
A estratégia de crescimento da
IBM no Brasil passa pela expan-
são geográfica de suas opera-
ções. Até o fim do ano, a empre-
sa pretende cobrir 38 regiões-
foco, ante as 35 em 2011, além
de ampliar os escritórios e con-
solidar presença em mercados
onde já está presente. O ritmo e
a direção da expansão baseiam-
se em um mapeamento de 68
polos com potencial de negó-
cios em todo o país e que repre-
sentam 93% do Produto Inter-
no Bruto (PIB).

“Estudamos polos e cidades
que estão num raio de até 100
quilômetros. Começamos por lo-
cais com mais potencial”, diz
Armando Toledo, diretor de ge-
neral business da IBM, área que
responde por estratégias de ex-
pansão regional e mercado de
pequenas e médias empresas.

A meta para 2012 é consolidar
a presença e ampliar escritórios
instalados em Uberlândia (MG),

Vitória (ES), Caxias do Sul (RS),
Joinville (SC), Belém (PA), Ma-
naus (AM), Natal (RN) e Bauru
(SP). Como novas praças, a IBM
quer chegar a Maringá (PR), Ma-
caé (RJ) e ao Vale do Paraíba,

em cidades no interior de São
Paulo e do Rio de Janeiro. “A ex-
pansão foi mais forte de 2010 pa-
ra 2011, quando saímos de 22 ci-
dades para 35”, afirma Toledo.

Um dos efeitos da estratégia
é a ampliação da presença da
IBM no setor de pequenas e mé-
dias empresas. “Continuamos a
crescer em grandes clientes on-
de já estávamos presente, mas
com a expansão busco clientes
novos”, disse.

Nos novos locais, a IBM atua
diretamente com a instalação
de escritório e funcionários,
bem como por meio de parcei-
ros, que são 2 mil em todo o
país. Há dois anos, a empresa
contava com 1,7 mil parceiros.

A estratégia replica o plano
global da IBM de expansão geo-
gráfica para novas regiões ou
países. No caso de nações que
compõem a unidade de negó-
cios de mercados em crescimen-
to, como o Brasil, o caminho é
buscar novos clientes em cida-
des onde a empresa já está e
também em novas praças. ■

O fundo de investimento sobe-
rano China Investment Corp
(CIC) está em estágio avançado
de negociações para adquirir
uma participação acionária de
até US$ 2 bilhões no Alibaba
Group, disseram fontes à Reu-
ters, como parte dos esforços
do gigante chinês do comércio
eletrônico para completar o fi-
nanciamento necessário para
recomprar parte da participa-
ção acionária que o Yahoo de-
tém na companhia.

O Yahoo e o Alibaba fecha-
ram acordo na semana passada
para que a companhia chinesa
recompre metade da participa-
ção acionária de 40% em seu ca-
pital que o Yahoo detém, por

US$ 7,1 bilhões de dólares, o
que avalia o Alibaba em US$ 35
bilhões. O Alibaba é a maior
companhia de comércio eletrô-
nico da China e é dirigida pelo
empresário Jack Ma.

A empresa vai levantar US$ 4,6
bilhões por meio de uma emis-
são de ações preferenciais, em-
préstimos bancários e amplia-
ção de participações de investi-
dores existentes — como a Te-
masek Holdings , de Cingapu-
ra, e a DST Global, dois gran-
des fundos de investimentos.
Outros US$ 2,5 bilhões em re-
servas de caixa permitiriam
que a companhia completasse
a transação.

Fontes diretamente envolvi-
das na operação afirmam que os
US$ 2 bilhões em investimento
da CIC ajudariam o Alibaba a
completar o montante de que

precisa para comprar a partici-
pação do Yahoo.

O Alibaba também está nego-
ciando com empresas de capital
privado para obter US$ 500 mi-
lhões em capital adicional, en-
tre as quais a Bain Capital, Bla-
ckstone Group LP e Hony Capi-
tal, segundo fontes.

Alibaba, Blackstone e Hony
se recusaram a comentar so-
bre o assunto. Representantes
da Bain não foram encontra-
dos. Desde 13 de maio, o
Yahoo é comandado por Ross
Levinsohn em caráter interino,
após a demissão de Scott
Thompson. ■ Reuters

O Google deve lançar seu tablet
próprio, baseado na plataforma
Android, em julho. O equipa-
mento, de 7 polegadas, deve ser
produzido pela Asus . De acordo
com fontes ligadas ao setor, o
primeiro lote do tablet será de
600 mil unidades. O Google te-
ria ainda encomendado outros
2 milhões de equipamentos de
marca própria até o fim de 2012.

O aparelho deve custar cerca
de US$ 250. A intenção é bai-
xar ainda mais seu preço, para
US$ 199. O tablet provavelmen-
te será vendido diretamente
aos consumidores em seu site.
O endereço já vende o Nexus
Galaxy, desde a semana passa-
da, por US$ 399. Procurada, a
empresa não quis se manifestar
sobre o lançamento de seu ta-
blet. ■ IT Web, com agências
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SKFe Fibria fecham contrato até 2017
para manutenção de três unidades
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Azul lança promoção para divulgar
novo voo entre cidades do interior paulista

Fundo quer comprar
parte do Alibaba
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Google lança
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IBM vai atrás de polos
de negócios no interior
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A SKF do Brasil e a Fibria renovaram o contrato comercial que
mantém desde 2000. O acordo prevê o fornecimento de soluções
integradas de manutenção nas unidades da Fibria em Aracruz (ES),
Jacareí (SP) e Três Lagoas (MS) até 2017. Com a renovação da parceria,
a SKF planeja aumentar as receitas da divisão industrial e ampliar a
participação do setor de papel e celulose nos negócios da companhia.

Companhia está levantando
recursos para recomprar suas
ações em poder do Yahoo

Equipamento custa menos
da metade do iPad, da Apple

A Azul Linhas Aéreas preparou uma promoção para divulgar
o lançamento de uma rota inédita, ligando as cidades de São José
dos Campos e Campinas, ambas do interior de São Paulo. Na ação,
as passagens vendidas até o dia 5 de junho terão preços a partir
de R$ 5. A nova rota é operada em duas frequências diárias
com aviões turboélice, com capacidade para 70 lugares.

Companhia mapeou potencial de crescimento econômico de 68 regiões
em todo o Brasil e elegeu cidades de São Paulo, Rio e Paraná para crescer

EMERGENTES E IMPORTANTES

Mercados como América 
Latina e Oriente Médio são 
foco de expansão da IBM

Em 2011, essas economias 
representaram 22% da receita da IBM

Até 2015, esses países representarão
30% do faturamento da empresa

9% é quanto cresceu a receita gerada 
por esses mercados no primeiro 
trimestre deste ano

10% é quanto aumentou a receita nos 
países dos Brics nos três primeiros 
meses de 2012

US$ 24,7 bilhões é a receita
da IBM no primeiro trimestre do ano

US$ 106,9 bilhões é o faturamento 
da empresa em 2011

Fonte: empresa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 25.




