


"Não tenho limitação de orçamento. Quero o melhor aplicativo móvel",

desabafa Paolo Chiarlone, CIO da SABB (Sistema de Alimentos e Bebidas do

Brasil) Coca-Cola. O diretor procura, há pelo menos dois meses, um parceiro

SAP que viabilize o acesso dos executivos da companhia ao ERP via BlackBerry

e, enfim, possibilite mais agilidade na tomada de decisões em campo — a qual-

quer hora, em qualquer lugar.

A SABB Coca-Cola implementou, no começo deste ano, o ERP da SAP e,

ao longo do tempo, tem integrado novas funcionalidades ao sistema de gestão.

Chiarlone sentiu a necessidade de seu time em ter mais flexibilidade e mobili-

dade, mas parou no meio do caminho por falta de um canal que o atendesse.

A história acima poderia até ser fictícia, para tomar a sua atenção, caro

leitor. Porém, o que parece uma brincadeira, não é. Se por um lado é inadmis-

sível um grande cliente estar há dois meses sem ter um atendimento de TI ade-

quado, por outro, indica uma tremenda oportunidade passando - bem agora

— embaixo do nariz das empresas brasileiras de tecnologia. "Estou procuran-

do quem me atenda e não acho. Sinto também uma aparente restrição ao Bla-

ckBerry, tudo o que encontramos diz respeito ao iPhone", indica Chiarlone.

É certo que a febre dos produtos da Apple, principalmente com novidades

como o iPad, tem inclinado não só usuários, mas também os desenvolvedores,

a se especializarem nos produtos da empresa de Steve Jobs. Contudo, vale ficar

atento ao turbilhão de oportunidades que a mobilidade apresenta atualmente.

Luís César Verdi, presidente da SAP no Brasil, alerta que nem sempre o cliente

final tem a visão clara de sua necessidade por soluções móveis e, assim, caberá

ao canal apresentar projetos que o encantará e o ajudará a impulsionar seus

negócios (leia entrevista completa na pág. 32).



Atenta à revolução móvel, a SAP foi enfá-

tica, durante a 7a edição do SAP Partner Sum-

mit, realizado na segunda semana de agosto,

em Cancun, no México, ao lançar, oficialmen-

te, sua estratégia de mobilidade. A companhia

já vinha dando indícios de que o tema era tra-

tado como prioridade pela corporação quando

concluiu, em maio deste ano, a compra da Sy-

base. Um canal brasileiro da companhia, que

preferiu manter o anonimato, afirmou que "a

SAP não dá ponto sem nó e é certeira em suas

aquisições, porque foca na tecnologia e não na

base de clientes, e, se entrou neste mercado, é

para brigar mesmo".

O movimento derruba outra especulação

dos bastidores do mercado, de que a compa-

nhia é "uma empresa de um produto só". Tal

afirmação foi veementemente negada por seus

executivos que, durante o evento, comemo-

raram os números conquistados na América

Latina, ao contrário do que aconteceu no ano

passado, quando se vivenciava um mundo pós-

crise, cheio de incertezas.

A empresa anun-

ciou crescimento de

56% em receita com

licença de software

no segundo trimestre

do ano, em relação ao

mesmo período do ano

passado. No Brasil, o

crescimento em receita

com softwares e servi-

ços relacionados foi de

74%. Rodolpho Car-

denuto, presidente da

SAP para a região lati-

no-americana, iniciou a

palestra aos 300 canais

da região, parabenizan-

do-os pelos números

e alertando que há, no

mundo, 4,6 bilhões de

dispositivos móveis,

o que mostra que os

clientes almejam ter em qualquer lugar as in-

formações para seus negócios.

"Por meio de pesquisas, vimos que os ge-

rentes de TI das corporações querem tecnologia

com mobilidade. Nós já estamos dentro destes

clientes, desenvolvemos toda a infraestutura

de rede deles, organizamos as informações e os

conteúdos. Agora, precisamos deixar tudo isto

disponível de forma móvel. Queremos nossos

serviços no iPhone, iPad e em todos os smar-

tphones", ressalta.

Para reforçar esse posicionamento, Car-

denuto apresentou uma demonstração de um

aplicativo para iPhone, que está sendo desenvol-

vido junto com a Leapfactor, um canal norte-

americano. Por meio do smartphone, é possível

consultar o ERP. (ver matéria pág. 24).

Com isso, a SAP mostrou ao mercado sua

estratégia de on premise, on demand e on devi-

ce. "Temos 44% de penetração no mercado lati-

no-americano, o segundo competidor tem 11%.

Temos de seguir respaldando nossos clientes",

diz. Segundo o executivo, caberá ao canal fazer

a orquestração do que já existe para um novo

modelo que requer mobilidade e segurança às

aplicações. "Em menos de dois anos, vamos ter

de desenvolver, em conjunto, novas aplicações a

partir da modalidade", determina.

Os canais presentes estavam divididos: al-

guns se mostravam felizes com a nova oportu-



nidade e outros assustados pelo direcionamento

tão claro e, ao mesmo tempo, ainda incipiente.

A orientação é que, em menos de três meses,

os canais da SAP foquem em soluções móveis.

A urgência em mergulhar neste mercado fica

clara ao analisar uma pesquisa recentemente de-

senvolvida pela InformationWeek Brasil, com 51

ClOs das maiores empresas nacionais. Pergun-

tados sobre o uso de tablets pelas corporações, a

maioria (88,2%) acredita que os dispositivos mó-

veis têm aderência ao mundo empresarial.

Para 40% dos respondentes, uma provável

aplicação dos tablets seria para a automação da

força de vendas. Além disso, 86% revelaram que

este tipo de dispositivo tem condição de mudar

a estratégia de mobilidade de suas companhias

no longo prazo. A história do CIO da SABB

Coca-Cola reforça ainda mais o anseio das em-

presas de se inserirem na revolução móvel.

A SAP considera o uso dos aplicativos mó-

veis tanto para as grandes corporações, como

para as pequenas e médias. "Geralmente, o

tomador de decisão das empresas menores é

o dono da operação e, quando ele perceber o

ganho que terá com a mobilidade, certamente

aprovará a compra facilmente", afirma Cristina

Palmaka, vice-presidente comercial da SAP no

Brasil, revelando mais uma aposta da compa-

nhia alemã para conquistar este filão no País.

De acordo com a IDC, a SAP lidera o mer-

cado de pequenas e médias empresas (PMEs)

na América Latina. A companhia não divulga

os dados específicos de cada país, mas, no Bra-

sil, a concorrência apresenta-se mais forte que

em outros países latinos, sobretudo pela com-

petição enfrentada com a brasileira Totvs. "O

SME [pequenas e médias empresas] é o motor

de crescimento da SAP, 93% dos novos clientes

conquistados no semestre são deste segmento",

afirma Marcelo Giampietro, vice-presidente de

SME para América Latina da SAP.

Segundo Giampietro, no Brasil estima-se

que exista 1,5 milhão de pequenas e médias

empresas. "Vamos chegar a estes clientes por

meio dos canais, por isto temos trabalhado

mais fortemente pelo desenvolvimento do

parceiro para atender a este segmento", conta.

Em uma manobra para facilitar as compras do

segmento, a companhia reforça a existência,

desde o início deste ano, do SAP Financing,

um braço financeiro com objetivo de financiar

soluções da SAP, para a aquisição de licença,

serviço ou hardware.

De acordo com Cristina, o SAP Financing

firmou um acordo com o HP Financial Service

em março deste ano e agora o financiamento

se dá em forma de leasing financeiro. "As ta-

xas são muito agressivas e há abatimento de

impostos, com isso quase não se paga juros",

afirma Cristina.

A executiva afirma ainda que, desde o início

da liberação da facilidade, as empresas de médio

porte são as maiores usuárias. Para a SAP no

Brasil, empresas de pequeno e médio tamanho

possuem faturamento entre US$ 20 milhões e

US$ 500 milhões, a área cresceu, em receita,

60% no semestre, se comparado ao mesmo pe-

ríodo de 2009. Hoje, a companhia possui cerca

de 2 mil clientes no segmento.
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