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Fortinet Engage tem um objetivo singular  
para os nossos parceiros
Fornecer uma plataforma valiosa e flexível para construir um protocolo de 
segurança rentável e altamente diferenciado, que aproveite as melhores soluções 
da indústria para conduzir o sucesso do cliente.

Rentabilidade por meio do diferencial 
tecnológico 
A gama de produtos da Fortinet está fortemente integrada a uma 
plataforma automatizada e de alto desempenho, abrangendo o 
endpoint, a rede e a nuvem, e inclui ferramentas para se conectar 
facilmente com tecnologias. 

Sucesso empresarial com credibilidade 
comprovada
A superioridade inovadora da Fortinet com centenas de patentes e 
inteligência de ameaças líder na indústria, as avaliações de nossos 
clientes e os relatórios de analistas independentes validam e são 
também o diferencial das suas ofertas.

100% comprometidos com o canal 
Estamos juntos! Não temos uma equipe de vendas diretas. Nós 
oferecemos vendas sustentadas, marketing e apoio executivo para 
fomentar relações produtivas, previsíveis e lucrativas.

ENGAGE. EXPAND.
SPECIALIZE.



Tecido de  
Segurança Fortinet
Amplo. Integrado. Automatizado.
O tecido de segurança Fortinet reúne os conceitos de convergência  e consolidação 
para fornecer proteção abrangente de segurança cibernética para todos os 
usuários, dispositivos e aplicações e em todas as pontas da rede.

3 SPECIALIZE 
Diferencie-se com as especializações:  em uma indústria em rápida evolução, nossas 
especializações ajudam você a se elevar rapidamente em um campo lotado com 
treinamentos e soluções direcionadas para que você possa expandir suas capacidades e 
ofertas enquanto impulsiona o crescimento e a rentabilidade.

2 EXPAND 
Selecione seu modelo de negócio: sabemos que você faz transações de diferentes 
maneiras, então nós incorporamos essa flexibilidade em nosso programa.

ADVOCATE
Você está interessado 
em iniciar um 
relacionamento  com a 
Fortinet.  

Este nível tem requisitos 
e benefícios limitados.

SELECT
Entregar soluções de 
segurança superiores e 
adequadas a pequenas 
e médias empresas já 
é um compromisso pra 
você. 

ADVANCED
Você provou com 
sucesso que pode 
entregar a gama 
completa das 
soluções da Fortinet 
com funcionários 
certificados para 
manejar os diversos 
requisitos de 
implementação que os 
clientes possam ter.

EXPERT
Como parte deste grupo 
de reconhecidos experts 
nas soluções Fortinet, 
você demonstrou 
consistentemente altos 
retornos e pode entregar 
a gama completa das 
soluções Fortinet, com 
especialistas em sua 
equipe capazes de 
lidar com implantações 
complexas.

INTEGRADOR 
Você está primariamente 
revendendo para 
clientes locais, mas 
oferece alguns serviços 
de administração de 
segurança.

MSSP

A maioria dos seus 
rendimentos, se 
não todos, vem 
de serviços de 
administração de 
segurança.

NUVEM

Você é um nativo 
de nuvem ou um 
parceiro com 
certificação de 
nuvem.

1 ENGAGE 
Defina seu nível de engajamento: alinhe nosso programa ao seu nível de experiência 
e os benefícios e requisitos de faturamento que se adequam ao seu negócio.



Integrador MSSP Nuvem

Suporte de Vendas

• Autorizado a revender Soluções Fortinet 1

• Acesso ao Programa de Registro de Negociações e Descontos 
associados Adicionais 1

• Acesso aos Ativos de Renovação

• Elegíveis para a Demo de Não Revenda (NFR)1

• Descontos Competitivos Recomendados

• N/A  • N/A 

Suporte Técnico
• Acesso ao Portal de Suporte Fortinet

Marketing e Comunicações
• Acesso ao Portal de Parceiros, Webinars e Newsletters

Todos os benefícios de ENTUSIASTA mais: Todos os benefícios de ENTUSIASTA mais: Todos os benefícios de ENTUSIASTA mais:

Suporte de Vendas

• Elegível para Especialização

• Destaque no Localizador de Parceiros

• Desconto específico “Sell-To” (para necessidades internas)1

• Elegíveis para a Especialização

• Destaque no Localizador de Parceiros

• Licença gratuita FortiCloud Premium

• Elegíveis para a Especialização
• Destaque no Localizador de Parceiros
• Acesso ao nosso Cloud Starter Kit

Suporte Técnico • Acesso direto ao Suporte Fortinet3 • Acesso direto ao Suporte Fortinet3

Marketing e Comunicações

Todos os benefícios do SELECIONADO mais: Todos os benefícios do SELECIONADO mais: Todos os benefícios do SELECIONADO mais:

Sales Support

• Gerente de Conta do Canal Fortinet

• Gerente de Conta do Marketing

• Fortinet Developer Network (FNDN) Assinatura anual gratuita...

• FNDN Developer Toolkit e FNDN Deploy Toolkit4

• Gerente de Contas do Canal Fortinet

• Gerente de Marketing do Canal Fortinet

• Elegível para o Programa de Incentivo ao Fornecedor1
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• Elegível para o Programa de Incentivo ao Fornecedor1

• Especialista de nuvem dedicado 

• Licença FortiCWP – Licença gratuita  Workload and Storage 
Guardian por 1 ano. 

• Uma plataforma multinuvem que fornece visibilidade do 
status de segurança das cargas de trabalho, usuários e 
dados, relatórios e análises de compliance.

• Assinatura anual gratuita da Fortinet Developer Network 
(FNDN) 

 - FNDN Developer Toolkit e FNDN Deploy Toolkit4

 - Elegível para o Programa Fast Track de 
Desenvolvimento de Instrutores 

 - Acesso ao nosso Kit Cloud Enterprise

Suporte Técnico

Todos os benefícios do AVANÇADO mais: Todos os benefícios do AVANÇADO mais:

Suporte de Vendas
• Acesso ao Programa de Incentivo ao Fornecedor1

Suporte Técnico

• Convites exclusivos para os eventos técnicos da Fortinet

• Elegível para o Programa Fast Track para Desenvolvimento de 
Instrutores 

• Assinatura Anual Gratuita para: licença FortiConverter, uma 
ferramenta de configuração de migração multifornecedor para 
operar as configurações FortiOS

• Licença FortiDeploy: habilite o abastecimento em massa e zero-
touch para seus Produtos FortiGate, FortiWifi ou FortiAP

• Licença VM FortiPortal: máquina virtual que inclui tanto os 
recursos sem fio quanto os de segurança do FortiPortal, incluindo 
a gestão de 10 FortiGates e 100 FortiAPs. Requer FortiGate como 
controlador sem fio, FortiAnalyzer e FortiManager

• Elegível para o Programa Fast Track de Desenvolvimento de 
Instrutores 

BENEFÍCIOS

1. Sujeito à disponibilidade regional. 2. Aumento do desconto com o nível do parceiro. 3. Se estiver de acordo com a certificação NSE. 4. A Fortinet Developer Network (FNDN) é uma comunidade baseada em assinaturas 
construída para ajudar os administradores/desenvolvedores a melhorem e aumentarem a eficácia dos produtos Fortinet. Ela pode ajudar a criar aplicações para interagir com os produtos Fortinet, como portais web 
personalizados, sistemas automatizados de implantação e abastecimento e tarefas roteirizadas.

Todos os benefícios do INTEGRADOR mais: Todos os benefícios do integrador mais:
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Integrator MSSP Nuvem 

Requisitos de Negócio

• Questionário do Integrador Fortinet

• Acordo de parceria válido

• Modo primário de vendas do negócio é cara a cara 

• Questionário Fortinet MSSP

• Acordo de parceria válido

• Questionário Fortinet Cloud

• Acordo de parceria válido

• Relação existente com o fornecedor de serviços de nuvem

Requisitos de Treinamento • 1 NSE 1, 1 NSE 2 • 1 NSE 1, 1 NSE 2 • 1 Treinamento Adaptive Cloud Sales

Requisitos de Negócio

• Questionário do Integrador Fortinet

• Acordo de parceria válido

• Modo primário de vendas do negócio é cara a cara 

• Volume de Vendas Requerido1

• Fornecer suporte de Nível 1

• Questionário Fortinet MSSP

• Acordo de parceria válido

• Ambiente do laboratório de testes

• Receita anual de Vendas Para e Vendas Através1  

• Revisão do Plano de Negócios de 12 meses

• Relatórios POS

• Revisão anual do ticket de suporte

• Revisão de Negócios, 3 Meses antes da Renovação do 
Contrato

• Questionário Fortinet Cloud

• Acordo de parceria válido

• Relação existente com Microsoft Azure, AWS, Google 

• Nuvem, Nuvem Oracle, AliCloud

• Requerimento de Volume de Vendas e/ou Plano de Negócios 
em Nuvem 1

Requisitos de Treinamento • 1 NSE 1, 1 NSE 2, 1 NSE 4 • 1 NSE 1, 1 NSE 2, 1 NSE 3, 1 NSE 4, 1 NSE 5 (exame)
• 1 treinamento Adaptive Cloud Sales, 1 certificação NSE 4 
ou Treinamento FortiGate Essentials (recomendado), 1 NSE 
6 certificação (NSE 6 AWS ou NSE 6 Azure)

Requisitos de Negócio

• Questionário do Integrador Fortinet

• Acordo de parceria válido

• Modo primário de vendas do negócio é cara a cara

• Volume de vendas requerido

• Previsão de vendas

• Acompanhamento e relatórios de liderança

• Revisão Trimestral do Plano de Negócios

• Realizar Eventos de Co-Marketing para o Usuário Final

• Fornecer suporte de Nível 1

• Questionário Fortinet MSSP

• Acordo de parceria válido

• Centro de Operações de Segurança (mínimo 8x5)

• Ambiente do laboratório de testes

• Receita anual de Venda Para e Venda Através 1 

• Revisão do Plano de Negócios de 12 Meses

• Relatórios POS

• Revisão anual do ticket de suporte
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Exigências comerciais
• Questionário Fortinet Cloud
• Acordo de parceria válido
• Fornecedor de nuvens estabelecido na AWS, Microsoft 
Azure, Google, OCI e/ou AliCloud com:

 - Nível de Parceiro Gerenciado
 - Ou  -
 - Engenheiro/arquiteto certificado

• Requerimento de Volume de Vendas e/ou Plano de Negócios 
em Nuvem1

Requisitos de treinamento
• 1 Treinamento Adaptive Cloud Sales

• 1 certificação NSE 4 ou treinamento FortiGate 
Essentials (recomendado)

• 1 exame NSE 5 (FortiSIEM, FortiManager, 
FortiAnalyzer, FortiEMS recomendado)

• 2 exames NSE 6:
 - 1 NSE 6 - ou NSE 6 AWS ou 1 NSE 6 Azure
 - 1 NSE 6 adicional (recomenda-se FortiMail/FortiWeb)

Requisitos de Treinamento • NSE 1, 2 NSE 2, 2 NSE 4, 1 NSE 5 (exame), 1 NSE 7 • 2 NSE 1, 2 NSE 2, 1 NSE 3, 2 NSE 4, 2 NSE 5 (exames), 1 NSE 
6 (exame), 1 NSE 7

Requisitos de Negócio

• Questionário do Integrador Fortinet

• Acordo de parceria válido

• Modelo principal de venda cara a cara de negócios

• Volume de vendas requerido

• Previsão de vendas

• Acompanhamento e relatórios de liderança

• Revisão Trimestral do Plano de Negócios

• Realizar Eventos de Co-Marketing para o Usuário Final

• Fornecer suporte de Nível 2

• Questionário Fortinet MSSP

• Acordo de parceria válido

• Centro de Operações de Segurança 24x7

• Ambiente do laboratório de testes

• Receita anual de Vendas Para e Vendas Através da1

• Certo percentual da receita de serviços - determinado 
em região

• Revisão do Plano de Negócios de 12 Meses

• Relatórios POS

• Revisão Semianual do Ticket de Apoio

Requisitos de Treinamento
• 2 NSE 1, 2 NSE 2, 1 NSE 3, 3 NSE 4, 2 NSE 5 (exames), 2 NSE 
6 (exame único), 1 NSE 7

• 2 NSE 1, 2 NSE 2, 1 NSE 3, 4 NSE 4, 3 NSE 5 (exames), 2 NSE 
6 (exame único), 2 NSE 7

REQUISITOS

1. Sujeito à disponibilidade regional. 2. Os descontos aumentam com o nível do parceiro. 3. Se estiver de acordo com a certificação NSE. 4. A Fortinet Developer Network (FNDN) é uma comunidade baseada em 
assinaturas construída para ajudar os administradores/desenvolvedores melhoram e aumentam a eficácia dos produtos Fortinet. Ela pode ajudar a criar aplicações para interagir com os produtos Fortinet, como portais web 
personalizados, sistemas automatizados de implantação e provisionamento e tarefas roteirizadas.
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1 . Sujeito à disponibilidade regional

ESPECIALIZAÇÕES ENGAGE PARTNERS
As especializações de Parceiros Fortinet foram projetadas para ajudar sua 
organização a obter os conhecimentos e habilidades necessários para se tornar 
um parceiro de alto nível em uma das várias áreas de alta demanda empresarial. 
Quando os indivíduos de sua organização completam o treinamento, sua organização 
se torna elegível para designação. Uma vez Especializado, você receberá um selo, 
reconhecimento oficial no Localizador de Parceiros, kits não disponíveis para a 
revenda com desconto projetados para cada Especialização e acesso exclusivo a 
eventos. 
Os parceiros também terão acesso às nossas comunidades, em que você poderá 
se engajar, aprender e fazer contato com outros entusiastas da Fortinet. Cada 
Especialização tem treinamento personalizado em vendas e Exames Técnicos 
obrigatórios, que devem ser concluídos antes que uma organização parceira se torne 
elegível para designação.

BENEFÍCIOS DO PARCEIRO ESPECIALIZADO

• Selo de Especialização e Destaque no Localizador de Parceiros

• Desconto no Kit de Especialização Específica Não Disponível para Revenda 
(NFR)

• Acesso às comunidades

• Elegível para 1 Accelerate Pass exclusivo1

• Elegível para 1 Xperts Summit Pass exclusivo1

• Elegível para atividade PR conjunta1

NOTA: Desconto adicional 1 para Parceiros Especializados pode estar disponível em sua região, favor verificar com seu CAM

REQUISITOS
As Especializações Fortinet estão disponíveis para parceiros do nível SELECIONADO em diante e que estejam em conformidade 
com o programa Engage Partner. 
As designações são feitas para contas de parceiros que atendam aos requisitos listados aqui

Treinamento de Vendas Exames Técnicos

Treinamento de Vendas SD-WAN(1)*
Treinamento de Vendas 
SD-WAN MSSP(1)* 
 
*apenas um dos dois

NSE 7 SD-WAN (1)

Treinamento de Vendas  
para o Secure Access (1) NSE 7 Secure Access (1)

Treinamento de Vendas  
para o Data Center (1)

Selecionado: NSE 7 (qualquer) (2) 
Avançado: NSE 7 (qualquer) (3) 
Expert: NSE 8 (1)

Treinamento de Vendas 
para Cloud (1)

NSE 4 (1) NSE 7 
Cloud (1)

Treinamento de Vendas 
para Zero Trust (1)

NSE 5 FortiClient EMS (1) 
NSE 6 FortiNAC (1) 
NSE 6 FortiAuthenticator (1)

Treinamento de Segurança OT (1) NSE 7 Segurança OT (1)

Treinamento de Vendas
para Security Operations(1)

NSE 5 FortiEDR (1) NSE 7 
Advanced Analytics (1) NSE 
7 FortiSOAR Design and 
Development (1)

SELECT

ADVANCED

EXPERT



Portal dos Parceiros 
https://partnerportal.fortinet.com

Centro de Aprendizagem NSE 
https://partnerportal.fortinet.com/English/?rdir=/training/overview.aspx

Informações de Suporte & Treinamento 
https://www.fortinet.com/support-and-training.html

Time do Canal APAC 
apac_partners@fortinet.com

Time do Canal EMEA 
emea_partners@fortinet.com

Time do Canal LATAM 
latam_partners@fortinet.com

Time do Canal Norte-americano 
partners@fortinet.com

Site Corporativo 
https://www.fortinet.com

Informação de Produtos 
https://www.fortinet.com/products/index.html
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