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Envolvimento de clientes do APN (ACE) 
 

1. O que é o programa Interações com clientes do APN? 

 

O programa Envolvimento de clientes da APN (ACE) permite que os parceiros da AWS colaborem 

e realizem vendas conjuntas com a AWS de maneira segura, promovam interações bem-sucedidas 

com os clientes e desenvolvam seu negócio. A participação no ACE fornece aos parceiros da  

AWS uma plataforma para gerenciar o pipeline da AWS que os ajuda ainda mais a promover  

o envolvimento com a AWS e enriquecer o relacionamento com os clientes.  

 

No programa ACE, os parceiros da AWS elegíveis podem receber leads e oportunidades gerados 

pela AWS por meio do ACE Pipeline Manager, além de acesso a recursos de venda e suporte 

técnico (por exemplo, recursos do AWS Compete, recursos do AWS Cloud Economics) a fim de 

gerar receita para os negócios dos parceiros da AWS e acelerar o fechamento de negociações. 

 

2. Quais são os objetivos do programa Interações com clientes do APN? 

 

O programa ACE foi desenvolvido como um mecanismo para aumentar o alinhamento,  

a colaboração e a venda conjunta entre as equipes de contas da AWS e os parceiros da AWS a fim 

de gerar resultados bem-sucedidos com nossos clientes mútuos. Ao fornecer uma apresentação  

à equipe de vendas da AWS para cada oportunidade validada, o ACE possibilita interações entre 

os parceiros da AWS e as equipes de contas da AWS com relação às oportunidades dos clientes, 

independentemente de suas origens, geradas pela AWS ou pelos parceiros da AWS. 

 

3. Quais são os benefícios do ACE para os parceiros da AWS? 

 

Aumente a receita: descubra novas oportunidades de vendas, gere mais receita, acelere as 

negociações e conquiste clientes com a AWS. Com o ACE, os parceiros da AWS conseguem 

demonstrar o valor que oferecem aos clientes da AWS por meio de oportunidades 

compartilhadas, e obtêm acesso a mais oportunidades de vendas casadas, cruzadas e conjuntas 

com a AWS.  

 

Enriqueça o relacionamento com os clientes: trabalhe em conjunto com a AWS para oferecer  

as melhores soluções aos clientes. Realize vendas conjuntas com a AWS para entender melhor as 

necessidades dos clientes e utilizar a experiência da equipe de vendas da AWS a fim de avançar as 

oportunidades dos clientes. 

 

Ganhe incentivos financeiros: tenha acesso aos benefícios e programas para parceiros da AWS 

por meio de um envolvimento mais profundo com a AWS pelo ACE. Ganhe descontos por gerar 

novas oportunidades ao cliente final, acesse o financiamento de desenvolvimento de marketing 

(MDF), os fundos de Aceleração de oportunidades para parceiros e muito mais. 

 

https://aws.amazon.com/partners/programs/ace/
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4.  Como faço para me inscrever no programa Envolvimento de clientes da APN? 

 

O programa Envolvimento de clientes da APN não exige um processo de inscrição. Os parceiros 

da AWS se tornam elegíveis à medida que atendem aos critérios do programa. Veja como você 

pode começar.  

 

Etapa 1: ingresse na Rede de Parceiros da AWS (APN) 

Junte-se gratuitamente à Rede de Parceiros da AWS (APN) criando sua conta na Central de 

Parceiros da AWS.  

Etapa 2: revise os Termos e condições do ACE 

Aceite os Termos e condições do ACE disponíveis na Central de Parceiros > guia My Customers 

(Meus clientes). 

Faça login na Central de Parceiros da AWS. 

 

Etapa 3: compartilhe suas oportunidades 

• Comece sua jornada no ACE compartilhando oportunidades de vendas com a AWS por 

meio do ACE Pipeline Manager, que está disponível na Central de Parceiros > guia My 

Customers (Meus clientes). 

• Atualize regularmente as oportunidades de clientes durante todo o ciclo de vida da 

oportunidade no ACE Pipeline Manager a fim de maximizar a visibilidade para a equipe 

de vendas da AWS. 

 

5.  Quais oportunidades validadas pela AWS são elegíveis para os benefícios do AWS Compete  

e como funciona? 

 

Ao enviar uma oportunidade ao ACE Pipeline Manager, você é aconselhado a informar seu 

cenário competitivo ao gerente ou representante de desenvolvimento de parceiros (PDM  

ou PDR). Para solicitar suporte da equipe do Compete, selecione “Competitive Information” 

(Informações sobre a concorrência) para “Partner Primary Need” (Principal necessidade do 

parceiro) no envio da nova oportunidade. Se o suporte referente à concorrência for realizado  

em uma data posterior, esse campo poderá ser editado no ACE Pipeline Manager quando  

a oportunidade tiver sido validada pela AWS. 

 

O PDM ou PDR oferecerá suporte a você com relação à consulta do cliente e delegará o suporte 

referente à concorrência, quando apropriado. O suporte referente à concorrência também será 

oferecido para oportunidades nas quais você foi envolvido pela AWS. Você trabalhará com o PDM ou 

PDR para definir a situação da concorrência e, se o cenário estiver além do suporte que é possível 

oferecer, o gerente ou representante o encaminhará e envolverá a equipe do AWS Compete. 

 

6.  Como determino minha elegibilidade para o programa Envolvimento de clientes da APN? 

 

De maneira geral, todos os parceiros da AWS têm acesso ao ACE Pipeline Manager para enviar 

oportunidades para validação da AWS. 

 

file:///C:/Users/amdonley/Documents/ACE.PTR.Enablement/Partner%20Central/FAQ.2020/partnercentral.awspartner.com/
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Os parceiros da AWS são elegíveis para receber benefícios do ACE quando atendem aos seguintes 

requisitos do programa de Envolvimento de clientes da APN: 

1) Parceiros de serviço dos níveis Avançado ou Premier da AWS são elegíveis para receber os 

benefícios do ACE quando atendem aos seguintes requisitos do programa de Envolvimento 

de clientes da APN:  

 

• Aceitação dos Termos e condições do ACE. 

• Anúncio ativo no diretório do Partner Solutions Finder (PSF). 

• Compromisso em fornecer atualizações sobre as indicações de interações com clientes da 

AWS (leads e oportunidades) pela aceitação dos Termos e condições do Programa de 

interações com clientes do APN. 

OU 

2) Parceiros de serviço do nível Select da AWS são elegíveis para receber os benefícios do ACE 

quando atendem aos seguintes requisitos do programa de Envolvimento de clientes da APN:  

 

• 10 oportunidades validadas pela AWS*. 

• Anúncio ativo no diretório do Partner Solutions Finder (PSF). 

• Designação do programa de parceiros da AWS: Competência da AWS, Fornecedor de 

serviços gerenciados da AWS, AWS ISV Accelerate, Programa do Setor Público da AWS, 

Prestação de Serviços da AWS, Programa de parceiros do Well-Architected, Programa de 

Preparação para Serviços da AWS, Programa de Startup Global da AWS. 

• Aceitação dos Termos e condições do ACE. 

• Compromisso em fornecer atualizações sobre as indicações de interações com clientes da 

AWS (leads e oportunidades) pela aceitação dos Termos e condições do Programa de 

interações com clientes do APN. 

OU 

3) Os parceiros da AWS nos caminhos de Hardware, Software ou Distribuição são elegíveis para 

receber benefícios do ACE quando atendem aos seguintes requisitos do programa de 

Envolvimento de clientes da APN:  

• Alcançou o estágio de validação no caminho de Hardware, Software ou Distribuição.  

• Aceitação dos Termos e condições do ACE. 

• 10 oportunidades validadas pela AWS*. 

• Anúncio ativo no diretório do Partner Solutions Finder (PSF). 

• Compromisso em fornecer atualizações sobre as indicações de interações com clientes da 

AWS (leads e oportunidades) pela aceitação dos Termos e condições do Programa de 

interações com clientes do APN. 

OU 

https://partnercentral.awspartner.com/ContentFolderPartner?id=0690h0000061bwnAAA
https://partners.amazonaws.com/
https://partners.amazonaws.com/
https://aws.amazon.com/partners/programs/
https://partnercentral.awspartner.com/ContentFolderPartner?id=0690h0000061bwnAAA
https://partnercentral.awspartner.com/ContentFolderPartner?id=0690h0000061bwnAAA
https://partners.amazonaws.com/
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4) Os parceiros de treinamento do nível Avançado são elegíveis para receber benefícios do ACE 

quando atendem aos seguintes requisitos do programa de Envolvimento de clientes da APN:  

• 10 oportunidades validadas pela AWS*. 

• Anúncio ativo no diretório do Partner Solutions Finder (PSF).  

• Aceitação dos Termos e condições do ACE. 

• Compromisso em fornecer atualizações sobre as indicações de interações com clientes da 

AWS (leads e oportunidades) pela aceitação dos Termos e condições do Programa de 

interações com clientes do APN. 

*Últimos 12 meses.  

7.  Em quais regiões o Programa de interações com clientes do APN está disponível? 

 

O programa Envolvimento de clientes da APN está disponível globalmente. Todos os parceiros 

da AWS podem enviar oportunidades (indicações de parceiros) no ACE Pipeline Manager, guia 

“My Customers” (Meus clientes) da Central de Parceiros, e podem se tornar elegíveis para outras 

duas propostas do programa, indicações de leads e indicações de oportunidades da AWS.  

 

8.  Qual financiamento estará disponível para o programa Envolvimento de clientes da APN? 

 

O Programa de interações com clientes do APN não garante financiamento para todas as 

oportunidades geradas pelo parceiro ou pela AWS. No entanto, o envio de oportunidades é um 

requisito para ser elegível para os benefícios de financiamento disponíveis por meio dos 

programas de financiamento da APN. Para obter mais informações relacionadas aos benefícios 

de financiamento de parceiros, entre em contato com o gerente de desenvolvimento do parceiro 

(PDM) ou com o representante de desenvolvimento do parceiro (PDR). 

 

9.  Como as oportunidades compartilhadas são consideradas no scorecard do parceiro? 

As oportunidades devem estar no status “Launched” (Lançada) pelo parceiro e pela equipe de 

vendas da AWS para serem exibidas no scorecard do parceiro. Se você tem uma oportunidade no 

status “Launched” (Lançada) e ela não está sendo exibida no scorecard do parceiro, entre em 

contato com o proprietário da oportunidade na equipe de vendas da AWS (disponível na seção 

“Contacts” (Contatos) de cada oportunidade) e peça para que ele(a) atualize a oportunidade para 

o status “Launched” (Lançada). 

 

  

https://partners.amazonaws.com/
https://partnercentral.awspartner.com/ContentFolderPartner?id=0690h0000061bwnAAA
https://aws.amazon.com/partners/funding/
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Indicações de oportunidade para parceiros da AWS 
 

1.  Quando um parceiro da AWS deve enviar uma oportunidade no ACE Pipeline Manager? 

 

Uma oportunidade é elegível para envio quando atende aos seguintes critérios da AWS: 

 

• A oportunidade foi identificada pelo parceiro da AWS (originária do parceiro ou gerada 

por ele).  

• A oportunidade representa um negócio totalmente novo da AWS (workload/caso de uso 

novo) que gera um uso incremental da AWS com expectativa de encerrar futuramente.  

A data em “Target Close Date” (Data de fechamento prevista) é uma data futura.  

• Oportunidade qualificada BANTC com, no mínimo, uma ou duas reuniões com o cliente 

final antes do envio.  

• Uma descrição clara do projeto detalhando os desafios empresariais identificados, oferta 

do parceiro e serviços da AWS propostos para serem consumidos pelo cliente final (se 

conhecidos/aplicáveis). 

 

As oportunidades de parceiros devem obedecer aos mesmos rigor e critérios qualificados por 

nossas próprias equipes de vendas, que seguem o que chamamos de Metodologia BANTC 

(Budget, Authority, Business Need, Timelines and Competition – orçamento, autoridade, 

necessidade empresarial, prazos e concorrência). 

 

2.  Onde envio oportunidades validadas pela AWS? 

 

As oportunidades são enviadas pelo ACE Pipeline Manager da APN, localizado na Central de 

Parceiros da AWS. 

 

Para enviar uma nova oportunidade, siga estas etapas: 

 

1. Faça login na Central de Parceiros da AWS 

2. Clique na guia “My Customers” (Meus clientes) no menu de navegação superior 

3. Na janela “ACE Pipeline Manager”, selecione “+Add” (+Adicionar) 

4. Preencha todos os campos obrigatórios e selecione “Submit” (Enviar) 

 

3. O que devo incluir no campo “Project Description” (Descrição do projeto)? 

Todas as descrições dos projetos devem responder às seguintes perguntas: 

Com quem você está trabalhando com o cliente (departamento, subsidiária ou contato)? 

Qual é o desafio ou a necessidade empresarial do cliente final? O que o cliente deseja fazer na AWS? 

Qual é a solução/oferta proposta que atenderá a essa necessidade do cliente? 

 

4. Como posso saber se uma oportunidade enviada foi validada pela AWS e compartilhada com 

a equipe de vendas da AWS? 

 

Você receberá uma notificação por e-mail indicando que o envio da oportunidade foi validado. 

Você também pode consultar o ACE Pipeline Manager, localizado na Central de Parceiros da 

AWS. As oportunidades validadas pela AWS serão exibidas com o status “Approved” (Aprovado). 

https://partnercentral.awspartner.com/SiteLogin
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5. O que devo fazer depois que uma oportunidade é validada pela AWS e compartilhada com  

a equipe de vendas da AWS? 

 

Ao receber a notificação indicando que sua oportunidade foi validada e apresentada ao 

proprietário da oportunidade da equipe de vendas da AWS, você deve entrar em contato com essa 

equipe conforme necessário para colaborar na oportunidade e oferecer suporte ao cliente final. 

 

Atualizações da oportunidade  

Os parceiros da AWS devem atualizar as oportunidades validadas com novas atividades de 

vendas quinzenalmente até o fim de ciclo de vida dela: Launched (Lançado) ou Closed/Lost 

(Fechado/Perdido). As atualizações podem abranger desde a receita esperada até a data de 

lançamento prevista, mas se isso for inaplicável, pelo menos as próximas etapas deverão ser 

atualizadas.  

 

6. Como a equipe de vendas da AWS define os estágios da oportunidade? 

 

o Qualified (Qualificado): você interagiu com o cliente acerca da oportunidade para 

discutir a viabilidade e compreender os requisitos dos tomadores de decisão.  

O cliente concordou que a oportunidade é real, de seu interesse e pode atender  

a necessidades empresariais/técnicas importantes. 

o Technical Validation (Validação técnica): a solução é tecnicamente validada pelo 

cliente por meio de uma combinação de apresentações, sessões de design de 

arquitetura com arquiteto de solução/parceiro, atividades de prova de conceito etc. 

o Business Validation (Validação empresarial): as partes interessadas empresariais 

chegaram a um acordo com relação à viabilidade financeira da solução. 

o Committed (Confirmado): o cliente concordou com a solução e se compromete 

em avançar no que se refere a tecnologia, arquitetura e economia. 

o Launched (Lançado): o faturamento ou o uso da solução começa.  

o Closed/Lost (Fechado/Perdido): o cliente não avançou.  

 

7.  O que uma oportunidade desqualificada significa? 

 

Uma oportunidade desqualificada significa que a AWS avaliou que o envio da oportunidade não 

atendeu aos critérios para ser compartilhada com a equipe de vendas da AWS. Isso pode ocorrer 

pelos seguintes motivos: 

• [Forecast Conflict] (Conflito de previsão): a oportunidade já foi prevista pela AWS e não foi 

identificado um parceiro significativo. 

• [Duplicate] (Duplicada): o envolvimento do parceiro já foi aproveitado em uma oportunidade 

interna e o novo envio será desqualificado para evitar oportunidades duplicadas. 
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• [Incomplete] (Incompleta): o envio da oportunidade foi sinalizado inicialmente como 

incompleto e o parceiro da AWS teve cinco dias úteis para fornecer informações adicionais, 

mas não informou os detalhes solicitados no prazo.  

• [Invalid] (Inválida): a oportunidade pode ser considerada inválida pelos seguintes motivos: 

o Ela foi considerada um lead ou atividade de vendas em vez de uma oportunidade 

qualificada.  

o É uma oportunidade GANHA ANTERIORMENTE.  

Observe que a ferramenta de envio de oportunidades da APN só deve ser usada para 

oportunidades atuais e ativas e não é compatível com negociações que já foram 

fechadas anteriormente. Incentivamos você a enviar suas oportunidades nessa 

plataforma à medida que elas surgirem, e não ao final do trimestre ou no fim do ano.  

o Ela é uma workload interna em que o cliente e o parceiro da AWS são a mesma 

entidade. A plataforma do ACE foi projetada para aumentar o alinhamento e 

facilitar as apresentações entre parceiros e vendedores da AWS para colaboração  

e envolvimento com nossos clientes mútuos.  

 

8.  Um parceiro da AWS ainda pode persistir em uma oportunidade desqualificada pela AWS? 

 

Sim! Um parceiro da AWS que teve sua oportunidade desqualificada ainda pode persistir nela.  

No entanto, a oportunidade não será elegível para os benefícios disponíveis pelo programa ACE. 

 

9.  Quem pode ver os detalhes da oportunidade que envio à AWS por meio do ACE? 

 

Os detalhes da oportunidade compartilhados com a AWS por meio do programa Envolvimento 

de clientes da APN serão compartilhados com as equipes de vendas internas da AWS quando  

a oportunidade for validada pela AWS. 

 

10.  O que devo fazer se o cliente não quiser que eu compartilhe suas informações pessoais de 

contato com a AWS? 

 

Os parceiros da AWS assumem a responsabilidade de obter o consentimento apropriado do 

cliente antes de enviar uma oportunidade à AWS. Se o cliente consentir em compartilhar  

a oportunidade com a AWS, mas opta por não ter suas informações pessoais de contato 

divulgadas (nome, e-mail, endereço, número de telefone) em uma oportunidade compartilhada 

com a AWS, forneça um contato alternativo em sua empresa. 

 

11.  Como posso obter suporte para minhas oportunidades compartilhadas? 

Ao enviar uma oportunidade no ACE, você escolhe o tipo de ajuda que está solicitando da AWS 

(necessidade principal do parceiro). Depois que a oportunidade é validada, você receberá uma 

cópia da notificação ao proprietário da oportunidade da equipe de vendas da AWS. Ela notifica  

o proprietário da oportunidade na AWS sobre a oportunidade e apresenta você ao proprietário 

na equipe de vendas da AWS. Entre em contato diretamente com o representante da equipe de 

vendas da AWS caso precise de suporte para a oportunidade.  

Você também pode encontrar as informações de contato da equipe de vendas da AWS no  

ACE Pipeline Manager na Central de Parceiros.   

https://partnercentral.awspartner.com/servlet/servlet.Integration?lid=01r0L00000026eY&ic=1&linkToken=VmpFPSxNakF5TVMwd015MHhORlF4TURveU56bzBOeTQyTnpWYSw1Y3dYdkpibEM1c1ZlNWQyajhJbTRHLFlXWmtNR0po
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Indicações da AWS: lead e oportunidade 
 

1. Como o programa ACE define as indicações da AWS? 

 

As indicações da AWS consistem em duas propostas: indicações de oportunidades da AWS  

e indicações de leads da AWS. 

 

• As indicações de leads da AWS podem ser definidas como clientes potenciais gerados 

pela AWS que se envolveram com uma ou mais atividades de marketing da AWS  

e concordaram em interagir com um parceiro da AWS para obter ajuda com suas 

necessidades da AWS. 

 

• As indicações de oportunidades da AWS podem ser definidas como oportunidades 

geradas e qualificadas pela equipe de vendas da AWS em que o cliente concordou em 

interagir com um parceiro da AWS para obter ajuda com a solução ou workload proposta. 

 

2.  Como um parceiro da AWS gerencia as indicações da AWS? 

 

1. Faça login na Central de Parceiros da AWS. 

2. Navegue até a guia “My Customers” (Meus clientes) para acessar o ACE Pipeline Manager. 

3. Clique na guia “Leads” ou “Opportunities” (Oportunidades) com base em qual tipo de 

indicação você deseja analisar. 

4. Clique no menu suspenso “All Customer Engagements” (Todos os envolvimentos de 

clientes) e selecione a visualização “AWS Referred” (Indicação da AWS).  

5. Selecione “Update” (Atualizar) na coluna “Action” (Ação) para fazer alterações, gerenciar  

e editar. 

 

3. Qual é o requisito para os parceiros da AWS receberem indicações?  

 

Os parceiros da AWS devem ser elegíveis para o ACE a fim de receber oportunidades de 

vendedores da AWS. Os parceiros elegíveis para o ACE foram verificados para garantir que 

suas práticas e soluções foram aprovadas por nossos programas de parceiros existentes. Isso 

também indica que os parceiros fazem vendas conjuntas com a AWS.  

 

4. Como um parceiro da AWS se torna elegível para o ACE?  

 

Os parceiros da AWS são elegíveis para receber benefícios do ACE quando atendem aos 

seguintes requisitos do programa de Envolvimento de clientes da APN: 

1) Parceiros de serviço dos níveis Avançado ou Premier da AWS são elegíveis para receber  

os benefícios do ACE quando atendem aos seguintes requisitos do programa de 

Envolvimento de clientes da APN:  

 

• Aceitação dos Termos e condições do ACE. 

• Anúncio ativo no diretório do Partner Solutions Finder (PSF). 

https://partnercentral.awspartner.com/SiteLogin?startURL=%2Fhome
https://partnercentral.awspartner.com/ContentFolderPartner?id=0690h0000061bwnAAA
https://partners.amazonaws.com/


Perguntas frequentes externas (parceiros da AWS)   

9 

 

• Compromisso em fornecer atualizações sobre as indicações de interações com clientes 

da AWS (leads e oportunidades) pela aceitação dos Termos e condições do Programa 

de interações com clientes do APN. 

OU 

2) Parceiros de serviço do nível Select da AWS são elegíveis para receber os benefícios do 

ACE quando atendem aos seguintes requisitos do programa de Envolvimento de clientes 

da APN:  

 

• 10 oportunidades validadas pela AWS*. 

• Anúncio ativo no diretório do Partner Solutions Finder (PSF). 

• Designação do programa de parceiros da AWS: Competência da AWS, Fornecedor de 

serviços gerenciados da AWS, AWS ISV Accelerate, Programa do Setor Público da AWS, 

Prestação de Serviços da AWS, Programa de parceiros do Well-Architected, Programa 

de Preparação para Serviços da AWS, Programa de Startup Global da AWS. 

• Aceitação dos Termos e condições do ACE. 

• Compromisso em fornecer atualizações sobre as indicações de interações com clientes 

da AWS (leads e oportunidades) pela aceitação dos Termos e condições do Programa 

de interações com clientes do APN. 

OU 

3) Os parceiros da AWS nos caminhos de Hardware, Software ou Distribuição são elegíveis 

para receber benefícios do ACE quando atendem aos seguintes requisitos do programa de 

Envolvimento de clientes da APN:  

• Alcançou o estágio de validação no caminho de Hardware, Software ou 

Distribuição.  

•  Aceitação dos Termos e condições do ACE. 

• 10 oportunidades validadas pela AWS*. 

• Anúncio ativo no diretório do Partner Solutions Finder (PSF). 

• Compromisso em fornecer atualizações sobre as indicações de interações com 

clientes da AWS (leads e oportunidades) pela aceitação dos Termos e condições do 

Programa de interações com clientes do APN. 

OU 

4) Os parceiros de treinamento do nível Avançado são elegíveis para receber benefícios do 

ACE quando atendem aos seguintes requisitos do programa de Envolvimento de clientes  

da APN:  

• 10 oportunidades validadas pela AWS*. 

• Anúncio ativo no diretório do Partner Solutions Finder (PSF). 

• Aceitação dos Termos e condições do ACE. 

https://partners.amazonaws.com/
https://aws.amazon.com/partners/programs/
https://partnercentral.awspartner.com/ContentFolderPartner?id=0690h0000061bwnAAA
https://partnercentral.awspartner.com/ContentFolderPartner?id=0690h0000061bwnAAA
https://partners.amazonaws.com/
https://partners.amazonaws.com/
https://partnercentral.awspartner.com/ContentFolderPartner?id=0690h0000061bwnAAA
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• Compromisso em fornecer atualizações sobre as indicações de interações com clientes 

da AWS (leads e oportunidades) pela aceitação dos Termos e condições do Programa 

de interações com clientes do APN. 

*Últimos 12 meses.  

5. Onde as propostas de indicações de oportunidades da AWS estão disponíveis? É específica 

de uma região? 

 

As indicações de oportunidades do ACE estão disponíveis globalmente. As oportunidades 

podem ser compartilhadas com parceiros da AWS elegíveis para o ACE de todo o mundo. 

 

6. Qualquer usuário de parceiros da AWS pode receber uma indicação de oportunidade  

da AWS?  

 

Um vendedor da AWS pode atribuir uma oportunidade a qualquer usuário de parceiros da 

AWS que tenha uma conta de parceiro da AWS na Central de Parceiros. O usuário precisará 

garantir que tem acesso ao ACE Pipeline Manager, o que pode ser concedido pelo líder da 

aliança do parceiro da AWS. Uma oportunidade só pode ser atribuída a um usuário individual 

e a visibilidade dessa oportunidade será limitada ao usuário designado e ao gerente do 

ACE/líder da aliança do parceiro da AWS na Central de Parceiros.  

 

7. Como um parceiro da AWS será notificado sobre uma indicação de oportunidade da AWS?  

 

O usuário do parceiro designado indicado pelo vendedor da AWS receberá uma notificação 

automática por e-mail. Assim, ele será direcionado ao ACE Pipeline Manager para analisar  

a oportunidade e decidir se vai aceitar ou rejeitar com o SLA de cinco dias.  

 

Etapas para acessar uma indicação de oportunidade da AWS pela notificação automática 

por e-mail: 

(1) Clique no link da oportunidade no e-mail automático. 

(2) Clique em “accept” (aceitar) se deseja se envolver com a oportunidade. OU clique em 

“reject” (rejeitar) se NÃO deseja se envolver com a oportunidade. Se você rejeitar,  

a oportunidade será removida do ACE Pipeline Manager. 

 

Etapas para acessar uma indicação de oportunidade da AWS pela Central de Parceiros  

da AWS: 

(1) Faça login na Central de Parceiros da AWS e clique na guia “My Customers” (Meus 

clientes). 

(2) Clique na guia “Opportunities” (Oportunidades) e selecione a oportunidade compartilhada 

pela AWS no ACE Pipeline Manager. 

(3) Clique em “accept” (aceitar) se deseja se envolver com a oportunidade. OU clique em 

“reject” (rejeitar) se NÃO deseja se envolver com a oportunidade. Se você rejeitar,  

a oportunidade será removida do ACE Pipeline Manager. 

 

https://partnercentral.awspartner.com/SiteLogin
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8. Há um prazo para que o parceiro da AWS aceite uma indicação de oportunidade da AWS?  

 

O parceiro da AWS tem cinco dias úteis para aceitar ou rejeitar uma indicação de 

oportunidade da AWS. Se esse prazo expirar, ela será removida automaticamente do  

ACE Pipeline Manager.  

 

9. Com que frequência o parceiro da AWS deve fazer atualizações na oportunidade no  

ACE Pipeline Manager?  

 

O parceiro deve fazer atualizações nas oportunidades quinzenalmente.  

 

Etapas para atualizar oportunidades no ACE Pipeline Manager 

a. No ACE Pipeline Manager, acesse a guia “Opportunities” (Oportunidades), coluna 

“Actions” (Ações) e clique em “Update” (Atualizar). 

b. Quando a janela da oportunidade for aberta, clique em “Update” (Atualizar) 

novamente. 

c. Atualize os campos editáveis (os campos não editáveis estarão destacados em azul).  

d. Clique em “Save” (Salvar). 

e. Depois de salvar a atualização, será enviado um e-mail automático ao gerente da 

conta da AWS.  

 

10. Tenho um problema que gostaria de resolver. Com quem devo entrar em contato? 

 

Se tiver dúvidas ou problemas, entre em contato com o membro da equipe de 

desenvolvimento do parceiro.  

 

 


