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Software Multinacional quer vender para companhias de porte médio 
 
 
A americana Siebel Systems, fornecedora de softwares que ajudam as empresas a melhorar o 
relacionamento com seus clientes (CRM, na sigla em inglês), vai trocar o comando na região Sul 
da América Latina, cujo quartel general fica no Brasil.  
 
Depois de dois anos no cargo, o argentino Nicolás Brunswig deixa a empresa, por motivos 
pessoais. Ele retorna a Buenos Aires, onde mora sua família, e ainda não definiu seu destino 
profissional.  
 
O processo de seleção do substituto começou há dois meses - quando Brunswig comunicou sua 
decisão ao comando da Siebel - e ainda não terminou. Enquanto o sucessor não é nomeado, as 
operações na região serão conduzidas por Ali Hamid Yahya Karim, vice-presidente para a América 
Latina.  
 
"Estamos buscando um profissional no mercado e esperamos fazer a substituição o mais rápido 
possível", diz Karim. Nascido no Iraque, o executivo viveu na Inglaterra e mora há mais de 20 
anos no México, de onde dirige os negócios da Siebel na região Norte da América Latina.  
 
Essa configuração regional é diferente da adotada pela maioria das multinacionais de software. 
Em vez de um presidente em cada subsidiária, a Siebel concentrou o comando em duas regiões: 
Norte, na Cidade do México, e Sul, em São Paulo. Há escritórios também em Bogotá e Buenos 
Aires.  
 
A Siebel é a terceira grande empresa de software a anunciar mudanças no país nas últimas três 
semanas. Há dez dias, Paulo Bonucci deixou o comando da PeopleSoft para assumir uma posição 
na organização da Unisys na América Latina. Antes disso, Raphael Galiano deixou a J.D. Edwards, 
que está em processo de fusão com a PeopleSoft, pela qual foi adquirida.  
 
O mercado global de CRM mudou nos últimos anos e o esforço da Siebel é vender mais para 
compensar a redução do valor dos contratos. "Mais empresas estão comprando software de CRM, 
mas com uma abordagem diferente do passado", diz Karim. "Com a recessão, desde 2001, a 
média das transações na América Latina varia, hoje, entre US$ 250 mil a US$ 500 mil. Antes, 
chegava a vários milhões."  
 
Criada há apenas dez anos, a Siebel fechou o ano de 2002 com receita de US$ 1,6 bilhão. No 
período, o prejuízo líquido foi de US$ 35,7 milhões. Descontadas despesas relativas a aquisições e 
reestruturação, porém, foi registrado lucro líquido de US$ 130, 8 milhões.  
 
Uma das estratégias da Siebel é atacar o mercado de médias empresas. A companhia, que tem 
mais de 20 produtos específicos dirigidos a diferentes indústrias - finanças, telecomunicações etc - 
lançou nos EUA um pacote mais genérico, dedicado às médias empresas, e planeja começar a 
vendê-lo na América Latina até o fim do ano. "Estamos definindo os parceiros mais apropriados 
para vender o sistema e dar consultoria aos clientes", diz Karim. 
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