
Estamos já em 2018 e o Global Partner Program está no auge, assinalando tempos de crescimento 
na Xerox e uma altura ideal para encontrar o seu nicho no mercado fértil das PME. Com um vasto 
portefólio de equipamentos premiados, novos investimentos em tecnologia e avanços para crescer 
no mercado das PME, a Xerox lidera o caminho para que tenha o seu melhor ano de sempre.
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Estrutura do Programa
O Xerox Global Partner Program (GPP) unifica os processos 
administrativos para simplificar as interações dos Parceiros e 
facilitar a forma como fazemos negócio. As vantagens aumentam 
com o valor oferecido aos seus clientes e com o seu nível de Xerox. 
O programa alinha-se com eixos de mercado distintos:

Concessionários – Especialistas monomarca dedicados à venda 
de produtos e serviços Xerox®. Os Concessionários são especialistas 
em gestão de documentos e com capacidade para fornecer a 
gama completa de tecnologia de hardware, software, serviços 
geridos e soluções financeiras. Com o apoio da Xerox, também 
podem oferecer suporte técnico e pós-venda.

Parceiros em Tecnologia Documental – Uma rede de 
revendedores autorizados a revender produtos e serviços Xerox® e 
que pode oferecer opções de suporte onde se incluem os serviços 
de gestão de impressão (MPS) Xerox® assim como acesso aos 
serviços técnicos, financeiros e de suporte a soluções da Xerox®.

Fornecedores de Soluções – Especialistas em tecnologia que 
oferecem soluções informáticas para as empresas. Parceiros 
que oferecem a gama completa de impressoras de escritório e 
impressoras multifuncionais A4 Xerox® e respetivos consumíveis. 
Podem também oferecer os nossos serviços PagePack (custo 
por página).

Parceiros de Volume – um revendedor, tipicamente baseado 
na web ou telefone, que abrange um vasto leque de produtos 
e tecnologia para as empresas, incluindo a gama completa de 
impressoras de escritório Xerox® e consumíveis e impressoras 
multifuncionais A4. Também vendem serviços pós-venda 
Xerox selecionados.

Níveis de subscrição
O Xerox GPP é constituído por três níveis de fidelização. Os 
seus benefícios aumentam com o crescimento dos seus 
negócios Xerox. Obtenha vantagens e benefícios à medida que 
desenvolve conhecimentos avançados em vendas, se empenha 
no planeamento conjunto de negócios e vende proactivamente 
soluções Xerox®.

Registado – Este é o ponto de entrada de uma Parceria com a 
Xerox. No momento do registo, os parceiros obtêm acesso limitado 
ao portal de parceiros e acesso a benefícios básicos, utilitários e 
outros recursos. Para construir uma parceria duradoura e cada vez 
mais proveitosa, e conquistar mais vantagens com o programa 
GPP, inscreva-se para ser um Program Partner.
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*O gráfico demonstra as vantagens relativas de cada nível de acordo com go to market. O acesso a produtos e benefícios varia consoante o direcionamento para o mercado.

Peça a inscrição  
no GPP e comece  
a vender

Compromete-se com:
• Plano de Negócio
• Vendas anuais

Recebe:
• Formação
• Descontos
• Será incluído no 

Localizador de 
Parceiros

Silver Aumento das 
capacidades

Compromete-se com:
• Plano de Negócio
• Formação
• Nível de desempenho
• Compromisso de 

vendas anuais
• Especialização

Recebe:
• Formação
• Descontos
• Será incluído no 

Localizador de 
Parceiros

Gold Construção de 
Prática Xerox

Compromete-se com:
• Plano de Negócio
• Formação
• Nível de desempenho
• Compromisso de 

vendas anuais
• Especialização

Recebe:
• Formação
• Fundos conjuntos
• Descontos
• Será incluído no 

Localizador de 
Parceiros

Platinum

Registo para acesso 
ao portal dos 
parceiros

Registado

Silver – O primeiro nível de subscrição dá-lhe acesso a benefícios 
não financeiros e financeiros standard. Os requisitos incluem 
capacidades base demonstradas, um acordo de programa 
assinado e investimento inicial em formação técnica e vendas.

Gold – No nível Gold, os benefícios crescem à medida que o 
seu negócio Xerox também cresce. Os parceiros Gold obtêm um 
acesso mais alargado a benefícios financeiros e não financeiros. 
Os requisitos incluem especialização demonstrada em tecnologia, 
acordo de programa assinado, metas de lucro alargadas, formação 
técnica e em vendas alargada, especialização em serviços e 
desenvolvimento de capacidades.

Platinum – Neste nível de topo, o compromisso dos parceiros 
Platinum perante a Xerox reflete-se nos seus benefícios financeiros 
e não financeiros. Isto inclui diversas áreas de especialização 
que proporcionam a mais vasta gama de acesso a produtos 
e oportunidades de lucro recorrentes. Os requisitos incluem 
especialização demonstrada em tecnologia e assistência, 
acordo de programa assinado, metas de lucro mais alargadas, 
recursos dedicados, formação técnica e em vendas alargada e 
infraestrutura de back office.

Concessionário:
• Advanced Managed  

Print Services
• Aplicações Personalizadas  

e Serviços de Suporte
• Advanced Production
• Digital Colour Production
• Inkjet entry level
• Inkjet continuous feed

Document Technology Partners:
• Advanced Managed  

Print Services
• Authorised Service Provider
• Aplicações Personalizadas  

e Serviços de Suporte
• Advanced Production
• Digital Colour Production
• Inkjet entry level
• Inkjet continuous feed

Solution Providers:
• Authorised Service Provider
• Aplicações personalizadas  

e serviço de suporte

Volume Partners:
• Authorised Service Provider
• Aplicações personalizadas  

e serviço de suporte

Especializações1

Acrescente uma especialidade Xerox para obter uma vantagem 
competitiva e aumente a sua reputação demonstrando a sua 
especialização em soluções, a sua perspicácia e a sua experiência 
em satisfazer os desafios empresariais únicos dos clientes. As 
especialidades opcionais por eixo de mercado são:

1  As especializações variam consoante o país e a região.
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Vantagens do programa2

O Xerox Global Partner Programme inclui vantagens específicas 
consoante o seu nível de fidelização, e estão concebidas para o 
ajudar a ter êxito. Quanto mais elevado for o nível do programa 
que alcançar, mais vantagens possuirá.

Principais vantagens
• Portefólio de produtos: Acesso a produtos com base no go-to-

market e no nível de parceria no programa.
• Portal do Parceiro Xerox: Oferece um ponto único de acesso 

a sistemas Xerox e ferramentas de vendas, treino, marketing, 
administração, suporte técnico, ofertas e ao programa do 
parceiro. Automatização das instalações, colaboração e auto-
serviço ajudam a acelerar e suportar a forma como gere o 
seu negócio.

• Gestor de Parceiro: Contacto Xerox dedicado, partilhado ou 
regional ou equipa de suporte a vendas que tem como objetivo 
ajudar a facilitar a parceria e as oportunidades de vendas.

• Branding Parceiros Xerox: Autorização da parceria para 
otimizar a marca/insígnia Xerox, em conformidade com o nível 
do programa.

• Comunicações com os parceiros: Acesso, através de inscrição, 
a anúncios de programas, incentivos, eventos, webinars e 
formação exclusivos para parceiros através de email, redes 
sociais e newsletters.

Vantagens de venda
• Descontos de preço: Elegibilidade com base no nível 

de parceria.
• Comissões/Descontos: Acesso a cativantes incentivos para 

ajudar a concretizar as vendas.
• Xerox® SMART Centre web: Acesso a ferramentas de vendas, 

análise competitiva e comparações, Configurador de Produtos, 
Gerador de Propostas e Seletor de Produtos e Soluções de 
Escritório, entre outros.

• Finanças e leasing: Acesso a serviços financeiros e opções de 
leasing para ajud ar a minimizar os desafios de cashflow dos 
clientes.

Vantagens da formação e capacitação
• Conhecimentos especiais: Obtenha conhecimentos e 

capacidades para aumentar a sua vantagem competitiva e a 
sua reputação, bem como para reforçar a confiança do cliente 
na sua capacidade para resolver os desafios empresariais únicos.

• Ferramentas de Vendas: Portal de capacitação de campo 
integral com ferramentas que o ajudam a encurtar os ciclos de 
vendas e a melhorar o tempo de resposta.

• Recursos CompTIA: Acesso a recursos para a transformação de 
negócio em auto-serviço (disponível em Inglês).

• Biblioteca eletrónica 24/7: Acesso 24 horas a materiais 
técnicos e ferramentas destinadas aos requisitos técnicos de 
pré-venda e respostas.

• Suporte de capacitação às vendas: Recursos, ferramentas e 
colaterais concebidos para os parceiros, para a sua formação em 
marketing e vendas.

• Formação e Certificação: A formação personalizada e 
estruturada foi criada para se encaixar na sua agenda 
preenchida. Obtenha as capacidades e os conhecimentos de 
que necessita para dar resposta aos desafios de tecnologia de 
documentos dos seus clientes, de forma rápida e eficiente.

• Programa de formação FAST e Impulsionadores3: Um 
percurso de aprendizagem flexível para vendedores iniciados, 
assim como para profissionais de vendas experientes.

Vantagens de marketing
• Fundos para Desenvolvimento do Mercado (MDF)/Co-Op:  

Fundos destinados a apoiar os nossos parceiros mais 
estratégicos a aumentar os seus negócios Xerox. Elegibilidade e 
suporte baseados no nível do programa.

• Localização de parceiros: Recomendações do website Xerox 
baseadas na localização dos parceiros, compromisso com a 
marca e nível do programa.

• Fomentar a procura: Recursos abrangentes destinados 
a simplificar os esforços de marketing dos parceiros com 
vista à geração de oportunidades de venda, ao aumento da 
notoriedade e cativação de potenciais clientes com conteúdos 
de valor acrescentado.

• Sindicação do website: Conteúdos sempre atualizados 
sindicados automaticamente para o seu website. Certifique-se 
de que tem disponível informação atualizada e exata para os 
clientes de forma a que estes o contactem. Inclui SEO e links do 
site xerox.com para o seu site.

• Centros de inovação: Elegibilidade para usar os Centros 
de Inovação Xerox para cativar clientes/potenciais clientes. 
Pré-visualização em primeira mão de inovadores produtos e 
soluções Xerox®, com acesso a uma vasta gama de recursos de 
engenharia, marketing, comerciais e executivos.

• Redes Sociais a pedido: Melhore a sua presença nas 
plataformas de redes sociais e ganhe o direito a aceder à 
PureChannel Apps Platform.

2  Sujeito a disponibilidade por região e país baseado no nível subscrição e outros critérios de elegibilidade. 
Nem todos os recursos estão disponíveis em todos os idiomas.

3  Apenas disponível para direcionamentos de mercado de Concessinários e DTPs.
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Próximo passo
Para mais informações acerca das vantagens e requisitos do 
programa, convidamos os atuais Parceiros Xerox a visitarem o novo 
Portal dos Parceiros: partnerportal.xerox.com

Contacte o seu Gestor de Parceiro para mais informações. 

Os novos parceiros podem registar-se em: partnerportal.xerox.com

Quando a sua inscrição for aceite, obterá acesso ao Portal de 
Parceiros Xerox e receberá informações sobre como progredir ao 
longo dos níveis do programa, com vista a melhorar a sua relação 
comercial com a Xerox e obter vantagens acrescidas.

Acerca da Xerox
A Xerox é uma empresa líder em tecnologia avaliada em 11 mil 
milhões de dólares que inova a forma como o mundo comunica, 
se liga e trabalha. A nossa experiência é mais importante do 
que nunca, pois qualquer que seja a dimensão do cliente este 
procura melhorar a produtividade, maximizar a rentabilidade e 
aumentar os índices de satisfação. Fazemos isto para pequenas e 
médias empresas, grandes empresas, governos, fornecedores de 
comunicações gráficas e para os nossos parceiros que os servem.

Compreendemos o que está no centro do trabalho – e todas as 
formas que pode assumir. Abraçamos o mundo cada vez mais 
complexo do papel e do digital. Escritório e mobilidade. Pessoal e 
social Todos os dias por todo o mundo – em mais de 160 países 
– a nossa tecnologia, o nosso software e os nossos colaboradores 
navegam com sucesso nessas interseções. Automatizamos, 
personalizamos, embalamos, analisamos e tornamos a informação 
segura para manter os nossos clientes em movimento a um passo 
acelerado. Para obter mais informações, visite www.xerox.com.


