
GVT negocia joint-venture para TV paga

Os últimos dois anos
foram muito focados em
reposicionamento, em
levar a Avaya ao
alcance de empresas de
qualquer porte. Agora,
vamos poder executar
melhor e aumentar
nosso nível de ambição”

A GVT, operadora de telecomunicações brasileira controlada pelo

grupo francês Vivendi, iniciou negociações com o grupo de satélites

EchoStar Technologies para formar uma joint-venture para serviços

de TV paga no Brasil. A parceria será administrada pela GVT, que

planeja se beneficiar de um aumento na demanda que poderá ser

gerada pelos eventos esportivos no país em 2014 e 2016. Reuters
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Como todo gaúcho que se preze,
Nelson Campelo ainda conserva
uma profunda ligação com o seu
estado. Com o passar dos anos, no
entanto, sua pronúncia inconfun-
dível passou a incorporar novos so-
taques, fruto de passagens pela
França, Estados Unidos e São Pau-
lo. Na capital paulista, o executivo
comanda há dois anos a operação
local da americana Avaya. Desde
então, seu desafio se confunde
com sua trajetória: fazer com que
a empresa alcance novos merca-
dos, sem abandonar suas raízes.

Companhia de equipamentos e
softwares de comunicação unifi-
cada, a Avaya sempre foi mais co-
nhecida no país por sua atuação
junto às empresas de grande por-
te. Sob o comando de Campelo, a
organização começou a investir
também em um modelo voltado
às pequenas e médias empresas.
“Passamos por uma transforma-
ção importante e dura nesse perío-
do. Hoje, é como se a empresa ti-
vesse dois chapéus, pois são dois
segmentos que exigem dinâmicas
completamente diferentes”, afir-
ma o executivo.

O interesse pelas PMEs não é
exclusivo da Avaya. Esse segmen-
to tem atraído diversas compa-
nhias de tecnologia da informa-
ção (TI) com atuação no Brasil. Se-
gundo a consultoria AMI Part-
ners, o país conta com 4,6 mi-
lhões de pequenas e médias em-
presas, que investem US$ 10,9 bi-
lhões em TI por ano.

Entre outros esforços, a estraté-
gia da Avaya incluiu a formação
de uma estrutura de vendas indire-
tas com cerca de 150 parceiros, en-
tre distribuidores e revendas, que
respondem pelo estoque, giro de
produtos e implementação das tec-
nologias da marca. No plano das
grandes empresas, o modelo conti-
nua a ser de atendimento direto.
“Nossa prioridade é aumentar e
qualificar a cobertura junto a em-

presas que possuem entre 50 e 2
mil funcionários”, observa.

Na avaliação de Campelo, por
suas dimensões e características
de filiais de empresas distribuídas
por todo o território, o mercado
brasileiro é extremamente aderen-
te a todo o portfólio da Avaya, es-
pecialmente no que diz respeito às
tecnologias de colaboração, entre
elas as soluções de videoconferên-
cia, que hoje já podem ser realiza-

das a partir de salas sofisticadas
ou mesmo por meio de qualquer
dispositivo móvel.

O Brasil também está na ponta
de adoção de algumas inovações
da Avaya. Uma dessas frentes en-
volve o big data. A empresa criou
um software que permite analisar
e cruzar dados de um atendimen-
to por telefone realizado em um
contact center com informações
postadas, por exemplo, em uma

rede social por esse mesmo clien-
te. “Já há empresas brasileiras de-
senvolvendo projetos piloto com
essa solução”, diz Campelo.

Hoje, o contact center, mais
tradicional, ainda responde por
60% da receita da Avaya no Brasil.
A ideia é manter o crescimento
nesse segmento e expandir a parti-
cipação da empresa nas linhas
mais recentes de negócio: comuni-
cação e colaboração, e rede.

A Sony Mobile planeja dobrar sua
capacidade de produção de celu-
lares no Brasil no próximo ano,
numa estratégia para ampliar sua
participação em um dos merca-
dos em que a marca mais cresce
no mundo, afirmou o presidente
da companhia para o país.

Nos planos da Sony está o au-
mento do portfólio de aparelhos
nas tecnologias de 3G e 4G, e ain-
da aproveitar o previsto aumen-

to no consumo com a Copa do
Mundo de 2014.

“A gente poderia estar venden-
do mais. Hoje temos uma situação
de um problema bom, de termos
mais demanda que nossa capaci-
dade de produção”, disse Ricardo
Junqueira, presidente da Sony Mo-
bile Brasil, sem revelar números.

“A gente está estudando todas as
alternativas”, disseJunqueira,ao ser
questionadosobreumeventualapro-
veitamentodecapacidadesdeprodu-
çãodadivisãodeeletrônicosemMa-
naus na ampliação de produção de
celularesnopaís.Atualmente,osmo-
delosdaSonyMobilesãoproduzidos
sobcontrato comaFoxconn.

A estratégia de ampliação do
portfólio está sendo adotada pela
Sony Mobile no Brasil, onde a em-
presa ingressou neste ano na cate-
goria de preço de R$ 499, com mo-
delo capaz de operar com chips
de duas operadoras celulares. Até
2012, o modelo mais barato pela
companhia custava R$ 799.

Segundo Junqueira, o seg-
mento de aparelhos até R$ 499
representa mais de 70% do mer-
cado de smartphones do Brasil,
o que ampliou a atuação da em-
presa no país. Não há planos pa-
ra o curto prazo de oferta pela
empresa de aparelhos abaixo
desse patamar.

Apesar do crescimento lento da
economia brasileira neste ano, Jun-
queiraafirmouqueaexpectativapa-
ra o mercado de smartphones do
país é crescer de 19 milhões de uni-
dades em 2012 para 29 milhões este
ano. “Não tem nada que sinalize
que o mercado brasileiro vá se re-
trair nos próximos 12 a24 meses”. A
Sony está ampliando o portfólio no
país de 3 aparelhos em 2012 para 9
esteano,incluindoumtabletimpor-
tado.Para2014,deveampliarovolu-
me de modelos lançados para além
donúmerodesteano,disseJunquei-
ra, acrescentando que, eventual-
mente, o tablet também poderá ser
produzido no país. Reuters

São Paulo

MurilloConstantino

Companhia pretende
ampliar seu portfólio
de aparelhos de 3G e 4G
no mercado nacional

Avaya amplia leque para PMEs

Sony Mobile planeja dobrar produção no Brasil

TELECOM

Nelson Campelo: meta éexpandir os negócios da Avaya sem perder as raízes da companhia

Sem abandonar grandes empresas, companhia investe em estrutura indireta para atender novo perfil de cliente

A companhia está
ampliando o portfólio
no Brasil de 3 aparelhos
para nove modelos
neste ano, o que inclui
um tablet importado.
Para 2014, a ideia é
superar o volume de
lançamentos de 2013
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 out. 2013, Empresas, p. 15.
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