
O mercado sul-americano vem
rendendo bons frutos à Siemens,
especialmente na divisão de tec-
nologias em software industrial.
A empresa não divulga resulta-
dos, mas a expectativa é de que o
crescimento global das vendas
nopróximo ano fiscal seja de 9%.
Apesar do bom momento, o

Brasil não vem apresentando o
crescimento esperado. Segundo
David Shook, vice-presidente
sênior para as Américas para
Serviços, o país poderia crescer
mais, não fossem os desafios de
infraestrutura. Mesmo assim, o
executivo explica que o merca-
do de softwares industriais na
Índia e China vem registrando
retração, enquanto o mercado
da Rússia e Brasil crescem.

Ele afirma que o potencial de
crescimento para as platafor-
mas de gestão e desenvolvimen-
to do ciclo de produto (PLM em
inglês), têm espaço especial-
mente nos setores de minera-
ção e energia. “Por isso conti-
nuamos a investir nessa região
do globo”, diz o executivo.
Prova da importância desse

segmento na América do Sul es-
tá nas aquisições recentes da
Siemens. Em 2011, a companhia
comprou a Active S.A., espe-
cializada no desenvolvimento
de softwares, de Santo André
(SP). Em junho deste ano, foi a
vez de adquirir amineira Sener-
gy, criadora de um software de
gestão e monitoramento, que
auxilia empresas na identifica-
ção de desperdício e soluções
para economia de energia.
“Continuamos olhando oportu-

nidades de compra em todo o
globo, mas ainda não temos na-
da concreto, diz Shook.

PMEs surpreendem
Uma das plataformas de gestão
e desenvolvimento que vem
crescendo é voltada para peque-
nas e médias empresas. Segun-
doDan Siqueira, diretor do por-
tfólio voltado para esse segmen-
to domercado, atualmente, cer-
ca de 90%das empresas brasilei-
ras são de pequeno emédio por-

te. “Começamos a focar nessas
plataformas há dois anos no Bra-
sil e o resultado vem sendo sur-
preendente”, explica.
Siqueira explica que as ven-

das de licenças cresceram pró-
ximo de 30%, mesmo nos pe-
ríodos em que omercado regis-
trou demanda retraída. O custo
acessível faz com que aos pou-
cos, as companhias enxerguem
os ganhos ao investir no contro-
le dos processos produtivos.
“A ferramenta permite que to-

das as etapas do projeto sejam
controladas, desde sua concep-
ção, até a execução na fábri-
ca”, explica.
Paracontinuar crescendo, a es-

tratégia da companhia é ampliar
o número de parceiros e de re-
vendasnão sónoBrasil,mas tam-
bém na América Latina. Atual-
mente existem31 dessas lojas es-
palhadas pelo continente, “mas
esperamos chegar a ter entre 45
e 60 delas somente no Brasil”,
diz Siqueira. ■

O Peixe Urbano segue firme em
sua estratégia de ampliar o le-
que de negócios. A empresa —
especializada em compras cole-
tivas — está lançando mais um
produto que usa o know-how
da companhia sobre as empre-
sas nas cidades.
Agora, a empresa carioca lan-

ça sua própria agência de via-
gens, a Peixe Urbano Viagens,
com a proposta de oferecer
maior qualidade e variedade de
pacotes turísticos e, evidente-
mente, preços mais competiti-
vos dentro de um serviço que se-
rá 24 horas por dia.
Alémdesses benefícios, a em-

presa promete oferecer ao usuá-
rio do site a garantia de sua via-
gem, ou seja, casonãoconsiga fa-
zer o embarque na data desejada
—estandodentro doprazode va-
lidadedo cupom—aPeixeUrba-

no Viagens reembolsará 100%
do valor pago pela oferta.
“Este lançamento reforça o

compromisso do Peixe Urbano
em trazer asmelhores experiên-
cias para os nossos usuários, seja
no Brasil ou mundo afora. A no-
va agência nos permitirá um re-
lacionamento mais próximo
comosmelhores hotéis, compa-
nhias aéreas e outras empresas
do segmento de turismo, a fim
de trazer as melhores ofertas e
atendimento para o Cardume”,
destaca Luke Cohler, Diretor de
Categorias do Peixe Urbano.
Uma pesquisa realizada pela

Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe) para o Minis-
tério do Turismo mostra que, de
2007 para 2011, aumentou em
18,5% o número de brasileiros
que fez ao menos uma viagem
dentro do país. O crescimento
na movimentação internacional
foi ainda mais expressivo, com
um salto de 57%, durante esses
mesmos quatro anos, no núme-
ro de famílias que já fizeram
uma viagem internacional.
“A demanda no segmento de

turismo tem crescido e as op-
ções do consumidor também.
Nós queremos oferecer ao nosso
usuário as melhores ofertas e
tambémmais tranquilidade, agi-
lidade e segurança na hora da
compra”, agrega Cohler.
O site do Peixe Urbano agora

conta com uma página exclusiva
para as ofertas de viagem (ht-
tp://www.peixeurbano.com.br/

viagens) e ainda uma funcionali-
dade que facilita a busca por des-
tinos e palavras chaves. Desde o
lançamento do site, em março
de 2010, já foram vendidos mais
de 400 mil cupons com ofertas
de turismo, o que já gerou uma
economia demais de R$ 200mi-
lhões aos consumidores.
Diferente do serviço de entre-

gas, lançado após experimenta-

ção interna com a startup O En-
tregador, adquirida pelo Peixe,
o serviçodeviagens foi desenvol-
vido “em casa”. O Peixe tam-
bém adquiriu a startup Zuppa,
de reservas online em restauran-
tes — vamos ver se também vão
lançar de forma oficial comoPei-
xe Urbano Reservas.

Sobre o Peixe Urbano
Fundada no Brasil no início de
2010por três amigos— JulioVas-
concellos, Emerson Andrade e
Alex Tabor — a empresa hoje
conta também com a sociedade
do empresário e apresentador
de TV Luciano Huck e com o in-
vestimento de seis grandes fun-
dos. Foi a primeira companhia a
introduzir o conceito de com-
pras coletivas na América Lati-
na, revolucionando o comércio
eletrônico para serviços locais.
No início de 2012, foi a primeira
empresa brasileira a ser eleita a
“Melhor Startup Internacional
do Ano” pelo Crunchies Awar-
ds, principal premiaçãodos Esta-
dos Unidos para startups da área
de Internet e tecnologia. ■

CONCORRÊNCIA

CEO da Microsoft aposta tudo no Windows 8

Siemens foca
em software
para gestão
Plataforma de desenvolvimento industrial
cresce no Brasil e PMEs puxamdemanda

O presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer, disse que o
Windows Phone 8 sendo lançado com seus parceiros criaria um forte
concorrente ao terceiro lugar no mercado de smartphones, atrás
do Android, do Google, e do iOS, da Apple . “Com o trabalho que
fizemos com a Nokia, HTC, Samsung e outros, existe agora uma
oportunidade para criar um participante forte para fazer as vendas
deslancharem", disse Ballmer no evento de lançamento. Reuters
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Site de compra coletiva lançaPeixeUrbanoViagens
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 nov. 2012, Empresas, p. 24.




