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G e st ã o Atividade econômica fraca e
aposentadoria próxima são estímulos

Nos EUA, as
empresas são
vendidas aos
empregados

RYAN COLLERD/THE WALL STREET JOURNAL

Mandy, à direita, conversa com diretores da Dansko, fábrica de calçados que fundou com o marido e que em fevereiro repassou para os 180 funcionários

Angus Loten
The Wall Street Journal

Mandy Cabot quer ter certeza
que a fábrica de calçados que ela e
o marido montaram ao longo dos
anos continuará em boas mãos
quando eles saírem. Mandy, que
tem 58 anos e é uma das fundado-
ras da Dansko — empresa de West
Grove, no Estado americano da
Pensilvânia, com receita anual de
mais de US$ 150 milhões —, diz te-
mer que, se vendê-la para um con-
corrente ou a uma firma de “priva -
te equity”, os novos donos optem
por demitir funcionários ou outras
medidas para cortar custos.

Então, em fevereiro, o casal
transferiu a propriedade do negó-
cio para seus 180 funcionários. Ao
“mantê-la em família” e dar aos
empregados uma participação
real no futuro da empresa, Mandy
diz esperar que ela permaneça for-
te nos próximos anos. “Ela é nosso
bebê, mas em algum momento te-
mos que deixar de ser pais e nos
tornarmos avós”, acrescenta.

À medida que mais empreende-
dores se aproximam da aposenta-
doria — cerca de 30% dos donos de
empresas americanas têm 55 anos
ou mais, segundo a Administração

de Pequenas Empresas nos EUA —
muitos estão preferindo vendê-las
para seus empregados em vez de
compradores externos.

Conhecido como plano de com-
pra de ações por empregados — ou
ESOP, na sigla em inglês — a inicia-
tiva tem sido adotada por peque-
nas empresas, especialmente
aquelas com dificuldade para en-
contrar interessados numa econo-
mia fraca. Segundo os planos tra-
dicionais, a participação do dono é
comprada parcialmente ou inte-
gralmente — frequentemente por
meio de um empréstimo bancário
—, sendo mantida em custódia. Os
empregados então recebem o di-
nheiro das ações ao se aposentar.

Esta semana, nos Estados Uni-
dos, um grupo de legisladores dos
partidos do governo e da oposição
apresentou um projeto de lei para
incentivar planos do tipo ESOP. Os
críticos desses planos, porém, di-
zem que donos de empresas à pro-
cura de uma saída fácil estão ape-
nas disseminando os riscos do ne-
gócio ao convencer empregados a
apostarem suas economias numa
única empresa. O que realmente
atrai os proprietários, dizem esses
opositores, são os generosos in-
centivos fiscais proporcionados

por esses planos para ganhos de
capital e dividendos.

Andrew Stumpff, professor na
Universidade de Direito de Michi-
gan e crítico dos planos, diz que já
é suficientemente ruim investir as
economias da aposentadoria nu-
ma única empresa. Mas é ainda
pior se essa empresa é onde você
trabalha, diz ele. “Se a firma falir,
você perde seu emprego e sua pou-
p a n ç a .” Ele acrescenta que esse ris-
co é muito real, citando os casos da
petrolífera Enron e do banco Leh -
man Brothers como exemplos de
grandes empresas que ofereceram
aos funcionários esse tipo de pla-
nos antes de falirem.

Em 2011, estimava-se a existên-
cia de 10,9 mil empresas nos EUA
cuja propriedade havia sido trans-
ferida para os funcionários, núme-
ro 12% maior que o 2007 e um re-
corde desde os anos 70, quando o
modelo surgiu, segundo o Centro
Nacional de Propriedade dos Fun-
cionários, um grupo da Califórnia.
Quase todas as empresas que ado-
tam o ESOP têm menos de 500 fun-
cionários. Cerca de 10 milhões de
trabalhadores fazem parte atual-
mente desse tipo de plano, que
juntos detêm ativos que superam
US$ 860 milhões, estima o grupo.

Norman Stein, professor de Di-
reito na Universidade de Drexel, na
Filadélfia, diz que a participação
dos trabalhadores no ESOP causa
mais perdas do que benefícios.
Muitos dos planos se baseiam em
avaliações infladas do valor da em-
presa, especialmente na esteira da
recessão, quando os compradores
estão em busca de negócios. Mui-
tos empregados que participam
desse modelo acabam tendo em
mãos ações sobrevalorizadas, mui-
to tempo depois de o dono origi-
nal já ter saído do negócio. “Eu não
sou contrário aos empregados
possuírem algumas ações das em-
presas onde trabalham, mas sou
contra se isso for atrelado ao seu
plano de aposentadoria”, diz ele.
“É uma tendência problemática.”

Outros dizem que o modelo
oferece benefícios fiscais caros e
desnecessários. O governo ame-
ricano propôs recentemente eli-
minar um corte dos impostos so-
bre dividendos pagos por esses
planos — iniciativa criticada pela
associação que os representa.

“O que estamos vendo é a união
da demografia com boas políticas
de impostos”, diz Michael Keeling,
presidente da Associação ESOP,
um grupo lobista de Washington,

referindo-se ao número crescente
de empresas criadas pelos chama-
dos “baby boomers” (pessoas nas-
cidas entre o fim da Segunda Guer-
ra e o início dos anos 60) que estão
sendo convertidas ao ESOP. “O su-
cesso de uma empresa não é guia-
do apenas pelo brilhantismo do
seu presidente, mas também pelos
seus funcionários, e cada vez mais
proprietários sentem que [seus
funcionários] merecem algo mais
por isso”, acrescenta Keeling.

Estudos feitos separadamente
pelas universidades Harvard e Rut-
gers, assim como pelo Instituto
Nacional de Pesquisa Econômica,
verificaram que empresas com
planos de propriedade comparti-
lhada se saíram melhor na reces-
são que aquelas com estruturas
mais convencionais, com menos
demissões, produtividade maior e
lealdade mais forte dos funcioná-
rios. Dados da Pesquisa Social Ge-
ral, por exemplo, mostram que a
taxa de demissões nas empresas
que adotam o ESOP foi de 2,6% em
2010, comparado com 12,1% das
empresas sem esse modelo.

Dawn Huston, de 31 anos, co-
meçou a trabalhar na Dansko há
11 anos, na triagem dos calçados a
serem entregues. Agora, como

processadora de armazém, ela diz
que a ideia de ser dona de uma
parte da empresa a deixou nervosa
no começo — embora não estives-
se preocupada com relação às suas
economias para a aposentadoria,
já que a empresa ofereceu um pla-
no separado de previdência. Du-
rante 2012, ela passou a se referir à
Dansko como “nossa empresa”.
“Eu sinto como se eles nos conside-
rassem da família e ela [a empresa]
parece uma família”, diz ela.

Kim Jordan, que fundou a New
Belgium Brewing com seu marido
em 1991, diz que a participação
dos trabalhadores garante que os
valores e a cultura da empresa per-
manecerão intactos — incluindo
seu compromisso com a agricultu-
ra sustentável e um processo de
produção que protege o ambiente.
Em dezembro, ela estendeu a pro-
priedade da cervejaria de Fort Col-
lins aos seus 480 funcionários.

“Nós sempre tentamos envolver
nossa equipe no negócio”, diz. O
objetivo, afirma, não é só recom-
pensar os funcionários, mas incen-
tivar uma cultura em que eles pen-
sem mais como empreendedores.

Leia na página B10 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Re s u l t a d o Áreas de negócios mais recentes deram impulso ao desempenho trimestral

Receita da SAP cresce 28% no país
Moacir Drska
De São Paulo

A receita da S A P, companhia
alemã de software empresarial,
cresceu 28% no Brasil no primei-
ro trimestre, em comparação
com o mesmo intervalo de 2012.
Esse resultado inclui todas as li-
nhas de atuação, incluindo a
prestação de serviços. Conside-
rando só a receita de software, o
aumento foi de 56%. A empresa,
que divulga hoje seu balanço
global, não revela valores abso-
lutos por país.

A expansão foi impulsionada
pela venda de sistemas mais re-
centes, em áreas como mobili-
dade, análises de dados, bancos
de dados e computação em nu-
vem. Sob essa última vertente, os
sistemas são acessados via inter-
net. Em vez do formato tradicio-
nal de aquisição de licenças de
software, o usuário paga taxas
mensais pelo uso do sistema.

Somadas, as vendas das qua-
tro novas áreas tiveram um cres-
cimento de 72% no trimestre. O
número exclui os programas
mais tradicionais da companhia,
que automatizam atividades co-
mo contas a pagar e a receber,
folha de pagamento etc. Os no-
vos programas representaram
83% da receita total, acima da
participação de 77% obtida no
ano passado.

“Nosso mercado tradicional
continua se desenvolvendo. No
entanto, estamos criando outras
vias de crescimento com base
em sistemas de inovação”, afir-
mou ao Va l o r Diego Dzodan,
presidente da SAP no Brasil.

Os números refletem um es-
forço global da companhia, ini-
ciado há pouco mais de três
anos. Desde 2010, a empresa
destinou mais de € 13,5 bilhões
para comprar companhias co-
mo Sybase, SucessFactors e Ari-
ba. As aquisições encurtaram o

caminho rumo a tecnologias
procuradas pelo mercado, como
os aplicativos móveis e a compu-
tação em nuvem.

A empresa também se dedi-
cou a criar formatos comerciais
capazes de melhorar a distribui-
ção dos produtos e alcançar as
pequenas e médias empresas,
ampliando o foco tradicional,
voltado às grandes corporações.
Por um desses modelos, a com-
panhia fornece seus sistemas a
terceiros, que, por sua vez, adi-
cionam recursos de infraestrutu-
ra e serviços, entregando esse
pacote aos clientes pela nuvem.
O processo, disse Dzodan, reduz
custos e o tempo de implanta-
ção, o que torna a oferta mais
atrativa para pequenas e médias
empresas. Uma implantação tra-
dicional, que levava de dois a
três meses para ser concluída,
hoje pode ser feita em nove dias
úteis, disse o executivo.

Outra vantagem, afirmou Dzo-

dan, é que o modelo permite à
SAP ampliar sua cobertura geo-
gráfica com menor custo e maior
rapidez, especialmente em mer-
cados promissores como as re-
giões Nordeste e Centro-Oeste.
No primeiro trimestre, a empre-
sa fechou sete parcerias. Em odo
o ano passado, foram onze acor-
dos. Entre janeiro e março, as
vendas indiretas cresceram 65% e
representam atualmente 26%
das vendas da SAP no país.

Em número, as pequenas e
médias empresas representam
cerca de 70% da base de clientes
da SAP no Brasil. Dados de uma
pesquisa divulgada ontem pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
mostram, no entanto, que a par-
ticipação da companhia no gru-
po das pequenas e médias em-
presas ainda é reduzida no país.
No campo dos programas de
gestão mais tradicionais, a em-
presa está na segunda colocação
nesse segmento, empatada com

a americana Oracle. Cada uma
delas detém uma fatia de 8%.
Ambas estão bem atrás da líder,
a brasileira To t v s , que responde
por 52%. Na área de sistemas
analíticos, a SAP detém uma par-
ticipação de 10% entre os clien-
tes de pequeno e médio portes,
atrás da Totvs (26%) e da Micro -
soft (13%).

Em relação aos segmentos
econômicos atendidos pela SAP,
os setores que registraram
maior crescimento no primeiro
trimestre foram os de transporte
e logística, com um aumento de
105%; bancos, com 53%; e enge-
nharia e construção, com 45%.

Sem fazer projeções para o de-
sempenho da companhia no Bra-
sil durante este ano, Dzodan disse
que as perspectivas são positivas.
“Tivemos um começo de ano bem
acima das nossas previsões. O
mercado local está dando uma
resposta muito positiva à nossa vi-
rada estratégica”, afirmou.

Pedido de
Oi e TIM é
aprovado
pela Anatel
I n f ra e st r u t u ra
Rafael Bitencourt
De Brasília

A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) atendeu ao
pedido apresentado por Oi e TIM
para o compartilhamento de in-
fraestrutura para serviços da
quarta geração de celular (4G). A
decisão tomada pelo conselho di-
retor da agência permite, inclusi-
ve, o compartilhamento provisó-
rio das frequências. Essa permis-
são não estava prevista inicial-
mente, mas foi admitida até que
as operadoras disponham de
equipamento com capacidade de
transmissão simultânea das duas
bandas. O compartilhamento em
definitivo deverá ser objeto de
nova solicitação.

A estratégia das operadoras
envolve também o uso comum
de equipamento de transmissão
e de tecnologia da informação.
Conforme foi antecipado pelo
Va l o r , a Vivo e a Claro também
pleiteiam um acordo para com-
partilhar a infraestrutura de 4G.

O conselheiro da Anatel Rodri-
go Zerbone explicou que cada
companhia poderá assumir a res-
ponsabilidade sobre investimen-
tos em localidades distintas e
compartilhar seus equipamentos
na oferta de serviço. No entanto,
elas devem manter planos de in-
vestimento distintos e a atuação
comercial totalmente separada.
Entre as vantagens identificadas
está o repasse da economia pro-
porcionada pelos investimentos
não realizados para os consumi-
dores, na forma de redução dos
preços de serviços 4G.

Gasto empresarial com TI estaciona, mostra FGV
Pe s q u i s a
Bruna Cortez
De São Paulo

A participação dos gastos e in-
vestimentos em tecnologia da
informação (TI) no faturamento
das empresas cresceu 0,2 ponto
percentual no ano passado, para
7,2% da receita, segundo dados
da 24a Pesquisa Anual do Uso de
TI, divulgada ontem pela Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV), em
São Paulo. “Esse é um dos meno-
res aumentos vistos desde que
iniciamos o estudo”, disse Fer-

nando Meirelles, professor res-
ponsável pelo levantamento.

O fraco desempenho da eco-
nomia brasileira, que avançou
0,9% em 2012, foi a principal ra-
zão para o baixo crescimento da
parcela destinada pelas empre-
sas à tecnologia. Segundo Mei-
relles, caso o cenário econômico
se mantenha, o movimento fra-
co deve se repetir neste ano.

O estudo da FGV estima que os
gastos com TI podem chegar a re-
presentar 8% da receita das em-
presas no Brasil em um prazo de
quatro a cinco anos.

Atualmente, as empresas gas-

tam ao ano R$ 24,2 mil por usuá-
rio de TI. De acordo com Meirel-
les, a cifra tende a crescer nos pró-
ximos anos, impulsionada princi-
palmente pela necessidade de as
empresas se adaptarem aos dispo-
sitivos móveis para fins profissio-
nais. Para que o funcionário utili-
ze um software de gestão empre-
sarial no smartphone, por exem-
plo, é preciso que a empresa ar-
que com o custo de adaptação do
sistema para o acesso por meio
daquele tipo de dispositivo.

De acordo com a pesquisa da
FGV, até 2016 o Brasil vai atingir
a média de um computador por

habitante, o equivalente a um
total de 200 milhões de máqui-
nas em uso. A previsão para este
ano é um total de 118 milhões
de equipamentos, ou três com-
putadores para cinco brasileiros.
Em 2012, o número foi de 99 mi-
lhões de computadores.

A estimativa anterior era que
a meta de um equipamento por
habitante só fosse alcançada em
2017. Os tablets — considerados
computadores, segundo a meto-
dologia adotada pela FGV — são
os principais responsáveis pelo
avanço mais rápido do processo
de informatização, disse Meirel-

les. O uso cada vez mais intenso
desse equipamento vai fazer
com que os tablets representem
cerca de 10% do total de compu-
tadores em uso no Brasil no pra-
zo de três anos.

Impulsionadas pelos tablets, as
vendas de computadores vão con-
tinuar em ascensão, de acordo
com o levantamento. Em 2012, o
estudo constatou uma alta de 11%
no comércio de computadores. Pa-
ra este ano, a estimativa da FGV é
de um aumento de 19% nas ven-
das. “Há consumidores compran-
do tablets em vez de PCs tradicio-
nais”, afirmou Meirelles.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 abr. 2013, Empresas, p. B2.
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