
Para reforçar negócios no exterior, Datasul abre franquias na Colômbia  
João Luiz Rosa 
 
A Datasul, uma das maiores companhias brasileiras de software para gestão empresarial e 
aplicações de negócios, decidiu reforçar seu processo de internacionalização com a abertura de 
três franquias comerciais na Colômbia: duas na capital Bogotá e a terceira na cidade de Medellín.   
 
O movimento é resultado de um plano estratégico concluído em novembro do ano passado. "Em 
2007, realizamos duas missões comerciais à Colômbia e mais de 20 reuniões com autoridades (do 
país), empresas do setor e clientes potenciais", diz Jean Carlo Klaumann, diretor de novos canais 
da Datasul para a América Latina. "A previsão é abrir mais duas franquias no ano que vem, uma 
em Cali e outra em Barranquilla."   
 
A Colômbia é o quinto maior mercado da região, com participação de quase 5% do bolo latino-
americano, calculado em US$ 1,1 bilhão por ano, diz Klaumann. Nos primeiros lugares vêm Brasil 
(45%), México (26%), Argentina (7%) e Chile (6%). A velocidade de crescimento dos negócios na 
Colômbia, porém, tem sido mais rápida que em alguns desses mercados, o que torna o país 
atrativo, justifica o executivo. A Datasul estuda até a instalação de uma franquia de 
desenvolvimento de software na zona franca de serviços.   
 
Há outros pontos que chamaram a atenção da companhia. O governo colombiano instalou 20 
zonas francas para atrair o investimento estrangeiro, incluindo uma área específica para 
prestadores de serviços. A expectativa da Datasul é tornar-se uma fornecedora das empresas que 
estão chegando, atraídas pelos subsídios. Facilita o trabalho a fragmentação do mercado local de 
software. A Colômbia apresenta um grande número de concorrentes, mas em geral os 
competidores são empresas muito pequenas, sem fôlego para fazer investimentos ambiciosos em 
pesquisa e desenvolvimento, diz Klaumann.   
 
As três novas franquias foram formadas por empresas de software colombianas e funcionarão sob 
a marca Datasul, vendendo exclusivamente produtos da empresa. As operações começam com 30 
funcionários.   
 
No ano passado, a Datasul investiu R$ 8 milhões em seu processo de internacionalização. A 
companhia também tem fez várias aquisições para fortalecer seu negócio em um mercado cuja 
disputa no Brasil é acirrada. Ontem, a rival Totvs apresentou o Totvs up, um modelo que prevê 
itens como contratação, treinamento e implantação dos programas via internet, pelo computador 
ou até pelo celular.   
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