
Siemens lança projeto de e-business 

 
A Siemens, uma das primeiras a implementar soluções em e-business para Energia no Mercosul, 
lança, nesta edição da Feira Elétrica, o marketplace Concert, projeto nacional composto por 
comércio eletrônico, configuradores de produtos, ambiente de colaboração e relacionamento on-
line para o segmento de transmissão e distribuição de energia beneficiando todos os clientes da 
empresa na região.  
 
Um dos diferenciais do projeto é o team room, seção de colaboração e relacionamento, que 
permitirá o intercâmbio dinâmico de informações entre o cliente e a companhia alemã, 
possibilitando a troca de arquivos, cronogramas, agendamento de reuniões, chats, fóruns de 
discussão e esclarecimento de dúvidas.  
 
Outro destaque fica por conta dos configuradores de equipamentos que possibilitam a 
configuração do produto de acordo com as reais necessidades, pagando exatamente pelo que é 
preciso. O configurador possui um link direto com o sistema de comércio eletrônico e o cliente 
pode ainda pesquisar preços e condições comerciais, além de obter informações técnicas sobre 
toda a linha de soluções de energia da Siemens.  
 
O marketplace é aberto para consultas sobre soluções e serviços, porém, para ter acesso às áreas 
de comércio eletrônico e colaboração, o cliente deverá preencher um cadastro on-line.  
 
A empresa já utiliza o mesmo marketplace na Alemanha, disponível nas versões em inglês e 
alemão. Em fevereiro deste ano, o Brasil tomou a decisão de integrar-se ao Concert, visando 
desenvolver a versão Mercosul, em Português e Espanhol – esta última com previsão de 
lançamento para janeiro de 2004. Mesmo sendo o sétimo país a iniciar o desenvolvimento local do 
marketplace, o Brasil já é o segundo em vendas on-line dentro do grupo Siemens, atrás apenas 
da Alemanha, sendo que estas transações foram realizadas através do portal da própria matriz.  
 
Acreditando no potencial do mercado brasileiro e do Mercosul, a empresa decidiu desenvolver seu 
marketplace local. ''O projeto é inédito no Mercosul para os mercados de média e alta tensão e 
incrementa as estratégias da empresa para construir e reforçar relacionamentos com seus 
clientes'', afirma Xavier Herrero Gomes, gerente das equipes de vendas das regionais e do 
marketing estratégico da divisão Energia e Sistemas de Transportes da Siemens. 
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