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Aos 50 anos, José Ruy Antunes não é apenas o

diretor-presidente da SAP Brasil, líder do mercado

de software gestão empresarial no País e no mun-

do, mas a pessoa à frente de uma empresa que, ao

longo de 10 anos no Brasil, teve de se reinventar

três vezes. O processo se repete agora, quando a

fornecedora começa a priorizar o mercado de pe-

quenas e médias empresas, que poderá responder

por até 40% de suas receitas em 2010.

Em entrevista exclusiva à InformationWeek

Brasil, Antunes falou sobre suas aspirações

pessoais e profissionais, que saem da sede da

SAP em São Paulo (SP), passam pelo novo centro

de desenvolvimento da empresa em São Leopoldo

(RS) e chegam às auto-estradas alemãs, as famo-

sas Autobahns, para acabar em... filosofia.

foi ter alcançado, em curto espaço de tempo, a liderança

do mercado no segmento de ERP no Brasil. O principal

desafio foi ter nascido, crescido, obtido maturidade de

participação de mercado, se reinventado três vezes e ter

feito isso com transparência para os clientes, com capaci-

dade de reação aos eventuais problemas surgidos.

IWB - Qual será a próxima reinvenção?

ANTUNES - O grande desafio, agora, é a reinvenção

no sentido de trabalhar mais adequadamente o grupo

de pequenas e médias empresas. Embora se chame o

segmento de SMB de uma forma única, está claro que

ele não pode ser tratado assim. Por isso, foi criada e dada

a devida dimensão a uma área de vendas indiretas para

trabalhar em modelo híbrido, com uma parte de venda

direta e muito de venda por canal. E algo totalmente novo

para a SAP no Brasil e no mundo.

- A primeira grande conquista



produto, muda muito a característica da

entrega. Na empresa média, ainda é um

software de ERP (Enterprise Resource

Planning), que irá demandar parceiros

por um tempo para fazer o processo

de implementação. O produto que

oferecemos para o mercado de médias

chama-se mySAP AlI-in-One, que junta

o aplicativo e o banco de dados no

mesmo servidor. Ele trabalha com duas

características: um produto mais leve

e simples, e, por meio dos parceiros,

implementação baseada em pré-configu-

rados. Quando você olha a característica

da empresa pequena, é um software

pequeno, simples, rápido de instalar,

implantado em três semanas. Para este

segmento, temos o SAP Business One.

acredito, ainda este mês. O centro de

desenvolvimento chegou ao Brasil para

atingir dois objetivos: um macro, da

organização, que é dividir pelo mundo, em

- Se analisarmos o

- Começamos a operar,

nacionais são muito fortes e nós os

respeitamos profundamente. Nasceram

até antes de virmos ao Brasil e conhe-

cem tudo da necessidade e da realidade

nacionais. Qual é o meu diferencial

competitivo? A medida que você deixa

de fazer uma série de coisas à mão, para

que a máquina faça, você está passan-

do a ela sua forma de fazer negócio, a

sua cultura empresarial. Tenho 35 mil

clientes espalhados em todo o mundo,

a maior base de clientes, e seguramen-

te tenho a maior biblioteca de cultura

empresarial no meu produto, com as

melhores práticas de negócio.

- Sim, os concorrentes

mais uns 22 implantando o sistema. Até o

ano retrasado, cerca de 95% de nossas

vendas vinham de grandes organizações,

enquanto de 5 a 7% vinham de SMB. Em

2005, esse número já subiu para 10% e

a nossa estimativa é de que, de 2006 a

2010, chegue a 35%, 40%.

- Já temos 18 clientes com



trabalhar, mas sou profundamente

focado em relacionamento com

pessoas, com gente. Gosto de

tecnologia, mas só acredito nela se

servir para atender pessoas e, as-

sim, aos objetivos da organização.

Não acredito em tecnologia por si

só, não faz sentido. Talvez funcione

em alguns casos, para criar apetite

por equipamentos e "gadgets" no-

vos, mas de forma geral fica o que

tem valor para o ser humano.

que tenho o sonho de parar de

trabalhar daqui a cinco anos.

Mas, no fundo, tenho o sonho

de não parar de trabalhar, nem

daqui a cinco, 10 ou 15 anos.

Gostaria, sim, como todo mundo,

de chegar em um momento em

que eu consiga reduzir um pouco

o ritmo do meu envolvimento no

operacional e possa me dedicar

mais a mim mesmo. Tenho um

sonho de consumo, que é um dia

poder, reduzindo um pouco minha

atividade, estudar filosofia.

- Eu gosto muito de

corrente que incomoda, sim, mas

não sinto que seja um desafio ime-

diato até que consiga demonstrar

ao mercado a que vieram realmente

as aquisições. Mas é uma empresa

que tem todas as condições de

oferecer um bom produto.

- A Oracle é um con-

grandes empresas, os principais

concorrentes são os softwares de

nicho. Ou seja, uma parte do CRM,

do Business Intelligence. Na média

empresa, eu relacionaria as forne-

cedoras nacionais. Nas pequenas

empresas, apontaria a Microsoft e

novamente as nacionais.

- No segmento de

mais pontos, o desenvolvimento de

softwares específicos para clientes.

Teremos um centro composto de

duas partes, uma que fará software

sob encomenda para clientes de

qualquer parte do mundo, e muito

provavelmente 95% da renda será

de exportação, e outra para loca-

lização de software para qualquer

lugar do mundo. O projeto também

vem atender um projeto pessoal,

pela responsabilidade da SAP com

o Pais e porque acredito que o

centro será um grande catalisador

de formação de mão-de-obra

com conhecimento em SAP para

parceiros e clientes.

- Outro dia, pela pri-
meira vez vi alguém reconhecer em

uma pesquisa que jantar fora é um

hobby. Jantar fora, conversar, exer-

citar a mágica do relacionamento

para mim é fundamental. Também

sou fã de filmes de aventura ame-

ricanos, de comédias americanas

e britânicas, principalmente pelo

humor e pela ironia inglesa, que é

fantástica. Gosto muito de ficção

científica, mas está difícil de

inventar algo novo, imaginar qual o

próximo passo. É preciso se voltar

para o ser humano.

- Sou apaixonado por

automóveis. Acompanho corridas.

Não corro, mas sou grande espec-

tador. Comprei um carro esporte,

depois de muito tempo me dei um

de presente, para poder passear

de vez em quando. Saio para visitar

a família, que mora fora de São

Paulo. Gosto muito de viajar.

- Primeiro, na Ri-

- Adoraria dizer

viera Francesa, na Cote d'Azur, na

Suíça... e depois passar para uma

belíssima Autobahn alemã.

Text Box
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