
PAULO PEREIRA: PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS NO EXTERIOR, COMPETITIVIDADE NOS

CUSTOS E SOLUÇÕES COMPLETAS PARA OS CLIENTES FAZEM O SUCESSO DA AUDACES

sileiras de tecnologia da informação já
conseguiu furar a barreira e conquistar
clientes no exterior. Elas driblaram a falta
de imagem de "país tecnológico" que o
Brasil enfrenta, com softwares e servi-
ços de qualidade criados por profissio-
nais criativos e competentes na área em
que atuam. Por isso são peças essenci-
ais dentro da política industrial do Go-
verno Federal, que elegeu a área como
um dos quatro setores prioritários e in-

veste para não perder a janela de opor-
tunidade que se abre no mercado mun-
dial. "Os americanos e europeus viram
que é preciso economizar ainda mais, e
necessitam de softwares correlatos e
desenvolvimento de soluções para ne-
gócios, coisas que agreguem valor aos
seus negócios", diz Ricardo Saur, dire-
tor-executivo da Associação Brasileira
de Empresas de Software e Serviços para
Exportação (Brasscom). Essas empresas
pioneiras já têm conhecimento de como
funciona o mercado e servirão de âncora
para as mais inexperientes. Unidas, ga-
nharão escala para atender à demanda de
negócios existente.

Uma das mais experientes é a Data-
sul, de Joinville (SC), presente no mer-
cado externo há 11 anos e há 26 anos
no Brasil. Atualmente a empresa de soft-
wares na área de gestão possui negóci-
os em toda a América do Norte e Cone
Sul, além de avaliar possíveis operações
em médio prazo no Chile. Segundo Jou-
ber Ferreira, gerente de Operações In-
ternacionais, a entrada no mercado ex-

terno envolve um processo de conheci-
mento de mercado e adaptação de pro-
dutos. Em 1999, 1% da receita da com-
panhia vinha dos negócios internacio-
nais, e hoje eles representam 3% do fa-
turamento total, que em 2003 fechou em
R$ 245 milhões, 25% a mais do que em
2002 - para 2004 a expectativa é de 20%
de crescimento. "Foi investido muito no
aprendizado da cultura e no desenvolvi-
mento de clientes-referência nesses pa-
íses, o que é um ponto de fundamental
importância na inserção em novos mer-
cados", explica.

A meta da Datasul é chegar ao final
de 2005 com a área internacional ren-
dendo o equivalente a 5% da receita
total, e os países onde ela já opera são
o foco, com ênfase no mercado latino-
americano. Uma das estratégias é atu-
ar na base nacional de clientes, em tor-
no de 2 mil empresas, sendo que mais
de cem delas mantêm operações no
México - onde 80% das pequenas e
50% das médias empresas ainda não
possuem sistema de gestão empresari-
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al - e na Argentina, e estão expandindo
a atuação e padronizando o sistema de
ERP em toda a América Latina. São os
casos do grupo americano GE Plastics
e da Gestamp, que utilizam soluções
Datasul no Brasil, na Argentina e no Mé-
xico. A companhia também trabalha
com o maior número possível de pes-
soas do local, por causa da questão
cultural e da proximidade com os cli-
entes. Outra estratégia é estar mais pre-
sente na mídia argentina, para aumen-
tar mind-share, em parceria com sete
novos distribuidores daquele país.

Davi contra Golias
Algumas empresas já possuem uma

participação expressiva da receita in-
ternacional no seu faturamento total. Na
Audaces Automação, de Florianópolis
(SC), por exemplo, esse índice chega
a 20%. "O objetivo é atingir 50%, mas
não há um prazo definido para isso",
informa Paulo Pereira, gerente de De-
senvolvimento. A empresa desenvolve
um software para a feitura do molde
de roupas e aproveitamento melhor do
tecido (montagem do mapa de corte).
Ela mantém distribuidores em toda a
América do Sul, menos Paraguai e
Guianas, no México e no Egito, além
de contratos nos Estados Unidos e na
Espanha, e negociações ainda em aberto
na Lituânia, índia, Guatemala e Hon-
duras. Conta a seu favor o fato de de-
senvolver um produto com qualidade
igual ou superior à dos concorrentes,
todas empresas grandes e estrangeiras
com mais tempo de mercado, e pela

metade do custo. A Audaces foi criada
em 1992 e passou a explorar o nicho
de confecções a partir de 1996. Desde
2002 também produz um plotter (im-
pressora) jato de tinta, que proporcio-
na manutenção menor e qualidade e ve-
locidade de impressão maiores, o que
lhe permite vender uma solução com-
pleta (hardware e software).

A estratégia da Audaces é partici-
par das três principais feiras do setor,
que ocorrem de três em três anos: no
ano passado a IMB, na Alemanha, nes-
te ano a Spesa, nos Estados Unidos, e
no ano que vem a Jiam, no Japão. Nes-
ses eventos a empresa busca distribui-
dores, pois também faz parte da sua
estratégia trabalhar com parceiros lo-
cais, principalmente pela questão da
venda e pós-venda. Onde ela já tem dis-
tribuidores, participa em conjunto de
feiras locais, com o foco na conquista
de clientes e na fixação da marca. Isso
tem sido feito com freqüência na Ar-
gentina, na Colômbia e no México. Em
setembro a Audaces vai para uma feira
na China, não como expositora, por cau-
sa dos custos, mas para conhecer o
mercado e iniciar contatos com possí-
veis distribuidores. "Falta apoio públi-
co; todas as despesas são custeadas pela
própria empresa", reclama Pereira.

Quem está na luta para recuperar
mercado internacional é a Paradigma
S.A., de Florianópolis, que em 2002, um
ano após iniciar as operações no exteri-
or, tinha 30% de seu faturamento origi-
nado fora do país, mas em 2003 viu esse
percentual ser reduzido bruscamente.
"Neste ano, pelo contrário, o cenário
está muito mais atraente, e dentro de



dois a três anos pretendemos que a par-
ticipação internacional seja de 20% a
30% da receita total", diz Gerson Sch-
mitt, presidente do Conselho de Admi-
nistração. Uma delegação chinesa visi-
tou a empresa para conhecer projetos
de governo eletrônico e dois contratos
estão em andamento na América Latina,
além de negociações na Europa. "É um
trabalho lento, e nós vamos batalhar mui-
to para chegar lá; não se conquista mer-
cado só porque se quer, tem que ter pos-
tura, consistência, continuidade, formar
parceiros externos, criar uma imagem e
credibilidade dos produtos."

Interação universidade
e empresa

A DBA Engenharia de Sistemas, do
Rio de Janeiro (RJ), só entrou no merca-
do externo depois de montar um projeto
consistente: o Offshore Delivery Center.
Tudo começou com pesquisas de mer-
cado em 1999 e a definição do mercado-
alvo no ano seguinte. As opções aponta-
das no estudo eram os Estados Unidos e
a Europa, e as principais concorrentes
da empresa brasileira, as indianas. A es-
colha foi o mercado europeu, e o país
base a Alemanha. "Escolhemos um cam-
po mais favorável na área de línguas e
uma região que nos beneficiasse em ter-
mos de compatibilidade cultural; o Brasil
é uma das paixões dos alemães", justifi-
ca Danilo Meth, presidente da DBA. O
segundo passo foi obter algumas meto-
dologias e tecnologias de classe mundial,
como a certificação CMM, conquistada
ainda no ano 2000. Agora a empresa par-
ticipa de um consórcio com a universi-
dade americana Carnegie Mell e o Insti-
tuto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Gra-
duação e Pesquisa de Engenharia da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (Co-
ppe/UFRJ), entre outros, para o desen-
volvimento de uma nova certificação para
empresas prestadoras de serviço na área
de tecnologia da informação, mais espe-
cífica para outsourcing.

O terceiro pilar é uma forte integra-
ção entre empresa e escolas. A DBA
está construindo um prédio dentro dos
limites da UFRJ, para onde vai transfe-

rir a sede da companhia,
com l ,2 mil funcionári-
os. Metade das instala-
ções será ocupada por
eles, e a outra será utili-
zada em uma parceria
com a instituição, o
Offshore Delivery Cen-
ter. "Esse é o conceito
do projeto como um
todo; é assim que a DBA
vislumbra o mundo da
exportação de soft-
wares", diz Meth. Atu-
almente a renda interna-
cional da empresa repre-
senta cerca de 3% do
faturamento total.

Um pouco mais re-
cente é a participação da
Execplan no mercado in-
ternacional, iniciada em
2003. No primeiro se-
mestre foi instalado um
distribuidor em Portugal,
que atua em toda a Pe-
nínsula Ibérica, e depois
surgiram novos parceiros na Itália, no
Chile e na Colômbia. A Execplan não atua
diretamente, mas sempre por meio de dis-
tribuidores locais. Primeiro, porque as
empresas locais não confiam em quem
não esteja presente lá. E implantar uma
unidade própria em território estrangei-
ro, além do alto custo, não garante a con-
fiabilidade do comprador, pois, como a
empresa seria nova no local, poderia ser
confundida com um aventureiro. "Essa
é a mesma prática das grandes empresas
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internacionais, e eu simplesmente não
quero reinventar a roda", comenta Antô-
nio Augusto, presidente da Execplan. Os
mercados prioritários para a empresa no
exterior são os Estados Unidos e o Cana-
dá (pelo tamanho), a Europa (apesar de
ser preciso posicionar o produto no idio-
ma de cada país) e a América Latina.

Conhecimento de causa
A CPM, do Rio de Janeiro, montou

há um ano uma empresa em Nova York



- os Estados Unidos são o foco de sua
expansão internacional-, com presidente
selecionado na região e experiência no
mercado de outsourcing. Neste perío-
do, uma série de pequenos contratos foi
iniciada. "É uma prática comum nesse
setor, primeiro testar as empresas antes
de fechar grandes contratos", explica
Ricardo Saur, diretor de Global Soluti-
ons. As vantagens competitivas da CPM
são o know-how e a tecnologia de ponta
na área em que atua, transações finan-
ceiras. "Quando mandamos uma pro-
posta de determinado serviço, e funda-
mentamos a proposta com uma série de
afirmações que mostram conhecimento
de causa, aí a gente sai na frente dos
indianos, e é assim que estamos ganhan-
do contratos. O que pesa não é o preço,
é conhecimento."

Essa é também parte da estratégia
do Brasil para ganhar o mercado exter-
no de softwares e serviços de tecnolo-
gia da informação. Por isso foram elei-
tas algumas áreas em que as soluções
brasileiras são referência internacional
- financeira, e-gov, gestão, saúde, se-
gurança e telecomunicações - e foca-
dos os mercados onde há demanda por
isso: Estados Unidos, Alemanha, Chi-
na, Japão, Argentina, Chile, Espanha e
França. Também são potenciais mer-
cados os Emirados Árabes, Dubai,
México, Rússia e Angola. A Agência
de Promoção de Exportações do Brasil
(Apex Brasil) vai concentrar todas as
suas ações em um único projeto, o Pro-
jeto Setorial Integrado do Software
(PSI-SW), em parceria com a Socie-
dade Softex. "Assim evitamos desper-
dícios de recursos humanos e finan-
ceiros e duplicação de ações, e pode-
mos melhor coordenar a participação
em feiras e trabalhar a questão da di-
vulgação da imagem 'Brasil tecnológi-
co'", diz Renata Sanches, gerente de
Projetos de Tecnologia da Informação.
O PSI-SW, previsto para começar em
janeiro de 2005, já conta com 86 em-
presas e permanecerá aberto a novas
adesões. "O objetivo é criar sinergia,
fazer ações que sirvam para todas as
empresas ou para o maior número pos-
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sível delas, em grupos, para ganhar-
mos em escala", completa Gláucia Crit-
ter Chiliatto, gerente da Softex.

O ganho de escala é necessário por-
que mesmo as maiores empresas naci-
onais do setor aqui no Brasil, juntas,
no exterior, mal representam uma mé-
dia empresa. Então a estratégia é se unir
e cooperar lá fora, e algumas das prin-
cipais companhias já se mobilizaram e
criaram recentemente a Associação
Brasileira de Empresas de Software e
Serviços para Exportação (Brasscom).
A entidade tem discutido com o gover-
no formas de ampliar a capacitação em
inglês de negócios, melhorar a estrutu-
ra tributária e aperfeiçoar os mecanis-
mos de exportação de softwares e ser-
viços e de financiamento das empresas
do setor, além de parcerias para a rea-
lização de estudos de mercado. "Cada
empresa tem que fazer seu trabalho de
casa, mas também tem que participar
de todos os movimentos internos de
projeção da imagem do país", conside-
ra Danilo Meth, da DBA.

O caminho já está aberto e as em-
presas brasileiras sabem como chegar
lá fora. Mas assim como o Brasil, ou-
tros países também são candidatos a
essa vaga. Competência para disputá-
la, já foi provado que os brasileiros têm.

O que não pode acontecer é perder o
tempo de janela de oportunidade. "Se
você embarcar na canoa na hora certa,
você pega a onda; se você embarcar
na hora errada, ou não sobe ou ela cai
em cima de você. Estamos exatamente
sobre a janela de oportunidade, que é
de 2004 para 2006, e, se não estabele-
cermos a reputação de exportadores de
softwares e serviços de tecnologia da
informação até o final do ano que vem,
adeus!", salienta Ricardo Saur, diretor-
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