
¤ 16 bilhões
Foi o faturamento global
da Alcatel-Lucent em 2010.

10%
É quanto a unidade da
empresa voltada para
o mercado corporativo
representa da receita.

40%
É a fatia ocupada pelo
mercado brasileiro dentro
da América Latina.

TELEFONIA

Telespdiz que incorporará ao seu patrimônio
a totalidade do patrimônio da Vivo

A divisão da francesa Alcatel-
Lucent que atende o mercado
corporativo adotou uma nova
estratégia global. A empresa in-
tegrou as equipes de vendas e
marketing para oferecer solu-
ções e não mais produtos isola-
dos nas áreas de call center; in-
fraestrutura de rede e seguran-
ça; telefonia pela internet; e co-
municação unificada. “Os clien-
tes de uma área pediam produ-
tos de outra”, afirma John Carr,
vice-presidente da divisão En-
terprise para a América Latina.
A expectativa é que o novo mo-
delo ajude também na diferen-
ciação da empresa, que fornece-
rá soluções completas em um
mercado cuja competição é frag-
mentada por área, com competi-
dores como Cisco, Avaya e Juni-
per. “Cada vez mais, as solu-
ções são baseadas em software,
protocolo internet e sistemas
abertos. Por isso, na área de pes-
quisa e desenvolvimento, esta-
mos integrando tecnologias.”

Globalmente, a unidade de
negócios responde por cerca
de 10% da receita da Alcatel-
Lucent, que faturou ¤ 16 bi-
lhões em 2010. No período, a
divisão teve crescimento de
5%. Em abril, a agência Reu-
ters noticiou que a empresa ne-
gociava a venda da divisão. Em
maio, em visita ao Brasil, Ben
Verwaayen, presidente mun-
dial da companhia, não quis co-
mentar o assunto.

A América Latina responde
por 30% das vendas da área nas
Américas e o Brasil representa
40% do mercado latino-ameri-
cano. “Nos últimos cinco anos,
temos crescido mais de 10%
ano a ano no país. Em 2011, nos-
sa expectativa é superar os
15%”, diz Lourinaldo Silva, dire-
tor de vendas da divisão Enter-

prise no Brasil. “Outros países
da América Latina estão cres-
cendo, como Chile e Peru. Mas
no Brasil, todo projeto é gran-
de”, completa John Carr.

A nova estratégia de portfólio
integrado está mais avançada
na América Latina devido à de-
manda de clientes e a oportuni-
dades de mercado. Um dos desa-
fios é levar a nova abordagem
para os canais de venda. A uni-
dade Enterprise tem quatro dis-
tribuidores, 11 canais diretos e
65 canais indiretos no Brasil,
que respondem por quase 100%
dos negócios no país. As opera-
doras compreendem cerca de
30% das vendas e uma das me-
tas para o ano é incentivar a en-
trada dessas empresas no merca-
do de computação na nuvem.
Por este modelo, é possível ofe-
recer serviços de diversos tipos
remotamente e sob demanda,
como, por exemplo, platafor-
mas de call center. A Alcatel-Lu-

cent quer fornecer equipamen-
tos para clientes das operadoras
e para as empresas de telecomu-
nicações, bem como prestar ser-
viços para gerenciar a platafor-
ma de computação na nuvem.

A meta da empresa é ter a pri-
meira parceria com uma grande
operadora no Brasil, em 2011.
No entanto, Silva diz que a com-
putação na nuvem ainda terá
uma participação pequena na re-
ceita da área em 2011. “É uma
aposta futura. A nuvem não vai
responder por muita receita no
primeiro momento, mas quere-
mos estar bem posicionados
nesta área”. Outra aposta é fer-
ramenta que permite às empre-
sas gerenciarem reclamações
de clientes feitas por redes so-
ciais, como Twitter e Facebook,
seguindo padrões do call cen-
ter. O produto foi lançado em
dezembro e tem um cliente no
Chile. No Brasil, três bancos e
uma operadora têm pilotos. ■

ALCATELEMNÚMEROS

Em comunicado, a empresa explica que a operação levará a extinção
da Vivo Participações, "simplificando e racionalizando ainda mais
a estrutura de custos das companhias". Após a operação, a Vivo S.A.
será a única subsidiária da Telesp. A reestruturação societária
também visa concentrar as autorizações para a prestação de serviços
de serviço móvel pessoal (SMP) na Vivo S.A.

Alcatel-Lucent muda estratégia
para mercado corporativo

“

Computação na
nuvem é a nova
aposta para geração
de mais receita a
partir de parcerias
com operadoras

Computação na
nuvem não vai gerar
muita receita no
primeiro momento.
Mas queremos estar
bem posicionados
nesta área

Lourinaldo Silva,
diretor de vendas da divisão

Enterprise no Brasil

EMPRESAS

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br

Marcela Beltrão

Henrique Manreza

JohnCarr,daAlcatel-Lucent:
expectativadediferenciação

comaofertadesoluções

24 Brasil Econômico Quinta-feira, 16 de junho, 2011

Text Box
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