
Apple lança iPhonebásicoparaemergentes

O Brasil está
em ótima posição
para aprender com os
erros cometidos nesses
mercados e para pular
etapas na oferta de
uma experiência
consistente aos seus
consumidores”

De olho no aumento da demanda
dos varejistas brasileiros por tec-
nologia, a suíça hybris — espe-
cializada na oferta de softwares
para o varejo e o comércio eletrôni-
co — começou a estruturar uma
operação direta no Brasil há cerca
de um ano. No início de agosto, a
companhia ganhou um novo fôle-
go para consolidar sua atuação no
país, ao ser comprada pela alemã
SAP. Os termos financeiros do
acordo não foram revelados.

“A SAP pode acelerar muito o
nosso crescimento na Ásia e na
América Latina, as duas regiões
de mais rápido crescimento no
momento. Nesse contexto, o Bra-
sil é um dos grandes focos. Acredi-
tamos que o país vá responder por
40% da receita no mercado latino-
americano”, diz Andy Nicholas,
vice-presidente de vendas da hy-
bris para a América Latina.

Com a aquisição, a hybris per-
manecerá como uma empresa in-
dependente e continuará tendo
controle sobre questões como es-
tratégia, equipe e cronograma de
lançamento de produtos. No en-
tanto, além das sinergias de tecno-
logia, o acordo abre caminho para
que a companhia tenha acesso à
infraestrutura, aos recursos e ao
ecossistema de parceiros da SAP.
No caso específico do Brasil, um
dos principais mercados globais
da SAP, outra vantagem apontada
por Nicholas é a grande base insta-
lada de clientes da empresa alemã
no país, o que facilita a escalada
da hybris no mercado local.

Criada em 1997, a hybris cen-
tra seu portfólio em softwares que
integram todos os processos do va-
rejo em uma única plataforma. A
ideia da empresa é fornecer siste-
mas para que as empresas do setor
consigam implantar estratégias
de atendimento multicanal, o que
envolve desde lojas físicas até o co-
mércio eletrônico e os dispositi-
vos móveis. “Hoje, o consumidor
enxerga as empresas como uma
única marca, independentemen-
te do canal de contato e de como
essa companhia se organiza inter-
namente”, observa Nicholas.

Na avaliação do executivo, o
mercado brasileiro oferece boas
perspectivas de rápida adoção de
tecnologias multicanal. Ele desta-
ca o fato de que grande parte dos
varejistas locais não possui um his-
tórico de investimentos significa-
tivos em tecnologia, especialmen-

te quando comparado a mercados
maduros, como Estados Unidos e
Europa. “O Brasil está em ótima
posição para aprender com os er-
ros cometidos nesses mercados e
para pular etapas na oferta de
uma experiência consistente aos
consumidores”, diz.

“Temos boas oportunidades
também nos segmentos de manu-
fatura, distribuição, telecomuni-
cações, logística e mídia, que in-
clui vertentes como games, servi-
ços de vídeo e aplicativos”, diz
João Teixeira, diretor de vendas
da hybris para a América Latina.

O plano da hybris inclui ainda
a ampliação da equipe local e um
possível investimento — em mé-
dio prazo — em um data center no
Brasil, para reforçar o modelo de
entrega de software via internet.

A Apple apresentou dois novos iPhones ontem, o iPhone 5S e o

modelo 5C, com cinco cores e preço a partir de US$ 99 se comprado

com um pacote de operadora de telefonia. A versão mais básica

é uma tentativa da americana de reverter a escalada de concorrentes,

como a Samsung e a Huawei, que vem ganhando participação

de mercado, especialmente nos países emergentes. Reuters

A compra da hybris pela SAP
não é um movimento isolado
no segmento de tecnologia da
informação (TI). Como um
reflexo direto do novo
comportamento do
consumidor e dos desafios
mais recentes do varejo, outras
grandes empresas do mercado
de TI têm voltado suas
atenções para o setor. Para
fortalecer seus portfólios e
capturar uma parcela dessa
demanda, a principal
estratégia é o investimento em
aquisições, prática que ganhou
corpo nos últimos três anos. Os
acordos incluem a compra de
empresas que desenvolvem
desde ofertas específicas para
o varejo até tecnologias que
podem ser aplicadas nesse
segmento, principalmente em
vertentes como análise de
dados dos consumidores.

Desde 2010, a própria SAP
investiu mais de US$ 15 bilhões
na compra de empresas que de
alguma maneira se relacionam
com a oferta de tecnologias
para o varejo.

A IBM, por sua vez,
anunciou em 2011 uma
estratégia batizada de Smarter
Commerce, com a ideia de
oferecer sistemas para
aprimorar a experiência dos
consumidores em todos os
canais. No rastro dessa
abordagem, a companhia
americana combinou a
aquisições de empresas como
a Tealeaf Technologies com o
desenvolvimento interno de
novas tecnologias.

A Oracle também vem
reforçando esse movimento. A
primeira grande aquisição da
empresa nessa direção foi a
compra da ATG, em 2010.
Desde então, a Oracle
adicionou nomes como
Endeca, Vitrue, Collective
Intellect e Eloqua ao seu
carrinho de compras.

O interesse pelo setor não
está restrito às multinacionais
de TI. Empresas como Linx,
Totvs e Buscapé são alguns
exemplos locais de companhias
que estão investindo em
aquisições para ganhar
participação nesse mercado.
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hybris mira o varejo brasileiro

Setor atrai série
de aquisições no
mercado de TI

R$22,5bi
Foiototaldevendasdocomércio
eletrôniconoBrasilem2012,
altade24%sobre2011,
segundoaconsultoriae-bit.

300%
Éocrescimentodereceita
estimadopelahybrisnos
mercadosdaAméricaLatina
edoBrasilem2014.

TELEFONIA

NicholaseTeixeira, dahybris: oportunidadesemsegmentos comovarejo, telecomemanufatura

Comprada recentemente pela SAP, a companhia suíça de software espera que o acordo facilite e acelere sua

entrada no mercado local, uma das prioridades para a sua oferta de sistemas de atendimento multicanal
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 set. 2013, Empresas, p. 15.
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