
A BUSCA PELOS
A estratégia da alemã
SAP para superar um
obstáculo freqüente
nas grandes empresas
— para crescer, é
preciso conquistar
clientes menores
e menos rentáveis
Sérgio Teixeira Jr.

D EPOIS DE UM INVESTIMENTO DE
dois anos e 5 milhões de dóla-
res para adaptar seu software à
complexidade da legislação bra-

sileira, a gigante alemã SAP finalmente en-
trou na disputa pelo mercado dos peque-
nos e médios negócios. Era um movimen-
to mais que aguardado. Estima-se que no-
ve entre dez grandes empresas presentes
no país, os clientes preferenciais da SAP,
já tenham comprado seus sistemas integra-
dos de gestão, conhecidos pela sigla ERP.
Agora, os alemães entram num jogo dife-
rente. Querem vender para empresas pe-
quenas, de até 250 funcionários, em pro-
jetos que podem custar apenas 120 000
reais — só para comparar, um recente con-
trato fechado com a Braskem é estimado
em 130 milhões de reais. "Em cinco anos,
metade de nossa receita virá da venda de
novos produtos", disse a EXAME o ale-
mão Henning Kagermann, executivo-che-
i e da SAP, numa recente passagem por São
Paulo. Para isso, a empresa vai ter de apren-
der habilidades novas, muito diferentes das
exigidas para vender os projetos comple-
xos e milionários que fizeram da SAP uma
das quatro maiores empresas de software
do mundo. Acima de tudo, vai finalmente
enfrentar as empresas brasileiras de soft-
ware de gestão — como Microsiga, RM
Sistemas e Datasul—que dominam o se-

Kagermann, CEO da SAP: o crescimento no futuro virá de novos clientes

tor dos pequenos e médios e conhecem o
mercado como ninguém.

Para a SAP, isso significa, na prática,
adaptar-se a um novo modelo de negócios,
capaz de ser eficiente e lucrativo mesmo
com vendas de menor valor. Isso não é
uma tarefa simples, como mostram exem-
plos em outras indústrias. As companhias

aéreas tradicionais ainda não conseguem
competir de igual para igual com empre-
sas de desconto, como a Gol. Fabricantes
de bens de consumo estão diante do desa-
fio das marcas talibãs, que ocupam o mer-
cado de baixa renda, justamente o que mais
tem potencial de crescimento. O Google
vende anúncios apenas para negócios pe-

60 WWW.EXAME.COM.BR 18 DE JANEIRO DE 2006



PEQUENOS

quenos, tornou-se uma das maiores em-
presas de mídia do mundo e abriu os olhos
dos gigantes da comunicação para um no-
vo e lucrativo filão publicitário. A SAP,
estabelecida entre as grandes corporações
globais, agora se vê diante de questões se-
melhantes. "É um mercado muito difícil.
Enfrentamos esse desafio em diversas par-
tes do mundo, como no México e na Chi-
na", diz Kagermann sobre a concorrência
com empresas locais de menor porte.

Pelas contas da SAP, existem 6 milhões
de empresas no país. A maior parte con-
segue manter a casa em ordem usando pro-
gramas tradicionais, como a planilha Ex-
cel. Mas pelo menos 170 000 têm poten-
cial para usar seu novo software, o Busi-
nessOne, que permite controlar num úni-
co sistema as operações básicas, como fi-
nanças, produção e estoque. O primeiro
desafio da SAP é encontrar essas empre-
sas. "Quando você passa de uma venda de
40 milhões para uma de 20 000 dólares,

tudo muda", diz Mau-

ro Tunes Júnior, vice-presidente
da RM Sistemas, uma das maio-
res fabricantes de ERP brasilei-
ras. Muitos dos grandes clientes
são multinacionais que adotaram
o sistema SAP mundialmente.
Mas, no mercado das pequenas,
essa vantagem não existe. "Esta-
mos falando de uma rede nacio-
nal de distribuição que seja capaz
de atender clientes em regiões
afastadas dos grandes centros e
com conhecimento das peculiari-
dades locais", diz Tunes. A RM,
que se concentra em empresas de
pequeno e médio porte, tem 42
distribuidores, dos quais sete são

próprios. Eles são responsáveis pela iden-
tificação dos clientes, pela instalação do
software e pela assistência técnica.

A SAP vai adotar um modelo semelhan-
te. Para isso, contratou Luís Banhara, anti-
go responsável pela estratégia de canais de
distribuição da Microsoft, que levou con-
sigo parte de sua equipe. "Já temos 13 par-
ceiros credenciados para vender nosso pro-
duto e queremos chegar a 50 até o fim de
2006", diz Banhara. De acordo com ele, o
primeiro ano será de aprendizado e mudan-
ça na imagem. A marca está ligada a pro-
jetos longos, caros e complexos. "Muitos
dos nossos clientes potenciais dizem: 'SAP
não é para mim'", diz Banhara. Henning
Kagermann. o presidente mundial, concor-
da e diz que será preciso investir mais em
marketing daqui para a frente. "Precisamos
mostrar que podemos ser mais rápidos e
mais baratos que as opções locais", afirma.

Para os concorrentes brasileiros, po-
rém, só palavras não vão
ser suficientes



Steffens, da Datasuh estabelecido

para que a SAP consiga entrar no no-
vo mercado. Os ERPs são compostos
de vários módulos. Alguns são sempre
muito parecidos, como a área de con-
tas a pagar ou a de recursos humanos.
Outros são especializados de acordo
com o tipo de negócio, e sempre é ne-
cessário fazer adaptações exclusivas
para cada cliente. "Uma coisa é perso-
nalizar o software para os grandes. Ou-
tra é fazer isso para 2 000.3 000 clien-
tes", diz Paulo Caputo, diretor de ope-
rações da Datasul. "Além disso, o Bra-
sil é um país sui generís. É preciso ser
ágil para responder às freqüentes mu-
danças de legislação e tributação." So-
bre essa crítica, que persegue a SAP
desde sua chegada ao país. na década
passada, a resposta é a mesma: dinhei-
ro não é problema. Os alemães fatura-
ram 9,4 bilhões de dólares em 2004 e
investiram 1,3 bilhão em pesquisa e
desenvolvimento em 2005. Em com-
paração, a Totvs, empresa resultante
da fusão entre Microsiga e Logocen-
ter, teve receitas de 320 milhões de
reais no mesmo período, e a RM Sis-
temas, de 110 milhões.

Outra dificuldade será o tempo de
resposta. A implementação de um soft-
ware de gestão leva meses e exige gas-
tos com equipamentos e consultores ter-
ceirizados. Para as grandes companhias,
esse custo pode fazer sentido. "Muitas
grandes empresas compraram os ERPs
como parte do processo de transforma-
ção em seus negócios", diz Cláudio Bes-
sa, responsável pelo marketing e pelos
novos negócios da Totvs. "Escolheram
um terno apertado e tiveram de entrar
na academia para a roupa servir. Com
as pequenas, não funciona assim." •
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