
Apple X Samsung:
a batalha continua

Sears vai separar
negócio de roupas

CEO do eBay critica drone da Amazon

Nestlé deve vender
10% da Givaudan

CURTAS

A Apple pagou para seu
principal escritório de advocacia
cerca de US$ 60 milhões para
travar litígio de patentes contra a
Samsung, em um tribunal federal
naCalifórnia, de acordo com
documentos legais. A Apple e a
Samsung estão envolvidas em
litígio global sobre a propriedade
intelectual de cada um. Os dois
rivais de tecnologia móvel foram a
julgamento duas vezes na
Califórnia, e os jurados concederam
à Apple uma indenização total de
cerca de US$ 930 milhões . Reuters

As empresas estão cada
vez mais focadas nos
seus consumidores.
O mercado está
mudando rapidamente
e se olharmos a
experiência do cliente,
vemos um grande uso
de dispositivos móveis”

“Nós não estamos focando em fantasias de longo prazo “, disse John

Donahoe, CEO do eBay, sobre o projeto Amazon, que está testando

os aviões não tripulados em entregas. Amazon , eBay, Google e muitas

startups estão competindo para oferecer entregas mais rápidas.

Na Amazon, o programa ilimitado de entrega em dois dias custa

US$ 79 ao ano. O eBay promete a entrega em uma hora. Bloomberg

Abatida pelas vendas em queda, a
Sears vai dividir seu negócio de
vestuário Lands' End. As vendas
caem desde que Sears e Kmart se
uniram num negócio de US$ 11
bilhões, em 2005. EddieLampert,
que assumiu como presidente em
fevereiro, tem sido criticado por
não investir o suficiente no negócio,
que ganhou fama de vender
mercadorias fora de moda e prestar
serviços pobres em comparação
com a Walmart Stores e a Target.
Soma-se a isso o crescimento do
e-commerce. Reuters.

FrankvanVeenendaal
Presidente de vendas mundiais

A Nestlé está vendendo sua
participação de 10% na fabricante
suíça de fragrânciase sabores
Givaudan, em um esforço para
estreitar o foco em operações
estratégicas e fazer uma faxina no
seu balanço.

Operadoresdisseramquea
venda,administradapeloGoldman
Sachs,estásendoavaliadaematé
US$1,2bilhão.Segundorumoresde
mercado,asuíçaestáagoraàprocura
deumcompradorparasuasbarras
energéticasPowerBar.Reuters

“

DavidPaulMorris/Bloomberg

“Os clientes de hoje esperam esta-
belecer relações diretas com as em-
presas e não mais com seus produ-
tos ou serviços”, diz o presidente
de vendas mundiais da Salesforce.
com, Frank van Veenendaal. Sob
essa visão, a empresa renovou sua
plataforma de gestão da relação
das empresas com o cliente, para
dispositivos móveis com iOS ou
Android (CRM, sigla em inglês).

A nova plataforma, chamada
Salesforce1 e que tem formato se-
melhante a uma rede social, traz
mais facilidades para desenvolve-
dores e fornecedores de softwares
criarem seus aplicativos para que
as empresas possam se conectar
aos seus clientes e usuários finais
de forma rápida e simples. Foram
necessários oito meses para seu
desenvolvimento da plataforma.

No trimestre encerrado em 31
de outubro, a companhia faturou
US$ 1,08 bilhão, um resultado
36% maior, na comparação com o
ano anterior. A Salesforce.com,
que possui mais de 130 mil clien-
tes em todo mundo, não infor-
mou, no entanto, qual foi a partici-
pação do Brasil neste resultado.

“As empresas estão cada vez
mais focadas nos seus clientes. O
mercado está mudando rapida-
mente e se olharmos a experiência
do consumidor, vemos um grande
uso de dispositivos móveis. A for-
ma de usar o telefone mudou, esta-
mos conectados o tempo todo.

Com isso, as formas de pensar os
negócios também mudaram”, res-
salta van Veenendaal.

“Os dispositivos móveis são o
nosso foco com o Dreamforce e Sa-
lesforce1. Hoje, temos mais de
130 mil pessoas registradas em
Dreamforce”, completa. Segun-
do ele, este é um movimento glo-
bal e o Brasil se apresenta como
um dos principais países em ter-
mos de oportunidades, pois nos
últimos anos houve crescimento
dos investimentos em tecnologia,
muitos deles voltados para a com-
putação em nuvem.

“As companhias brasileiras
querem crescer e ser competitivas
não só no país, mas também fora
dele, brigando com companhias
internacionais, como as chine-
sas”, diz o executivo. Atualmen-
te, 50% das cerca três mil organi-
zações que utilizam um dos servi-
ços da Salesforce.com na América
Latina são brasileiras.

“Com o Brasil se tornando ca-
da vez mais competitivo, as em-
presas compram nossa tecnologia
por duas razões principais: custo
e rapidez de implementação da
tecnologia. Além disso, a nuvem é
ainda uma tecnologia muito segu-
ra”, completa o presidente da Sa-
lesforce.com para América Latina
e Caribe, Enrique Perezyera.

Para os executivos, a navegação
em nuvem é uma tecnologia bara-
ta, pois mitiga custos como o de
implementação de data centers, o
que permite que companhias de
qualquer porte tenham acesso.

Gabriela Murno
gmurno@brasileconomico.com.br

Divulgação

NÚMEROS

SergioZacchi

CRM em nuvem para
tempos de mobilidade

Divulgação

US$1,08
bilhões
Faturamentoglobalda
Salesforce.comnotrimestre
encerradoem31deoutubro.
Foiaprimeiravezquea
empresasuperouamarca
deUS$1biemumtrimestre.

50%
Porcentagemdebrasileiros
entreos3milclientes
latino-americanos .

E-COMMERCE

ParavanVeenendaalePerezyera(abaixo),nuvemé
tecnologiabarataparaempresasdequalquerporte

A nova plataforma da Salesforce.com para dispositivos móveis possui layout

semelhante ao de uma rede social. Empresa possui 130 mil clientes no mundo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 dez. 2013, Brasil, p. 15.


	BRAECO1-1__09-12-13
	BRAECO1-2__09-12-13
	BRAECO1-3__09-12-13
	BRAECO1-4__09-12-13
	BRAECO1-5__09-12-13
	BRAECO1-6__09-12-13
	BRAECO1-7__09-12-13
	BRAECO1-8__09-12-13
	BRAECO1-9__09-12-13
	BRAECO1-10__09-12-13
	BRAECO1-11__09-12-13
	BRAECO1-12__09-12-13
	BRAECO1-13__09-12-13
	BRAECO1-14__09-12-13
	BRAECO1-15__09-12-13
	BRAECO1-16__09-12-13
	BRAECO1-17__09-12-13
	BRAECO1-18__09-12-13
	BRAECO1-19__09-12-13
	BRAECO1-20__09-12-13
	BRAECO1-21__09-12-13
	BRAECO1-22__09-12-13
	BRAECO1-23__09-12-13
	BRAECO1-24__09-12-13
	BRAECO1-25__09-12-13
	BRAECO1-26__09-12-13
	BRAECO1-27__09-12-13
	BRAECO1-28__09-12-13
	BRAECO1-29__09-12-13
	BRAECO1-30__09-12-13
	BRAECO1-31__09-12-13
	BRAECO1-32__09-12-13



