
Com um ano de existência, o la-
boratório de co-inovação da
companhia alemã de software
SAP no Brasil começa a render
frutos para a operação global da
empresa. O projeto, que teve in-
vestimento de cerca de R$ 2,5
milhões no ano passado, agora
exporta soluções para o mundo
por conta da necessidade de
atender regulamentações brasi-
leiras como a nota fiscal eletrô-
nica, que exigiu da SAP inova-
ções que ainda não são exigidas
em outros países, segundo con-
ta Frederic Laluyaux, vice-pre-
sidente global da SAP, responsá-
vel pela área financeira.

“A nota fiscal eletrônica nos
forçou a realmente integrar es-
se sistema com as aplicações fi-
nanceiras, o sistema de gestão,
e esse nível de integração é al-
go que agora estamos levando
globalmente", diz o executivo.
O movimento faz parte da es-
tratégia da SAP de trazer a em-
presa para mais perto dos clien-
tes no Brasil. Nas palavras de
Laluyaux, “atuar como uma
companhia local”. Por aqui, a
brasileira Totvs é líder de mer-
cado de sistemas de gestão
(ERP), segundo pesquisa da
Fundação Getúlio Vargas.

Os softwares da Totvs, SAP
e Oracle, nesta ordem, têm
juntos 82% do mercado. A
SAP, no entanto, está em 50%
das maiores empresas, en-
quanto a Totvs lidera o seg-
mento dos clientes de menor
porte, com até 150 computado-
res, com 54% do mercado. O
interesse de empresas peque-
nas nacionais por processos
de abertura de capital ou inter-
nacionalização estão atraindo
as pequenas para a SAP, segun-
do o executivo.

O Brasil se tornou o terceiro
maior mercado para a SAP no

ano passado. Já esperava
que isso fosse acontecer?
Nós sempre dissemos que o
Brasil chegaria a ser o terceiro
maior mercado para a SAP em
2012, e isso aconteceu em
2010, para se ter uma ideia de
quão rápido está o crescimen-
to. E não é porque os Estados
Unidos e Europa não estão in-
do muito bem, é essencial-
mente porque o Brasil foi mais
forte. Eu não acho que a dife-
rença entre os três primeiros
colocados, Estados Unidos,
Alemanha e Brasil, seja gran-
de. Suspeito que estejam bem
perto em termos de receita.

Como o Brasil tem contribuído
para a operação global?
Fatores como a Nota Fiscal Ele-
trônica, por exemplo, coloca-
ram o Brasil a frente do jogo tec-
nológico. Isso força a SAP a ser
adaptada ao mercado brasileiro
e também a inovar. Algumas
das inovações que vemos no
mercado brasileiro, como esta,
estamos começando a levar pa-
ra fora daqui. Por exemplo, um
grande fabricante de carros,
que lida com muitos fornecedo-
res, precisa de uma melhor inte-
gração com os documentos ele-
trônicos, mesmo que o governo
não esteja no meio disso. Por is-
so essa tecnologia está sendo
usada no mundo todo.

Que outros fatores
têm impulsionado o
crescimento local?
Os mercados emergentes co-
mo Brasil India e China estão
crescendo muito rápido, e o

interessante é que os investi-
mentos estão sendo feitos não
só pelas grandes empresas
mas também pelas pequenas.
Elas estão indo para o merca-
do financeiro para conseguir
capital para crescer mais rápi-
do e, para isso, procuram por
sistemas de gestão. As empre-
sas brasileiras que querem ex-
pandir globalmente e preci-
sam de um software têm de se
assegurar de que há uma lin-
guagem comum entre os siste-
mas de outros países.

Essa rede global é a estratégia
da SAP para se destacar em
meio a competidores locais,
como a Totvs?
Eu gostaria que as pessoas pen-
sassem que a SAP é uma empre-
sa local no Brasil. Somos uma
empresa global, mas aqui somos
uma empresa local, e nos Esta-
dos Unidos somos uma empresa
local, assim como nos outros paí-
ses. Aqui há co-inovação, labora-
tório de pesquisas com 500 fun-
cionários, então não somos mais
simplesmente uma empresa es-
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R$ 8,4 bi
foi a receita global da SAP
no segundo trimestre do ano,
aumento de 14% em relação
ao mesmo período de 2010.

PEQUENASEMÉDIASDESENVOLVIMENTO

SAP exporta
inteligência
“Made in Brazil”

500 pessoas
trabalham no laboratório
da SAP em São Leopoldo,
no Rio Grande do Sul,
inaugurado no ano passado.

30%
foi quanto cresceu no Brasil
o faturamento da SAP em
pequenas e médias empresas
no primeiro semestre do ano.

“

Soluções desenvolvidas no país, como o software para integrar o
sistema de gestão com a nota fiscal eletrônica, chegam ao exterior

Sempre dissemos
que o Brasil chegaria
a ser o terceiro maior
mercado mundial da
SAP em 2012, e isso
aconteceu em 2010.
E não acho que a
diferença com os dois
primeiros colocados,
Estados Unidos e
Brasil, seja grande.

Estamos começando
a levar para outros
países algumas
das inovações que
desenvolvemos
para o mercado
brasileiro, como
a integração dos
sistemas de gestão
com documentos
eletrônicos

ENTREVISTA FREDERIC LALUYAUX Vice-presidente da SAP
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Iniciativas como a da SAP pa-
ra desenvolver software no
Brasil (veja matéria ao lado)
ainda são minoria no merca-
do nacional. Os programas de
computador desenvolvidos
no país representam 30% do
mercado brasileiro, de acor-
do com números de 2010 da
Associação Brasileira das Em-
presas de Software (Abes). Is-
so acontece pois o país sem-
pre teve foco na venda de ser-
viços de TI, e o desenvolvi-
mento de sistemas foi coloca-
do em segundo plano pelas
empresas do setor.

Consequentemente, a ex-
portação de software local
também não tem tido desta-
que. “Um dos fatores que in-
fluenciaram este cenário é
que sempre houve uma gran-
de demanda por serviços no
exterior”, diz Djalma Petit, di-
retor de mercado da Associa-
ção para Promoção da Exce-
lência do Software Brasileiro
(Softex). “Precisamos fomen-
tar a indústria de software, na
qual o retorno do investimen-
to é maior”, afirma.

“Serviço é muito fácil ven-
der, não é preciso fazer investi-
mento prévio em pesquisa e
desenvolvimento”, critica
Gérson Schmitt, presidente da
Abes, para quem é preciso mu-
dar o peso de serviços no mo-
delo nacional de TI. Para se ter
uma ideia da diferença, en-
quanto o mercado interno de
software movimentou US$ 5
bilhões em 2010, o de serviços
atingiu US$ 11,9 bilhões.

Nas exportações a situação
não é diferente. Em 2010 o vo-
lume relacionado a TI atingiu
a ordem de US$ 1,74 bilhões,
um avanço de 15,7% em rela-

ção a 2009, dos quais 80% é re-
ferente a serviços.

Reivindicações
Para mudar o cenário, as empre-
sas de TI têm reivindicado medi-
das governamentais que tor-
nem o país mais competitivo
nesta área, principalmente em
termos de custo de mão de
obra. Em agosto a presidente
Dilma Roussef anunciou o Pla-
no Brasil Maior, e entre os seto-
res contemplados está o de TI,
reduzindo de 20% para zero a
alíquota da contribuição feita
ao Instituto Nacional de Seguri-
dade Social (INSS) sobre os salá-
rios de seus funcionários.

As empresas esperam que a
medida torne a produção local
mais competitiva dentro e fora
do país. “O mercado mais afeta-
do será o externo. Mesmo as-
sim, ainda estaremos muito lon-
ge do nível de preços da Ín-
dia”, diz Petit. Mesmo com a
desoneração da folha de paga-
mentos, ainda há a dificuldade
em encontrar profissionais qua-
lificados. No ano passado, o dé-
ficit foi de 70 mil pessoas, se-
gundo Schmitt. ■ C.P.

trangeira tentando vender algo
no Brasil. Talvez tenha sido as-
sim dez ou quinze anos atrás,
mas as coisas mudaram muito.
O que fazemos que normalmen-
te os competidores locais não fa-
zem é nossa rede global. Se a
empresa quer saber das regula-
mentações em outros países
por conta de um negócio glo-
bal, ou se quer fazer negócios
com clientes em outros lugares
do mundo, nós temos o sistema
para isso. Isso atrai quem quer
expandir globalmente. ■

O bilionário Eike Batista disse
na sexta-feira que sua empresa
petrolífera OGX não está mais
interessada em vender partici-
pações em campos petrolíferos
marítimos, e planeja assinar
dentro de um mês um contrato
de fornecimento para uma gran-
de empresa global do setor.

Depois de emitir US$ 2,6 bi-
lhões em papéis neste ano, a
OGX não precisará vender parti-
cipações nos seus campos, o
que supostamente teria atraído
o interesse das estatais chinesas
Sinopec e CNOOC, disse Eike,
homem mais rico do Brasil e oi-
tavo mais rico do mundo segun-
do o ranking da revista Forbes.

“A emissão dos bônus, que
foi espetacular, cobriu comple-
tamente a necessidade de cai-
xa”, disse o empresário em vi-
sita à sede da Reuters. “Atraí-
mos exatamente o que precisá-
vamos para vivermos às nos-
sas próprias custas.”

Eike se mostrou confiante
diante do rápido agravamento
da crise mundial. Disse que seus
investimentos são “à prova de
idiotas” e reiterou que seu impé-
rio industrial de US$ 30 bilhões
pode facilmente resistir a uma
queda acentuada no valor das
suas ações, pois está amparada
por US$ 10 bilhões em caixa e
em linhas de crédito.

A OGX em breve assinará
um contrato de fornecimento
com uma das três maiores em-
presas petrolíferas do mundo,
à qual destinará o petróleo que
começar a extrair no campo de
Waimea, na costa brasileira, se-
gundo ele.

“Quando assinarmos esse
contrato, o mundo verá a qua-
lidade do nosso petróleo”, dis-
se ele, que não quis identificar
a empresa parceira por ques-
tões de regulamentações do
mercado acionário. Eike pre-
viu que suas cinco empresas
com capital aberto, que
atuam em setores como petró-
leo, mineração e logística, ge-
rarão um lucro Ebitda (sem le-
var em conta juros, impostos,
depreciações e amortizações)
de US$ 1 bilhão em 2012.

A maioria das empresas dele
por enquanto ainda não gera lu-
cros, mas o empresário disse
que elas começarão a pagar divi-
dendos a seus acionistas em
2014. ■ Reuters

Suzano não deve sair do negócio de papel

Murillo Constantino

País desenvolve 30%
do que é consumido
Fatores como custo da mão
de obra ainda entravam
indústria nacional de software

Ricardo Teles

SERVIÇOS

Segundo dados da
Associação Brasileira
das Empresas de
Software, a balança
comercial do
segmento de TI
está negativa em
mais de US$ 2 bilhões

Fora do Brasil, a SAP tem parti-
cipado nos últimos meses de
uma longa disputa judicial
com a concorrente Oracle por
conta de acusações de roubo
de arquivos. No ano passado,
um júri civil concedeu US$ 1,3
bilhão em indenização à Ora-
cle pelas acusações de que a To-
morrowNow, subsidiária já ex-
tinta da SAP, havia acessado in-

devidamente arquivos da Oracle.
Posteriormente a pena foi re-

duzida a US$ 272 milhões e nes-
te mês as rivais entraram em
um acordo. A SAP pagará multa
de US$ 20 milhões pelo down-
load não autorizado de softwa-
re da rival. E admitiu a culpa na
questão. “Acreditamos que a re-
solução dessa investigação foi
justa e estamos satisfeitos por

termos chegados a uma conclu-
são apropriada para esse proces-
so”, disse a SAP em comunica-
do, no qual diz se responsabili-
zar pelos compromissos da sub-
sidiária TomorrowNow. Como
parte do acordo, a SAP não será
acusada de qualquer delito cri-
minal. A decisão marcou o fim
da batalha judicial iniciada em
2007. ■ Com Reuters

ENERGIA

22%
foi o aumento da receita de
serviços do segundo trimestre
no Brasil em relação ao
mesmo período de 2010.

SAP trava disputa judicial com a rival Oracle

Eike desiste
de vender
bloco de
petróleo

O presidente da companhia Antonio Maciel Neto admite que existe
a possibilidade de uma alienação “de alguns ativos” no longo prazo.
“No curto prazo não precisamos tomar nenhuma medida. A questão
central é que nossos investimentos são de longo prazo”, lembra.
O executivo informa que o conselho da companhia dá prioridade a
planos de celulose. No momento, a empresa prepara-se para construir
uma unidade produtora de 1,5 milhão de toneladas em Imperatriz (MA).

NO MUNDO

MERCADO DE SOFTWARE

Faturamento deve crescer cerca de 10% globalmente este ano

US$ 5,5 bilhões

VENDAS  DE SISTEMAS CORPORATIVOS 
NO MUNDO, EM US$ BILHÕES 
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US$ 23,3 bilhõesSoftware de gestão, principal área de atuação da SAP, em 2011*

Receita nacional de software

US$ 420 milhões
Exportações

Programas de computador 
desenvolvidos no país representam 
30% do mercado brasileiro 

Fontes: Gartner, IDC e Abes    *Estimativa
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