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Heidelberg América do Sul. Segundo
o executivo, mais de 75% das vendas
na América do Sul acontecem, no
Brasil, que hoje representa 5% das
vendas mundiais e a expectativa de
crescimento dos negócios no País
nos próximos 3 a 5 anos é de 20%.
"Já a China é um mercado três
vezes maior, respondendo por 15%
das vendas."
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redirecionamento das estratégias de vendas e marketing da companhia divide
O globo em seis regiões, ou blocos
comerciais, e o Brasil - que atualmente centraliza as atividades
da América do Sul - passa a ser
um bloco independente, assim
como Europa Leste, Europa Oeste,
América do Norte, Ásia/Pacífico e
China. As agências distribuidoras
(dealer markets) que representam
a Heidelberg em parte da Europa,
da África e da América do Sul serão coordenadas diretamente pela
Heidelberg da Alemanha.
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"Países emergentes como o Brasil
e a China apresentam um ritmo
diferenciado, e as expectativas
para os próximos anos são extremamente positivas. Com isso, o
posicionamento da Heidelberg visa
concentrar esforços e investimentos para explorar estes mercados
em franco crescimento", afirma
Dictcr Brandt, presidente da atual

SINERGIA EM
NOVO P R É D I O
Como reflexo de seu reconhecimento no cenário mundial, a Heidelberg do Brasil ganhou recentemente
uma nova sede - o Centro Integrado
de Operações Heidelberg, com 5.250
metros quadrados, no Polo Empresarial Tamboré, no município de
Santana de Parnaíba - para unificar
as operações que antes estavam
divididas em três escritórios na
metrópole paulista e trazer ainda
mais agilidade no atendimento ao
cliente. A escolha de Santana de

Parnaíba, segundo o presidente, foi
motivada pelo custo mais acessível
para abrigar uma empresa do porte
da Heidelberg e o fácil acesso às
principais rodovias que cortam São
Paulo e a proximidade dos aeroportos de Guarulhos e Viracopos,
em Campinas.
A Heidelberg do Brasil conta, ainda,
com cinco escritórios de vendas
e serviços - nas cidades de Recife
(PE), Belo Horizonte (MG), Rio de
Janeiro (RJ), Curitiba (PR) e Porto
Alegre (RS) - e com as PMA' s (Print
Media Academy) instaladas nas escolas Senai da Mooca e de Barueri.
"A partir de agora todos os nossos
recursos e a competência de nossos
mais de 270 profissionais estarão
voltados para a indústria gráfica
nacional, o que significa um suporte ainda mais eficiente aos clientes
de todas as regiões do país e maior
impulso para crescermos neste mercado promissor", finaliza Brandt.

Fonte: Pack, São Paulo, ano 15, n. 183, p. 20, nov. 2012.

