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Salesforce anuncia abertura
de subsidiária no Brasil
Cibelle Bouças
De São Paulo

A Salesforce, companhia ameri-
cana especializada em softwares
de gestão empresarial (ERP) e ges-
tão de relacionamento com clien-
tes (CRM) acessados via internet,
decidiu instalar uma subsidiária
no Brasil, como parte dos planos
de expandir a atuação no país. O
valor a ser investido é mantido em
sigilo pela companhia. Aaron Katz,
vice-presidente mundial de ven-
das corporativas da Salesforce, dis-
se que a unidade será instalada em
São Paulo até o fim do ano.

“O número de clientes no Brasil
triplicou nos últimos três anos. A ex-
pectativa é acelerar o crescimento
com a equipe mais próxima das em-
presas”, disse Katz, baseado em San
Francisco e que participa esta sema-
na de um evento em São Paulo. A Sa-
lesforce atua na América Latina há

nove anos, sem escritório próprio.
Nos últimos três anos, a empresa do-
brou o número de clientes empresa-
riais na região, para 3 mil. No Brasil,
o número de contratos triplicou no
mesmo período, para 1,5 mil. A lista
de clientes inclui grupos como Pe -
trobras, Electrolux, Embraer e subsi-
diárias de grupos internacionais, co-
mo General Electric (GE), Coca-Cola
Company e Dell.

Nos últimos anos, a Salesforce
instalou subsidiárias em países on-
de a companhia registrou cresci-
mento nas vendas acima da média
global, como China, Hong Kong,
Singapura, Índia e Austrália. No
primeiro trimestre fiscal, encerra-
do em 30 de abril, a Salesforce re-
gistrou crescimento de 28% na re-
ceita global, para US$ 892,6 mi-
lhões. O resultado líquido, no en-
tanto, foi de aumento do prejuízo
líquido para US$ 67,7 milhões, an-
te US$ 19,5 milhões no mesmo in-

tervalo do ano anterior. O resulta-
do foi associado a aumento nos
custos operacionais e a despesas
com pagamento de juros.

Enrique Perezyera, presidente
da Salesforce para América Latina,
disse que o Brasil está entre os
países que mais avançam na ado-
ção de dispositivos móveis e no
uso da internet. Esses fatores asso-
ciados à realização de grandes
eventos, como a Copa do Mundo
de 2014 e os Jogos Olímpicos de
2016, tornam o cenário favorável
à expansão das vendas de serviços
por internet no país, disse o exe-
cutivo. “Temos grandes oportuni-
dades para crescer no Brasil e pre-
cisamos de pessoas para acompa-
nhar os negócios mais de perto no
país”, afirmou o executivo.

De acordo com Perezyera, a Sa-
lesforce ainda vai definir o tama-
nho que a equipe brasileira terá pa-
ra depois iniciar as contratações.

LUÍS USHIROBIRA/VALOR

Enrique Perezyera, presidente da Salesforce para América Latina: cenário no Brasil é favorável para internet

Componentes Companhia mantém
plano de iniciar operação em 2014

Fábrica da
Foxconn em
Itu ainda não
saiu do papel

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

No terreno de 1,4 milhão de m2 destinado à unidade, para a qual estão programadas 10 mil contratações, só há mato e máquinas que retiram árvores velhas

Gustavo Brigatto
De Itu (SP)

Anunciada em setembro do
ano passado, a fábrica da taiwa-
nesa Fo x c o n n , maior fabricante
global de eletrônicos sob enco-
menda, na cidade de Itu, interior
de São Paulo, ainda não começou
a sair do papel. No local onde a
unidade será instalada, um terre-
no de 1,4 milhão de metros qua-
drados em que podem vir a tra-
balhar 10 mil pessoas, há apenas
mato e duas máquinas recolhen-
do restos de árvores. Segundo o
Sindicato dos Metalúrgicos de
Itu, nenhum contato foi feito até
o momento para a seleção ou a
contratação de pessoal.

Quando o investimento de R$ 1
bilhão na cidade foi anunciado em
uma cerimônia no Palácio dos Ban-
deirantes, sede do governo paulis-
ta, em setembro do ano passado, a
previsão era que a produção de
componentes eletrônicos na nova
unidade se iniciasse entre o fim de
2013 e o início de 2014. A expecta-
tiva era que a Foxconn apresentas-
se seu plano final de investimento
em outubro e que a pedra funda-
mental fosse lançada em seguida.
Oito meses depois desse prazo, o
Va l o r apurou que algumas ques-
tões seguem em aberto no proces-
so de instalação da fábrica.

A Foxconn não teria apresenta-
do seu plano final para a unidade,
com detalhes e cronogramas de in-
vestimento. Tudo o que se sabe até
agora está baseado no pré-projeto
da companhia elaborado durante
a fase de negociação com as autori-
dades para escolha da cidade onde
a fábrica seria instalada.

O governo do Estado de São
Paulo ainda não iniciou a cons-
trução do acesso à área da fábrica,
às margens da Rodovia do Açúcar
(SP-75). Segundo a Prefeitura de

Itu, o projeto de R$ 48 milhões
prevê a construção de duas alças e
duas marginais, mas ainda não
foi decidido se as obras ficarão a
cargo da prefeitura, ou da conces-
sionária da rodovia, a Colinas.

Além desses fatores, há uma
briga judicial entre a Prefeitura
de Itu, o aeroclube e duas empre-
sas que operam no aeródromo da
cidade. A disputa é pela posse de
um terreno de quase 415 mil me-
tros quadrados, que faz divisa
com a área comprada pela Fox-
conn no ano passado, e que foi ce-
dida à companhia pela prefeitu-
ra. O terreno foi oferecido à Fox-
conn para a instalação de uma lo-
ja para vender produtos eletrôni-
cos com desconto, um outlet, por
meio de uma concessão adminis-
trativa aprovada em novembro.
Isso significa que a fabricante po-
derá usar a área por um período
de 99 anos sem pagar nada.

Para dar andamento ao proces-
so, a prefeitura solicitou, no fim do
ano passado, à Secretaria de Avia-
ção Civil, órgão ligado à Presidên-
cia da República (SAC/PR), que ad-
ministra a aviação civil no país, a
exclusão do aeródromo da lista de
unidades autorizados a funcionar.
A exclusão chegou a ser feita pela
Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac), mas a medida foi revertida
por força de uma liminar concedi-
da em favor do aeroclube e das
duas empresas. “Não queremos
impedir a instalação da empresa,
ou qualquer coisa assim”, disse Al-
berto Bazaia Júnior, filho de um
dos fundadores do aeroclube e ins-
trutor de voo. “Só queremos que
nos seja oferecida uma nova área
para nossas instalações”, disse.

A área onde está o aeródromo foi
desapropriada da Eucatex Ambien -
tal pela prefeitura em 1991 e repas-
sada ao aeroclube e às duas empre-
sas como indenização pela desapro-

priação do terreno original do aeró-
dromo, localizado na região central
da cidade. No terreno estão instala-
dos atualmente três hangares onde
funcionam a sede do aeroclube,
uma empresa de táxi aéreo e outra
de manutenção de aeronaves. Eles
operam em uma pista para pousos e
decolagens de chão batido com 800
metros de extensão.

Segundo a prefeitura, a indeni-
zação feita em 1991 correspondia
apenas à área ocupada pelos gal-
pões no terreno original. A área da
pista seria de propriedade da pre-
feitura, já que o aeródromo é uma
estrutura pública, sob a qual ela
tem total responsabilidade. O ae-
roclube discorda. O entendimento
é que o acordo abrangia tudo. “De
que serve um aeroclube sem uma
pista?”, disse Bazaia Júnior.

A prefeitura disse não ter inte-
resse em manter o aeródromo
em funcionamento da forma co-
mo ele existe hoje, nem investir
em sua ampliação. Segundo o
prefeito da cidade, Antonio Luiz
Carvalho Gomes, mais conheci-
do como Tuíze, Itu é atendida pe-
lo aeroporto de Sorocaba e tam-
bém está próxima ao aeroporto

de Viracopos, em Campinas.
Além disso, há especulações so-
bre a construção de um novo ae-
roporto na cidade de São Roque,
próxima a Itu, disse.

José Rubens Nunes Gomes, se-
cretário de emprego e desenvol-
vimento empresarial, destacou
que a cidade está há apenas 20
minutos de um porto seco, para
desembaraço alfandegário de
produtos importados, o que aju-
da a completar a estrutura para
atendimento às empresas locais.
“Os proprietários serão indeniza-
dos pelos galpões”, disse Dênis
Ramazini, secretário municipal
de assuntos jurídicos de Itu.

Na liminar em favor do aero-
clube e das empresas instaladas
no aeródromo, o juiz Marcos Al-
ves Tavares argumenta que a ex-
clusão da estrutura da lista de ae-
ródromos autorizados a funcio-
nar no país tornaria difícil apurar
se existe ou não interesse público
na manutenção do local, já que a
infraestrutura construída na área
será demolida para a construção
das instalações da Foxconn. Em
sua decisão, o juiz questionou as
atitudes da Secretaria de Aviação
Civil no trâmite do processo.

Isso porque, em fevereiro do
ano passado, a secretaria enviou
ofício à Prefeitura de Itu afirman-
do que havia interesse em manter
o aeródromo na cidade. Em setem-
bro, em resposta à consulta feita
pela prefeitura, que manifestou a
falta de interesse em manter o ae-

ródromo em funcionamento, a se-
cretaria afirmou que era preciso
avaliar a questão de forma mais
aprofundada por conta dos “rele -
vantes serviços prestados na capa-
citação de pilotos e instrutores de
aviação civil”. Uma semana depois
do parecer, um novo comunicado
informou que era preciso desati-
var o aeródromo.

Por conta das mudanças de ava-
liação em um período muito curto,
o juiz encaminhou cópia do pro-
cesso ao Ministério Publico Fede-
ral (MPF) em Sorocaba, para apu-
ração do que ele chama de “desca -
so com [o qual] as autoridades fe-
derais tratam a questão envolven-
do os aeroportos — que são bens
de domínio público federal”.

O processo administrativo no
Ministério Publico Federal foi ins-
taurado em janeiro e está sob res-
ponsabilidade da procuradora
Lyana Helena Joppert Kalluf Perei-
ra. A prefeitura já apresentou um
recurso à liminar, mas o julga-
mento foi adiado até que o MPF
apresente seu parecer sobre o as-
sunto. Procurada pelo Va l o r , a Se-
cretaria de Aviação Civil infor-
mou, por meio de sua assessoria
de imprensa, que o aeródromo de
Itu não está contemplado no pla-
no de aviação regional, anuncia-
do no fim do ano passado. A as-
sessoria de imprensa do MPF não
retornou o pedido de entrevista
até o fechamento desta edição.

De acordo com a prefeitura, o
imbróglio do aeródromo não

A prefeitura de Itu briga
com o aeroclube e duas
empresas pela posse de
terreno vizinho a ser
usado por loja da Foxconn

impede a instalação da fábrica da
Foxconn. “Eles têm muito inte-
resse que façamos essa conces-
são, mas são assuntos tratados de
forma distinta”, disse o prefeito.
Segundo ele, a expectativa é que
a fábrica comece a funcionar de
fato no segundo semestre do ano
que vem. A companhia vem fa-
zendo estudos e já se reuniu com
concessionárias de água e esgo-
to, gás e energia elétrica, disse. À
Companhia Piratininga de Força
e Luz (CPFL), a Foxconn teria soli-
citado 5 megawatts de energia
para abril de 2014. Essa capaci-
dade seria necessária para mon-
tar e colocar em fase de testes as
primeiras estruturas da fábrica.

“Existe um pré-projeto de 100
mil metros quadrados [divididos
em cinco módulos de 20 mil me-
tros quadrados]. A capacidade
total prevista é de 450 mil metros
quadrados de área construída
[prevista para ser atingida entre
2016 e 2017]”, disse o prefeito.

De acordo com o secretário de
emprego, Luiz Gomes, a sinaliza-
ção da companhia é que as obras
no terreno comecem no segundo
semestre. Segundo o secretário, a
companhia já fala em investir
R$ 1,8 bilhão na cidade.

Procurada, a assessoria de im-
prensa da Foxconn disse que
não há novidades sobre o pro-
cesso de instalação da fábrica e
que o projeto corre como plane-
jado, com previsão de início das
operações em 2014.

A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 jun. 2013, Empresas, p. B2.
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