
A nova mensagem quer

dizer que a SAP está pronta para atender aos

clientes de diferentes tamanhos e de diferentes

setores económicos por meio de variados mo-

delos de negócios e tecnologias. E, mais, esses

modelos podem ser combinados, isto é, orques-

trados, usando tecnologia SAP.

Por enquanto ainda não e não temos

planos para essas empresas.

A aquisição é uma demonstração clara

do quanto é estratégico para a companhia glo-

balmente o tema mobilidade. A Sybase e este

assunto trazem aos nossos clientes finais flexi-

bilidade, rapidez no processo de tomada de de-

cisão e acesso otimizado aos dados de forma que

os clientes possam examinar a situação e tomar

a decisão sem perder tempo algum. E essa so-

lução é possível para qualquer companhia, uma

empresa pequena, por exemplo, tipicamente

dirigida pelo dono, que são empreendedores

flexíveis que muitas vezes estão frente ao clien-

te e à operação, pode ter acesso instantâneo ao

que está acontecendo dentro de sua empresa,

em qualquer lugar e tomar uma decisão segu-

ra junto ao seu cliente. Por isso, a solução de

mobilidade não é apenas para as grandes, mas

também para as pequenas e médias.

Em várias medidas, isto já está dispo-

nível no Brasil, o que a compra da Sybase vai

nos dar é um salto tecnológico na qualidade da

nossa infraestrutura tanto de software, quan-

to de MIP [mobile infraestructure plataform],

que é a plataforma de mobilidade. Isto permite

que a SAP ou o parceiro de desenvolvimento

de aplicação use ferramentas para a criação de

aplicações para qualquer tipo de device. A Sy-

base irá garantir que possamos trabalhar em

qualquer smartphone.

Sempre criamos oportunidade e siner-

gia entre nossos canais. Inclusive o [Partner]

Summit tem a intenção de fazer os canais se en-

contrarem e trocarem experiências. Um canal

especializado em recursos humanos conhece

um canal especialista em saúde, e se une para

atender um mesmo cliente.

O canal típico brasileiro está geogra-

ficamente posicionado na frente de um grupo

de clientes e o papel do nosso parceiro é iden-

tificar as necessidades dele e fazer com que as

novas soluções e tecnologias impulsionem o

negócio do cliente. Acho importante atentar

para o fato de que talvez o cliente não deman-

de a solução, cabendo ao canal oferecê-la.

Veja bem, se você voltar um pouco no tempo

e lembrar de momentos antes do celular ter a

completa adesão que tem hoje, era ridículo ter

celular, alguém atender o celular no meio de

um shopping. Hoje, é péssimo não ter celular,

totalmente o contrário. Então, muitos clien-

tes não vão pedir soluções móveis, eles irão se

dar conta de que pode ser conveniente e bom

quando o canal apresentar a solução certa

para sua necessidade.



A Apple, todas nossas aplicações móveis estão indo para ela. E

também a RIM, com o BlackBerry.

Não sei estimar, não fazemos previsões, somos uma compa-

nhia de capital aberto. Não vai ser uma fatia significativa agora, mas a

curva de crescimento acontecerá muito rapidamente.

O nosso maior desafio é formação de recursos humanos. Den-

tro dos nossos parceiros e no mercado mesmo, dentro dos clientes. O

que temos feito é estimular os parceiros e os clientes a também toma-

rem iniciativas de fazer programas de formação de recursos humanos.

Não posso revelar. Eu posso dizer que é um duplo dígito, isto

é, muito alto.

A concorrência sempre é vista com muito respeito e atenção, mas

nós temos muitas vantagens competitivas evidentes. A primeira delas é a

completude e profundidade das nossas soluções, embora sejamos reco-

nhecidos como uma empresa de ERP, hoje, ERP é menos da metade da

nossa receita de software, nós temos um conjunto grande de soluções, não

só horizontais, mas verticais, setoriais, específicas para as áreas de negó-

cio. A segunda vantagem é que mesmo as pequenas e médias têm plano de

internacionalização — com o Brasil experimentando um crescimento eco-

nómico acelerado estas empresas estão buscando oportunidade de crescer

desta forma — e isto traz mais complexidade e desafios para a gestão. Esta

empresa precisa ter instrumentos sólidos para gerir seu negócio e ter uma

visão uniforme de sua operação, independente do país que ela esteja, e nós

temos vantagem em relação aos nossos competidores nesse quesito, nos-

sas soluções já são globais. Um cliente SAP pode, de uma única instalação,

administrar vários países, em diversas línguas e moedas.

A SAP continua olhando o mercado atrás de boas opor-

tunidades.
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