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De olho no filão que se abre com
a busca das indústrias por sus-
tentabilidade, empresas espe-
cializadas em software de ges-
tão como a SAP têm um grande
mercado pela frente. Como os
executivos responsáveis pela
área ambiental e de outras áreas
com exigências de sustentabili-
dade, como RH, energia, com-
pras e até relação com investi-
dores precisam garantir a reno-
vação de licenças e o controle
de cadeia produtiva, a informa-
tização se tornou uma aliada
destes profissionais.

Uma pesquisa do Gartner de
outubro de 2010 mostra que os
fatores que motivam as em-
presas a adotar ações de sus-
tentabilidade vão além do
atendimento aos aspectos re-
gulatórios. Nesta categoria,
estão 27% das empresas. A re-
putação da marca e o valor do
negócio participam com 12% e
28%, respectivamente. “As
empresas estão enxergando a
importância da sustentabilida-
de nos negócios pelo aspecto
econômico. Com isso, os for-
necedores estão aumentando a
quantidade de ferramentas que
auxiliam neste processo”, diz
Stephen Stokes, consultor do
Gartner. “No lugar de falarmos
de tecnologia verde, falamos
agora de tecnologia para o ver-
de, tamanha a importância que
vem ganhando ”.

Como a empresa alemã de
softwares SAP dobrou o fatura-
mento desta área entre 2008 e
2009, aproveitou a oportunida-
de e criou há menos de um ano
uma divisão dedicada às ativi-
dades de sustentabilidade, que
avalia processos corporativos.
“Não tínhamos uma equipe de-
dicada ao tema, mas as ações já
estavam nos nossos softwares,
principalmente nos módulos de
recursos humanos do nosso sis-
tema de gestão”, afirma Silmar
El-Beck, vice-presidente de

sustentabilidade e desenvolvi-
mento de negócios. “À medida
que a atividade se torna rele-
vante para os clientes, é rele-
vante para nós também.”

Ele se refere ao controle de
processos variados, como a re-
novação de certificações am-
bientais, implementação de po-
líticas de segurança e controle
de perda de energia. El-Beck
confirma a pesquisa do Gartner
ao dizer que a motivação das
empresas agora é mais econô-
mica que necessariamente am-
biental, já que o controle de
processos gera economia das
empresas. “Ninguém quer des-
perdiçar energia nem pagar
multas por atrasos de renova-
ções de certificação”, afirma.

Neste quesito, as indústrias
são o segmento que mais ade-
rem a estas soluções, já que a
pressão ambiental é maior.
“Queremos entrar também no
setor financeiro, varejo, gover-
no, agronegócios e saúde pois
temos um plano de crescimento
agressivo no Brasil, que é de tri-
plicar o faturamento em cinco
anos. O país está entre os cinco
maiores mercados da SAP”, diz
El-Beck, lembrando que a área
de sustentabilidade pode ala-
vancar este crescimento. Mun-
dialmente, a empresa faturou
28,6 bilhões no ano passado.

As outras iniciativas passam
por módulos que se integram ao
software da empresa para pro-
duzir relatórios de sustentabili-
dade, inventários de emissão de
carbono e ainda saúde, segu-
rança e ambiente, que faz parte
de recursos humanos. A Arce-
lorMittal Brasil foi uma das in-
dústrias que adotou o gerencia-
mento ambiental para substituir
os sistemas anteriores. Conse-
guiu integrar fornecedores, la-
boratórios, clínicas e empresas
de seguro, trazendo diversos
benefícios, entre eles a troca
mais rápida de informações e
diminuição do custo de exames
periódicos em 40%. (Ver qua-
dro ao lado.) ■

SAP aproveita onda verde
para aprimorar softwares
e ganhar mercado
Expansão na demanda levou a companhia a criar área de sustentabilidade e a
investir no desenvolvimento de programas com foco ambiental e de recursos humanos

“Ninguém quer
desperdiçar energia
nem pagar multas por
atrasos de renovação
nas certificações

Silmar El-Beck

Silmar El-Beck, vice-presidente
de sustentabilidade e
desenvolvimento da SAP:
“sustentabilidade pode
alavancar crescimento
da companhia”

ArcelorMittal Brasil

Há pouco mais de um ano
a ArcelorMittal concluiu a
implementação do módulo
da SAP de saúde e segurança
no trabalho em 17 fábricas
distribuídas pelo Brasil.
O objetivo era facilitar o tempo
e os custos de manutenção
com os diversos softwares
utilizados pelas diferentes
unidades, melhorando a
atualização dos sistemas.
“É mais fácil atualizar um
software de um único fabricante
que quatro ou cinco de
fornecedores diferentes”,
diz Emilson Miranda Santos,
gerente de administração
de pessoal. Além desta
facilidade, o software auxiliou
a empresa a mapear todo
o perfil de saúde dos funcionários
com economia e melhor
prevenção. “Existem exames
que não são necessários para
todos os funcionários, somente
para algumas funções ou a
partir de determinada faixa
etária e com isso conseguimos
economizar 40% destes custos”,
diz Santos. Ele ainda acrescenta
que também existe um maior
rigor com a periodicidade
dos testes, o que proporcionou
uma diminuição de gravidade
de doenças. Há um ano, o índice
de enfermidades de alto risco
era de 20%, sendo que após
a implementação do sistema este
índice caiu para entre 10% e 12%.

Siderúrgica elimina sistemas
antigos e centraliza operações
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TELECOMUNICAÇÕES

Lucro líquido da Portugal Telecom
caiu 83% no último trimestre de 2010
O resultado foi influenciado pela venda da participação da empresa na
Vivo para a Telefônica, em julho passado. A Portugal Telecom informou
que o lucro caiu para € 55 milhões, ficando abaixo da expectativa
média do mercado, que previa ganho de € 89 milhões. O faturamento
comparável, ajustado com a venda da Vivo, caiu 1% no trimestre
em relação ao mesmo período de um ano antes, para € 950 milhões.

Mario Proenca/Bloomberg

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 30.




