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Maturidade das fábricas de software brasileiras e qualidade dos produtos aguçam o apetite dos 
empresários nacionais, que começam a se fortalecer no mercado externo. 
 
Agora já não se pode mais alegar que é por falta de qualidade. O momento atual do 
desenvolvimento de software no Brasil é de muitas empresas alcançando a maturidade, que se 
traduz em melhores estruturas organizacionais, bons profissionais, preocupação com serviços e, 
principalmente, produtos de qualidade. Os clientes corporativos brasileiros já perceberam e fazem 
atualmente poucas distinções entre uma empresa que produz seus softwares aqui ou fora do país.  
 
O mais importante é a capacidade do produto de atender às necessidades específicas deles. Os 
softwares nacionais estão presentes mesmo nos maiores projetos, das maiores companhias. Um 
bom exemplo é o caso da Software Design, que tem 30 clientes entre os bancos brasileiros e 
participou diretamente no projeto do novo sistema de pagamentos brasileiros (SPB).  
 
Com o reconhecimento interno, um nível de qualidade que em muitos casos supera os produtos 
estrangeiros, e o baixo custo de produção em dólares, por conta da desvalorização do Real, existe 
agora um forte movimento e incentivos importantes para que as fábricas de software brasileiras 
passem a exportar seus produtos. É uma atuação que passa também por incentivos 
governamentais, e que está na pauta do governo eleito. Segundo o secretário de política 
tecnológica e empresarial do Ministério da Ciência e Tecnologia, Francelino Grando, está claro 
para o ministro Roberto Amaral que o software gerado no Brasil precisa ser privilegiado. Não 
como uma regalia, mas sim como privilégio, no sentido técnico. “Este produto deve ser 
considerado como estratégico no mercado interno brasileiro e no mercado externo”, diz o 
secretário.  
 
E, para alcançar isso, todas as atividades que incentivem a produção e difusão do software 
brasileiro devem ser utilizadas: da participação em feiras e em fóruns, passando pela difusão na 
mídia mundial, e até atitudes mais agressivas, como a defesa do “software engineering”. O 
secretário também garante que o governo brasileiro pretende defender a política de informática 
nacional nos diversos fóruns das organizações multilaterias, como a Organização Mundial do 
Comércio (OMC), Mercosul e ALCA – Associação de Livre Comércio das Américas.  
 
O diretor executivo do Instituto de Tecnologia de Software (ITS), Descartes de Souza Teixeira, 
acredita que a maior de todas as barreiras para o desenvolvimento nacional, uma vez que os 
produtos já têm qualidade comprovada, é conseguir o reconhecimento internacional. E isso 
significa, na prática, ser reconhecido nos Estados Unidos, já que o país representa cerca de 40% 
do mercado mundial, que está estimado em 80 bilhões de dólares. O Brasil, ao contrário da Índia, 
China, Israel, Irlanda e Hungria, não é visto como um “player” nesse mercado. A diferença de 
infiltração na competição internacional em relação às empresas indianas é gritante. Em 2000, o 
Brasil exportava 53 milhões de dólares em software contra 6,2 bilhões da Índia. A expectativa é 
aumentar em dez vezes esse número até 2005. “Não tenho dúvidas de que a falta de divulgação e 
de um esforço de marketing é nossa maior falha”, diz Teixeira.  
 
O país já tem vantagens qualitativas frente a muitos desses concorrentes globais. Para o vice-
presidente de operações da CPM, Maurício Minas, diferentemente da Índia e de outros países 
cujos produtos já foram concebidos para exportação, o Brasil tem um mercado interno grande. 
“Como o software brasileiro tem essa característica, o mercado acabou desenvolvendo um grande 
diferencial, que é a visão de negócios no processo”, defende o executivo.  
 
E a exportação pode acontecer por métodos menos óbvios, como empresas multinacionais 
instaladas no Brasil migrando suas soluções locais para outros escritórios do mundo.  



Um exemplo disso foi o de internet banking do Citibank, desenvolvido pela EverSystems, levado 
para outras agências do mundo. Também pode acontecer por meio de empresas brasileiras que 
usam software nacional e abrem representação no exterior, levando seus sistemas.  
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