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Grupo Telefônica no
País. Na Espanha já se
comercializava esse modelo de
forma incipiente e o momento
para trazer essa solução para
cá era ideal, já que a discussão
sobre a necessidade de
agregar valor ao que já se
oferecia no mercado estava
bastante desenvolvida.

"É uma solução que
permite um desembolso
mensal por serviço, elimina do
pequeno e médio a disposição
de um capital alto para
tecnologia", revela Mario
Milone, diretor do segmento
de pequenas e médias empresas
da Telefônica. Em princípio,
o pacote contava com
equipamentos da
chinesa Lenovo
em três
versões: básica,
intermediária e
avançada, com
diferenças apenas
de memória e
processador
entre uma
e outra
opção. Era
possível,

ainda, fazer algumas
simples customizações.

Do ano passado para este,
há evoluções significativas.
A fabricante nacional Positivo
Informática também se tornou
parceira e, ao longo de 2008,
outros fornecedores como
Microsoft e Intel devem
integrar a cadeia montada pela
operadora. "O negócio tomou
um corpo maior, começamos
a entender melhor as
necessidades do mercado
e atuar de forma específica",
avalia o executivo.

A iminência da mobilidade
a partir deste ano e o
crescimento avassalador
do mercado de notebooks
em 2007 estão forçando
também a companhia
espanhola a ampliar o
portfólio. A operadora
promete, já para março, dois
pacotes já formatados com

computadores portáteis
e conectividade

Wi-Fi num
patamar
de preço
interessante
e acessível
ao nicho de
pequenas
e médias. Está
nos planos

também a busca de parcerias
com outras companhias
desenvolvedoras de software
corporativo, específico
e de nicho. Por enquanto
não há estimativa de oferecer
máquinas com software
livre, mas, segundo a
operadora, por conta de
demanda do próprio mercado.
"O cliente está pedindo com
Windows, da Microsoft,
já está habituado a cie",
informa Milone.

Força interna
O negócio realmente está

prosperando. A expectativa da
Telefônica era vender cerca de
40 mil postos até o final do ano
passado, atingindo 7% do total
dos 520 mil equipamentos que
deverão ser comercializados
para o segmento de pequenas e
médias empresas, segundo
estudos feitos pela operadora.

Os números, por questões
estratégicas e competitivas
da companhia, não são mais
revelados. "O mercado
ainda está muito novo, não
conseguimos mapeá-lo
totalmente", esquiva-se
Milone ao ser questionado
sobre a quantidade de
soluções vendidas.

Não é para menos. Em
linhas gerais, cerca de 300
pessoas compõem a força de
vendas espalhada por uma
multiplicidade de canais. E a
expectativa não deixa nada a
desejar: a meta é aumentar o
volume de vendas entre 30 e
50% ao longo deste ano.
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Fonte: B2B Magazine, a. 7, n. 84, p. 36-38, mar. 2008.




