e 
fornecedores de consultoria de TI.

Ele é aberto a provedores de serviços que atendem aos 
requisitos mínimos regionais1 e oferece uma combinação 
dos seguintes serviços nas áreas de ERP, EPM, PSA e CRM:

• Serviços de implementação ágeis e eficazes, que levam 
a um rápido retorno sobre o investimento para nossos 
clientes em comum.

• Soluções repetíveis para pequenas, médias e 
grandes organizações.

• Conformidade regulatória, consultoria tributária e 
de auditoria.

• Seleção e orientação de sistemas comerciais e financeiros.

Esses serviços são oferecidos em um núcleo da plataforma 
em nuvem NetSuite e aplicações SaaS, atendendo à alta 
demanda por aplicações inovadoras que promovem a 
agilidade dos negócios e oferecem um tempo de 
retorno excepcional.

Bem-vindo ao SuiteLife 
Ao participar do Alliance Partner NetSuite, você
aproveitará o SuiteLife, nosso programa de engajamento 
de última geração. Com o SuiteLife, os parceiros adquirem 
de maneira rápida e fácil o conhecimento e a experiência 
necessários para ajudar os clientes a ter sucesso, diferenciar 
suas práticas e expandir seus negócios.

Quais são alguns dos outros benefícios que os 
parceiros Alliance NetSuite notam?

• Amplie sua base de clientes 
O NetSuite ajuda você a expandir rapidamente sua base 
de clientes, ao permitir que clientes mútuos automatizem 
os processos de gerenciamento de negócios, reduzam os 
custos de TI e de manutenção, tomem decisões assertivas 
e melhorem a colaboração.

• Expanda suas ofertas de serviços e funcionalidades 
Você pode desenvolver e ganhar experiência2 no ERP 
NetSuite e em outros produtos adjacentes, como Planning 
and Budgeting. Ao ganhar experiência em algo novo, os 
Parceiros Alliance NetSuite podem expandir seus esforços 
de marketing utilizando logotipos de programas de 
parceiros específicos de um conhecimento.3
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• Aumente seu fluxo de receita 
Capitalize as oportunidades de venda cruzada de 
seus produtos e serviços enquanto escalona seus 
principais ativos e metodologias para ajudar os clientes a 
selecionar, implementar e/ou otimizar continuamente a 
solução número um de ERP em nuvem da NetSuite.

O que é necessário para se tornar um Parceiro 
Alliance NetSuite de sucesso? 
A diversificada comunidade de Parceiros Alliance 
NetSuite oferece uma gama de serviços e soluções 
complementares, compartilhando, ao mesmo tempo, uma 
visão comum para acelerar o sucesso do cliente. Nossos 
parceiros de maior sucesso adotam a abordagem de:

• Inovação que prioriza a nuvem 
Os parceiros Alliance NetSuite devem ter práticas ativas 
para ajudar os clientes a alcançar a transformação 
digital através de inovação que prioriza a nuvem, 
juntamente com um sólido conhecimento prático de 
sistemas financeiros, contábeis e de CRM. O programa de 
treinamento e as certificações baseadas em funções da 
NetSuite ajudam a reforçar sua experiência para entregar 
soluções transformacionais mais rapidamente.

• Recursos dedicados de parceiros 
Os Parceiros Alliance NetSuite que criam uma prática 
dedicada de NetSuite, com produtos certificados e 
credenciais autorizadas do setor, se beneficiam de uma 
colaboração mais próxima no desenvolvimento de 
capacidade, planejamento de negócios, compromissos 
de vendas conjuntas, estratégias de entrada no mercado 
e soluções proprietárias de PI. O compromisso compensa 
com mais oportunidades e retorno mais rápido sobre o 
seu investimento.

• Principais metodologias/práticas 
O Programa Alliance Partner NetSuite oferece uma 
grande variedade de oportunidades para aplicar suas 
metodologias comprovadas aos desafios dos 
clientes NetSuite. 

O treinamento NetSuite capacita você a alinhar suas 
principais práticas com nossa metodologia de 
engajamento do cliente SuiteSuccess para oferecer 
soluções de classe empresarial em setores específicos.

Quais são algumas das melhores práticas para 
ajudar a promover um negócio NetSuite próspero? 
Os Parceiros Alliance NetSuite mais bem sucedidos da 
Oracle focam nas seguintes áreas para maximizar o 
sucesso para suas empresas e seus clientes:

• Especialidade vertical/do setor 
Os Parceiros Alliance NetSuite de sucesso focam nos 
principais setores em que podem aproveitar melhor 
seu domínio e sua experiência em customização de 
produtos, para oferecer soluções e serviços de valor 
agregado a um mercado vertical específico. O NetSuite 
complementa sua especialidade com nossas soluções 
do setor que ajudam seus clientes a estarem preparados 
mais rapidamente com a gestão de negócios em nuvem.

• Soluções e serviços repetíveis 
Aproveite a funcionalidade de desenvolvimento 
fornecida por meio de sua participação nos programas 
relevantes. Aumente sua receita com ofertas que 
estendem seus serviços e/ou o ambiente NetSuite de um 
cliente com automação extra e funcionalidade discreta. 
Desenvolva e faça venda cruzada de BPO ou ofertas 
de serviços gerenciados em contabilidade, tributação/
auditoria, CRM e outras áreas.

• Estratégia focada na entrada no mercado 
Um plano de ação e/ou estratégia de vendas focada, 
que esteja alinhada à sua especialização vertical/
do setor, é um princípio fundamental adotado pelos 
Parceiros Alliance de sucesso. Essa estratégia de entrada 
no mercado deve estar alinhada com os recursos do 
programa Alliance Partner NetSuite no país que vendem 
de forma eficiente e eficaz, com a equipe de vendas de 
campo NetSuite da Oracle.
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Benefícios do programa4 
O Programa Alliance Partner NetSuite recompensa seu 
investimento e desempenho com benefícios líderes do 
setor para ajudar você a maximizar o sucesso no 
seu negócio.

Para mais informações sobre como participar do Programa 
Alliance Partner NetSuite, envie sua dúvida para nsgbu_
alliancepartners_ww_grp@oracle.com ou acesse a página 
do Programa Alliance Partner.

Benefícios financeiros

Reembolso de referência5 10%

Desconto de treinamento 30%

Benefícios de vendas e marketing

Apoio a desenvolvimento ✓

Acesso ao Portal de Parceiros ✓

Registro de leads em tempo real ✓

Uso de logotipos e marcas
comerciais NetSuite ✓

Campanhas de co-marketing ✓

Contas de Demonstração6 ✓

Benefícios técnicos

Contas de Desenvolvimento6 ✓

Treinamento de pré-lançamento ✓

Cronogramas e documentação
de pré-lançamento ✓

Webinars de produtos ✓

Requisitos do programa

Experiência

Experiência em 
contabilidade, finanças, 
ERP, HCM, comércio, 
PSA, EPM, CRM e
aplicações de email
marketing

Equipe dedicada Tamanho mínimo de seis
em prática inicial

Taxa do Programa Partner Com base no nível de
membro do SuiteLife7

Taxa de treinamento 
e habilitação Incluída no SuiteLife

1 Entre em contato com a Oracle NetSuite para discutir os requisitos mínimos regionais específicos aplicáveis ao seu território.
2 Sujeito aos critérios de qualificação descritos nas Diretrizes do Programa Alliance Partner NetSuite.
3 Sujeito ao Horário de Implementação descrito nas Diretrizes do Programa Alliance Partner NetSuite.
4 Sujeito a termos e condições adicionais conforme descrito no Contrato Alliance Partner NetSuite e nas Diretrizes associadas do Programa 

 Alliance Partner.
5 Aplicam-se os termos e condições de reembolso de referência.
6 O uso das Contas de Demonstração e de Desenvolvimento é limitado com termos e condições adicionais.
7 Consulte a folha de dados do SuiteLife para mais informações e entre em contato com o Gerente do Alliance NetSuite para se informar sobre a 
  taxa do programa.
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