
A Sony planeja fechar opera-
ções num prédio de escritório
em Tóquio que abriga 8% de
seu quadro de funcionários no
Japão A iniciativa é umadas pri-
meiras manobras concretas da
companhia de eletrônicos e en-

tretenimento para pavimentar
o caminho para 4 mil cortes de
postos de emprego.
A decisão, parte de uma rees-

truturação ainda em andamen-
to sob o o comanda do presi-
dente-executivo Kazuo Hirai,
não havia sido apresentada an-
teriormente.
A Sony desativará o Shinaga-

wa Technology Center, umpré-
dio com 31 andares que ocupa
desde sua construção em 1998,
disse um porta-voz da compa-

nhia à Reuters. A equipe de 4,8
mil funcionários no centro será
realocada para outras unidades
da empresa.
A decisão, que deve ser con-

cluída no ano que vem, tem o
objetivo de reduzir custos e tor-

narmais fácil para a Sony imple-
mentar um realinhamento de
seus negócios e afastar-se de
suas operações de manufatura
de televisões, que têm acumula-
do prejuízo, informou o porta-
voz.
A Sony planeja reduzir seu

quadro de funcionários global
em 10mil pessoas até 31 demar-
ço de 2013, incluindo quase 4
mil cortes só no Japão.
A companhia disse na sema-

na passada que essas reduções

de pessoal vão incluir cortes no
quadro de funcionários em sua
sede em um quinto por meio de
um programa de aposentadoria
antecipada, e também a desati-
vação de uma fábrica em Gifu,
Japão, que produz lentes para
câmeras fotográficas e apare-
lhos celulares.
O prédio Shinagawa, próxi-

mo à sede da Sony, é controla-
do por Nippon Steel Kowa Real
Estate, Sumitomo Life Insuran-
ce e Obayashi. ■

Osúltimos 100dias têm sidobas-
tante agitados para o executivo
argentino Diego Dzodan. Nesse
período,Dzodan assumiu apresi-
dência da SAP no Brasil e come-
çou um exaustivo trabalho que
tem como objetivo manter o
crescimento aceleradodaempre-
sa no país. “Visitei mais de dois
clientes por dia, emmédia”, afir-
mou comexclusividade aoBRASIL
ECONÔMICO. Nessas ocasiões, o
executivo procurou conhecer to-
do tipo de consumidor. “É com-
preendendo as necessidades de
cada cliente de perto que temos
a oportunidade de explicar como
a tecnologia pode impactar na
produtividade de seu negócio.”
Não se sabe ao certo o peso

que as visitas de Dzodan tiveram
nos resultados da empresa no
terceiro trimestre deste ano. De
qualquer forma, os números são
positivos.O faturamentoda sub-
sidiária brasileira da SAP cresceu
37%na comparação com omes-
mo período do ano passado.
Quando analisadas somente as
vendas de software, eixo central
do portfólio da companhia, as
vendas subiram 60%. “Crescer
dois dígitos em uma economia
que cresce um, é um resultado
muito forte”, afirma Dzodan,
quenão abre os números absolu-
tos da subsidiária.
Além de serem porcentagens

animadoras, o aumento nas re-
ceitas fez a operação local se tor-
nar a quarta mais importante da
companhia em todo o mundo,
atrás apenas de Estados Unidos,

Alemanha e Japão. “Chegar a es-
sa posição foi uma injeção de
energia em toda a equipe”, diz
Dzodan. “Agora, o salto para al-
cançar a terceiraposiçãonãopre-
cisa ser tão grande.”

Diversificação
Parte da estratégia da SAP para
crescer nesse ritmo está relacio-
nada a mudanças feitas no por-
tfólio. Tradicionalmente conhe-
cida como desenvolvedora de
softwares de ERP — sistemas
que auxiliam na automação da
gestãodas empresas—, a compa-
nhia tem investido, nos últimos

anos, na ampliação no número
de produtos ofertados aos clien-
tes, o que levou a empresa a ca-
minhar para áreas comocompu-
tação em nuvem e administra-
ção de banco de dados. Essemo-
vimento, que começou há cerca
de 5 anos, foi intensificado nos
últimos 2 anos, com a aquisição
de seis empresas. “O conselho
da companhia tem a decisão de

permanecer aberto a novas com-
pras, mas no momento acredito
que o foco maior seja trabalhar
as soluções que já temos”, afir-
ma Dzodan.
Atualmente, boa parte das

vendas da SAP no país vem de
áreas em que a companhia não
atuava até pouco tempo, como
mobilidade e computaçãoemnu-
vem. “No último trimestre, 78%

das receitas vieramdenossas so-
luções de ‘inovação’, que envol-
vem novos segmentos de negó-
cio”, diz Dzodan.Omaior desta-
que entre os novos setores foi o
de banco de dados, que conse-
guiu um crescimento superior a
100%, boa parte devido às ven-
das de um produto batizado de
SAPHana, voltado para oproces-
samento de grandes quantida-
des de dados em alta velocidade.

Trabalho com as pequenas
Atender às demandas das peque-
nas e médias empresas, que re-
presentam 70%de seus clientes,
tambémestáno focodos executi-
vosda SAP. “Sãomilhares de em-
presas deste naipe em todo o
país. Se comunicar com esse pú-
blico é sempre um grande desa-
fio”, afirma Dzodan.
Para facilitar a comunicação,

a SAP teve de promover algu-
mas mudanças em sua estrutu-
ra de distribuição. Hoje, mui-
tos dos parceiros atuam em um
sistema mais parecido com
uma franquia do que a mera in-
termediação de negócios. “Ele
adquire aquela tecnologia e de-
pois vende”, diz o executivo.
“Com isso, ganhamos muito
mais capilaridade.”
No terceiro trimestre, a venda

pormeiodesse canal dedistribui-
ção cresceu 54% na comparação
comomesmoperíododo anoan-
terior. O sucesso incentiva Dzo-
dan a planejar um aprofunda-
mento do modelo. “Queremos
parceiros cada vez mais espe-
cializados em setores, porque os
clientes têm demandas cada vez
mais específicas.” ■
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INOVAÇÃO NO CENTRO

Os números da SAP no Brasil, 
no terceiro trimestre de 2012

Fonte: empresa
*Na comparação com o 3o trimestre de 2011
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 16.




