
Para profissionais que traba-
lham em condições de risco, em
ambientes de missões críticas e
que necessitam de alta mobilida-
de em campo, como áreas mili-
tares, construção e segurança
pública, entre outros os tablets
convencionais não são a melhor
pedida, pois, por mais que con-
tem com tecnologia parruda pa-
ra aumentar a resistência dos
equipamentos, certos momen-
tos exigem mais. Essa é a linha
de raciocínio que embasa a apos-
ta da Panasonic para vender
seus tablets robustecidos da li-

nha Toughpad, que chegarão ao
Brasil em março deste ano. Os
modelos que estarão disponí-
veis no mercado nacional são o
Toughpad G1, tablet de 10 pole-
gadas que integra o sistema Win-
dows 8 Pro, e o Toughpad A1 de
10 polegadas com sistema An-
droid.

João Alberto Simões, gerente
nacional da operação comercial
da linha Panasonic Toughbook
no Brasil, afirma em comunica-
do que por meio da linha de
equipamentos a Toughbook,
que são os notebooks para am-
bientes de missão crítica, a Pa-
nasonic possui quase 80% do
mercado de dispositivos móveis
robustecidos, sendo a meta pa-
ra a família de tablets Toughpad
alcançar 50% do mercado B2B
de até 2015.

De acordo com a fabricante,
os equipamentos são “ideais”
para uso em diversos cenários,
incluindo controle de inventá-
rios, formulários eletrônicos,
força de vendas, serviços em
campo, rotas de entrega, eCita-
tions, registros médicos eletrô-
nicos, inspeções, pontos de ven-
das móveis e GIS.

A linha Toughpad conta com
certificação MIL-STD-810G,
em que os tablets são testados
para suportar quedas, derrama-
mento de líquidos e variações
de temperatura de forma a asse-
gurar um rendimento confiável
em diversas circunstâncias, dife-
rentemente dos tablets conven-
cionais. Os equipamentos con-
tam com telas visíveis à luz, ba-
terias substituíveis pelo usuário
e caneta stylus, que é útil para a

captura de assinatura e escrita à
mão (nos modelos Toughpad G1
e A1 com aplicações de tercei-
ros) e opções múltiplas para co-
nexões periféricas.

Características de seguran-
ça, como criptografia, IPsec
VPN, inicialização confiável,
proteção da fonte e conformi-
dade FIPS estão disponíveis
em várias configurações do A1.
Compatibilidade com o geren-
ciamento de equipamentos mó-

veis mundiais (MDM) também
está disponível para permitir
que as áreas de TI gerenciem as
aplicações e os dispositivos de
segurança para o uso não auto-
rizado.A linha estava, inicial-
mente, marcada para ser lança-
da em território tupiniquim
em outubro do ano passado,
mas, devido a problemas inter-
nos de distribuição e homologa-
ção, o equipamento chega so-
mente agora ao país.

O preço não é o convencional
dos equipamentos disponíveis.
O Toughpad G1 estará disponí-
vel com preços de R$ 13 mil a
R$ 17 mil. O Toughpad A1 esta-
rá à venda com preços de R$ 5
mil a R$ 6,5 mil. Todos os ta-
blets podem ser adquiridos por
meio dos distribuidores autori-
zados da Panasonic. ■

COMBUSTÍVEL

Fábrica de biodiesel vai suprir demanda do Rio

A gaúcha Senior está entre as
três maiores desenvolvedoras
brasileiras de software, junto
com Totvs e Linx, mas para con-
tinuar crescendo e figurando
nesta lista teve de criar uma no-
va estratégia. A empresa lança,
em março, uma oferta que tem
como foco as pequenas empre-
sas, mercado que hoje ainda
não consegue atingir.

Trata-se do oferecimento de
uma oferta de cloud computing
que engloba sistemas de gestão.
Com este formato, no qual o
software é acessado via inter-
net e vendido como um servi-
ço, a empresa conseguiu dimi-
nuir preços para atingir as em-
presas de pequeno porte. A en-
trada neste segmento foi possibi-
litada por uma parceria da Se-
nior com a IBM, que será respon-
sável pelo armazenamento das
informações dos clientes em
seu datacenter de Hortolândia,
no interior de São Paulo.

“Para a IBM uma das vanta-
gens da parceria é poder se apro-
ximar das pequenas empresas,
mesmo que indiretamente”, diz
Davi Dias, executivo de desen-
volvimento de novos negócios
da IBM, que tradicionalmente
atua com grandes clientes, mas

vem aumentando o interesse
nas empresas de menor porte.

A Senior espera que o novo
produto ajude a companhia atin-
gir crescimento acima de 20%
neste ano, atingindo receita de,
no mínimo, R$ 550 milhões em
2013. “Minha previsão é que,

até 2015, o número de usuários
do novo software de gestão che-
gue a oito mil”, diz Calênio Cas-
telo Branco, presidente da Se-
nior. No total, a empresa tem
hoje 24 mil usuários ativos e
mais de 10 mil clientes como
Piccadilly, Karsten, Unimed, Ei-

senbahn e Instituto Brasileiro
de Petróleo (IBP).

Sobre a concorrência com
companhias multinacionais que
também tem apostado em cloud
computing, como a Microsoft,
por exemplo, o executivo afirma
que aposta no conhecimento

profundo das leis e regras fiscais
do Brasil como um diferencial
para a Senior. Castelo Branco as-
sumiu o cargo no ano passado e,
desde então, vem colocando em
prática uma estratégia de expan-
são dos negócios. Com isso, do
fim do ano passado para cá, a
empresa contratou 40 executi-
vos para a área comercial e tra-
çou um plano de expansão geo-
gráfica que inclui a abertura de
escritório em Minas Gerais e no
interior de São Paulo em 2013.
No ano passado também foi aber-
ta uma filial no Rio de Janeiro.

Aquisições
A estratégia de crescimento tra-
çada por Castelo Branco tam-
bém contempla a compra de ou-
tras companhias. “O foco são
empresas que possam agregar
novas soluções ao portfólio”,
diz. O executivo afirma que tem
analisado possibilidades por
meio de um comitê de aquisi-
ções instituído na Senior.

No ano passado, a empresa
fez duas compras: um canal de
vendas no Rio Grande do Sul e
uma de suas filiais, no Mato
Grosso do Sul. “Agora temos in-
teresse em empresas que aten-
dam algum nicho de mercado
em que queremos aumentar a
nossa participação, como vare-
jo”, afirma Castelo Branco. ■

Panasonic traz ao país tablets ultrarresistentes

O Rio de Janeiro está a um passo de se tornar autossuficiente na

produção de biodiesel. Com capacidade de fornecer até 100 milhões de

litros do combustível por ano, a primeira fábrica do estado está pronta

para entrar em operação. A Grand Valle Bioenergia, instalada em Porto

Real, terá o uso de microalgas como matéria-prima, de acordo com o

governo do estado. A empresa aguarda a Licença de Operação da

Agência Nacional do Petróleo (ANP) para inaugurar.
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Em parceria com a IBM, companhia aposta em computação em nuvem para faturar R$ 550 milhões em 2013
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 fev. 2013, Empresas, p. 46.




