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Com possibilidades de economizar entre 30% e 40% em seus projetos de implantação de 
sistemas, empresas de todos os portes têm procurado cada vez mais no conceito de Software sob 
Demanda (Software as Service, SaaS) — aplicações que podem ser usadas de acordo com as 
necessidades das empresas — uma maneira de reduzir custos de manutenção de sistemas e 
investimentos em licenciamento e infra-estrutura.  
 
Segundo estudo da consultoria IDC , no ano passado o mercado de SaaS representou 21% dos 
gastos com outsourcing no País, atingindo um faturamento de US$ 233 milhões (ou R$ 556,8 
milhões pela cotação do dólar de ontem). A projeção é de um crescimento de pelo menos 23,5% 
ao ano até 2009, quando a receita desse mercado pode chegar a US$ 667 milhões (1,59 bilhão).  
 
“Os ambientes de Tecnologia da Informação (TI) das empresas têm se tornado cada vez mais 
complexos, com produtos de vários fabricantes que devem conversar entre si, e crescentes 
demandas por maior capacidade de processamento.  
 
Com isso, os gastos com licenças de software, gerenciamento e suporte de aplicações ficam cada 
vez maiores”, comenta Bruno Rossi, analista da IDC.  
 
Segundo ele, quando a empresa paga por essas soluções como um serviço, terceirizando sua 
gestão e pagando só pelo que ela realmente usa, ela ganha muito mais dinamismo. “A tendência 
é que principalmente as médias empresas adotem esse modelo, porque é uma forma muito mais 
barata de elas se manterem atualizadas e competitivas”, comenta Sérgio Lozinsky, líder da área 
de estratégia da IBM Business Consulting Services (BCS). De acordo com ele, o novo cenário de 
software como serviços levará à consolidação de empresas com ofertas de soluções completas, 
que permitam comodidade aos usuários e o estabelecimento de relações duradouras entre 
fornecedores e clientes. 
 
A IBM aderiu ao conceito de serviços de tecnologia sob a bandeira do On Demand (sob demanda) 
em 2002 acredita na expansão desse mercado como uma forma de melhorar os processos das 
empresas. “Por causa do dinamismo do mercado, elas têm de ter a capacidade de se adaptar 
rapidamente aos bons e aos maus momentos. Terceirizando o que não é seu foco de atuação, ela 
consegue dimensionar esse investimento nos momentos certos”, continua. Lozinsky destaca que 
sem ter de se preocupar com atualizações tecnológicas as empresas não se descapitalizam, e 
podem investir em áreas mais importantes, como a pesquisa e desenvolvimento de novos 
produtos, por exemplo. 
 
“O livro fiscal da empresa muda, deixa de existir o investimento e a desvalorização do que foi 
adquirido, e esse é um ganho muito importante”, comenta o gerente de desenvolvimento de 
Novos Negócios de software da Sun Microsystems , Jorge Medeiros. O executivo acredita que o 
conceito de software como serviço pode trazer uma “inclusão digital“ para médios empresários 
que hoje não têm condições financeiras para manter sua tecnologia sempre atualizada. A Sun já 
trabalha há três anos com o conceito de assinatura mensal com serviços adicionados para seus 
programas, conceito que está incluído na iniciativa de Utility Computing.  
 
A redução dos custos também é propagada por Jack Sterenberg, executivo responsável pela área 
de On Demand da Oracle do Brasil . “Um projeto de atualização de um sistema pode custar até 
duas vezes mais que a própria implantação inicial dele, o que torna difícil sua justificativa”, 
destaca. 
 
De acordo com o executivo, o On Demand da Oracle consegue reduzir em 60% o número de 
chamados de suporte técnico e acelerar em 50% a resolução de problemas.  
 



Investindo na estratégia de oferta sob demanda há cerca de cinco anos, a Oracle recentemente 
declarou “Guerra à Complexidade”, campanha que pretende tornar a arquitetura técnica das 
soluções oferecidas mais simples. ”Fazer o usuário ver a tecnologia de uma forma mais simples é 
o grande desafio da indústria para os próximos anos“, afirma o presidente da Oracle no Brasil, 
Sílvio Genesini. De acordo com ele, a forma de fazer isso é através dos serviços On Demand, que 
deixem o dono da tecnologia cuidar de todos os processos relativos ao funcionamento das 
aplicações. 
 
Com cerca de 13 mil usuários de On Demand no País, a Oracle acaba de fechar um contrato com 
o Grupo Abril para gestão do relacionamento com o consumidor (CRM). O aplicativo será 
processado do data center da Oracle nos Estados Unidos e será acessado por cerca de 500 
funcionários do call center da Abril a partir de julho do ano que vem. 
 
Salesforce 
 
Além das soluções dos grandes fornecedores, as empresas que planejam se beneficiar do uso do 
software como um serviço, podem utilizar o sistema da Salesforce.com. Disponível pela Internet, 
o CRM da companhia é personalizável, com custos a partir de US$ 65 por usuário ao mês. Com 
mais de 300 mil assinantes, o sistema já é utilizado por grandes companhias como AMD, 
MicroStrategy e Yamaha.  

 
 
Leia Mais 
 
Tecnologia da informação avança 
 
Segundo estudo da IDC, os gastos brasileiros com Tecnologia da Informação (TI) devem crescer 
cerca de 9% este ano, frente aos US$ 10,8 bilhões do ano passado. O desenvolvimento é 
influenciado, basicamente, por cinco fatores: a consolidação de empresas através dos processos 
de fusão — movimento que segundo a consultoria ainda deve se manter pelos próximos três 
anos; oferta de pacotes para o mercado de médias empresas; forte crescimento na adoção de 
soluções nos setores de Educação, Concessionárias Públicas, Serviços e Manufatura; e a grande 
demanda por aplicações de Finanças/Contabilidade, Gestão de Desempenho e Gestão de 
inventário. 
 
O perfil dos investimentos deve se manter em linha com o ano passado, onde 47% se destinaram 
à aquisição de hardware, 17% software e 37% em serviços. Segundo o analista Bruno Rossi, a 
tendência é que com a informatização do País, os gastos com hardware caiam e sejam 
suplantados pelas despesas com software e serviços. Ainda segundo a consultoria, das despesas 
empresariais com TI, cerca de 19% são para suporte e manutenção de aplicações. 
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