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Com oito aquisições ao longo de 2007, não se pode negar que a Datasul, 

multinacional brasileira que desenvolve aplicações de gestão empresarial, 

ganhou uma estratégia de mercado agressiva. Adquiriu carteiras, entrou em novos nichos, 

consolidou-se no México e na Argentina e desembarcou no Chile e na Colômbia. Mas o 

movimento que certamente lhe trará melhores recordações no futuro é o investimento de US$ 

850 mil num novo data center de 700 m2, com capacidade para 4 mil servidores e capaz de 

atender 16 mil usuários simultaneamente. 

 

Entrou no negócio das telecomunicações? De jeito nenhum. Só se somou ao pelotão crescente 

de empresas que apostam em que a internet será a plataforma que reaquecerá o por si só 

competitivo mercado dos aplicativos de gestão empresarial, mediante o que se denominou 

Software como Serviço (SaaS na sigla em inglês). E não por casualidade. “O SaaS acelera a 

implantação de soluções, reduz o time to market e os custos ao gerar escala – inibindo assim 

as barreiras de entrada nas pequenas empresas –, e pode trazer melhores margens”, diz em 

Nova York Gustavo Pires Oliveira, analista do setor tecnológico do Citigroup. 

 

Com tantas promessas, a Datasul, presidida por Jorge Steffens, contratou a plataforma de 

desenvolvimento da Salesforce, referência mundial do mercado SaaS, e desenvolveu uma 

prova piloto com um sistema de gestão de frotas ao qual seus usuários poderão ter acesso de 

qualquer dispositivo conectado à internet com o simples pagamento de uma assinatura por 

quantidade de usuários e disponibilidade quase imediata. Como o acesso é remoto, o cliente 

não precisa adquirir infra-estrutura ou sistemas operacionais, nem instalar e configurar 

softwares. Suas atualizações são feitas automaticamente pelo provedor, o que faz com que os 

custos totais de aquisição caiam. Quanto? De acordo com a Datasul, 30%; “até 60%”, segundo 

Marcelo Galperín, CEO da Virtual Company Services, parceiro da Salesforce para o Cone Sul 

com base em Buenos Aires. 

 

Com isso, pode-se abrir o imenso mercado das pequenas empresas que até agora não tiveram 

acesso aos sistemas que incorporam teoricamente as melhores práticas: mais de 5 milhões de 

pequenos negócios no Brasil e 3 milhões no México, considerando apenas os maiores 

mercados da região.“Sem dúvida é um mecanismo democratizante, embora grandes 

corporações não tenham tido dúvida em adquiri-lo”, diz Galperín, cujos clientes vão de 

pequenos negócios à gigante Nestlé.   

Este ano, o mercado SaaS latino-americano cresceu 43%, atingindo US$ 193 milhões, 

segundo estimativas da consultoria IDC. E ainda que esses números sejam enganosos, já que 

o ponto de partida é muito reduzido, os cálculos para o mercado global não são menos 

promissores: para a Gartner, o crescimento será de 22% ao ano, muito mais  que os 9% 

estimados para o mercado de informática em geral. 

 

Mas em que o SaaS mudou o velho modelo do Aplication Service Provider (também uma 

provisão remota que a própria Datasul oferece desde 2000, mas que representa apenas 5% de 

sua carteira de clientes)? Ele permitiu “um amadurecimento do mercado e um incremento da 

confiança das empresas”, diz o argentino Gustavo Viceconti, CEO da NeuralSoft, empresa de 

Rosário que apostou fortemente em levar seu ERP, o Presea, a um modelo de provedor de 

serviços.  

 

Pelo lado da comercialização, o sistema ASP contemplava o aluguel de hardware e de licenças 

 



de software separadamente, o que se transformou numa única assinatura. Na dimensão 

técnica da qualidade, o custo das telecomunicações baixou abruptamente, e o desenvolvimeto 

de padrões abertos promete facilidade para migrar dados de um provedor para outro. 

 

A competitividade manda 

Do lado das empresas desenvolvedoras as mudanças não foram menores. “Criou-se uma nova 

arquitetura de processamento, uma combinação de múltiplos servidores, o que permite atender 

uma enorme quantidade de usuários simultaneamente, gerando economias de escala”, explica 

Galperín. Também foram simplificados os ajustes das aplicações às necessidades: elas são 

operadas remotamente e ficam disponíveis para terceiros que requeiram os mesmos serviços. 

E reduziu-se a necessidade de técnicos para a implantação. “Só precisamos de 1/8 dos 

recursos do sistema tradicional”, exemplifica-se na Virtual Company Services.  

 

“Sem dúvida, o SaaS é uma tendência e pode ser visto como oportunidade”, avalia em 

Córdoba Martín Sola, gerente geral do Grupo Prominente, enquanto joga com seu celular em 

que corre o Pectra, primeira aplicação de Business Process Management a se somar a essa 

tendência. “A pergunta é: o que vai acontecer quando chegarem ao SaaS marcas como 

a  SAP, com todo o seu respaldo internacional?”, dispara. 

 

De fato, a SAP lançou, em setembro de 2007, o Business ByDesign, produto SaaS para 

complementar sua oferta para as pequenas empresas. A líder mundial de ERP não tem em 

seus planos imediatos entrar na oferta de Business One e All in One, seus bem-sucedidos 

produtos voltados aos pequenos empresários. 

 

A Microsoft, por sua vez, está investindo em 24 data centers ao redor do mundo para levar 

suas aplicações da marca Live aos produtos pessoais e On Line corporativo. “Com um forte 

reconhecimento aos que já investiram em licenças”, esclarece Alejandro Villanueva, gerente de 

Programas de Estratégia da Microsoft América Latina. Entre os primeiros produtos corporativos 

do gigante de Seattle a ganhar mercados figuram o Exchange e o Share Point – com 

expectativa de chegar à região daqui a 18 meses –, mas com o tempo se somará a eles toda a 

sua gama de ofertas.  

 

A Oracle talvez seja o player mundial mais persistente nessa área. Com ofertas on demand 

desde 1999, chegou a montar aplicações especialmente dirigidas ao mercado latino-

americano, mas a oferta ainda mantém uma presença marginal em seu giro de negócios, 

garante um parceiro da empresa em 14 países da América Latina. 

“Para empresas emergentes como a Datasul, talvez os world class sejam a maior ameaça. Mas 

elas têm tempo e as circustâncias favoráveis para investir e ganhar espaço e produtividade”, 

afirma Gustavo Oliveira, do Citigroup, comprovando o potencial do SaaS. 
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