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A Datasul mantém a expectativa de crescer 20% este ano, mesmo admitindo que a meta 
estimada para o ano passado não foi atingida. Em 2002, o crescimento da empresa foi de 7%. A 
variação cambial e a eleição presidencial, justifica a empresa, prejudicaram o desempenho dos 
negócios.  
 
Para este ano, a Datasul aposta que CRM (Customer Relationship Management) e BI (Business 
Intelligence) vão impulsionar o crescimento da companhia, que também promete novas ações 
para soluções verticais.  
 
A meta é conquistar 100 novos clientes no Brasil até o final deste ano - praticamente o mesmo 
resultado de 2002. Entre janeiro e abril, a empresa fechou 40 contratos com corporações que vão 
desde pequenas até grandes. Atualmente, as empresas com faturamento superior a R$ 300 
milhões representam 14% do faturamento da Datasul.  
 
Jorge Steffens, que acaba de assumir o cargo de CEO (Chief Executivo Officer) da companhia, diz 
que apesar de desenvolver verticais específicos, a maioria dos clientes da Datasul ainda é formada 
por empresas de manufatura - 800 no total.  
 
Para ampliar a sua participação, a Datasul planeja criar soluções para novos mercados, entre eles, 
o setor de exportação que requisita uma modernização do parque de TI. em função disso, a 
empresa irá lançar produtos específicos para o segmento ainda este ano.  
 
Da mesma forma, existem estudos para desenvolvimento para o mercado agrícola, outro grande 
promessa de investimento este ano. Dentro dessa filosofia, a empresa anunciou, durante o 
Planeta Datasul 2003, evento realizado na capital paulista, o vertical para a gestão das 
transportadoras, bem como soluções de manufatura e calibração.  
 
A idéia é abrir espaço em empresas que atuam no ramo de transportes e, ainda, companhias que 
possuem as suas próprias transportadoras, como a Seven Boys, cliente da desenvolvedora de 
software.  
 
Enquanto a maior parte dos clientes da companhia encontra-se no setor manufatureiro e, 
consequentemente as franquias de distribuição possuem experiência na indústria, a Datasul criou 
uma franquia para atender os usuários do software de Recursos Humanos (que contém 15 
módulos).  
 
"Anunciamos nesta terça-feira, 06, a franquia de São Paulo, mas já existem outras três 
subsidiárias em operação localizadas em Londrina, Bahia e Rio Grande do Sul", informa Steffans.  
 
Miguel Abuhad, que continua na presidência do Conselho de Administração da Datasul, explica 
que a solução de RH - instalada em cerca de mil clientes - necessitava de uma abordagem 
diferenciada. "Antes, tínhamos franquias de distribuição especializadas na comercialização de 
software para manufatura. Por isso, criamos um time com experiência no assunto para melhor 
atender os usuários."  
 
Ainda de acordo com Abuhad, existe a possibilidade de formar parcerias com os seus concorrentes 
para comercialização do produto RH. "Isso não é oficial, mas pode ser uma realidade no futuro", 
declara.  
 
Quanto aos negócios fora do País, a companhia pretende retomar as vendas na Argentina e abrir 
um espaço para atuar no México. Hoje, os usuários argentinos são atendidos por uma franquia de 



desenvolvimento e localização do produto, que conta com um grupo de distribuição para suportar 
os atuais 18 clientes.  
 
No México, a companhia acaba de eleger um parceiro para RH e nos próximos meses pretende 
replicar o modelo adotado na Argentina. Atualmente, seis empresas mexicanas são usuários do 
pacote ERP( Enterprise Resource Planning) da Datasul.  
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