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Pesquisa do MIT conclui que o setor brasileiro de software não deixa nada a desejar a ícones como 
os mercados chinês e indiano. Por outro lado, a burocracia e a falta de incentivos à exportação 
aparecem como obstáculos ao crescimento externo  

 Uma pesquisa realizada pelo MIT (Massachussets Institute of Technology) ao longo dos últimos 
dois anos deve servir como uma injeção de ânimo para as software houses brasileiras. Divulgado 
em Brasília, no dia 20 de março, o estudo mostra que o atual estágio da indústria nacional não 
deve nada aos seus concorrentes externos.  

Ao contrário, em alguns aspectos o mercado brasileiro mostra-se mais competitivo que o indiano 
e o chinês (outros dois analisados pelo estudo). Um exemplo: a pesquisa indica que, comparando-
se a estes dois mercados, o Brasil encontra diferencial na flexibilidade e criatividade de suas 
empresas, na sofisticação de seus mercados-alvo e em sua presença agressiva no mercado de 
produtos.  

Os índices de desempenho não foram detectados por acaso. De acordo com o instituto norte-
americano – que contou com o auxílio da Softex para realizar a pesquisa por aqui – o mercado 
brasileiro rivaliza em vendas com o chinês e indiano. Foram US$ 7,7 bilhões em vendas em 2001, 
contra US$ 7,9 bilhões (China) e US$ 8,2 bilhões (Índia). Além disso, a participação do software 
no PIB (Produto Interno Bruto) passou de 0,27% para 0,71% na década de 90 e o setor ocupa 
hoje dois terços do mercado local de Tecnologia da Informação.  

Pode parecer pouco, mas este crescimento elevou o número de empresas de software de 4,3 mil 
em 1994 para 5,4 mil em 2000. Só para se ter uma idéia, o número de empregados no setor de 
TI cresceu, no mesmo período, de 112 mil para 167 mil, sendo 158 mil apenas na indústria de 
software.  

Envolvimento  

Se o setor vem ganhando força, como explicar que as exportações brasileiras de software estejam 
na casa de US$ 100 mil, contra US$ 400 mil da China e cerca de US$ 4 bilhões da Índia? O estudo 
do MIT é claro em apontar que as maiores fraquezas locais estão na existência de uma estrutura 
de regulamentação e política adversas ao desenvolvimento da indústria – em especial o ‘custo 
Brasil’ – e a ausência de estímulo às exportações.  

Além disso, constata-se também que, em serviços, as empresas nacionais não possuem desnível 
salarial equivalente ao da Índia para competir no segmento de baixo valor agregado. Seria uma 
boa notícia, não fosse a pequena dimensão das empresas nacionais e sua insuficiente capacitação 
de processo, o que limita sua capacidade de estabelecer relações com potenciais clientes 
internacionais.  

Mais que isso, o estudo aponta como principal fator a inexistência de um verdadeiro envolvimento 
da maioria das software houses nacionais na comercialização de seus produtos no exterior. A luz 
no fim do túnel fica por conta da percepção de que nos últimos anos o mercado brasileiro tem 
visto o amadurecimento de algumas empresas, tanto do ponto de vista tecnológico quanto 
comercial, o que começa a marcar o surgimento das primeiras experiências internacionais.  

Um bom exemplo de oportunidade bem aproveitado é dado pela K2 Solutions, software house 
especializada no mercado financeiro.  



Orestes Hypolito, CEO da empresa, lembra que a empresa recentemente começou a trabalhar no 
mercado japonês. “Somos focados no mercado financeiro, com expertise em mainframe, que é 
um equipamento ainda muito utilizado por lá”, diz.  

De todo modo, Hypolito reconhece que a experiência veio antes do planejado. “Não é uma ação 
coordenada, mas oportunidades que o mercado nos oferece. Pelo nosso planejamento, não 
investiríamos no mercado externo antes de conquistar o primeiro nível da certificação CMM, o que 
só vai acontecer no fim do primeiro semestre”, confessa.  

No caso da K2, a entrada no mercado japonês se deu por uma característica peculiar da empresa. 
“Metade do nosso quadro é formado por nisseis e boa parte deles fala e escreve japonês. Com os 
profissionais indianos, toda a comunicação tem que ser feita em inglês”, diz, lamentando a falta 
de uma política mais efetiva do governo federal.  

Velhos de guerra  

Se a K2 inicia-se agora no mercado internacional, outras empresas de maior porte, como a 
Microsiga e a CPM, podem mostrar o caminho das pedras para seus pares locais. A primeira atua 
no mercado externo – especialmente na América Latina – desde 1997 e conquistou, em janeiro, 
seu 105º cliente internacional.  

“Há um espaço imenso para a tecnologia brasileira lá fora. Nossa flexibilidade é muito bem vista, 
já que não obrigamos o cliente a adaptar-se aos nossos produtos, e sim o contrário”, afirma José 
Rogério Luiz, vice-presidente de pensamento estratégico e financeiro da Microsiga.  

Com 2% de seu faturamento oriundo de contratos externos, o executivo prevê que, em 18 meses, 
este percentual deve saltar para algo em torno de 9% a 10%, chegando a cerca de 30% em cinco 
anos. Apesar dos resultados, o executivo afirma que o mercado, e o governo, precisam mudar.  

“Os primeiros precisam deixar as características técnicas de lado e formar interlocutores de 
negócios. Do lado público, não temos hoje uma política de incentivo às empresas nacionais. O 
novo governo tem dado sinais positivos, mas ainda não encontramos um canal de discussões”, 
afirma.  

Quem também cobra participação maior, tanto do poder público como das indústrias do setor, é 
Ricardo Asse, gerente de novos negócios da CPM. “Falta congregar as indústrias em uma 
estratégia de marketing que venda o Brasil como centro de tecnologia”, ressalta, lembrando que, 
para isso, há dois caminhos: ou por meio de políticas públicas ou através de associações de 
classe.  

Enquanto a união não vem, a CPM – que hoje conta com escritórios nos Estados Unidos, Chile e 
Argentina – pretende colocar em operação, em 2003, uma estratégia mais agressiva de atuação 
internacional. “Vamos para os Estados Unidos com foco no mercado de fábricas de software e 
desenvolvimento de processos”, diz. A estratégia começa por aí, mas nos próximos dois anos 
deve atingir também a Europa e a Ásia, nesta ordem.  

Robusto por natureza  

O mercado brasileiro de software:  

- vendeu US$ 7,7 bilhões em 2001  
- representa 0,71% do PIB nacional 
- ocupa 2/3 do setor de TI 
- conta com 5,4 mil empresa (2000) 



- emprega 158 mil pessoas (2000) 
- exportou cerca de US$ 100 mil  
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Movimentação à vista 
Conscientes das reclamações dos empresários, órgãos como a 
Softex e a Secretaria de Política de Informática do MCT (Ministério 
da Ciência e Tecnologia) preparam seus planejamentos para este 
ano. O primeiro tem concentrado suas ações na formação de 
missões internacionais, com o claro objetivo de mudar a imagem do 
País no exterior.
“Nossas expectativas são boas, pois há pessoas na Sepin, como 
Arthur Nunes, que entendem nossos pontos fortes e fracos e nossa 
esperança é que o governo compre esta idéia”, diz Fábio Pagani, 
diretor de assuntos internacionais da Softex, lembrando que o 
planejamento da entidade de previsão de ações até abril. “Também 
utilizamos recursos públicos. Depois disso, não sei como será”.
No que depender de Francelino Grando, responsável pela Secretaria 
Tecnológica Empresarial, as esperanças de Pagani devem se 
concretizar. “Estamos envolvendo nossos principais embaixadores 
para apoiar o MCT em missões ao exterior, especialmente em nichos 
específicos”, diz, revelando 
que a primeira missão acontece em maio, com destino aos 
Estados Unidos.
Outra iniciativa – esta em conjunto com o Ministério da Indústria, 
Desenvolvimento e Comércio - em estudo é a abertura de escritórios 
nos principais mercados mundiais, que devem servir como base para 
empresas brasileiras. “Já temos alguns em estudo, mas não vamos 
mencionar agora para não gerar expectativas”, afirma. 
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