
O FIM DO
SOFTWARE
A chegada da
Salesforce.com ao
Brasil coloca em
xeque o modelo
tradicional de
venda de sistemas
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traço mais marcante
da personalidade de
Marc Benioff. Quan-
do fundou a Salesfor-
ce.com, em 1999, ele
previu que mudaria

para sempre a forma de vender programas
de computador. Seria "o fim do software
como o conhecemos", disparou. À época,
no auge da bolha da web nos Estados Uni-
dos, a declaração ficou diluída num mar
de planos de negócios mirabolantes e bra-
vatas de marketing que afluíam de todos

os lados. Mas o tempo passou e a compa-
nhia não só sobreviveu como cresceu —
e cresceu demais. No atual ano fiscal, que
se encerra em janeiro de 2007, o fatura-
mento deve raspar na marca de meio bi-
lhão de dólares. Trata-se de um volume
cinco vezes superior ao registrado no exer-
cício de 2004. Não há outra fornecedora
de sistemas desse porte que passe por ex-
pansão semelhante. Por trás do estilo des-
bocado de seu executivo-chefe está o ver-
dadeiro segredo da Salesforce.com: a sim-
plicidade. A companhia oferece software
pela internet, que os clientes usam como
se estivessem acessando um website, em
troca de uma mensalidade. Com isso, eli-
minam-se a demorada tarefa de instalar os
programas e a dor de cabeça de gerenciar
a infra-estrutura tecnológica necessária pa-
ra rodá-los. Também não é preciso se preo-
cupar em corrigir falhas e fazer atualiza-
ções. Benioff não foi o primeiro a ter es-
sa idéia, mas ninguém soube aproveitá-la
tão bem e criar um negócio de crescimen-
to explosivo debaixo do nariz das gigan-
tes que dominam o mercado de sistemas

WWW.EXAME.COM.BR 8 DE NOVEMBRO DE 2006114



empresariais, como a alemã SAP e as ame-
ricanas Microsoft e Oracle.

É nesse clima de efervescência que a
Salesforce.com prepara sua chegada ao
Brasil, conforme EXAME antecipou na
edição de 21 de setembro. O carro-chefe
da empresa são programas usados por com-
panhias de todos os tipos para gerenciar a
base de clientes, os chamados sistemas de
CRM. Enrique Perezyera, diretor da Sa-
lesforce.com para a América Latina e o
Caribe, afirma que um escritório será aber-
to em São Paulo "em algum momento nos
próximos 12 meses". O desembarque no
mercado nacional certamente levará o mo-
delo de software "como serviço", ou "sob
demanda", como é conhecido, para debai-
xo dos holofotes. Será em boa hora. A com-
plexidade e os custos envolvidos na insta-
lação dos programas que automatizam fun-
ções administrativas estão entre as princi-
pais barreiras para que as companhias de
pequeno porte — um dos alvos prioritá-
rios da fornecedora — se informatizem.
Mesmo sem presença local, a Salesfor-
ce.com já conquistou 50 clientes no Bra-
sil, por meio de parceiros como a Souza
Aranha, especializada em marketing de
relacionamento. E o caso
da incorporadora Tish- Data center:
manSpeyer, que muniu paga-se
alguns corretores com a pelo uso
ferramenta de CRM para

gerenciar potenciais com-
pradores de um empreen-
dimento residencial.

"A América Latina está
definitivamente pronta pa-
ra o que chamamos de fim
do software", disse Benioff
em entrevista por e-mail a
EXAME. "O modelo é mui-
to novo e está atingindo um
ponto de inflexão global-
mente. Cansadas de gastar tempo e dinhei-
ro em projetos tradicionais de sistemas que
podem nunca sair do papel porque estou-
ram o orçamento e o prazo, as empresas
estão olhando para alternativas." Benioff
acredita que o sucesso de companhias co-
rno Google, e-Bay e Amazon — que em
sua opinião têm modelos de negócios si-
milares aos da Salesforce.com — fez com
que as pessoas ficassem confortáveis em
utilizar a internet para executar todo tipo
de tarefa. "O software vendido em caixi-
nhas ficará obsoleto um dia. Tudo está se
tornando online", afirma ele.

No Brasil, contudo, a Salesforce.com
encontrará concorrência bem maior do que
experimentou quando ensaiava seus pri-
meiros passos solitários nos Estados Uni-
dos. Naquela época, os grandes fornece-
dores desprezavam a modalidade de soft-

SAP, Oracle
e Microsoft
deram o braço
a torcer e
colocaram
seus produtos
na web

ware como serviço. Isso
mudou: praticamente todos
deram o braço a torcer e
lançaram suas próprias
ofertas nessa área. Segun-
do a consultoria IDC, os
sistemas sob demanda mo-
vimentam 700 milhões de
dólares no mercado brasi-
leiro e devem crescer a uma
média anual superior a

20% até 2009. Nessa conta entram proje-
tos semelhantes ao modelo tradicional de
instalação de programas, apenas com a di-
ferença de que os sistemas rodam em ser-
vidores (grandes computadores) remotos,
e que mais capacidade computacional po-
de ser contratada conforme a necessida-
de. Não é uma proposta de simplificação
tão radical quanto a da Salesforce.com,
em que toda a configuração ocorre pela
web e não há instalação propriamente di-
ta, mas já é meio caminho. Em seu data
center de Hortolândia, no interior de São
Paulo, a IBM hospeda sistemas da brasi-
leira Datasul, especializada em software
de gestão empresarial, para mais de 300
clientes que preferem manter os progra-
mas rodando longe de casa. A Totvs, ou-
tra grande fornecedora de sistemas de ges-
tão, também possui ofertas desse tipo.
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Mas talvez a principal pedra no cami-
nho da Salesforce.com no Brasil seja a
Oracle, do não menos polêmico Larry El-
lison — onde, diga-se, Benioff trabalhou
na década de 90. No ano passado, a Ora-
cle pagou 5,8 bilhões de dólares para ad-
quirir a Siebel, fornecedora especializada
em CRM que tem um produto online cria-
do para pegar carona no sucesso da Sales-
force.com. Essa é uma das armas que a
empresa começará a usar com mais
intensidade no país. "Em oito ou
dez anos o aluguel de software vai
ultrapassar a venda tradicional de
sistemas", diz Silvio Genesini, pre-
sidente da Oracle no Brasil. "De
agora em diante vamos colocar
mais ênfase na oferta sob deman-
da." A presença internacional da
Oracle já ajudou a trazer alguns
contratos importantes para a Amé-
rica Latina, como a gigante indus-
trial 3M. Antigo cliente da Siebel,
o conglomerado de 21 bilhões de
dólares optou por munir todas as
subsidiárias na região com a ver-
são online das ferramentas de
CRM. O projeto começou em 2005
pelo México e chegou ao Brasil em
julho do mesmo ano. Deu tão cer-
to que, hoje, a 3M conta com l 500
licenças "sob demanda" em todo
o mundo. As licenças tradicionais
somam l 200. Segundo Júlio Cé-
sar Menegaldo, especialista de pro-
cesso de negócios da 3M, a ten-
dência é que toda a companhia, in-
clusive a matriz, migre para a fer-
ramenta baseada na internet.

Outra que está se mexendo nes-
sa direção é a Microsoft. A maior
fornecedora de software do mun-
do, um império construído sobre
a prática de vender programas em
caixinhas e CDs, tem razões de
sobra para olhar com desconfian-
ça a chegada de novos modelos
de comercialização. A concorrência vem
de todos os lados. Se a Salesforce.com
pressiona nas vendas para empresas, no
front doméstico a briga é com o Google,
que tem a estratégia de transformar a web
— e não mais o PC — na plataforma pa-

ra o uso de programas de computação. No
começo de outubro, a gigante de buscas
colocou no ar a versão de testes de um
programa que permite criar e comparti-

lhar documentos de texto e planilhas na
internet, batendo de frente com os onipre-
sentes Word e Excel. Com um detalhe:
ambos são gratuitos. O contra-ataque da
Microsoft já está a caminho. A empresa
criou a estratégia Live, em que seus pro-
dutos ganham versões na web. Exemplo
disso é o Office Live, programa online
voltado a pequenas empresas que permi-
te armazenar e compartilhar documentos

Baltmer, da e fazer reuniões virtuais. O softwa-
Microsoft: re está em fase de testes e deve che-
de olho no gar ao mercado nacional no segun-
aluguel do semestre de 2007. Na mesma

data sairá do forno o CRM Live,
que está sendo desenvolvido para

concorrer com a Salesforce.com. Até a
tradicional SAP entrou na onda e, em fe-
vereiro, anunciou um serviço que geren-
cia vendas e marketing pela internet.

Fica difícil negar que a investida des-
ses concorrentes coloca pressão na em-
presa de Benioff. Mas o executivo pare-
ce já ter a fórmula para lidar com as amea-
ças. O primeiro ponto é manter a língua
afiada. "O que muitas dessas fornecedo-

ras tradicionais não entendem é que o mo-
delo de software como serviço requer es-
tratégia de vendas, modelo de negócios e
cultura empresarial inteiramente diferen-
tes", diz Benioff. "Se não perceber valor
no que oferecemos, o cliente vai embo-
ra." Em fevereiro, logo após saber que a
SAP lançaria um CRM online, Benioff
enviou um e-mail a todos os funcionários
— que, em seguida, vazou para a impren-

sa — no qual escreveu que a for-
necedora alemã não usa seu pró-
prio sistema de CRM e que o có-
digo dos produtos que desenvolve
é "tão grande e ineficiente como é
caro e detestado por seus usuários".

Em segundo lugar, há muito es-
paço para crescimento, o que sig-
nifica que vários fornecedores po-
dem faturar sem roubar participa-
ção um do outro. A IDC estima
que a venda de sistemas de CRM
movimentou 9 bilhões de dólares
nos Estados Unidos em 2005, mas
a modalidade sob demanda repre-
sentou apenas 6% desse total. Ter-
ceiro, a Salesforce.com está ex-
pandindo sua oferta de produtos e
serviços além dos programas de
gestão dos clientes. No início do
ano. a companhia lançou o AppEx-
change, serviço online que inclui
centenas de software diferentes
fornecidos por parceiros como
Adobe, Google e Skype. Outro
anúncio importante foi a Apex, lin-
guagem de programação que per-
mite integrar as ofertas da Sales-
force.com a outros sistemas. Por
fim, vem a expansão internacio-
nal, da qual o Brasil é uma peça-

chave. A dúvida que fica é se a jovem em-
presa conseguirá levar adiante tantas ini-
ciativas ao mesmo tempo. Mesmo que te-
nha êxito, a Salesforce.com não está li-
vre de uma tentativa de aquisição por par-
te de algum concorrente maior — estra-
tégia que a Oracle, por exemplo, cansou
de pôr em prática nos últimos anos. Se
isso acontecer, é pouco provável que mes-
mo a artilharia verbal de Benioff conven-
ça seus acionistas de que o sonho do "fim
do software" é o bastante para recusar
uma montanha de dinheiro. •

Leia no Portal EXAME a entrevista com
Marc Benioff, CEO da Salesforce.com
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