
SAP estuda alianças com rivais no Brasil 
André Borges 
 
Nos últimos três anos, país foi o mercado que mais cresceu para a companhia alemã no mundo 
 
      
Bill McDermott, coexecutivo-chefe da SAP, tem um recado para as empresas brasileiras de 
software empresarial. A companhia alemã, diz ele ao Valor, está disposta a firmar parcerias 
com concorrentes nacionais para ampliar suas operações no país.  
 
O executivo não faz citações específicas, mas está claro que a mensagem é endereçada 
principalmente à Totvs, a maior companhia brasileira de software e líder do mercado nacional 
de programas para gestão de negócios. 
 
"O Brasil é o país onde mais crescemos nos últimos três anos em todo o mundo", afirma 
McDermott. "Temos um time muito forte no país e acho que há uma grande possibilidade de 
trabalhar junto com fornecedores locais de software, como parceiros. Vamos procurar uma 
maneira de fazer isso." 
 
McDermott conhece bem as peculiaridades do mercado brasileiro. Já veio ao país várias vezes 
- a visita mais recente ocorreu em novembro - e tem acompanhado o movimento de 
consolidação das empresas de software no Brasil.  
 
Um dos principais desafios do executivo é chegar aos clientes de pequeno e médio portes, sem 
abrir mão das grandes companhias, que sempre foram o alvo central da SAP. É uma tarefa 
árdua no mundo inteiro, mas o Brasil oferece uma dificuldade adicional. O segmento de 
pequenas e médias empresas é uma das principais bases de operação da Totvs e, sustenta, 
em grande parte, a liderança do grupo brasileiro. A Totvs detém 38% do mercado no país, à 
frente da SAP (25%) e da americana Oracle (17%). é um quadro raro: em pouquíssimo países 
existe um fornecedor local com poder de fogo semelhante frente às duas multinacionais. 
 
"O Brasil tem hoje um dos mercados mais sofisticados do mundo na área de tecnologia, e isso 
se deve ao entendimento que as empresas têm sobre o uso das inovações", diz McDermott. 
"Pessoalmente, tenho pensado sobre formas de fechar parcerias com provedores locais de 
software e serviço. Estou muito confortável em começar esse trabalho. Estou aberto para 
isso." 
 
Procurada pelo Valor, a Totvs informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não 
comentaria o assunto. 
 
Atualmente, a SAP conta com cerca de 800 funcionários no Brasil. Na América Latina, a equipe 
soma 1,8 mil profissionais. No primeiro trimestre, a receita da SAP com vendas de software 
cresceu 16% na região em relação ao mesmo trimestre de 2009. No Brasil, o salto foi muito 
superior: 105%. De janeiro a março, a companhia ganhou 300 contas no mercado latino-
americano, somando um total de 9,5 mil clientes.  
 
Para avançar no mercado brasileiro, um novo pacote de sistemas da SAP está sendo adaptado 
às condições locais. Nesta semana, a companhia lançou nos Estados Unidos um produto 
batizado de "Business By Design". Trata-se, em linhas gerais, da oferta de sistemas no modelo 
sob demanda, ou seja, ajustado à necessidade de cada companhia.  
 
O sistema também está vinculado à venda de software no modelo de "computação em 
nuvem", pelo qual o usuário passa a usar recursos tecnológicos por meio da internet, sem a 
necessidade de adquirir equipamentos e programas. O produto já está em fase de testes no 
Brasil e o lançamento será feito após sua adequação à legislação local. (Colaborou Cibelle 
Bouças, de São Paulo) 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 maio 2010, Empresas, p. B3. 


