
HTTP://camilolopes.wordpress.com  
 

 

A Sun também é SOA 

Data: 31/10/2006  

Veículo: Computerworld  

Seção: Mercado  

UF: SP 

Companhia reforça estratégia na América Latina para apagar a imagem herdada que a 

posicionava como uma mera fornecedora de hardware  
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Reforçar a comunicação ao mercado sobre as estratégias de software e se livrar do 

estigma de empresa fornecedora de hardware. Esses são os objetivos principais da Sun 

Microsysterns para os próximos meses, especialmente na América Latina, onde a 

companhia já trabalha em iniciativas em tal direção. "Você não compra o que não 

conhece. Ampliar a mensagem de que também somos uma empresa fornecedora de 

soluções de integração é essencial neste momento." As palavras são de Paulo Kalapis, 

gerente de software da Sun na região e um dos embaixadores da estratégia que terão a 

missão nada fácil de mudar o perfil da companhia. "Ouvimos o mercado, os clientes, as 

empresas de consultaria e vimos que se não mudarmos a percepção sobre nós não 

teremos sucesso", diz. Em sua primeira viagem ao Brasil, no início de outubro, o 

executivo coordenou junto com José Carlos Sampaio, diretor de software da Sun no 

País, os primeiros passos para efetivar aquela que considera a estratégia mais acertada 

nesse processo de transformação de imagem. Projetos de arquitetura orientada a 

serviços (SOA) estão no centro das iniciativas. "Nosso foco agora é SOA. Tudo o que 

buscamos neste momento é nos posicionarmos com os clientes, o mercado e as 

consultorias como um fornecedor de soluções destinadas à arquitetura orientada a 

serviços", explica o executivo. A modificação de perfil dos parceiros e a aproximação 

com clientes são alguns dos objetivos da Sun. Hoje são cerca de dez parceiros formais 

no Brasil e a companhia pretende segmentar em um nível mais profundo a área de 

atuação de cada um deles, seja em hardware ou software. Segundo Sampaio, a empresa 

fará uma revisão nessa atuação dos parceiros, em software ou hardware, para reforçar a 

presença de cada um deles no espaço delimitado. Assim, trabalharão com mais força em 

sua área de destino, acredita o diretor. 


