
%HermesFileInfo:N-2:20111212:

N2 negócios SEGUNDA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

ALIMENTOS
BRF investe R$ 170 milhões
A BRF Brasil Foods anuncia amanhã
investimento de R$ 170 milhões em
uma unidade de lácteos em Barra do
Piraí (RJ). Será, segundo fontes próxi-
mas à empresa, uma das mais moder-
nas fábricas do setor no mundo.

BOLSA
Construtoras abaixo
do patrimônio líquido
Das 16 empresas de incorporação e
construção residencial negociadas em
bolsa, sete têm valor de mercado me-
nor que o patrimônio líquido: Gafisa,
Brookfield, Rossi, Rodobens Negócios
Imobiliários, CCDI, Trisul e CR2. As
duas últimas valem pouco mais de R$
200 milhões. O patrimônio da Trisul,
por exemplo, é mais do que o dobro
desse valor.

AUDITORIA
O marketing da
Ernst & Young
A partir de 1˚ janeiro de 2012, a Ernst &
Young Terco estará liberada para final-
mente colocar em seu material de di-
vulgação que é uma empresa apoiado-
ra oficial dos Jogos Olímpicos de 2016.
Hoje, a área marketing é responsável
pelo segundo maior gasto na compa-
nhia – só perde para a folha de paga-
mento. Os eventos consomem boa par-
te dos investimentos. Seus executivos
acreditam que essa é uma forma de se
diferenciar no concorrido mercado de
auditorias no Brasil. “O trabalho das
big five (as cinco maiores firmas do
ramo) é muito parecido. A gente pode
se destacar pela marca”, diz o presiden-
te da Ernst & Young Terco para a Amé-
rica Latina, Jorge Menegassi. Neste
ano, o faturamento da auditoria deve
ultrapassar R$ 900 milhões no Brasil.

Primeira pessoa

Negócios por quem faz negócios

Luis Carlos Nacif

N ão é novidade para
ninguém que a área
de Tecnologia da In-
formação das empre-
sas deixou para trás
aquela imagem de ser

um centro de custos, tornando-se
parte de estratégia das companhias
para alavancar negócios, ocupar ni-
chos estratégicos de mercado e defi-
nir planos de longo prazo.

Contudo, embora o mercado bra-
sileiro de Tecnologia da Informação
esteja cada vez mais desenvolvido e
relevante, com fornecedores e com-
pradores capacitados e preparados,
a falta de compreensão dos reais be-
nefícios que a tecnologia pode tra-
zer para o negócio do cliente conti-
nua se mostrando um sério entrave
na hora de comprar ou vender uma
solução ou serviço de TI.

A afirmação acima pode ser com-
provada por um levantamento reali-
zado pela revista especializada In-
formation Week, no 1º semestre des-
te ano, que apontou que 78,1% dos
gestores da área de Tecnologia da
Informação pesquisados acreditam
que os fornecedores ainda não con-
seguiram evoluir do discurso centra-
do em funcionalidades do produto,
para outro focado em soluções de

negócios. Até como um reflexo deste
dado impressionante, a mesma pesqui-
sa mostrou que 74,5% deles acreditam
que as tecnologias, na forma como são
oferecidas hoje, são satisfatórias para
atender às demandas mais urgentes de
TI, mas pouco efetivas nas questões es-
tratégicas. Ao mesmo tempo, apenas
36,4% dos ouvidos consideram a abor-
dagem dos fornecedores de TI proati-
va, eficaz e esclarecedora para colocar
a Tecnologia da Informação como pro-
pulsora do crescimento do negócio.

A realidade é que o crescimento da
importância da área de Tecnologia da
Informação dentro das corporações,
sejam elas nacionais ou multinacio-
nais, vem fazendo com que os gestores
sejam cada vez mais pressionados no
sentido de fazer com que essa área tra-
ga, de fato, resultados palpáveis e posi-
tivos para o negócio das empresas, se-
jam eles por meio de um EBITDA mais
robusto ou da melhoria da competitivi-
dade, do aprimoramento do processo
logístico, de ganhos de desempenho e
produtividade, entre outros benefí-
cios. Essa pressão, que até alguns anos
atrás estava restrita às grandes corpo-
rações, hoje também já pode ser perce-
bida na maioria das médias empresas,
que enxergam a tecnologia como re-
curso fundamental para uma melhor
gestão, e, consequentemente, para ob-
ter melhores resultados.

Outra mudança importante que
vem ajudando a consolidar este novo
contexto é a maneira como as empre-
sas que desenvolvem e comercializam
produtos e serviços de TI são vistas
dentro das empresas compradoras.
Com o avanço e o amadurecimento do
mercado, a Tecnologia da Informação
vem sendo cada vez mais vista como
commodity, e a chave para diferenciar-
se e preservar a lucratividade é agregar
valor à sua oferta. Neste sentido, en-
tender o negócio do cliente, bem co-
mo quais são os desafios a que o ges-
tor de TI está submetido e quais os re-
sultados a empresa espera dele são
questões fundamentais para que se
possa desenhar uma oferta de produ-
tos ou serviços alinhada com as expec-
tativas de retorno para o negócio da
empresa. Materializar esse retorno de
forma concreta, por meio de ferramen-
tas que medem o retorno sobre o in-
vestimento (ROI) e o custo de proprie-
dade (TCO), por exemplo, é outro de-
safio do fornecedor, uma vez que so-
mente dessa forma será possível justifi-
car os investimentos realizados.

Como consequência dessa nova e
competitiva realidade, os fornecedo-
res da área de Tecnologia da Informa-
ção vem mudando de perfil e compor-
tamento, agregando ao necessário co-
nhecimento técnico, também noções
de negócios e de gestão. Para se mante-

rem competitivos, esses fornecedo-
res devem aceitar este nova realida-
de, apostando na capacitação dos
vendedores e técnicos que se relacio-
nam com o cliente. Nos dias atuais, é
fundamental que esses profissionais
tenham uma visão mais ampla para
entender as necessidades estratégi-
cas dos clientes, transformando to-
do esse conhecimento em oportuni-
dades de negócios. E para que isso
aconteça, não há outro caminho se-
não investir muito em treinamento,
em capacitação e em qualificação.

Por outro lado, essa mudança -
que tem como objetivo que todos os
elos da cadeia da indústria de Tecno-
logia da Informação obtenham me-
lhores retornos – também passa por
uma alteração na visão e no compor-
tamento dos gestores da área. CIOs
(Chief Information Officer), direto-
res e gerentes de TI devem se prepa-
rar para compartilhar mais e melhor
as informações, muitas vezes estraté-
gicas, para que o fornecedor possa
entender suas reais necessidades de
negócios, e, assim, oferecer a melhor
solução, levando em consideração os
ganhos para a empresa. É uma via de
mão dupla, onde as duas partes en-
volvidas sairão ganhando ao final.

✽

DIRETOR GERAL DA MICROCITY

Para vender TI, uma visão de negócios

PANORÂMICA

No mesmo dia em que o Governo
Federal anunciou a redução do IPI
(Imposto sobre Produtos Industria-
lizados) da linha branca, geladeiras,
fogões e máquinas de lavar já tive-
ram preços reduzidos em até 10%
na rede Cybelar, com 94 lojas no in-
terior de São Paulo, conforme Ubira-
jara Pasquotto, presidente da em-
presa de Birigui (SP). “Não havia
porque perder tempo”, diz o executi-
vo, que espera vender 25% mais du-
rante o período de redução (dezem-
bro, janeiro, fevereiro e março). As-
sediada por outras redes, a Cybelar
diz que fará aquisições em 2011.

● O varejo fez o repasse do desconto
do IPI mais rápido desta vez?
Sim. Em 2009, o varejo levou até 20
dias para entender a regra do des-
conto do IPI. Agora, todo mundo já
sabia como fazer. A diferença de pre-
ço é grande. Para geladeira, por
exemplo, o imposto cai de 15% para
5%. O desconto no preço é de 8%.
Mas arredondamos para 10%.

● Que consumidor compra agora?
É aquele que estava em dúvida se fe-
chava negócio ou não. Depois dele,
vêm os que não estavam pensando
em trocar geladeira ou máquina de
lavar. A pessoa vê que o refrigerador
está velho e pensa que é uma boa
aproveitar a oportunidade.

● Como foi 2011 para a Cybelar?
Vendemos 17% mais que os R$ 400
milhões de 2010. A meta era 25% a
mais. Queríamos ter aberto 18 lojas,
mas inauguramos nove. O problema
não foi o consumidor. Foi a especu-
lação imobiliária. Não conseguimos
bons lugares a preços justos.

● Quais os planos para 2012?
Vamos abrir o site de vendas e te-
mos projeto de adquirir redes rivais.
Somos assediados por empresas
que querem nos comprar, nosso pla-
no não é de venda. É de compra.
Queremos adquirir.

SABMiller entra na guerra da cerveja

BILL FORD: “É importante compartilhar benefícios de nossa melhora financeira”
PRESIDENTE DO CONSELHO DA FORD, AO ANUNCIAR PAGAMENTO DE DIVIDENDO DE US$ 0,05 POR AÇÃO DA MONTADORA, QUE NÃO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DESDE 2006
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● RESULTADO

A britânica SABMiller, segunda maior
cervejaria do mundo, já tem dia para
estrear no Brasil: o próximo sábado,
quando será realizada uma festa de lan-
çamento da cerveja Miller Genuine
Draft para 700 pessoas em São Paulo.
A marca, que era trazida por importa-
doras em pequena escala, vai passar a
ser vendida em pontos de venda de São
Paulo e do Rio de Janeiro dedicados a
produtos premium.

A cerveja, segundo a empresa, virá
dos Estados Unidos. Mas, conforme

fontes do mercado, também será im-
portada da Argentina, onde, em novem-
bro do ano passado, a SABMiller com-
prou a Cervecería Argentina Isenbeck.

Para tocar a operação própria, a com-
panhia vai ter um escritório em São
Paulo e outro em Curitiba, comanda-
dos por uma equipe formada por dire-
tor geral, de finanças, de marketing e
gerente de vendas. Os nomes ainda
não foram definidos.

A SAB ensaia entrar no País há algum
tempo. A empresa tentou comprar a

Schincariol em 2008, segundo fontes
do setor. Fez sua segunda investida es-
te ano, mas foi ultrapassada pela Kirin,
que pagou R$ 6,25 bilhões pela Schin.

O Brasil é o maior mercado da Améri-
ca Latina e o único no continente onde
a SAB não tinha atuação. Na Colômbia,
por exemplo, a companhia tem 98%
das vendas. No Peru, 89%.

O mercado nacional, dominado pela
Ambev, movimentou 11,8 bilhões de li-
tros de cerveja de janeiro a novembro,
segundo a Receita Federal.

4,63%
foi a fatia das vendas de refrigerante da
Pepsi em outubro. Com esse resultado, a
marca – que tinha crescido a inéditos
6,14% em setembro – volta à casa dos
quatro pontos, posição que ocupa há
anos. O rápido crescimento ocorreu por
causa da promoção “Pepsi em dobro”,
que prometia dois refrigerantes ao preço
de um. Mas muitas pessoas ficaram sem
produto, que faltou nas prateleiras.
Varejistas se desculparam pelo
desabastecimento. A PepsiCo, porém,
considerou a promoção “um sucesso”.

“Querem nos adquirir,
mas vamos comprar”

SERGIO MORAES/REUTERS

DIVULGAÇÃO

● Durou pouco

Ubirajara
Pasquotto,
presidente da
Cybelar
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 dez. 2011, Negócios, p. N2.




