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Bastaram pouco mais de 90 dias no comando da SAP para que Bill McDermott e Jim Snabe, os 
executivos que assumiram o comando das operações em fevereiro, surpreendessem o 
mercado mundial de tecnologia ao anunciar a compra da Sybase, por US$ 5,8 bilhões.  
 
Os próximos dias não serão menos agitados. Agora, a dupla precisa mostrar que a aquisição 
faz sentido para o futuro desenhado para a companhia. O assunto permeou boa parte dos 
debates do Sapphire 2010, o principal evento anual da SAP, que terminou ontem, em Orlando, 
na Flórida. Durante dois dias, a maior fabricante de sistemas de gestão empresarial do mundo 
recebeu cerca de 15 mil pessoas, entre parceiros de negócios, clientes e consultores.  
 
A cada palestra, os executivos da SAP pregavam o que parece ser o novo mantra da 
companhia: a de se tornar uma referência global em sistemas de comunicação em tempo real 
voltados a dispositivos móveis. Tradicionalmente, os programas da SAP são usados em 
operações administrativas, que vão do controle de estoque e da folha de pagamento até 
definições estratégicas. Com a Sybase, quarta maior empresa de sistemas de banco de dados 
do mundo, a companhia ganha músculos para rodar seus sistemas em equipamentos como 
smartphones, simplificando o acesso a recursos sofisticados de gestão. "A mobilidade é o novo 
computador", disse Bill McDermott, na abertura do evento. "É a nova fronteira da comunicação 
e nós estamos prontos para ela, cada vez mais próximos do usuário final." 
 
Os benefícios parecem não ser tão óbvios para alguns analistas de mercado. Desde que 
anunciou o plano de aquisição da Sybase, a SAP tem sido questionada sobre o preço acertado. 
Trata-se da segunda maior aquisição da SAP em quase 40 anos de história. Em 2008, a 
companhia absorveu as operações da Business Objects, especializada em sistemas analíticos, 
por US$ 6,1 bilhões, com ágio de 20% no momento da transação. No caso da Sybase, a SAP 
concordou em pagar US$ 65 em dinheiro por ação da empresa, um ágio de 56% em relação ao 
valor dos papéis da Sybase no dia da oferta, realizada na semana passada. 
 
McDermott discorda das avaliações dos críticos do negócio.  
 
A aquisição, diz ao Valor, saiu por um preço até baixo. "Você não compra uma grande empresa 
de software por uma mera barganha. Quem observar a operação verá que estamos 
absorvendo uma companhia que é líder na área de transações por meio de dispositivos 
móveis", afirma. "Além disso, não teremos praticamente nenhuma demissão", prossegue. 
"Viemos para mudar as coisas e vamos mudar. Se você acredita em mobilidade e em negócios 
em tempo real, verá que a Sybase era a melhor escolha que havia no mercado." 
 
A transação ainda depende da aprovação de acionistas e agências reguladoras, o que deverá 
ocorrer até julho. As empresas, diz McDermott, continuarão a trabalhar de forma 
independente, sem grandes movimentos de integração. "As marcas serão mantidas como 
estão; o que faremos é um processo de colaboração entre nossas forças de vendas e 
produtos." 
 
Com a compra da Sybase, a SAP desferiu um ataque direto à sua maior rival, a Oracle. 
Segundo McDermott, a ideia não é seguir a estratégia de Larry Ellison, o comandante da 
Oracle, que costuma promover uma chuva constante de aquisições. "Mas e daí? Isso não 
significa que eles transformarão a empresa. A Oracle gastou mais de US$ 50 bilhões em 
aquisições e comprou dezenas de empresas, mas ainda continua com o mesmo porte em 
relação à SAP. Será que foi mesmo uma boa estratégia?", provoca o executivo.  
 
Ainda é muito cedo para avaliar se McDermott e Snabe terão sucesso, mas eles estão 
cumprindo o papel para o qual foram contratados: mudar a cara da SAP, que é a líder global 
em seu mercado, mas tem dificuldades para adaptar seus produtos a empresas de pequeno 
porte e se livrar da fama de oferecer sistemas caros e complexos demais.  
 



A responsabilidade da dupla é ainda maior, considerando os problemas que a empresa tem 
enfrentado para acertar na escolha de seu comando global. Leo Apotheker, o antecessor de 
McDermott e Snabe, partiu após um ano no cargo. Paralelamente, a SAP é criticada por ficar 
para trás em novas tendências do setor, como a chamada computação em nuvem. Segundo 
McDermott, porém, tudo isso é passado. O executivo afirma que a SAP vai crescer até 8% em 
vendas de software no ano e 30% em margem operacional.  
 
"Estamos empolgados com essa nova fase. Estamos movimentando toda a empresa e 
contamos com o apoio do ecossistema para apoiar nossa estratégia", diz McDermott. "Temos 
97 mil clientes no mundo e eles farão parte dessa grande mudança."  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 maio 2010, Empresas, p. B3. 


