
Exportar é preciso?

uitas lições importantes sobre
a indústria nacional de
desenvolvimento de software e
serviços de TI ecoaram nos
corredores da Firjan, no Rio de

Janeiro, que sediou o evento Brasil
Outsourcing, na primeira semana de julho.
Algumas delas mostram a necessidade de
investir e capacitar nossos profissionais e
empresas e de se conhecer modelos de
sucesso no exterior como o adotado pela
índia, líder incontestável na exportação
mundial de serviços de TI. E uma boa
notícia, segundo Maurício Minas, vice-
presidente da CPM, empresa que faz parte
da Brasscom - associação criada por
empresas nacionais interessadas em
conquistar o mercado exterior -, o Brasil fará
parte do quadrante principal da pesquisa do
Gartner que fala dos serviços de TI.

"Essa informação é um grande avanço
para nós", garante Minas. Isto, no entanto,
não minimiza a necessidade do País fazer
uma série de investimentos, por meio do
Governo, associações e empresas, se
quiser ser um protagonista nessa corrida.
Ou mesmo se deseja atingir a meta
estabelecida pelo próprio Governo de
exportar US$ 2 bilhões em 2007. Para as
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corporações brasileiras, que utilizam o
serviço dos desenvolvedores, fica a certeza
de que todo e qualquer investimento feito
pelos provedores vai se reverter na melhoria
da oferta local. Na abertura do evento isto
ficou patente, com os participantes ligados
a associações como a Riosoft ou mesmo o
secretário de tecnologia industrial do MDIC
(Ministério da Indústria e Comércio),
Roberto Jaguaribe, que falaram da
importância do País se tornar um expoente,
uma referência em TI.

"Ainda estamos longe do mapa mundial
de outsourcing de desenvolvimento de
software, mas a corrida está no começo e
podemos chegar em uma boa colocação.
Precisamos nos inserir rápido e esse
evento é um processo que desejamos
deve ser contínuo", argumenta Flávio
Grynszpan, da Grynszpan Projetos e
Serviços Empresariais e coordenador do
seminário. E a iniciativa do ex-dirigente
geral da Motorola pretende criar uma série
de iniciativas que desdobrem o tema.

Durante o evento foram mostradas as
formas de atuação dos maiores players
internacionais, as iniciativas locais mais
relevantes de exportação e ainda a
discussão sobre como o Governo pode
fomentar a indústria brasileira. A reunião
dessas idéias, de acordo com seu
idealizador, pode gerar a produção, no
futuro, de um documento com proposições
do setor que possam ampliar os negócios
de terceirização de sistemas e serviços de TI
no Brasil.

"Precisamos ampliar o acesso de
nossas empresas ao mercado internacional,
e as pessoas do Governo estão
sensíveis ao que estamos falando. Mas,
fundamentalmente, temos que mudar a
imagem do Brasil e ser mais humildes.
Precisamos aprender como atuar no
exterior", admite Grynszpan. Outra idéia que
ele pretende desenvolver como premissa
importante é a utilização vasta da rede de
contatos dos brasileiros que moram no
exterior como possíveis alavancadores de
negócios. "Com a ajuda deles
vamos chegar a quem decide e compra os
serviços de TI", completa.

O OLHAR ESTRANGEIRO
Os consultores e especialistas

estrangeiros presentes no evento
prescreveram que o Brasil abra as suas
portas e invista na capacitação. "Una-se
mesmo que aos indianos". Essa é a receita
pregada por David L. Ross, consultor da
ITESA (IT Enabled Services Alliance) -
companhia que trabalha com serviços de TI
nos Estados Unidos, Índia, Filipinas e Hong
Kong - aos empresários e desenvolvedores

brasileiros. Essa necessidade de buscar
parceiros seria primordial para alimentar a
demanda interna e mostrar a capacidade de
serviços das empresas locais.

Para Ross, o Brasil tem amplas
possibilidades de chegar em 2015 a uma
posição de destaque na oferta de serviços,
disputando clientes com China e índia (veja
quadro A desvantagem indiana). "O grande
diferencial deles é que ambos têm um forte
apoio governamental. O Brasil precisa
investir mais e os seus políticos deveriam
ampliar o investimento no ensino. Para
alcançar os R$ 2 bilhões em 2007 é preciso
ainda aprimorar a especialização e o
conhecimento da língua inglesa", ensina.

Discurso muito próximo daquele
proferido por Eugene Kublanov, vice-
presidente de corporate development da
NeolT, para quem o Brasil precisa acelerar
os seus investimentos se pretende ser um

jogador na nova geopolítica de serviços de
TI, que começa a se definir. Sua empresa,
aliás, é um player do modelo "global-
indiano", ao somar 65 escritórios em todo o
mundo e concentrar as suas atividades de
prestação de serviços na índia.

"A índia lidera o trabalho básico de
serviços de TI, e outros países têm
avançado muito. Filipinas, por exemplo,
trabalha fortemente hoje em serviços de call
center e no mercado de telecom, e a China
é um grande jogador para os próximos
anos. Já a Rússia tem crescido muito ao
olhar para a especialização de mercados
horizontais e verticais", garante Kublanov.
Sem esquecer do Canadá, que pela
proximidade com os Estados Unidos,
qualificação e mesma língua, é um país com
grande potencial de crescimento.

Reagindo à pergunta sobre a posição do
Brasil nesta corrida, Kublanov aconselhou
que o Brasil deve enfatizar a sua grande
capacidade na construção de sistemas,
mapeando os ativos locais, e não apenas se
preocupando com o aspecto dos custos.
Além disso, deveria investir pesadamente no
ensino da língua inglesa e ampliar a sua
infra-estrutura. Assim como deveria
aproveitar a geração de demanda
do Governo por meio de programas de
exportação que vendam o País lá fora.
"Poucos países terão preço e uma mão-de-
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obra qualificada como a índia, mas todos
precisam ver as oportunidades existentes,
entre eles o Brasil", completa.

Mesmo quem acredita na impotência de
o Brasil navegar em mares semelhantes aos
da índia, prega que é preciso conhecer o
seu modelo vitorioso. "O Brasil precisa
conhecer o que eles fazem para se tornar
competitivo", admite, Greg Blount, diretor da
TPI Global Outsourcing Advisors, empresa
norte-americana com operações de
desenvolvimento e exportação de TI em
todo o mundo. Mais do que competir com
os indianos, de acordo com ele - algo que
as empresas brasileiras voltadas à
exportação de software e serviços precisam
ter em mente -, é necessário conhecer o
modelo aplicado naquele país e extrair as
experiências e as melhores práticas para
investir localmente.

Para Blount, o Brasil precisa entrar no
mercado internacional não apenas
interessado em reduzir custos, mas também
para fazer sistemas e ofertar serviços de
forma mais eficiente e produtiva. "O
problema é que os clientes pensam não
apenas na índia, que é dominante, mas em
outros países. Até mesmo a Costa Rica tem
se tornado um destino, e o Brasil ainda não
aparece como um país de primeira linha, ou
seja, é preciso fazer um trabalho agressivo
que apresente a capacidade do País e de
suas empresas. Os indianos, por exemplo,
não são bons em relacionamento e este
pode ser um ponto positivo para os
brasileiros", argumenta Blount.

Para o executivo, neste novo cenário
a certificação dos desenvolvedores de
sistemas brasileiros é importante e
necessária (veja mais na matéria de CMM na
página 26 desta edição), porém não é um
fator que determine um negócio.
"Fundamentalmente, os clientes compram
de quem conhecem e têm referência, o
Brasil precisa evoluir para chegar a essa
posição", garante o executivo. Sobre a
possibilidade de sua empresa investir no
Brasil, ele disse que ainda não existe um
planejamento, mas que isto deve acontecer
nos próximos anos.

NO GRID DE LARGADA
Mas como o Brasil está realmente

posicionado na corrida de exportação? Feita
em conjunto com o instituto de pesquisas
internacionais Ipsos-Opinion, a Microsoft
investiu em um estudo sobre os países que

ainda não decolaram na oferta de software e
serviços de TI - Brasil, Coréia, Egito,
Espanha, Estônia, Filipinas, Hungria,
Indonésia e Malásia. Na análise do grupo, o
Brasil pode ter algumas vantagens.

Para Paulo Cunha, diretor de setor
público e educação da Microsoft, o País
deveria apostar em soluções e serviços de
ponta em TI - ao contrário da principal fonte
de receita de "trabalho de reescrita de
código" indiana -, e uma boa saída seria
investir na ainda pouco explorada área de
Web Services. "Entregamos soluções de
ponta, como os projetos das eleições, do
Imposto de Renda, do SPB, e outros, e
temos muita gente competente em Web
Services. Por que não apostar e investir
nisso? Temos que enfatizar a nossa vocação
e garantir espaço em serviços de alto valor
agregado", argumenta. Dos nove países
inclusos na pesquisa, quem poderia nos
confrontar, hoje, em projetos de maior
capacitação seria a Coréia do Sul.

Entre os resultados mais expressivos da
pesquisa está o otimismo dos
desenvolvedores brasileiros frente a esse
desafio de mercado: 48% das empresas
brasileiras acreditam no aumento das
exportações, um sentimento bem superior
ao dos outros países da pesquisa. "A nossa
diversidade e competência precisa ser

O gargalo cultural é complexo no Brasil frente ao
desenvolvimento da Índia, que coloca 1 milhão de
engenheiros no mercado por ano, ou mesmo com a China,
que despeja algo como 6 milhões de profissionais

ressaltada. Além disso, não acredito em
gargalo na capacitação de pessoal. As
universidades e até mesmo as Fatecs
podem reagir rápido ao boom do mercado",
garante Cunha.

Dentro desse esforço para incrementar a
qualidade do produto nacional e voltar os
olhos à exportação, as multinacionais de TI
que estão no Brasil ganham importância,
assim como soluções criativas (veja o Box
Consórcio é a solução?). E as empresas
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buscam a ampliação do investimento local.
A HP é uma delas. José Roberto Cordeiro,
diretor de programas especiais da HP
Services Brasil, revelou um projeto, em fase
final, que indica a necessidade de aportes
de capital da matriz em sua divisão visando
a exportação de software e serviços de TI. O
que vem de encontro à visão da companhia,
que enxerga um grande potencial na
exportação.

A divisão da HP Services Brasil, que já é
nomeada como um Global Solution Center,
busca agora um salto qualitativo e
quantitativo a partir da reinvindicação de tais
investimentos. Com 1,4 mil na divisão e 600
profissionais em serviços de outsourcing, a
empresa quer incrementar a infra-estrutura e
o número de postos (veja ainda o box Mais
Empregos, que fala do investimento da
Accenture). "Estamos definindo o modelo
para apresentar à matriz. Queremos essa
definição para o início do nosso próximo ano
fiscal, que acontece em novembro", revela
Cordeiro. O investimento pretende melhorar
a infra-estrutura, em especial do data center
da empresa, além de tratar da contratação
de pessoal especializado.

Para o executivo, existe demanda em
uma série de serviços, desde aqueles
específicos de fábrica de software, ao
suporte de aplicações, call center para os
clientes e mesmo hosting de data center,
que passa por projetos de missão crítica e
projetos de recuperação de desastres. "Mas,
fundamentalmente, o nosso cliente lá fora
quer saber se podemos assumir riscos",
admite Cordeiro.

Para o executivo, é preciso, neste
momento, que o Governo seja mais
audacioso ao atacar o problema do custo
Brasil na área de TI. "Temos muitas
condições favoráveis, um fuso alinhado com
os Estados Unidos, profissionais de alta
competência, uma infra-estrutura cada vez
melhor, mas precisamos diminuir os
impostos. Em resumo, ainda não somos
competitivos com a Índia pelo custo, mesmo
depois da MP do Bem", resume.

Para Carlos Ribeiro, presidente da HP,

na mesma linha, o País ainda padece de
problemas estruturais que afetam a nossa
imagem quando se pensa em exportação
de software e serviços. Como remédio para
estes males, ele argumenta que o Governo
e os órgãos competentes deveriam investir:
"lá fora na construção da imagem brasileira
e aqui dentro em educação e no
empreendedorismo. Além disso, a receita
para ganharmos divisas pode não ser o
modelo indiano".

E ele continua. "Precisamos pensar em
exportar serviços e não sistemas. Não
vamos chegar no nível da índia. Na corrida
de serviços podemos chegar mais longe. O
Brasil pode ser um grande jogador, mas
precisa promover decisões firmes e rápidas
para atrair os negócios", aponta Ribeiro,
que lembra que a atual imagem burocrática
brasileira não é diferente daquela que era
imposta à índia até pouco tempo. Pior, o
Brasil ainda teria uma legislação e

impostos que incidem de forma pesada
sobre a indústria de software. "Cada dólar
vira US$ 1,90 quando agregamos os
tributos", completa.

Para Gustavo Gill, sócio diretor da
Accenture do Brasil, a idéia de olhar a
questão do outsourcing de serviços de TI
focando a índia e a China não vai dar
certo. "O crescimento naqueles países é
exponencial. Em Bangalore, na índia, o
escritório da Accenture possui 14 mil
funcionários e deve, em dois ou três anos,
chegar a 50 mil", compara.

O executivo ensina que o País
precisa ser competitivo e atender aos
mercados norte-americano e global.
"Queremos o mesmo que o Governo, ou
seja, ser uma potência na exportação de
sistemas e serviços de TI, e criar muitos
milhares de postos de trabalho. No entanto,
não vamos competir com preço ou em
projetos de alto volume, e sim na qualidade.
Nisso o Brasil é imbatível", garante.

A grande barreira que aflige as
empresas brasileiras na exportação de
sistemas é a questão da produtividade.
Como afirma Maurício Minas, da CPM,
ainda temos muito a evoluir neste quesito.
"Em alguns casos, temos 1/3 da
produtividade conseguida na índia. A
diferença é que temos um TCO melhor do
que eles, pois dispensamos o retrabalho.
Precisamos criar uma geração de
profissionais capacitados e aderentes ao
mercado", compara. Outra vantagem,
segundo o executivo, é a distribuição
regional das fábricas de software brasileiras,
próximas a universidades e espalhadas
pelo País. Outro ponto que precisa ser
melhor trabalhado é o conceito da Marca
Brasil, que deve ser mais explorado e
incentivado, tanto pelo Governo quanto
pelas companhias do setor.
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