
EM BUSCA DA
LIDERANÇA PERDIDA
A Datasul já foi a maior fornecedora de ERPs do país,
mas perdeu a corrida da bolsa para a rival Totvs e agora
quer recuperar terreno com uma seqüência de aquisições
RICARDO CÉSAR



Q
UE DIFERENÇA FAZ UM ANO.
Até 2005, a Datasul goza-
va da indiscutível condi-
ção de maior fornecedora
nacional de sistemas de ges-
tão empresarial, os chama-
dos ERPs, softwares que

automatizam funções administrativas e
contábeis das companhias. Nenhuma das
outras três grandes rivais brasileiras — Mi-
crosiga, Logocenter c RM Sistemas—da-
va sinais de que conseguiria suplantar seu
faturamento no curto ou médio prazo.
Mas, num espaço de apenas 14 meses, o
mercado virou. Numa seqüência impres-
sionante de ações, a Microsiga, do em-
presário Laércio Cosentino. obteve um
aporte de 40 milhões de reais com o Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social, em fevereiro de 2005; com-
prou a Logocenter e criou a holding ba-
tizada de Totvs; fez uma bem-sucedida
oferta inicial de ações na Bovespa, em
março de 2006, na qual levantou 460 mi-
lhões de reais; e, um mês depois, com-
prou a RM Sistemas por pouco mais de
200 milhões de reais. Quando a Datasul
acordou, anos de liderança tinham eva-
porado. A Totvs era a nova grande forne-
cedora nacional de softwares de gestão,
com uma folgada dianteira. Seguiu-se um
período difícil. A Datasul levou adiante
o plano de abrir capital, mas seus papéis
tiveram uma recepção morna na bolsa. A
sensação de que chegara atrasada era ine-
vitável. Agora, finalmente, a companhia
fundada por Miguel Abuhab deu uma de-
monstração de força. Em 2007, a softwa-
re house voltou a falar grosso e anunciou
seis aquisições seguidas (veja quadro),
média de quase uma por mês, gastando

um total de 68 milhões de reais. E tudo
indica que vem mais pela frente.

No jogo, a Datasul sem dúvida está. A
questão que permanece em aberto é sa-
ber até onde a fornecedora com sede em
Joinville, em Santa Catarina, pode che-
gar. Apesar das compras ern série, sob vá-
rios aspectos a Datasul permanece numa
encruzilhada. Não há um caminho fácil
ou óbvio a seguir. O dinheiro atualmen-
te disponível em caixa permite mais al-
gumas aquisições: porém não o suficien-
te para recolocá-la no topo do ranking na-
cional. Não é só uma questão de recur-
sos: depois da Logocenter e da RM Sis-
temas, praticamente acabaram os gran-

des alvos disponíveis pa-
ra fusões. A Totvs teve re-
ceita líquida de 376 mi-
lhões em 2006; a Datasul,
de 173 milhões. A tercei-
ra maior desse setor, a Sê-
nior Sistemas, faturou 48
milhões de reais no ano
passado. Além disso, a Da-
tasul está ensanduichada.
A empresa de Abuhab atua
numa faixa intermediária,
atendendo clientes de por-
te médio a grande. O pro-
blema é que a maioria das
companhias pequenas pre-
fere os produtos da Totvs,
mais baratos, e quase to-
das as subsidiárias de mul-
tinacionais fecham com a
alemã SAP ou a america-
na Oracle, seguindo os
passos de suas matrizes.
No topo da pirâmide das
companhias nacionais,
onde estão gigantes como
Petrobras e Votorantim, a
SAP reina soberana.

A posição incômoda
da Datasul é amenizada
pelo ótimo momento do

mercado de softwares de gestão empre-
sarial no Brasil. Segundo Fernando Aires,
analista da consultoria 1DC, esse segmen-
to cresceu 27% no ano passado e movi-
mentou cerca de 500 milhões de dólares
só com a venda de licenças, sem contar
os serviços que sempre vêm a reboque.
Nesse cenário, há espaço para todos. Só
que a bonança não vai durar para sempre.
Tanto Oracle como SAP traçaram como

Kagermann,
da SAP:
concorrente
mundial
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prioridade a conquista de clientes meno-
res, o que colocará pressão sobre as for-
necedoras nacionais quando esse merca-
do amadurecer. A Datasul enfrenta ainda
alguma desconfiança tecnológica. Seus
produtos são todos baseados numa lin-
guagem de programação chamada Pro-
gress, um sistema considerado bom, mas
que está longe de ter a reputação de con-
correntes como Oracle, IBM e Microsoft.
"A tecnologia da Progress não é ruim, mas
não tem expressão", diz um executivo de
uma grande desenvolvedora de software.

OUTRA DESVANTAGEM DA EMPRESA es-
tá na competição pelos recursos dos inves-
tidores. A Torvs é avaliada pelos investi-
dores em l ,59 bilhão de reais, enquanto a
Datasul tem um valor de 559 milhões. As
ações da rival também têm muito rnais li-
quidez: giram cerca de 4 milhões de reais
diários, ante 1,7 milhão da Datasul. Parte
da explicação está no perfil dos investido-
res da fornecedora de Joinville, que são de
longo prazo. A estratégia de aquisições pa-
rece ter sido desenhada, entre outros mo-
tivos, para reverter o humor dos investi-
dores. Vai funcionar? É possível. A maio-
ria dos analistas acredita que as compras
estão sendo bem conduzidas. "São aqui-
sições seletivas, pequenas, mas que fazem
todo sentido", diz Luciana Leocadio, da
Ativa Corretora. "Desde o início, os acio-
nistas esperavam que a empresa usasse os
recursos captados na Bovespa para cres-

cer. Demorou um pouco, mas agora a Da-
tasul está entregando o que se espera de-
la", afirma Luis Fernando Azevedo, ana-
lista da Bradesco Corretora.

O primeiro ponto que agrada ao merca-
do são os preços que a Datasul vem con-
seguindo em suas compras. O múltiplo —
valor da empresa comprada mais sua dívi-
da, dividido pela geração de caixa — pa-
go fica em torno de 5, considerado baixo.
Em segundo lugar, as compras têm um
componente estratégico importante. A Da-
tasul procura três tipos de aquisição: em-
presas com softwares voltados para seto-
res específicos considerados de grande po-
tencial, como saúde e agronegócios; for-
necedores que atuam em áreas geográficas
onde a Datasul quer entrar ou se fortalecer,
como México e Argentina; e aquelas que
desenvolvem softwares
que representem novas
linhas de negócio e que
possam ser ofertados à
base de clientes atuais,
como os programas de
ensino a distância.

Além disso, a assimi-
lação das empresas ad-
quiridas é muito simples
graças ao modelo de
operação da Datasul, no
qual tudo é terceirizado.
Quase 100% das vendas
são feitas pelas fran-
quias de distribuição.

Fazenda que recebem uma comis-
de algodão: são que varia de l.5% a
agronegócio 30% do valor do negócio,
na mira além de 10% dos servi-

cido é feito com a criação
e a atualização dos produtos, que ficam a
cargo das chamadas franquias de desen-
volvimento. Esse grupo de parceiros re-
cebe uma porcentagem da contribuição
que seu software gera para os resultados
da Datasul. As aquisições simplesmente
são convertidas em novas franquias. Com
isso, o trabalho de absorver e integrar seus
profissionais ou conciliar culturas diferen-
tes fica bastante reduzido. A Datasul usa
as aquisições como porta de entrada para
vender seus demais produtos na base de
clientes adquiridos e vice-versa. Um de-
talhe curioso é que todos os presidentes e
fundadores das empresas absorvidas são
mantidos. "Quando começamos a conver-
sar com um potencial alvo de aquisição, a
primeira coisa que perguntamos é se os
proprietários têm interesse em ficar no ne-
gócio. Se não tiverem, geralmente desis-
timos. Queremos nos valer do conheci-
mento dessas pessoas", diz Jorge Steffens,
executivo-chefe da Datasul.

A fornecedora tem ainda uma caracte-
rística que a torna bem adaptada ao habi-
tat onde decidiu atuar: trata-se de uma tí-
pica companhia nacional de médio para
grande porte — exatamente o perfil de seus
clientes. Quando um executivo como Stef-
fens, que começou como estagiário aos 16
anos e fez toda a carreira na empresa, vi-
sita um potencial cliente, ambos falam a
mesma língua e compartilham de uma rea-
lidade parecida. Não há aquele discurso
recheado de pretensos termos em inglês e

jargões que fazem mais sen-
tido ern Wall Street do que
pelo interior do Brasil. E o
desafio de tantas companhias
que usam seus sistemas —
adotar uma gestão profissio-
nal e preparar-se para com-
petir internacionalmente —
são exatamente os mesmos
esforços da Datasul. como
mostrou sua entrada na Bo-
vespa. Na atual encruzilha-
da daquela que já foi a maior
fornecedora de ERP do país,
esse talvez seja o único ca-
minho óbvio a seguir. •
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