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uando a crise
econômica mundial
começou a se
desenhar, a
necessidade das
corporações em

repensar seus investimentos
apontava para o modelo de software
como serviço, o SaaS, como opção
aos novos orçamentos, muito mais
enxutos. Embalada pela premissa de
não demandar um grande aporte de
capital inicial, a modalidade passou a
ser considerada corno a "salvação
da lavoura" em tempos de crise.
Coincidência ou não, vários anúncios
de novas soluções no modelo foram
feitos nos últimos meses,
encabeçados pela IBM, que
apresentou seu LotusLive, um
conjunto de serviços de colaboração
baseado em cloud computing e
oferecido como SaaS.

A aposta ganhou ainda mais
fôlego, com a nova previsão para o
segmento, feita pela IDC, mostrando
que a crise econômica mundial vai
realmente acelerar as vendas de
soluções "as a service". O
crescimento mundial previsto para
2009, que era de 36%, passou para
:40,6%, porque, segundo revelou a
pesquisa, as empresas devem
buscar meios mais simples de
contratar serviços, ao mesmo tempo
em que os fornecedores vão se
apressar em desenvolver novos
produtos para obter fontes de receita
recorrentes. A IDC previu ainda que

73% das empresas norte-americanas
estarão usando ao menos um
software entregue no modelo de
serviço até o final deste ano.

Apesar do otimismo em torno do
tema e dos benefícios financeiros da
entrega "as a service7', em princípio
independentemente do porte da
empresa, aqui no Brasil, ainda há
resistência das grandes corporações
em adotá-la. Para cada tipo de
serviço, as barreiras variam, mas o
fato de as informações ficarem
armazenadas fora das empresas,
além das limitações de customização
da maioria dos softwares entregues
no modelo SaaS, são ainda os
maiores entraves para a sua difusão
no País.

Ainda assim, observa-se o
ingresso cada vez maior de novos
players nesse mercado, que
investem no desenvolvimento de
produtos e planos de negócio mais
adequados à nova demanda. Vale a
pena? Se depender do que diz o a
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Gartner, sim. Para a consultoria, que
identificou as 10 tendências em TI
para os próximos quatro anos, pelo
menos um terço das aplicações de
negócios serão contratadas no
modelo SaaS.

Entre as empresas que
demonstram acreditar nessa aposta
está a SÃS Brasil, cujas iniciativas
previstas para 2009 incluem o
lançamento de uma série de
soluções na modalidade, com
acesso pela internet, por meio de
assinatura. A primeira, que será
colocada no mercado a partir de
abril, é um aplicativo para automação
de campanhas de marketing.
"Escolhemos esta solução porque
pode ser adotada por empresas de
portes e mercados variados, uma
vez que atende a um departamento
que existe em todas as
corporações", explica Márcio Dobal,
presidente da SÃS Cone Sul.

Embora concorde que o modelo
SaaS está mais relacionado às
pequenas organizações, o executivo

buscando a Info Buíld, empresa de
BI representante da Information
Builders no Brasil, que se prepara
para colocar no mercado o seu

MERCADO: PREVISÃO DE CRESCIMENTO MUNDIAL
PARA 2009 SALTOU DE 36% PARA 40,6%

afirma que este não será o alvo da
SAS, que continua sendo as grandes
corporações. "Para nós, o modelo
terá utilidade para a implantação de
projetos-piloto, uma vez que permite
que a empresa teste as soluções
sem grandes investimentos iniciais.
Mas o passo seguinte é a
customização", declara.

O caminho difere do que está

software como serviço, e enxerga as
pequenas empresas como maior
filão. O diretor de novos negócios da
Info Build, David Fernández, justifica
a escolha, explicando que "nas
médias e grandes a postura em
relação ao SaaS é de curiosidade,
mas há uma grande resistência por
ser necessário 'tirar de casa' as
informações dos seus bancos de

dados". Já nas pequenas, segunde
ele, a aderência é bem maior,
principalmente pelos baixos
investimentos iniciais em
infraestrutura e gestão. "Na maioria
desses negócios, as áreas de TI são
muito enxutas e desempenham
várias funções. A gestão de BI
tradicional implicaria ou em
contração ou em sobrecarga das
pessoas", diz o executivo. Além
disso, ele explica que as pequenas
empresas demandam sistemas
menos complexos, pois suas
necessidades são mais simples, o
que faz com que o software como
serviço possa ser mais básico e,
portanto, acessível.

Para a McAfee do Brasil, que
atua no País com a solução McAfee
Total Protection Service, as
pequenas e médias empresas e os
consumidores domésticos
representam o grande mercado de
entrega como serviço. Neste último,
o SaaS representa 90% das vendas.
Já no mercado corporativo, apenas
15% das vendas estão baseadas no
modelo. "As médias e grandes ainda
fazem questão de comprar o próprio
software e fazer a gestão da
segurança", explica Márcio Lebrão,
presidente da McAfee do Brasil.
Ainda assim, ele prevê um aumento
da parcela do SaaS, que deve
chegar a 20% até o final do ano.
"Vamos dar um foco maior nas
pequenas e médias, e com isso
aumentaremos a fatia do SaaS,
que é a melhor alternativa para
esse mercado".
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