
ILL McDERMOTT, UM DOS

principais executivos da
alemã SAP, que respon-
de pelo cargo de presi-
dente para as Américas,
a Ásia e o Japão, visitou
o Brasil em setembro.

Sua agenda foi organizada de uma ma-
neira que seria impensável há apenas al-
guns anos. Seu principal destino não era
São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília.
McDermott foi para Ribeirão Preto, no
interior paulista. Ele queria ver de perto
um dos maiores pólos mundiais de eta-
nol, o assunto que mais tem levado o Bra-
sil às manchetes da imprensa internacio-
nal. O que dita os passos de um executi-
vo do calibre de McDermott são oportu-
nidades de negócios, e não a mera curio-
sidade, é claro. É por isso que sua pre-
sença na terra dos canaviais é um sinal

inequívoco de que a SAP fareja muito di-
nheiro na região. O recente furor sobre
biocombustíveis alçou as usinas de açú-
car e álcool a um novo status e as colo-
cou na mira de investidores nacionais e
internacionais. As maiores do ramo es-
tão se preparando para abrir o capital na
Bovespa, seguindo os passos da Cosan,
controlada pelo empresário Rubens Omet-
to, Tudo isso fez com que uma palavri-
nha até então pouco empregada no cam-
po entrasse na ordem do dia para essas
companhias: gestão. No caso dos gran-
des conglomerados desse setor, isso sig-
nifica, quase obrigatoriamente, contar
com pacotes de sistemas integrados que
automatizem os processos administrati-
vos e contábeis. Exatamente a praia da
SAP e de sua maior rival, a americana
Oracle. Ao lado de fornecedoras brasilei-
ras, como Datasul e Totvs. essas empre-

sas estão vendo na febre dos biocombus-
tíveis a possibilidade de ampliar as fron-
teiras de seu mercado.

"Há dez anos, a Oracle e a SAP sim-
plesmente não tinham clientes nessa área",
diz José Carlos Villela, da consultoria Ac-
centure. "Hoje, ambas estão absolutamen-
te concentradas em ganhar os contratos
das usinas." Buscar novos mercados é uma
das principais preocupações das fornece-



doras de sistemas de gestão empresarial,
um tipo de produto mais conhecido pela
sigla ERP. Nos anos 90, essas empresas
—com a SAP à frente—forraram as con-
tas bancárias oferecendo seus produtos no
Brasil a todos os principais segmentos da
economia, da manufatura ao varejo, da si-
derurgia às petroquímicas. O dinheiro vi-
nha fácil porque as companhias nacionais
precisavam se modernizar após a abertu-

ra econômica. Os ERPs já eram largamen-
te adotados nos Estados Unidos e na Eu-
ropa, mas no mercado doméstico muitas
vezes os controles ficavam a cargo de sis-
temas desenvolvidos de forma caseira.
Diante disso, era quase inevitável que o
agronegócio, então ainda pouco afeito ao
uso de recursos tecnológicos, ficasse fo-
ra do radar. Só que, no início desta déca-
da, com o amadurecimento do mercado,
a época de dinheiro fácil acabou. Os for-
necedores de ERPs tiveram de buscar ou-
tros nichos, como o de pequenas e médias
empresas, além de inventar novos módu-
los de seus produtos para vendê-los à ba-
se instalada. Funcionou: no ano passado,
o mercado de software de gestão empre-
sarial movimentou, apenas em licenças,
cerca de 500 milhões de dólares no Bra-
sil, ou 27% mais do que em 2005.

Do lado dos clientes, o flerte foi bem
recebido por um conjunto de fatores que
estão transformando um setor até agora
fragmentado e composto de empresas fa-
miliares. O primeiro e principal motivo é
arrumar a casa para receber investidores
e, em alguns casos, preparar-se para uma

oferta pública de ações. Santa Elisa:
O segundo é fazer fren- o próximo
te a uma concorrência grande grupo
cada vez mais feroz, a adotar ERP

ciai do etanol ao redor
do planeta é algo que só agora começa a
ser compreendido. Quem quiser ocupar
uma posição de destaque no cenário mun-
dial dos combustíveis renováveis precisa
gerir o negócio com eficiência. Por fim,
quem está consolidando o mercado en-
contra mais facilidade em assimilar as
aquisições quando adota um sistema de
gestão, porque basta estender o software
às novas companhias assimiladas para ad-
ministrá-las seguindo os mesmos parâme-
tros do restante do grupo.

No caso da Nova América, um dos
maiores grupos agrícolas nacionais, com
atuação nas áreas portuária, de açúcar, ál-
cool e laranja, foram as dores do cresci-
mento que dispararam a procura por um
ERP. "Chegou um ponto em que, dentro
da própria empresa, nós não conseguía-
mos nos entender", diz o gerente de tec-
nologia Edison Andrade. "Precisávamos



de uma forma de padronizar e cen-
tralizar os dados de todas as unida-
des do grupo." Em 2002. a Nova
América estreou um sistema de ges-
tão da Oracle, cuja implantação cus-
tou cerca de 3 milhões de dólares
e que hoje é utilizado por l 200 fun-
cionários. Para a empresa, foi a for-
ma encontrada para continuar cres-
cendo sem se perder num labirinto
de informações — em 2005, a com-
panhia comprou a marca de açúcar
União e levou apenas 45 dias para
integrar a nova estrutura em seu
ERP. Para a Oracle, foi um dos pro-
jetos que abriu os olhos da compa-
nhia para o potencial desse merca-
do, o que beneficiou amplamente a
subsidiária brasileira. No final de
2004, a matriz da Oracle começou
a definir uma série de setores prio-
ritários para a oferta de sistemas de
gestão. A idéia era que os profis-
sionais da empresa fossem dividi-
dos em grupos que deveriam falar a mes-
ma língua dos executivos dos setores es-
colhidos, enquanto os produtos ganha-
riam funções específicas para atender às
características de cada área. Uni dos ni-
chos selecionados foi o de agronegócio
— e o Brasil tornou-se o centro mundial
de excelência desse setor. "Hoje, existem
90% de possibilidade de a equipe brasi-
leira envolver-se em todo grande contra-
to de agronegócíos que a Oracle conquis-
te em qualquer parte do mundo", diz An-
dré Papaleo, vice-presidente da empresa
para a América Latina.

Atuar no campo traz alguns desafios, co-
mo entender a melhor forma de automati-
zar o controle da produção agrícola, que
concentra até 70% dos custos de uma usi-
na. Isso significa administrar as áreas plan-
tadas, o tratamento e o rodízio da terra, a
colheita e outros itens que, além de exigir
adaptação dos programas, sofrem influên-
cia de fatores imponderá-
veis, como as condições
climáticas. Ainda assirn, o
que anima os fornecedo-
res é que a adoção de ERPs
no segmento de etanol é
incipiente — é consenso
que há muito, mas muito
espaço para crescer. Num
universo de pelo menos
350 usinas de açúcar e ál-

cool que existem no Brasil, contam-se nos
dedos as que já implantaram um pacote de
software de gestão. No topo das candida-
tas está a Santa Elisa, a noiva da vez.

e Maiores, de EXAME, o grupo é um re-
trato da transformação que ocorre no cam-
po brasileiro. Fundada por uma família de
italianos que chegou à região de Ribeirão
Preto no final do século 19, a Santa Elisa
vem se modernizando rapidamente e con-
quistou, por meio de uma série de aquisi-
ções, o posto de segundo maior grupo pro-
dutor de açúcar e álcool do país. Hoje, to-
da a produção é monitorada de uma sala
de alta tecnologia — rnas a maioria dos
softwares foi desenvolvida internamente.
O grupo ainda não tem um sistema de ges-
tão, mas a decisão de que isso não pode
continuar assim já foi tomada. Neste mo-
mento, a Santa Elisa analisa alguns pro-

dutos e abrirá uma concor-
rência formal em breve.
"A maioria das usinas tra-
balha com sistemas casei-
ros até hoje. Em alguns ca-
sos, eles podem ser efi-
cientes, mas dificilmente
seguem os padrões inter-
nacionais de auditoria e de
práticas administrativas
que os investidores gos-

tam de ver, diz Adriano Giudice,
diretor de serviços comerciais da
consultoria BearingPoint.

Por enquanto, os motivos que le-
vam as usinas a comprar sistemas
de gestão estão empurrando essas
empresas para os braços de SAP e
Oracle, as duas gigantes internacio-
nais de ERPs. Os produtos dessas
empresas são compatíveis com as
regras contábeis americanas e, mais
do que isso, são conhecidos em to-
do o mundo. Ninguém duvida que
uma empresa com um Oracle ou um
SAP tenha, ao menos na teoria, o ca-
minho pavimentado para controlar
de forma segura sua contabilidade
e sua operação. Além disso, os sis-
temas dessas duas multinacionais
são considerados mais resistentes
em projetos gigantescos, que envol-
vem milhares de usuários e centra-
lizam os dados de conglomerados
com diversas unidades. São fatores

que dificultam a investida de Datasul e
íbtvs, as duas principais fornecedoras na-
cionais de sistemas de gestão, a despeito
de ambas contarem com ofertas de reco-
nhecida qualidade para o setor de agro-
negócio. O exemplo da Cosan é emble-
mático desse desafio. O grupo, que hoje
reúne 17 usinas e um terminal portuário,
usava desde 1997 um sistema da catari-
nense Logocenter, que hoje faz parte da
holding Totvs. Contudo, em 2005, o for-
te crescimento e os planos de abrir o ca-
pital pressionaram a Cosan a estudar ou-
tras opções. "Os investidores começaram
a questionar se não precisaríamos de um
sistema mais robusto", diz José Vitorio Ta-
raram, vice-presidente administrativo do
grupo Cosan. "Como já pensávamos em
abrir o capital, essa se tornou uma ques-
tão importante." O grupo então decidiu
implantar um SAP, que entrou no ar em
maio de 2007, a um custo total estimado
em cerca de 25 milhões de reais. "Sabe-
mos que as empresas do nosso setor estão
num movimento muito forte de arrumar a
casa. Queríamos sair na frente e fazer da
melhor forma possível'", diz Tararam. E
essa corrida que promete trazer um grau
de eficiência operacional e de profissio-
nalização inédito ao campo brasileiro —
e abrir o que talvez seja a última frontei-
ra de negócios para as grandes fornecedo-
ras de software que atuam no país. •
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