
Focado em trabalhar forte na
proposta de construir uma web
mais aberta, o Google aposta
em um futuro com uma melhor
sociedade, que permita a cons-
trução de um negócio mais am-
plo, capaz de envolver peque-
nas e médias empresas (PMEs)
com a era digital.

Para que esse futuro se torne
realidade, a empresa está refor-
çando estratégias para envolver

mais as PMEs em seus projetos
no país. Segundo Fábio Coelho,
presidente do Google Brasil, es-
tar na internet torna as opera-
ções dessas empresas mais sóli-
das e aumenta a competição no
mercado. “Ao mesmo tempo
trabalhamos para criar uma so-
ciedade mais conectada”.

O Google, que já assumiu
ter um compromisso global de
apoiar esse mercado, enxerga
as PMEs como a primeira espi-
nha dorsal da economia. O
executivo diz trabalhar para
permitir que esses negócios te-

nham a oportunidade de uma
segunda porta, onde possam
se digitalizar e fazer.

Para isso, o Google matém
uma parceria com Sebrae, HP,
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), Serasa Experian
e a empresa de hospedagem
Yola para incentivar da entra-
da de pequenos negócios brasi-
leiros na web. A empresa tor-
nou disponível o serviço gra-
tuito de criação de sites, Co-
necte seu Negócio, que tem a
meta de criar 100 mil websites
para PMEs. ■ IT Web

A Siemens Enterprise Commu-
nications deu início a uma nova
estratégia de crescimento no
Brasil e fechou as primeira par-
cerias no país, com a integrado-
ra Go2next e a operadora Tesa.
O objetivo com o novo modelo,
de vendas indiretas, é crescer
10% em 2012, enquanto em
2011 o número foi de 5%.

A companhia tem como prin-
cipal negócio os sistemas de co-
municações unificadas, que in-
cluem telefonia IP (por meio da
rede de internet) e videoconfe-
rência. A previsão de José Furst,
vice-presidente de marketing e
soluções, é que mais duas parce-
rias sejam fechadas em 2012,
sendo uma delas com uma das
quatro grandes operadoras do
país (Vivo, Claro, Tim ou Oi).

O modelo de parcerias segue
a estratégia global da Siemens.
Nos Estados Unidos, por exem-
plo, a Siemens se uniu à opera-
dora Verizon, a maior do país.
Lá, a companhia fechou o
maior contrato por meio de
uma parceira, para 20 mil posi-
ções dos sistemas de comunica-
ção unificada, com uma empre-
sa do governo, cujo nome não
foi revelado.

Por aqui, a meta de Furst é
conseguir comercializar 10 mil
posições nos próximos 12 meses
por meio das duas parcerias.

Ambas estão focadas em compu-
tação em nuvem, ou seja, ven-
da de sistemas de comunicação
no modelo de aluguel. Um dos
clientes que a Siemens já tem
neste formato é a Arcos Dora-
dos, operadora da marca
McDonald's na América Latina.

O projeto engloba sistemas
de comunicação móvel e unifi-
cada que conectam em uma úni-
ca rede os colaboradores dos es-
critórios comerciais e os restau-
rantes do McDonald's em 12 paí-
ses da região. O objetivo era
prover a comunicação entre as
unidades com o custo mais bai-
xo, estando conectado à rede
corporativa ou à internet. A
Azul Linhas Aéreas também uti-
liza um serviço similar.

Furst afirma que a nova estraté-
gia é resultado de um movimen-
to de mudança que começou em
2008, quando a empresa foi ven-
dida pela Siemens ao grupo ame-
ricano de private equity The Go-
res Group. Desde então, as áreas
de marketing e vendas passaram
a atuar de forma mais agressiva.

América Latina
Atualmente, a América Lati-

na representa cerca de 10% da
receita global da Siemens En-
terprise, o que siginifica fatura-
mento anual de aproximada-
mente R$ 525 milhões. No
mundo a companhia tem recei-
ta de ¤ 2,2 bilhões.

A representatividade da re-
gião se deve a um fato históri-
co. O Brasil tem a única fábri-
ca da Siemens Enterprise fora
da Alemanha, localizada em
Curitiba (PR), desde a década
de 7O. Lá são produzidos ter-
minais IP e plataformas de co-
municação. ■
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A BR Malls e o Simon Property Group anunciaram a criação
de uma joint venture, na qual cada empresa terá 50%
de participação, para abrir outlets no mercado brasileiro.
O primeiro outlet será aberto no próximo ano, no estado de São Paulo.
A informação foi divulgada por meio de comunicado enviado
pela BR Malls à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Enquanto perde mercado no
varejo para a Apple e Samsung,
o smartphone BlackBerry, da RIM,
ainda é o predileto do governo
americano, segundo Scott Totzke,
vice-presidente da companhia.
De acordo com o executivo, a
companhia está fortalecendo sua
estratégia de vendas ao governo
dos EUA para compensar a queda
de 57% no faturamento só no
último trimestre. Para cortar
custos, alguns órgãos públicos
do país estão incentivando que os
funcionários usem seus celulares
particulares no trabalho.

INFRAESTRUTURA

Alstom fará sistema de sinalização para o
metrô de Amsterdã por ¤ 100 milhões

A Lenovo apresentou nas redes
sociais o IdeaTab S2109. O
equipamento de sete polegadas
e 8,9 milímetros de espessura
vem com plataforma Android 4.0
e câmera de 1,3 megapixels,
entrada para cartão microSD
e micro-HDMI. A bateria tem
10 horas de duração, informou a
companhia em vídeo postado no
YouTube sobre o novo aparelho.
O tablet não tem previsão
de lançamento no varejo.
Por enquanto, o IdeaTab
só é comercializado na China,
país natal da companhia.

Divulgação

A AT&T decidiu vender sua
participação de 53% na Yellow
Pages (catálogo telefônico de
produtos e serviços, conhecido
no Brasil por Páginas Amarelas)
para a gestora de fundos
de private equity Cerberus.
O negócio foi avaliado em
US$ 750 milhões em dinheiro.
O fundo também vai assumir
uma dívida de US$ 200 milhões.
A AT&T era responsável pela
gestão dos catálogos telefônicos
em 22 estados americanos.
O dinheiro da venda será
investido em telecomunicações.

VAREJO

BR Malls e Simon Property Group criam
jointventure para abrir outlets no Brasil

Rodrigo Capote

Google apoia os pequenos negócios

Siemens busca parceiros para
ampliar oferta de produtos

A cidade de Amsterdã, dona da infraestrutura do metrô local, concedeu
à Alstom um contrato no valor de ¤ 100 milhões para implementar
sua tecnologia de sinalização nas quatro linhas locais e na nova linha
Norte-Sul, que atualmente está em construção. O sistema permitirá
a operação automática dos trens, maior capacidade e economia
de energia. O contrato será registrado no ano fiscal 2012-13.

BlackBerry se volta para o
mercado governamental

Serviço do buscador estima
criar 100 mil websites para esses
empreendedores no Brasil

“Estar na internet torna as
operações dessas empresas
mais sólidas e aumenta
a competição. Estamos
trabalhado para criar uma
sociedade mais conectada”

Lenovoapresenta nova
versão dotablet IdeaPad

A Siemens Enterprise
tem receita anual
de cerca de R$ 500
milhões na América
Latina, 10% do
faturamento mundial

Companhia fecha contrato com dois parceiros brasileiros para alugar sistemas de comunicação
utilizando a computação em nuvem. Arcos Dorados é um dos clientes deste novo modelo

Fábio Coelho,
presidente do
Google Brasil

AT&T vende participação
naYellow Pages
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.




