
Programa de Parceria Delinea - América Latina
Junte-se à Delinea para aumentar suas vendas e lucros com um líder  
em Gerenciamento de Acesso Privilegiado e soluções de segurança

Com mais de 180.000 administradores de TI usando nosso software em todo o mundo, a demanda por nossos produtos 
está constantemente aumentando e estamos procurando parceiros dedicados para vender, oferecer suporte e 
ampliar nossas soluções de Gerenciamento de Acesso Privilegiado. Aumente suas vendas e sua fatia de mercado 
oferecendo o melhor valor para o seu cliente para resolver desafios comerciais urgentes envolvendo o gerenciamento 
e a proteção de credenciais de senhas privilegiadas. Com a implementação rápida e a facilidade de uso, seus clientes 
vão entender que as soluções da Delinea são simplesmente indispensáveis.

 Por que o Gerenciamento  
de Acesso Privilegiado  
é necessário?

• Os profissionais de TI e Segurança 
da Informação concordam com 
relação à necessidade de gerenciar 
e auditar suas contas de acesso 
privilegiado, para proteger suas 
empresas.

• De acordo com o relatório de 
investigações de violação de dados 
(Data Breach Investigations Report 
- DBIR) da Verizon em 2021, 61% das 
violações envolviam credenciais 
privilegiadas.

• Um relatório da McKinsey and 
Company estima que o mercado 
de PAM atinja a marca de 2 bilhões 
de dólares em 2022, com um 
crescimento de 13-15% ao ano nos 
três anos seguintes, chegando a $3B 

  Por que se tornar um  
parceiro da Delinea? 

• Ajude seus clientes a resolver os 
desafios de cibersegurança com as 
melhores soluções de gerenciamen-
to de acesso privilegiado do setor.

• Aumente sua base de receita: venda 
mais soluções com margens signi-
ficativas.

• Estamos do seu lado durante cada 
etapa, oferecendo treinamento téc-
nico e em vendas, bem como contas 
demo/de teste gratuitas.

• Oferecemos programas generosos 
de compartilhamento de receitas e 
incentivo a vendas para oportunida-
des em que você fornece  e ganha.

• A Delinea (antiga Thycotic e Centrify) 
é líder reconhecida pelos relatórios 
de análise Gartner, Forrester e Ku-
ppinger Cole.

  Nós facilitamos ainda  
mais o seu trabalho.

• Comparadas com outras soluções 
no mercado, as soluções da Delinea 
são mais simples e rápidas de 
implementar.

• As soluções da Delinea estão 
disponíveis como solução local  
e nativa em nuvem.

• Licenças de teste e demo estão 
disponíveis para mostrar e testar  
o software da Delinea.

• Use nossos modelos de melhores 
práticas para solucionar rapidamen-
te problemas reais de seus clientes.
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• Registro de transações  

e proteção de margem

• Portal de Parceiros da Delinea

• Treinamento técnico e de vendas

• Recursos de marketing e vendas

• Assistência de geração de leads

Principais 
características  
do programa  
de parceiros

Escolha a parceria que está  
mais alinhada com você. 

 Parceiros revendedores da Delinea

Revendedores de valor agregado podem se beneficiar com o nosso modelo de 

vendas em parceria de alto rendimento com um ciclo de vendas previsível e rápido. 

Os revendedores recebem descontos de margem significativos, uma variedade 

de treinamentos e apoio à educação, acesso a um Portal de Parceiros repleto de 

recursos, fundos de marketing conjunto e um programa de recompensa lucrativo.

Se você já atua em vendas e suporte de soluções em nível empresarial de 

infraestruturas de TI, segurança de TI ou conformidade, ou possui uma carteira 

de clientes com demanda por ferramentas de Gerenciamento de Identidade 

e Acesso, fale conosco para descobrir a parceria que mais combina com seu 

negócio.

 Parceiros de provedor de serviços gerenciado da Delinea

Os provedores de serviços gerenciados (Managed Service Providers - MSPs) 

podem oferecer Gerenciamento de Acesso Privilegiado como serviço para seus 

clientes, através de uma oferta de PAM completa para implantações de MSP 

utilizando a tecnologia da Delinea.

 Parceiros de distribuição da Delinea

Como distribuidor de valor agregado, você poderá acessar informações de 

produto, elementos de programa e outras informações importantes, todas 

elaboradas para ajudá-lo a avançar, obter vantagem competitiva e construir  

seu negócio.

Torne-se um parceiro  
hoje mesmo!
delinea.com/partners/partner-application
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Prata Ouro Platina

BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

SUPORTE PARA VENDAS

Acesso ao Portal de Parceiros

Software NFR (demo, apenas para uso de teste)

Software de uso interno (produção, uso não demo) 50% de desconto 50% de desconto 50% de desconto

Ferramentas e suporte de vendas

Acesso ao programa MSP

SUPORTE PARA MARKETING

Distribuição de leads qualificados

Marketing conjunto e suporte

Eventos de webinar personalizados

Fundos de marketing Qualificado Qualificado Qualificado

Listagem no Diretório de Parceiros em www.delinea.com

SUPORTE PARA NEGÓCIOS

Reuniões executivas

Registro de transações e proteção de margem

CAPACITAÇÃO

Treinamento técnico e de vendas online

Treinamento de vendas locais Qualificado Qualificado

REQUISITOS DO PROGRAMA

CERTIFICAÇÃO

Certificação de vendas 1 rep. de vendas 2 reps. de vendas 5 reps. de vendas

Certificação de engenheiro de vendas 1 engenheiro* 2 engenheiros* 5 engenheiros*

Certificação de administrador de Secret Server 2 engenheiros* 5 engenheiros*

REQUISITOS DO NEGÓCIO

Fornecimento de demos de produto

Receita anual da Delinea ($USD) $100.000 $175.000 $300.000

Plano de negócio

Análise de negócios trimestral

Caminho de compras principal via distribuidor** via distribuidor** via distribuidor**

* não podem ser as mesmas pessoas que os Representantes de Vendas Certificados        
** Aplica-se a todos os territórios onde a Delinea tem um distribuidor

© Delinea

A Delinea é líder no fornecimento de soluções de gerenciamento de acesso privilegiado (PAM) que tornam a 
segurança impecável para as empresas híbridas modernas. Com as nossas soluções, as empresas são capazes 
de proteger dados críticos, dispositivos, códigos e infraestruturas de nuvem, ajudando a reduzir o risco, garantir 
a conformidade e simplificar a segurança. A Delinea remove a complexidade e define os limites de acesso para 
milhares de usuários em todo o mundo, incluindo metade das empresas listadas na Fortune 100. delinea.com


