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Para que as pequenas e médias empresas tornem-se mais 
competitivas é fundamental que tenham um processo 
bem coordenado de gestão, afirmou o vice-presidente 

comercial da empresa de softwares de gestão SAP Brasil, 
André Petroucic. Segundo o executivo, o atual cenário 

brasileiro exige que as empresas se informatizem para 
acompanhar o ritmo do mercado e não serem deixadas 
para trás. Em entrevista ao Jornal do Commercio durante 
o Encontro SAP com a Imprensa 2011, Petroucic analisou 
o mercado de pequenas e médias empresas. 

Gestão: PMEs têm 
que se profissionalizar 

JORNAL DO COMMERCIO - 0 que 
as pequenas e médias empresas de-
vem fazer para acompanhar o cresci-
mento do Brasil? 

André Petroucic • Primeiro, a 
pequena empresa tem que se 
profissionalizar no nível de 
gestão. Eu percebo que é mui-
to informal ainda em alguns 
segmentos. Então, uma vez 
implementando uma solução 
de gestão, isto vai permitir ao 
pequeno empresário ter mais 
informações sobre o mercado 
de seu produto. Com isso, ele 
vai conseguir produzir melhor 
e com menor custo. Vai conse-
guir posicionar o produto dele 
melhor, para o cliente correto 
e vai ter uma margem melhor. 
Tendo uma margem melhor, 
ele vai poder investir no seu 
negócio e crescer mais rapida-
mente. Quando a pessoa fica 
gerenciando a empresa sem 
as ferramentas de gestão ade-
quadas, a empresa pode até 
continuar existindo, só que 
vai cont inuar sempre com 
aquela taxa de crescimento 
muito baixa. 

Durante o evento da SAP, vocês 
citaram que eficiência operacional 
e qualidade de gestão são funda-
mentais para o crescimento de 
uma empresa e inovação é funda-
mental para sustentar o crescimen-
to. Você acredita que as pequenas 
e médias empresas estão mais 
conscientes disto? 

- Com certeza. Até porque a 
informação hoje em dia está 
muito mais disponível. Hoje to-
do mundo tem acesso à inter-
net e lê muito. Tem muita infor-
mação chegando para o empre-
sário, então, ele está vendo que 
o mundo está caminhando e 
que precisa andar junto, senão 

fica para trás. A governança cor-
porativa deve estar na estratégia 
principal de qualquer empresa. 
Quanto melhor a governança, 
maior o número de investidores 
interessados. 

Como a SAP trabalha para se 
aproximar das pequenas e médias 
empresas? 

- Nós temos uma rede de 
parceiros de negócios bem am-
pla. Hoje, são 25 parceiros e os 
parceiros destes são mais 85. 
Pretendemos expandir para 70 
parceiros diretos da SAP no pró-
ximo ano para cobrir todo o 
mercado nacional para levar es-

ta solução SAP para todas as 
empresas. Nosso objetivo para 
o próximo ano é realmente ter 
uma cobertura geográfica mui-
to grande em todo o Brasil. Para 
fomentar o uso da solução e dar 
um melhor retorno para as em-
presas em todas as localidades 
do País. O próprio pequeno em-
presário está percebendo hoje 
que está sendo obrigado e for-
çado pela regulamentação a se 
informatizar. Nota fiscal eletrô-
nica é um exemplo disto. Quan-
do ele começa a fazer isto, per-
cebe os benefícios, pois sabe 
quanto tem que faturar, quanto 
tem que pagar e receber. Ele 

percebe que o investimento, 
apesar de ser o mais alto que 
tem hoje, traz um retorno muito 
mais alto. 

Qual o número de clientes entre 
pequenas e médias brasileiras que já 
utilizam os sistemas de solução SAP? 

- Hoje, temos 1350. Quere-
mos nos aproximar cada vez 
mais deste público para dizer 
que temos soluções para eles. 
Acho que está mudando a cabe-
ça dos pequenos empresários 
com relação à gestão. Ele sabe 
que precisa da informação para 
saber como investir o dinheiro e 
que tipo de produto está dando 
lucro. Muitas vezes ele tem lá 
cinco produtos e não sabe nem 
qual é a margem de cada um 
destes. De repente, ele está ex-
pandindo a atuação em um 
produto que traz menor mar-
gem ou margem negativa, en-
tão, quanto mais vende, pior 
para resultado dele. 

Qual a importância deste merca-
do para a SAP? 

-A SAP Brasil tem crescente 
presença no mercado de PMEs, 
considerado extremamente re-
levante para a empresa. Aqui no 
País, temos 3.850 clientes, sen-
do 65% em PMEs. No Brasil, as 
pequenas e médias empresas 
representaram 25% da receita 
da empresa no terceiro trimes-
tre fiscal, encerrado em 30 de 
setembro. Para este público, a 
SAP oferece soluções específi-
cas, como o SAP Business One, 
software de gestão para peque-
nas empresas, e o SAP All-in-
One, para médias empresas, 
que permite um crescimento 
organizado do negócio, gestão 
profissional e maior competiti-
vidade no mercado global. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 1 nov. 2011, Seudinheiro, p. B12.




