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sobre os erros de suas companhias.
Lágrimas e dramas fazem parte do tea-
tro. No final de janeiro, o presidente
mundial da Toyota, Akio Toyoda, foi à
tevê pedir perdão aos consumidores
sobre os sucessivos recalls da fabrican-
te, que já atingiram mais de oito
milhões de carros. Mas é surpreenden-
te ver o alemão Hasso Plattner, 66 anos,
um dos fundadores da SAP, a maior
desenvolvedora de software corporati-
vo do mundo, admitir que errou e man-
dar um recado para os seus clientes.
"Não esquecemos de vocês", disse ele
em uma tensa conferência por telefone
com analistas e jornalistas para expli-
car a saída de Léo Apothekeras da pre-
sidência da companhia no domingo 7.
No lugar do antigo CEO, o poder vai ser
compartilhado por Bill McDermott, da
área de desenvolvimento de produtos,
e Jim Hagemann Snabe, do segmento
de operações. "Perdemos o rumo e
estou totalmente comprometido com a
equipe para mudarmos isso, e rapida-
mente", afirmou Plattner.

O desabafo de Plattner, que é chair-
man da SAP, é o retrato final de uma
sucessão de erros que culminaram
com a insatisfação dos clientes e dos
funcionários e que levaram a receita e
o lucro da companhia para baixo. O
faturamento de 10,6 bilhões de euros,
em 2009, foi 8% menor do que o ano
anterior. O lucro também encolheu
4%. Em vez de culpar apenas
Apothekeras, o fundador da empresa
resolveu assumir sua parte nos resul-
tados. "Eu estava pessoalmente envol-
vido nestas decisões", disse ele, refe-
rindo-se à determinação de aumentar
as taxas de manutenção no ano passa-
do, pagas pelas empresas para receber
correções, atualizações do software e

serviços. "A SAP escolheu um péssi-
mo momento para aumentar a taxa
de manutenção", confirma à
DINHEIRO, de Lyon, na França,
Fernando Birman, diretor mundial de
estratégia de tecnologia e arquitetu-
ra da Rhodia. A empresa do setor quí-
mico é uma das maiores usuárias dos
softwares da companhia alemã
no mundo, utilizando-os nos
25 países em que está pre-
sente. "Muitas empresas
deixaram de pagar,
principalmente em
razão da crise."

As críticas à SAP
não se esgotam nos pre-
ços das taxas de manuten-
ção. O Business One, software
desenvolvido para pequenas e
médias empresas, também nunca
emplacou. Ele é considerado caro,
difícil de instalar e pesa-
do. No Brasil, essa foi
uma brecha para que
a brasileira Totvs,
líder do segmento
no País, ganhasse
ainda mais mercado.
Nem os funcionários esta-
vam felizes. Uma pesquisa interna
revelou que apenas 50% deles
apoiavam a alta direção da
companhia. Alguns analis-
tas do mercado de tecno-
logia saudaram o dis-
curso de Plattner. "É
bom vê-lo de volta ao
comando", declarou
Paul Hamernan, da
empresa de pesquisa
Forrester, ao jornal britânico
Financial Times. Outros reagiram
com mais cautela. "O desafio da SAP
é maior do que simplesmente substituir
o CEO", escreveu Thomas Otther, da
consultoria Gartner, em seu blog. "Ela
precisa voltar a ter espírito." Será que a
SAP conseguirá retomar o seu rumo?
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cena é comum no con-
tinente asiático, onde
executivos de grandes
empresas pedem des-
culpas publicamente
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