
A fornecedora alemã de softwa-
re de gestão SAP quer mudar a
representatividade das peque-
nas e médias empresas em sua
receita no Brasil. Responsável
por sistemas de gigantes como
Cosan, por exemplo, a compa-
nhia tem hoje 80% do fatura-
mento proveniente de clientes
grandes, mas espera que o per-
centual diminua para 60% até
2015. Para que isso aconteça, a
SAP aposta em um novo produ-
to, focado nas pequenas, que es-
tará disponível no Brasil em
duas semanas.

O lançamento utiliza a tecno-
logia de computação em nu-
vem para baratear os sistemas
e, assim, chegar às compa-
nhias de menor porte. Com o
lançamento, o cliente acessa o
software via internet e não pa-
ga a tradicional taxa de licen-
ça, e sim um “aluguel” men-
sal. Esta é a principal aposta da
empresa para conseguir trans-
por a resistência das compa-
nhias de menor porte, que mui-
tas vezes têm a imagem de que
o software da SAP é caro e com-
plexo demais.

“O modelo é conveniente pa-
ra as pequenas pois não exige

gasto com infraestrutura de tec-
nologia. Só é preciso um PC
com internet”, explica Silmar
El-Back, vice-presidente da
SAP. O executivo quer dobrar
o número de parceiros na área
de pequenas empresas até o fi-
nal do ano, e chegar a 50, para
ampliar a cobertura geográfica
e crescer as vendas para os
clientes com receita inferior a
R$ 300 milhões.

Atualmente, o mercado de
sistemas de gestão (ERP) para
pequenas e médias empresas
no país é liderado pela brasilei-
ra Totvs, que tem 54% de parti-
cipação em organizações que
possuem de 30 a 160 computa-
dores. Os números são do le-
vantamento da Fundação Getu-
lio Vargas (FGV), feito no ano
passado, que também aponta a
liderança da SAP entre os clien-
tes com mais de 550 PCs, com
50% do mercado.

O mercado de pequenas e
médias empresas é crucial para
que a SAP atinja seu objetivo
de crescimento no Brasil. “Des-
de 2009 assumimos a meta de
triplicar a receita. Estamos na
metade do plano”, diz Luís Cé-
sar Verdi, presidente da SAP.
Além das companhias meno-
res, a estratégia de aumento do
faturamento local passa tam-
bém pela conquista dos gran-
des bancos do país.

Este é um setor em que ain-
da tem pouca representativida-
de para a alemã, que espera fe-
char contrato com um grande
banco até o fim do ano. Nor-
malmente estas instituições
utilizam software desenvolvi-
do internamente, algo que a
SAP quer mudar daqui para a
frente. ■

O leilão das faixas de frequência
da quarta geração de telefonia
celular (4G) vai ocorrer no iní-
cio de junho, e não em maio, co-
mo previsto anteriormente. O
presidente da Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel),
João Rezende, afirma que a
agência pretende publicar o edi-
tal da licitação no Diário Oficial
em 20 de abril, mas, depois dis-
so, é preciso contar 45 dias cor-
ridos para que a realização do
leilão. Fazendo as contas, o pra-
zo final é 4 de junho.

"O edital tem de estar pronto
até 30 de abril e vamos publicá-
lo em 20 de abril", diz Rezende.
O preço mínimo a ser cobrado pe-
las faixas de frequência já está em
análise no Tribunal de Contas da
União, mas o presidente da Ana-
tel não quis informar os valores.

TV por assinatura
No próximo dia 22, João Rezen-
de pretende votar o regulamen-
to do mercado de TV por assina-
tura. Com isso, em abril, ele es-
pera concluir a abertura do mer-
cado de televisão paga. A partir
daí, a Anatel poderá conceder
novas outorgas para interessa-
dos em prestar o serviço. Há
600 pedidos na agência, para ci-
dades de todos os tamanhos, in-
clusive pequenas. “Se 20% fo-
rem viabilizados, serão 120 no-
vos competidores. A agência fa-
lhou, ficou 13 anos sem discutir
a abertura do setor”.

A abertura era impedida por
uma regra que limitava o núme-
ro de licenças de TV a cabo que
podiam ser expedidas. E havia
também a restrição a controle es-
trangeiro na área. Mudanças na
legislação derrubaram esses obs-
táculos, mas, por conta deles,
nos últimos anos, viu-se o avan-
ço de TV paga via satélite, em de-
trimento das ofertas de cabo,
que também permitem a presta-
ção do serviço de banda larga.
Hoje, dos cerca de 13 milhões de
assinaturas de TV paga no país,
55,5% são satélite e 42,7%, cabo.

Para 2012, Rezende projeta
um avanço superior a 30% para

o setor de TV por assinatura, já
como efeito da abertura. Em cin-
co anos, pelo menos 50% do mer-
cado terá serviços de TV paga -
hoje a penetração é de 20%. A
abertura terá impacto também
na oferta de banda larga, já que,
cada vez mais, as empresas de te-
lecomunicações têm criado ofer-
tas que reúnem diversos tipos de
serviço, para rentabilizar investi-
mentos. Em um ano, a agência
prevê 5 milhões de novos domicí-
lios com banda larga e R$ 4,8 bi-
lhões gerados com tributos e re-
ceita de novos clientes.

Demissões na Telefônica
Rezende classificou como “la-
mentável” o corte de 1.500 pos-
tos de trabalho na Telefônica.
“Não é bom para o mercado,
mas está na esfera da autono-
mia da empresa”, diz. ■
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em 20 de abril; realização
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Slim lançará canal com transmissão via
internet nos Estados Unidos no 3º trimestre

Os fabricantes de artigos de cama, mesa e banho terão como desafio
reconquistar o mercado interno, segundo estudo elaborado pelo
Instituto de Estudos e Marketing Industrial (IEMI). Segundo a instituição,
com a crise econômica nos mercados europeus e norte-americano, a
atenção se voltou para o país. Porém, no ano passado, as importações
geraram um déficit de US$ 182,2 milhões na balança comercial.

“Há 600 pedidos na agência
[de interessados em atuar no
mercado de TV paga]. Se 20%
forem viabilizados, serão 120
novos players, o que é ótimo”

O bilionário mexicano Carlos Slim está financiando uma rede
de TV via internet nos Estados Unidos, que deve entrar em operação
no terceiro trimestre. O canal de notícias e entretenimento online
oferecerá principalmente conteúdo em inglês em sua fase inicial.
A chamada Ora.TV terá entre suas atrações um talk show de Larry
King, ex-apresentador da rede CNN.

Fornecedora alemã de software lança produto para atacar as pequenas
e médias empresas, segmento liderado pela concorrente brasileira

nononononono
nonononono
nonononononon

A EVOLUÇÃO DA TV 
POR ASSINATURA

Total de assinantes desde 2007, 
em milhões
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DIVISÃO DAS CONTAS

O perfil da SAP no Brasil

Fonte: SAP

EM NÚMERO DE CLIENTES

TAMANHO EM RELAÇÃO À RECEITA

36%
Médias empresas

30%
Grandes empresas 

34%
Pequenas empresas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 31.




