
O mercado de aplicações corporativas
de gestão existe há muitos anos, mas
foi em 1996 que os projetos de ERP
de milhões de dólares começaram a
movimentar usuários e fornecedores
no País. O COMPUTERWORLD conta,
nas próximas páginas, essa história

s últimos 10 anos, mesmo com os seus momentos de vendas estag-
nadas, dificilmente serão igualados pela indústria de ferramentas in-
tegradas de gestão. Afinal de contas, foi nesse período que empresas

como Baan, Oracle, PeopleSoft, SAP e SSA Global, entre muitas outras, con-
seguiram emplacar projetos que chegavam a movimentar valores na casa da
dezena de milhões de dólares.

Foi também um período em que os compradores praticamente batiam à por-
ta dos fornecedores, fossem pressionados pela ameaça fantasma do Bug do Mi-
lênio ou com a certeza de retornos rápidos e certos de investimento, avalizada
por institutos de pesquisa. AIDC, por exemplo, divulgou um estudo nos Esta-
dos Unidos, em 1996, apontando que o retorno poderia chegar, em média, a
1000%, muito além de qualquer outra inversão já realizada em TI.

No entanto, muito antes dos anos de exuberância, esse já era um setor bas-
tante ativo. Lá nos idos da década de 70, a principal fornecedora de ferramen-
tas de gestão empresarial era, quem diria, a IBM. Com o Copies, a companhia
atendia a clientes basicamente da área industrial, em busca de controle de es-
toque e listas de materiais.

Os anos passavam rapidamente - mesmo no Brasil, com o mercado fecha-
do pelo período de reserva - e já quase na década de 80 surgiram os pioneiros
do desenvolvimento local, gente como Miguel Abuhab, fundador da Datasul,
até hoje uma das principais companhias do setor de aplicativos de gestão.

Foi com a abertura do mercado e renascimento do Ministério da Ciência e
Tecnologia, comandados pelo então presidente Itamar Franco, que as grandes
fornecedoras de sistemas de ERP abriram os olhos para o mercado brasileiro.
"O motivo não era diferente do que traz outras companhias para cá: sair dos
principais pólos e aproveitar regiões ainda não-saturadas", analisa Celso To-
me Rosa, gerente geral da SSA Global para América do Sul.

Hoje, o setor movimenta, apenas no Brasil, 283 milhões de dólares, de acor-
do com a IDC, uma mostra do quanto a indústria de aplicativos cresceu. É es-
sa trajetória, rica de boas histórias, folclore e muito trabalho, que o COMPU-
TERWORLD conta nas próximas páginas". Boa leitura!



MERCADO

NADA MAIS FOI
COMO ANTES
A explosão do uso dos sistemas
integrados de gestão, na segunda
metade da década de 90,
revolucionou o uso da TI nas
empresas. No período inicial,
enquanto as companhias
nacionais preparam clientes
locais, os grandes fornecedores
internacionais investem
pesado em marketing e em
acordos globais

LUCIANA COEN

fim da reserva de mercado e o ressurgi-
mento do Ministério da Ciência e Tec-
nologia, no ano de 1992 marcam o co-

meço de uma grande transformação pela qual o
setor de TI passaria no Brasil. Naquele mesmo
ano, companhias do mundo todo preparavam-
se para integrar seus sistemas de controle de
materiais e estoque com outros departamentos,
investindo nos novíssimos pacotes ERP (sigla
em inglês para Enterprise Resource Planning).
Poucos meses depois o Brasil entraria no mapa
dos fornecedores deste desconhecido e revolu-
cionário software.

O mercado brasileiro já havia sido alvo de
experiências de outros fornecedores, uma déca-
da antes. Em 1980, uma das divisões de pesqui-
sa da IBM trazia ao País seu sistema Copies. O

software, que fazia pouco mais do que controle
de estoque e listas de materiais para compa-
nhias do setor manufatureiro, foi implementa-
do na ABB, multinacional da área de energia e
automação. "Logo depois disso, a IBM decidiu
descontinuar o software", explica o líder deste
projeto, Augusto Pinto, que mais tarde seria o
responsável pela entrada da SAP no Brasil.

Desde os anos 60, companhias de grande
porte utilizavam os sistemas chamados RPS
(Requirement Planning System) para controlar
estoque e listas de compra de materiais. Mais
tarde, no fim da década de 70 e início da déca-
da de 80, surgiam tecnologias capazes de agru-
par e desagrupar estas listas.

Nos anos 80, surgia a necessidade de solu-
ções mais complexas, para outras verticais de
indústria. Nascia o sistema ERP quase como o

conhecemos hoje, das mãos de multinacionais
como Burroughs, IBM e Computer Associates.
O curioso é que nenhuma delas está neste
mercado hoje.

A Burroughs (hoje Unisys), atua na área de
serviços. A IBM descontinuou seu Copies, acre-
ditando que este não seria um mercado promis-
sor - a Big Blue até hoje não é uma empresa for-
te em aplicativos. A CA (antiga Computer Asso-
ciates), fez uma aventureira incursão por este
mundo, comprando, em 1992, uma companhia
chamada Pansofic, que passou a ser a divisão In-
terBiz de ERP. Em 2002, no entanto, ela decidiu
vender a InterBiz para a norte-americana SSA
Global, encerrando suas atividades nesta área.

Enquanto o mercado norte-americano pre-
parava-se para o que seria uma das maiores on-
das de tecnologia da história, consolidava-se



uma força de desenvolvimento do outro lado do
Atlântico. Em 1983 nasceu a sueca IFS, que tem
até hoje em seu portfólio a grande maioria das
empresas de médio porte européias. Poucos
anos depois a companhia aportava no Brasil,
com suas soluções verticalizadas.

Era no continente europeu que cresciam e
frutificavam duas das principais companhias do
setor: a holandesa Baan e a alemã SAP. Esta,
fundada em 1972, cresceu longe das agitações
do mercado norte-americano, angariando
clientes de grande porte na Europa.

E NO BRASIL?

Enquanto o cenário mundial de ERP se forma-
va, um engenheiro do ITA, programador na
Cônsul Refrigeradores, no Sul do Brasil, desen-
volvia um sistema de controle de produção pa-
ra máquinas Burroughs. Em 1978, Miguel Abu-
hab decidiu deixar a companhia para desenvol-
ver sistemas para o mercado, criando a Datasul.
Seu projeto era ambicioso: importar as máqui-
nas de grande porte e vender com sistemas em-
butidos para corporações/Touco tempo depois,
fui pego de surpresa pela reserva de mercado.
Não era mais possível importar", lembra Abu-
hab. A saída era desenvolver o sistema Datasul
para máquinas nacionais, SID e Cobra.

Em alguns anos, a Edisa (depois comprada
pela HP) lançaria máquinas intermediárias
Unix, para as quais o sistema foi portado. Junta-
mente com os sistemas de médio porte, apare-
cia mais uma demanda: os bancos de dados re-
lacionais. "Em 1988 trouxe os bancos de dados
Progress e desenvolvi o sistema Magnus", con-
ta Abuhab. Com isso, a Datasul dobrou seu fa-
turamento. "E assim tivemos crescimentos de
40% a 50% ao ano nos anos subseqüentes", co-
memora Abuhab, que em breve enfrentaria a
abertura de mercado.

Embora alguns sistemas importados já esti-
vessem sendo vendidos no Brasil de forma in-
direta, a abertura de mercado, em 1992, acabou
acelerando o processo de instalação de subsi-
diárias no Brasil.

A partir desse momento de ruptura, um no-

vo cenário começa a se esboçar. As empresas na-
cionais tiveram de ir ao exterior negociar con-
tratos de transferência de tecnologia em condi-
ções desfavoráveis. Abertas as portas, já em 1993
duas empresas aportam no Brasil: a norte-ame-
ricana SSA Global e a holandesa Baan.

De acordo com Celso Tome Rosa, gerente
geral da SSA Global para América do Sul, o pri-
meiro projeto da SSA Global no Brasil foi para
a KS Pistões. No entanto, uma das implantações
de maior repercussão foi na Latas de Alumínio
- Latasa, também em 1993. A metalúrgica, que
até então utilizava máquinas IBM com o quase -
extinto Copies, decidiu reduzir custos com com-
putadores AS/400 e a subseqüente adoção do
BPCS (Business Planningand Control System).
Um estudo indicou que o investimento total no
projeto, correspondente a cerca de 1% do fatu-
ramento da companhia, seria pago em um ano
e oito meses. Surgia aí um padrão de investi-
mento em tecnologia e de medição de retorno
sobre o investimento (ROI). Nesta mesma épo-
ca, Augusto Pinto, então sócio de uma distribui-
dora Baan, havia deixado a empresa e iniciava
uma estranha operação na Origin.

"A SAP usou a Origin para testar o merca-
do brasileiro", entrega Augusto. Como combi-
nado com a matriz da SAP, a Origin montou um
escritório ao lado do dela. "Eu tinha um cartão
de visitas da SAP, mas era funcionário Origin.
Assim comecei a vender projetos", conta.

Uma das grandes dificuldades do executivo

foi convencer a IBM, com quem havia enorme
interesse em fazer uma parceria, de que ele re-
presentava não a Origin, e sim a SAP. Outra
grande negociação ocorreu em 1996, quando a
SAP decidiu desfazer o negócio com a Origin e
marcar presença no Brasil com uma subsidiária.
Quem negociou tudo com a Origin foi o próprio
Augusto Pinto "Esta foi a maior saia justa da mi-
nha vida", lembra o executivo.

Em 1996, o escritório da Origin pintado com
as cores da SAP tornou-se oficialmente a subsi-
diária da empresa - a gigante alemã aportava no
País para inaugurar o que foi a maior onda de
investimentos em tecnologia que já houve. En-
quanto se acomodava no novo mercado, a Per-
digão acabava de passar por uma transferência
de controle acionário, e o novo modelo de ges-
tão pedia um também novo sistema de TI.

Desde 95 a Perdigão procurava um sistema
que integrasse seus dados de forma satisfatória.
"Escolhemos a SAP em função da aderência aos
processos e customização fiscal ao modelo bra-
sileiro", lembra Adhemar Hirosawa, CIO da
empresa. A implantação do R/3 começou em
abril de 96, sob responsabilidade da Andersen
Consulting (hoje Accenture). A unidade comer-
cial na cidade deVideira, Santa Catarina, rece-
beu o sistema em setembro de 97. Em pouco
mais de dois anos estava consolidado o primei-
ro case brasileiro de implementação de SAP.

A partir daí, a onda dos ERPs se toma avas-
saladora. Depois de consolidado o downsizing,
as empresas se deram conta de que precisavam
de sistemas mais integrados com toda a cadeia
de negócios. A demanda foi gigantesca. Numa
batalha acirrada, cliente a cliente, as pequenas
software-houses brasileiras de sistemas de ges-
tão expandiram suas vendas, atendendo às pe-
quenas e médias organizações.

Na seara dos projetos milionários, a SAP do-
minaria o mercado muito rapidamente, cons-
truindo uma liderança tão marcante que levaria,
cerca de dois anos depois, a um movimento de
consolidação do setor em que os pequenos for-
necedores seriam quase engolidos pelos gran-
des players de ERP.

Empreendedora
brasileira

Em uma garagem em Belo
Horizonte nasceu a RM Sistemas,
empresa que hoje fatura mais de
130 milhões de reais ao ano

Em 1985, o jovem engenheiro
mineiro Rodrigo Mascarenhas,
observando oportunidades no
mercado de Belo Horizonte,
decidiu instalar-se na garagem do
prédio onde moravam seus pais
para programar uma ferramenta
de folha de pagamento e
contabilidade. "Logo depois,
passei para um escritório de 100
metros quadrados, onde cheguei
a trabalhar dois dias sentado no
chão, porque não tinha móveis",
lembra Mascarenhas, hoje
presidente da RM Sistemas, uma
das principais fornecedoras
nacionais de sistemas de gestão.
No entanto, a companhia
começou a ganhar corpo depois
da participação na Fenasoft em
1988, em que conseguiu fazer
contato com pelo menos 10 dos
43 representantes que hoje
possue. "Quando começamos a
incomodar os concorrentes, eles
sugeriam aos nossos futuros
clientes que visitassem nosso
escritório- porque sabiam que
não tínhamos como recebê-los",
lembra Mascarenhas.
Indiferente às provocações,
naturais em um mercado em
expansão e competitivo, a RM se
fortaleceu. E em 2005 faturou
mais de 135 milhões de reais.
(Leia mais sobre a empresa à
página 17)
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MERCADO

A HORA DE
ESQUECER
O PASSADO
Passado o malogro do bug do
ano 2000, o mercado de ERP entra
em nova fase, tendo como pano de
fundo a bolha da internet. Surgem
iniciativas de verticalizacão, integração
com CRM e BI e o início do conceito
de software como serviço

N
ANA PAULA O L I V E I R A

ão é novidade para ninguém que os
anos que antecederam a chegada de
2000 foram os melhores para o merca-

do de ERP. A busca por soluções mais integra-
das em substituição aos aplicativos modulares,
somada à substituição dos sistemas legados e
a necessidade de correções e adequações para
evitar o chamado bug do milênio elevaram as
receitas dos fornecedores de sistemas de ges-
tão empresarial a patamares nunca antes -
nem depois -- alcançados. "Naquela época, a
cada duas semanas saía na imprensa um novo
projeto de ERP. Muitos empresários não can-
savam de dizer que a partir daquele momento
a gestão deles seria espetacular. Hoje sabemos
que o ERP é uma condição básica para que a
empresa participe da competição", comenta
Cássio Dreyfuss, analista do instituto de pes-
quisas e consultoria Gartner.

Foi nesse momento que as empresas desco-
briram, acreditaram e apostaram que o sistema
de ERP era de importância estratégica. O pro-
cesso de compra, muitas vezes liderado pelo
próprio dono da companhia, era conduzido de
forma direta e rápida.

O ponto positivo nessa corrida pela imple-
mentação rápida, na visão de José Ruy Antu-
nes, presidente da SAP, é que os prazos aper-
tados devido ao bug trouxeram ao mercado
nacional a capacidade de se adequar, de for-
ma ágil, às necessidades e prazos exíguos,
além de posicionar as empresas brasileiras em
pé de igualdade no mercado global."Fizemos
o que tinha de ser feito, mas hoje temos cons-
ciência que poderíamos ter feito melhor",
pondera o executivo.

Na opinião de Severino Benner, presidente
da Benner, uma das poucas fornecedoras na-
cionais de ERP que resistiram à onda de con-
solidação que chacoalhou o setor anos mais
tarde (veja reportagem à página 14), o proble-
ma principal na época era o fato de que quem
vendia os sistemas não entendia completa-
mente o negócio do cliente e quem comprava
entendia menos ainda o sistema que iria im-
plantar. "Hoje o processo de compra ficou mais
longo, mas muito mais seguro, tanto para o
cliente, quanto para o fornecedor", compara.

Afinal, o objetivo naquele momento era
manter a linha de produção operando e con-
seguir faturar os produtos no dia 1.° de janeiro
de 2000. Ninguém se preocupava com quanto
estava gastando em TI, pois, em tese, o inves-
timento iria se pagar lá na frente", relembra
Flávio Bolieiro, presidente da MicroStrategy.

Um dos projetos bem-sucedidos na época
foi o da fabricante de papel, que começou a de-
senvolver seu ERP em 1998, alheia ao bug do
milênio. O sistema fornecido pela SAP serviu,
então, como suporte para decisões estratégica.
"Hoje sabemos que o retorno sobre o investi-
mento (ROI) feito em um ERP é dado pela
própria empresa, pelo modo como ela usa os
recursos", opina José Geraldo Antunes, CIO
da Klabin.

Passando o bug, vieram os grandes desafios,



como necessidade de ajustes e atualizações nos
projetos fechados a toque de caixa para a vira-
da do ano. O boom do ERP continuou por aqui
em 2000 porque as empresas precisavam am-
pliar ou afinar melhor o escopo. Isso deu um
bom fôlego para o mercado e segurou um pou-
co a queda de demanda que naquela altura já
era mundial", avalia José Schettino, sócio da
empresa de consultoria Accenture.

No entanto, passada a época dos ajustes, o
mercado atingiu o platô. Era a chamada"ressa-
ca do ERP" - quem já tinha adotado não ia
comprar uma nova versão tão cedo e quem ain-
da não tinha, preferiu esperar para ter certeza
de que conseguiria adotar as versões prepara-
das para conversar de forma transparente com
ferramentas como Customer Relationship Ma-
nagement (CRM) e Business Intelligence (BI),
além, é claro, de estarem prontas para suportar
aplicações e novos modelos de negócio na web.

Além disso, o fantasma do ROI não parava
de assombrar os CIOs que, pressionados pe-
los executivos-chefes de suas empresas, não
conseguiam medir com exatidão como e
quando os investimentos em ERP seriam
amortizados. A abundância de recursos tinha
chegado ao fim.

Para Antunes, da SAP, esse era um movi-
mento esperado. "Sabíamos que isso ia acon-
tecer, até levando em conta o quanto tinha si-
do investido. E esse foi o ponto no qual decidi-
mos realinhar a estratégia e desenvolver solu-
ções para atender à próxima onda", ele justifi-
ca, acrescentando que os anos de 2000 e 2001
caracterizaram um período no qual a empresa
alemã focou os processos internos, estreitando
o relacionamento com os clientes.

INTERNET - A MAIOR DE TODAS AS ONDAS

E as novas ondas vieram. A maior, a internet,
prometia mudar a forma como tudo funciona-
ria daquele momento em diante. Apesar de
verdadeira, a premissa não aconteceu na velo-
cidade esperada e muitas empresas, que apos-
taram tudo nas tecnologias corretas, mas no
tempo errado, acabaram perdendo muito di-
nheiro. Foi nesse momento que os fornecedo-

res de ERP surgiram com duas novas estraté-
gias para tentar reverter os balanços em que-
da. A verticalização dos sistemas, com solu-
ções customizadas para diferentes segmentos
da economia, e a tentativa, ainda que frustra-
da, de implantar o modelo de aluguel de sis-
temas de gestão, via ASP (Application Service
Provider)."A verticalização veio com força na-
quele momento porque atingimos o máximo
que o software genérico podia atender", expli-
ca Antunes, da SAP.

Na opinião de Schettino, da Accenture, no
entanto, a demanda pela verticalização não
veio dos clientes, mas da necessidade das for-
necedoras de ERP de gerar mais receitas. "O
modelo ASP, que nunca saiu do papel, era, no
fundo, uma estratégia de financiamento em
longo prazo. E esse conceito evoluiu para o
que conhecemos hoje como on demand",
contextualiza.

Nascido de outra vertente, mas também
com muita força, surgia o movimento do CRM.
Na época, analistas e empresas afirmavam que,
como o back office das companhias já estava
suportado pelo ERP, era chegada a hora de
olhar para o front office e otimizar o relaciona-
mento com os clientes, de preferência com fer-
ramentas de CRM. "O conceito era perfeito,
mas na prática a tecnologia não estava pronta
para entregar o que as empresas queriam", ad-
mite Belisário Castro, sócio daVantive no Bra-
sil, primeira fornecedora de soluções de CRM
no mercado nacional, adquirida pela People-
Soft em março de 2000, a qual, por sua vez, foi
comprada pela Oracle em 2004.

Hoje já é consenso que as expectativas em
torno do CRM também foram superdimensio-
nadas. Empresas como Siebel, Remedy e até a
própriaVantive, que tinham faturamento na ca-
sa dos 200 milhões de dólares, viram suas re-
ceitas atingirem até l bilhão de dólares. O pro-
blema é que esse movimento não se repetiu no
Brasil."O maior erro foi achar que um projeto
de CRM era do mesmo tamanho de um ERP",
conta Castro. Apesar disso, companhias como
Shell, Petrobrás e Americel foram bem-sucedi-
das em seus projetos."Esses eram clientes que

sabiam exatamente o que queriam", relembra.
Para Bolieiro, da MicroStrategy, a preocupa-

ção do mercado fugia ao propósito principal do
CRM, que era conhecer melhor os clientes."
Eles queriam muito mais automatizar os pro-
cessos de venda e os call centers", conta. Para
Marco Stefanini, presidente da Stefanini Con-
sultoria, outro momento de desgaste nesse
mercado é o discurso de que as soluções de
CRM se integrariam facilmente ao back office
do ERP."Isso não acontecia na prática e gerava
muitos problemas e novos custos com projetos
para integração", acrescenta o executivo.

Na visão do presidente da MicroStrategy, a
primeira a abrir operação local no País, em
1999, o BI ganhou força quando as empresas
já estavam "escaldadas" com tantas promes-
sas. "Imagine a percepção do executivo na-
quele momento - prometeram milagres com
o ERP e nada aconteceu, a bolha da internet
estourou e os investimentos em CRM não tur-
binaram as vendas", relembra. Bolieiro acre-
dita que foi nesse ponto que surgiu a necessi-
dade de um ambiente de BI, que, se for bem
estruturado, consegue oferecer diferenciais
estratégicos para a empresa, à medida que
apresenta indicadores de cada gestão e mo-
delo de negócios, de forma individualizada.
Na opinião de Stefanini, a força do BI foi ter
chegado de forma mais sutil, em projetos me-
nores e com expectativas mais realistas, com
as empresas muito mais preocupadas com o
quanto gastariam para obter o que precisavam
da área de TI.

Ao analisar esse período, com o equilíbrio
que só o tempo pode trazer, fica claro que essa
foi a época de consolidação definitiva do mer-
cado de ERP no País. Passadas as turbulências,
percebe-se também que essa foi uma fase de
"aquecimento" para a onda de consolidação e
reposicionamento estratégico que viria poste-
riomente. Além disso, pode-se dizer também
que essa foi a fase de amadurecimento das em-
presas nacionais, que mudaram sua percepção
em relação a TI e ao modo como ela impacta-
ria os negócios. Nada seria como antes. Era
chegada a hora da maturidade.

Sai o gerente de
CPD, entra o CIO

Uma das principais
transformações nesse período,
foi, com unanimidade, a
construção e a evolução do
papel de CIO dentro das
empresas. De gerente de CPD,
que apenas aprovava a compra
de softwares e gerenciava os
sistemas legados, o profissional
passou a ter que entender de
finanças e a estratégia de
negócios, além de comprovar os
investimentos feitos nos
grandes sistemas de gestão. "Foi
naquele momento que os CIOs
começaram efetivamente a falar
de negócios", diz Schettino, da
Accenture.
Como a decisão da implantação
de um ERP passava - e ainda
passa - diretamente pelo
comando da empresa, o
responsável pela área de TI
precisava falar a mesma
linguagem e entender quais os
principais objetivos dos
projetos. No boom do setor em
busca de profissionais
qualificados surgiu até um
mercado paralelo de CIOs que
eram bons implantadores e
executores de ERP. "Foi assim
que as atribuições de desse
cargo foram aparecendo e
evoluindo até a complexidade
do perfil atual", conclui
Dreyfuss, do Gartner.
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MERCADO

A REINVENÇÃO
DE UM MERCADO

F E R N A N D A K. ÂNGELO
assado o chamado tempo áureo dos
sistemas de gestão, o ano de 2002
começou com os tradicionais forne-

cedores de pacotes ERP sentindo o baque de
ver suas receitas estagnadas - e, em muitos
casos, bastante diminuídas.

A saída foi a busca por alternativas que
lhes permitissem gerar novas receitas e,
principalmente, lucro. Em 2003, então, os
fornecedores reinventaram o ERP e, assim,
provaram que o setor, dado como morto por
muitos - ou saturado (nas grandes organi-
zações) - estava, em verdade, apenas ador-
mecido. Em parte porque as corporações
passaram a exigir projetos de menor dura-
ção e de retornos mais rápidos e de fácil
comprovação para as áreas de negócios.

As novas exigências levaram fornecedo-
res como SAP, Peoplesoft e Oracle a reestru-
turarem suas decisões estratégicas e tecno-
lógicas. A SAP, que praticamente se tornou
sinônimo de ERP entre as grandes corpora-
ções, teve de olhar mais de perto para amea-
ças vindas de empresas como Baan, Oracle
e, particularmente no Brasil, de fabricantes

locais, como Datasul, Microsiga e RM Siste-
mas, entre outros. Nesse momento, a em-
presa alemã reesrruturou seu departamento
de marketing de forma a manter um novo
relacionamento com prospects e clientes, ca-
da vez mais cautelosos.

Também a IFS (Industrial & Financial
Systems) passou por mudanças para atender
a clientes mais centrados em retorno de in-
vestimentos. Sua equipe de vendas passou a
ser formada basicamente por consultores,
enquanto a área de marketing trabalhava
também como geradora de leads. A estraté-
gia resultou em uma atuação mais verricali-
zada da software house, que ganhou novos
clientes em segmentos inexplorados.

Embora ainda mantivesse boa parte de
seu foco na venda de seu banco de dados, a
Oracle fechou uma série de acordos com ou-
tros fornecedores de sistemas de gestão. A
estratégia era, uma vez identificado o alvo,
abordar o cliente com a oferta de módulos de
sua solução voltados para aplicações com-
plementares, como logística, suprimentos e
distribuição. Até então, a Oracle não inves-
tia pesado na competição direta com os for-
necedores de ERP. Ao contrário, vislumbra-
va oportunidades por meio de parcerias.

A PeopleSoft manteve seu foco voltado
para as grandes corporações, embora tenha
mudado a abordagem - adaptou sua meto-
dologia para tornar as implementações mais
rápidas e criou um modelo de cobrança mais
flexível. Além disso, pagou 1,7 bilhão de dó-
lares pela J. D. Edwards, que também atuava
na arena de soluções ERP, com forte foco no
segmento de manufatura.

No caso da Baan, a reestruturação tam-
bém foi além de apenas focar-se no segmen-
to industrial, com ofertas de implantações
mais rápidas e valores reduzidos. Em julho
de 2003, por ser considerada não-essencial"

" Aposta na familiarizacão dos
usuários com Office e Windows

Rodrigo Munhoz, da Microsoft



para a norte-americana Invensys, que havia
a adquirido em agosto de 2000, a Baan foi sua
vendida para a SSA.

A HORA DAS COMPRAS

Começava aí a onda de aquisições e conso-
lidação a que o mercado assistiria nos anos
seguintes. As compras - muitas vezes feitas
com estardalhaço - tinham também a fun-
ção de somar aos ERPs como BI (Business In-
telligence), CRM (Customer Relationship
Management) e SCM (Supply Chain Mana-
gement), entre outras, aproveitando que a
base construída com as implementações de
ERPs acabou por gerar um alicerce para es-
ses outros pacotes.

Um estudo realizado no início de 2004
pelo Yankee Group com 500 companhias na-
cionais indicava que mais de 70% das gran-
des empresas (com faturamento anual entre
100 milhões e 500 milhões de reais) pos-
suíam um sistema de gestão. Nesse mesmo
grupo de empresas, os sistemas de CRM es-
tavam presentes em apenas 30%. De acordo
com o Yankee, naquela oportunidade, ao
contrário do que alguns imaginavam, o ter-
reno do ERP também era fértil. Entre as em-
presas nacionais classificadas como médias
ou pequenas - situadas na faixa de fatura-
mento anual abaixo de 100 milhões de reais
-, 53% não tinham um sistema de gestão.

O panorama significava que as gigantes
fornecedoras de soluções de gestão empre-
sarial deveriam prestar muita atenção nos
aplicativos complementares ao ERP. A tarefa
seria difícil porque, além da concorrência en-
tre elas próprias, essas grandes empresas
ainda teriam pela frente fornecedores espe-
cializados, como Business Objects, Hype-
rion, Cognos e Siebel, entre outros. Alguns
dos integrantes do time peso-pesado acredi-
taram na tendência e saíram às compras.

Foi o caso da Oracle, que apenas em 2005
fez pelo menos três aquisições notáveis.
Após muita discussão e idas e vindas, de-
sembolsou 10,3 bilhões de dólares pela Peo-
pleSoft, que trouxe com ela toda a base de
clientes da J.D. Edwards. Três meses depois,
a companhia absorveu as operações da Re-
tek, e em setembro do mesmo ano, anunciou

a compra da fornecedora de CRM Siebel por
5,9 bilhões de dólares. "Tínhamos de ganhar
mercado quando as grandes decisões já ha-
viam sido tomadas", explica Silvio Genesini,
presidente da Oracle no Brasil. "A tarefa era
mais difícil. Por isso decidimos ganhar parti-
cipação por meio de aquisições."De um jei-
to ou de outro, a companhia de Larry Ellison
alcançou seu objetivo."Queríamos ter o di-
reito de que a SAP nos reconhecesse publi-
camente como o inimigo número um. E con-
seguimos", celebra Genesini.

Compras e fusões também foram vistas
no Brasil. Em fevereiro de 2005, a Microsiga,
então há quase 22 anos no mercado, con-
cluiu a aquisição da rival Logocenter. Com is-
so, a então segunda maior empresa nacional
de software de gestão empresarial, conforme
dados da IDC, adquiriu a quarta maior e se
tornou a líder entre as fornecedoras brasilei-
ras (com cerca de 16% de participação), su-
perando a Datasul, que na ocasião detinha
11,5% de market share. A compra também
faz a Microsiga rivalizar com a norte-ameri-
cana Oracle, que desde a aquisição da Peo-
pleSoft detém aproximadamente 13% de
participação no mercado brasileiro. A alemã
SAP segue líder, com cerca de 36%.

Em recente entrevista ao COMPUTER-
WORLD, o presidente da Microsiga, Laér-
cio Cosentino, afirmou que a empresa "quer
estabelecer o papel de consolidador na
América Latina". A software house come-
çou a operar no mercado externo em 1997,
na Argentina - atualmente também atua no
México e Chile.

Passados três meses da fusão, as empre-
sas anunciaram o nome da marca da nova
holding, Totvs. Conforme a estratégia
anunciada na ocasião da compra, empresas
permanecem com suas marcas indepen-
dentes. A holding apresenta um fatura-
mento de 380 milhões de reais em 2004,
mais de 3 mil funcionários, 8 mil clientes no
Brasil e 300 clientes na América Latina. A
expectativa para 2005 era de um fatura-
mento superior a 420 milhões. No entanto,
como a empresa se prepara para a abertu-
ra de capital, seus executivos não podem
dar detalhes desses resultados.

Futuro = usou, pagou!
A maioria dos fornecedores já tem desenhada uma estratégia
de simplificação e integração de suas ferramentas

A venda sob demanda - ou software como
serviço - das ferramentas de gestão, sua
venda por componentes e sua integração
com as demais soluções são as grandes
apostas de analistas e fornecedores, espe-
cialmente porque representam uma alter-
nativa e tanto ao alto custo das licenças e à
complexidade de instalação dos aplicativos
de gestão.

Já em 2003, quase dois anos antes de ser
comprada pela Microsiga, a Logocenter
aderiu ao conceito on demand, deixando
para trás o rótulo de fornecedora de siste-
mas de gestão - ao menos, este era o plano
à época.

A companhia passou a desenvolver pro-
jetos no modelo ASP (Application Service
Provider) em parceria com a fabricante de
hardware IBM.

No início de fevereiro último, a SAP ini-
ciou a oferta sob demanda de seu software
de relacionamento com o cliente. Embora o
nome - CRM SAP sob demanda - sugira
que a venda da solução não implica um nú-
mero mínimo de usuários, a exemplo do
modelo adotado pela concorrente Salesfor-
ce, a empresa alemã estabelece a venda pa-
ra pelo menos 100 usuários. Os servidores
da SAP estão hospedados na IBM, que tam-
bém fica responsável pela gestão dos data
centers de serviços, além da oferta de con-
sultoria aos clientes da parceira.

Para José Ruy Antunes, presidente da
SAP no Brasil, o modelo de negócios tem
seu espaço no mercado, embora não possa

Do lado dos que seguiram suas próprias
previsões está a SAP, que comprou a briga
com o mercado e analistas ao defender que
em momento algum esses aplicativos com-
plementares substituiriam o core business da
empresa."A SAP não acreditou nessa ruptu-
ra do mercado. Gurus e analistas criavam
uma euforia em torno do CRM, SCM, BI, in-
ternet. Durante muito tempo isso colou. Mas
não se manteria para sempre", lembra José
Ruy Antunes, presidente da SAP no Brasil.
Ele diz que, nessa ocasião, a empresa se de-
dicou a realinhar seus sistemas, dedicando
esforços ao desenvolvimento de mão-de-

ser adotado para qualquer tipo de produto.
"Em alguns segmentos, on demand faz sen-
tido", diz. Segundo o executivo, no caso do
CRM, especificamente, essa nova realidade
tem grande potencial de sucesso devido à
sazonalidade das vendas.

Também disposta a enfrentar as barrei-
ras impostas pelos usuários brasileiros ao
ASP, como segurança e modelo de paga-
mento, desde 2004 a RM sistemas investe
em um projeto ao qual chama de RM Flex.
Baseado na arquitetura SOA (orientada a
serviços), o projeto tem por objetivo dar ao
usuário final mais flexibilidade em termos
de customização, implementação e licen-
ciamento. "SOA é a sigla da qualidade para o
futuro do ERP", acredita Henrique Mascare-
nhas, diretor de TI da RM Sistemas. Ele expli-
ca que SOA é uma arquitetura que permite
ao fornecedor desacoplar um módulo do
outro. "Chegaremos a uma situação em que
o cliente final não precisará comprar o mó-
dulo inteiro. Vai usar apenas o processo que
de fato precisa", garante Mascarenhas,
acrescentando que o licenciamento do soft-
ware passará a ser cobrado apenas confor-
me a ferramenta for utilizada.

Silvio Genesini, presidente da Oracle no
Brasil, concorda com o potencial dessa ar-
quitetura. "De agora em diante, nosso desa-
fio tecnológico está na migração para a ar-
quitetura SOA", revela, acrescentando que
essa estrutura garante um TCO (custo total
de propriedade) mais baixo e um ROI (retor-
no sobre investimentos) mais rápido.

obra."Nesse momento, a SAP se separou do
mercado e brigou muito, pois nada, em mo-
mento algum, substituiria o business das
empresas. Era uma evolução e não uma rup-
tura", defende Antunes. "Ficamos calados,
atendendo aos clientes e nos preparando pa-
ra a nova realidade do mercado", detalha.

A Datasul, por sua vez, depois de avaliar
seus resultados e a demanda do mercado por
serviços terceirizados de aplicações de ges-
tão empresarial, decidiu, há cerca de um ano,
apostar no outsourcing de serviços para esse
segmento. Em fevereiro de 2005, a brasileira
especializada em ERPs deu independência
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"Gurus criavam
uma euforia em
torno do CRM e
do BI. Durante
muito tempo,
isso colou. Mas
não se manteria
para sempre"

José Ruy Antunes, da SAP

para um tipo de negócio que, ao longo de
2004, registrou crescimento na empresa de
66% sobre o ano anterior.

PEQUENAS NO FOCO

Já há algum tempo ouve-se de fornecedores
de sistemas de gestão que as pequenas c mé-
dias empresas serão seu próximo alvo. A bra-
vata já foi lançada por outros grandes forne-
cedores, mas suas estratégias acabaram es-
barrando em fatores como a especificidade
dos negócios e a pulverização geográfica das
empresas além, é claro, dos preços das solu-
ções. Agora parecem estar mesmo decolan-
do, com produtos amadurecidos.

No primeiro trimestre de 2005, a brasilei-
ra RM Sistemas anunciou sua meta de levar
soluções de gestão para empresas com fatu-
ramento anual entre 3 milhões e 20 milhões
de reais. Rira isso, a companhia lançou a Li-
nha Compacta. Segundo Eduardo Couto, di-
retor comercial e de marketing da RM, a fer-
ramenta se dedica ao mercado formado por
negócios com até 70 funcionários.

Não diferente, a SAP Brasil, apresentou
no fim de 2005 ao mercado brasileiro sua so-
lução de gestão destinada ao segmento, o
Business One. A companhia alemã tenta in-
gressar no SMB desde 2003, quando colocou
no mercado uma versão mais enxuta do All-
in-One. O mercado de pequenas e médias
empresas no Brasil constitui uma parte im-
portante dos planos de crescimento da SAP,
que pretende expandir seus parceiros gra-
dualmente a partir do ano que vem para ten-
tar abocanhar uma fatia maior desse merca-
do. "Queremos ter 50 parceiros em 2006", si-
naliza Luís Banhara, diretor comercial de
vendas indiretas da SAP Brasil.

Segundo Banhara, a estratégia da SAP é
conquistar empresas com até 250 funcioná-
rios, sendo que entre 10 e 50 deles utilizarão
o sistema. "Até o momento, dez empresas já
têm o Business One implantado no Brasil,
constituindo nosso projeto piloto supervisio-
nado pela SAP alemã", destaca. No que diz
respeito à participação do segmento SMB
nas receitas com licenças, os planos da com-
panhia também são ambiciosos. "Acredita-
mos que dentro de quatro anos as pequenas
e médias empresas representarão de 20% a
25% das receitas com licença de uso da SAP
no Brasil", aposta Antunes.

Também de olho no mercado de médias
empresas, a Microsoft faz investidas para
ganhar o mercado desde o fim de 2000,
quando comprou a fornecedora de sistemas
de gestão Great Plains. A entrada da gigan-
te do software nesse segmento foi reforça-
da em 2002 com a aquisição da Navision,
fornecedora de soluções de CRM. Um ano

mais tarde, a empresa trouxe ao Brasil a Mi-
crosoft Business Solutions. A unidade de
negócios, que iniciou atividades já com 20
parceiros autorizados e cerca de 15 clientes
em operação, herança das aquisições, veio
para tentar cumprir o que grandes fornece-
dores de sistemas de gestão não consegui-
ram até agora: conquistar o mercado de pe-
quenas e médias empresas.

Sua estratégia inclui o lançamento de um
portal para troca de informações entre orga-
nizações, investimento em pesquisa e desen-
volvimento e um programa de parceiros. Mas
seu maior golpe em concorrentes como Ora-
cle e SAP será o lançamento do sistema ERP
Dynamics/AX. Rodrigo Munhoz, gerente-
geral da divisão Microsoft Business Solu-
tions, diz que a empresa vê uma oportunida-
de imensa nesse segmento. O Dynamics é
uma evolução dos produtos anteriores e de-
ve ganhar mercado pela familiaridadc que os
usuários já têm com o Office e o próprio Win-
dows", afirma o gerente. A idéia, segundo
ele, é que por volta de 2008 a Dynamics seja
uma suíte com alta capacidade de integração
com os programas do Office.

DAQUI PARA FRENTE

Nem tudo será diferente de agora em dian-
te. Os fornecedores devem continuar apos-
tando na venda de soluções complementa-
res ao ERP. Um estudo recente da IDC indi-
ca que soluções de segurança, contingência,
BI, CRM e SCM estão entre as prioridades de
investimentos das empresas brasileiras, com
22%, 9%, 7%, 6% e 3% de relevância, respec-
tivamente. Os planos da SSA estão em linha
com a previsão."Na América do Sul o foco é
crescer em soluções extra-ERP. Para essa li-
nha - Strategic - vamos buscar parceiros es-

O ERP continua vivo

pecíficos por produto, gente com know-
how", diz Ignácio Moitta, diretor de canais da
SSA para a América Latina.

Os planos da Oracle também focam a
oferta de soluções complementares ao ERP,
especialmente o mercado de CRM, com a re-
cente aquisição da Siebel. "Não pretende-
mos atacar com ERP a base instalada da SAP.
Mas seguramente olharemos para aquelas
empresas muito dirigidas, ou com instala-
ções inacabadas ou mal-feitas", afirma Ge-
nesini. Segundo ele, essas organizações re-
presentam entre 10% e 15% da base insta-
lada SAP no Brasil.

José Ruy Antunes, da SAP, por sua vez,
não acredita na volta de uma rota ascenden-
te tão explosiva quanto aquela vivida entre
1999 e 2001, mas diz que a companhia vol-
tou a crescer na casa dos dois dígitos e mos-
tra-se para lá de animado com os próximos
anos. Afinal, o maior ano de faturamento da
companhia no Brasil até agora havia sido
atingido em 1999, quando a empresa fechou
30 novos contratos."Em 2005, batemos o re-
corde daquela época, com 140 novas licen-
ças", comemora o executivo.

O fato é que, cada qual à sua maneira, to-
dos os principais fornecedores de soluções de
gestão, sejam nacionais ou internacionais, já
têm desenhadas as suas estratégias para não
sucumbir em meio à concorrência. O merca-
do caminha em direção à oferta de serviços,
facilidade de uso e integração de soluções.
Falta saber quais estratégias serão realizadas
de maneira que convença os novos clientes a
entrar nesse mercado e os antigos consumi-
dores a retomar os investimentos.

Estudos mostram que o mercado de ERP dá sinais de melhora após fase de Consolidação

Os softwares de gestão não estão esqueci-
dos, nem o mercado saturado, como mui-
tos se acostumaram a dizer. Mesmo depois
do declínio nas receitas oriundas de vendas
de licenças de soluções ERP, quase 20% das
empresas no Brasil indicaram o ERP como
prioridade de TI em 2005, de acordo com
um levantamento conduzido pela IDC. A
empresa de consultoria e pesquisa estimou
o mercado brasileiro de ferramentas de
back office em 283 milhões de dólares em
2005,12% maior do que no ano anterior.
Outro estudo, este da AMR Research, dá
conta que o mercado de gestão deve per-
manecer aquecido em 2006. Das 271 em-
presas ouvidas em todo o mundo, 71% pre-
tendem elevar a verba destinada a esse tipo
de sistema. A média de investimentos

apontada para o ano é de 5,1 milhões de dó-
lares (15% superior ao ano anterior) para
todas as atividades que envolvem o ERP.
Na divisão por segmentos, a média para
manufatura é de 5,3 milhões de dólares, en-
quanto serviços aparece com 4,8 milhões
de dólares. Ainda conforme o estudo, que
ouviu empresas com faturamento anual en-
tre 1 milhão e 5 bilhões de dólares, quando
a divisão leva em conta os fornecedores, a
Microsoft aparece como a empresa forne-
cedora mais citada entre os entrevistados
para os planos de aquisição de ERPs neste
ano. O Microsoft Business Solutions foi ci-
tado por 58% dos profissionais questiona-
dos, à frente da Oracle (57%) e SAP (49%).
SSA Global apareceu com 32% das inten-
ções de compra e IFS, 19%.
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