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Empresa de software também planeja ampliar atuação no exterior  
 
Para alcançar a meta de 20% de crescimento em 2003, a Datasul decidiu investir em novas 
soluções, principalmente no segmento de relacionamento com o cliente (CRM). A estratégia será 
comandada pelo novo diretor-executivo da empresa, Jorge Steffens, apresentado ontem na 
abertura do Planeta Datasul 2003.  
 
Os focos de investimentos deste ano incluem ainda a exportação de soluções e a abertura de 
franquias em outros países. A empresa, que já possui parceiras nos Estados Unidos, no Canadá e 
no Uruguai, fechou um novo contrato na Argentina na semana passada e está em busca de um 
novo parceiro no México.  
 
A nova solução de CRM da Datasul foi dividida em oito módulos, que podem ser implantados 
separadamente, garantindo a otimização do processo de implementação - que pode durar apenas 
dois meses - e a redução de custos. "Ao acelerar a implementação do CRM, atendemos a 
necessidade das empresas de obter resultados com mais agilidade, proporcionando maior rapidez 
também do retorno do investimento", disse Renato Labbate, gerente geral de CRM da Datasul.  
 
Pequenas  
 
Neste ano, a empresa pretende continuar investindo também em soluções para as áreas de 
transportes, comércio, varejo e saúde. A novidade fica por conta da procura por parceiros em 
agribusiness. A Datasul, que já possui 2 mil clientes, espera conquistar de 100 a 200 novas 
empresas em 2003, baseando-se principalmente na venda da solução de CRM. Em 2002, foram 
103 clientes novos, a maioria de grandes empresas com faturamento anual de R$ 300 milhões ou 
mais.  
 
Apesar do foco nas grandes corporações, as pequenas e médias empresas, com faturamento 
anual de R$ 10 milhões a R$ 30 milhões, também despertam o interesse da Datasul. Para esse 
mercado, segundo o diretor de operações e novos negócios da desenvolvedora, Paulo Sergio 
Caputo, a principal estratégia, que já vem sendo aplicada, é a venda de soluções no modelo 
Application Service Provider (ASP), que alia os softwares de gestão empresarial à infra-estrutura 
de data centers.  
 
"Este é um modelo diferente da maioria dos existentes no mercado, pois agrega o serviço do data 
center à tecnologia de gerenciamento por um valor mensal cobrado por serviços prestados. Não 
há cobrança de licença de uso nem outros custos", explicou Caputo.  
 
O executivo informou que desde 2000 já foram investidos mais de R$ 4 milhões em ASP. Segundo 
Caputo, a Datasul já está em busca de novas parcerias com data centers para ampliar a clientela 
de pequenas empresas. A mais recente foi fechada com a .comDomínio no início deste ano.  
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