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também não foi bem digerida
pelo mercado. Mas o governo
também critica a postura das
empresas. "Estamos disponíveis
para fornecer informações,
explicar e mostrar como
utilizá-las. Basta procurar
o MDIC, os canais estão todos
abertos, e isso não tem
acontecido", conta Klepacz.

Esse fato preocupa. O que
move essa indústria de
exportação hoje é a combinação
da capacidade de inovar com
preço competitivo. As empresas
que optam por entregar partes
de seus negócios para terceiros
querem muito mais que um
simples abrigo tecnológico.
Procuram alternativas com
preços que valham a pena e
tragam novidades e melhorias
para seus negócios e lucros.

Visão do mercado
O governo continua

calcado em pilares muito mais
suscetíveis a crises, como a
agropecuária, por exemplo.
Qualquer alteração nesse
mercado traz ao Brasil prejuízos
enormes. E casos recentes
como a gripe aviaria e a febre
aftosa provaram isso. Os
Estados Unidos, porém, pouco
sentem o impacto dessas crises
em seus negócios porque
vendem ao mundo
conhecimento, capital intelectual
e tecnologia da informação.
Estão em outra esfera e por isso
continuam a ser considerados
uma potência mundial.

Os americanos, aliás,
produzem ativos intangíveis
como ninguém - como
qualidade do capital humano,
governança corporativa,
seriedade das instituições,
força das marcas, entre outros.
E isso é um dos principais
impulsionadores da riqueza de
uma nação, segundo relatório
preparado e apresentado pelo
Banco Mundial no final do ano
passado. Essas características
atualmente acabam por formar,
nesse novo cenário econômico
global, as bases sólidas de
desenvolvimento de cada país.

A exportação de software no
Brasil é polêmica porque mexe
em feridas dos padrões
brasileiros como a carga
tributária e a legislação
trabalhista. A Consolidação das
Leis Trabalhistas, criada em
1948, não está de acordo com a
realidade dos mercados. Os
profissionais de tecnologia da
informação no Brasil -
considerados os operários do
momento — são tratados como
metalúrgicos diante da lei e
constam do item indústria de
rolha de garrafa. "O setor
avançou tanto que está
totalmente fora do contexto, ou
seja, a legislação trabalhista é
engessada", informa Stan Braz,
presidente do Instituto Brasil
para a Convergência Digital.

O especialista defende uma
operação em conjunto entre a
sociedade e o governo. Preparar
uma agenda, identificar os

principais problemas e,
principalmente, a solução deles a
exemplo do que vem sendo feito
pelo México e Chile são
alternativas coerentes.
Também seria preciso encarar
uma revisão tributária e
reformulação das estratégias
de capacitação de mão-de-obra.
A dedução no Imposto de
Renda de cursos de línguas -
mesmo que por período
determinado pela Receita
Federal - para as empresas e
também funcionários, poderia
ser uma saída emergencial e
certamente ajudaria o setor a
qualificar profissionais e
organizações para negociar
contratos internacionais.

A consolidação do mercado
de TI também ajudará a
estruturar melhor os degraus
para a escalada rumo à
exportação de software e
serviços. Figurar em relatórios
das médias e grandes
consultorias internacionais
como porto seguro de
terceirização é outra opção. Essa
iniciativa está intrinsecamente
ligada à marca. "Não acredito
que um alto executivo de uma
empresa tome a decisão de
terceirizar no Brasil
simplesmente porque dizemos
que temos competência. As
consultorias internacionais
geram leads de negócios para as
organizações e suportam as
decisões desses executivos",
enfatiza Klepacz. Para tanto, elas
precisariam conhecer os



trabalhos desenvolvidos no
mercado interno ou o Brasil
teria de levar esses casos de
sucesso para fora. E isso vem
acontecendo, mas timidamente.

Senso de urgência
E o tempo passa. Rápido.

A famosa "janela de
oportunidade" aberta para as
companhias brasileiras e mesmo
para as multinacionais aqui
instaladas em breve começará a
se fechar. E, mais uma vez na

história, o Brasil corre o risco de
ficar de fora do banquete.
Algumas empresas começam a
ver crescer seus números de
serviços oferecidos para o
exterior. Mas a fatia do bolo
poderia ser infinitamente maior.

O estudo "Desenvolvimento
de uma agenda estratégica para
o setor de IT offshore
outsourcing", produzido e
apresentado no final de 2005
pelo governo federal e Brasscom
- entidade que reúne as

empresas brasileiras
exportadoras de software -
apontou que, entre 2004 e 2008,
os gastos globais com serviços
de TI vão crescer de 1,081
trilhão de dólares para 1,233
trilhão de dólares. O valor dos
serviços que empresas ao redor
do mundo pretendem terceirizar
com países emergentes subirá de
18 bilhões de dólares para
70 bilhões de dólares.

Apesar da expectativa, as
coisas não andam fluindo tão
bem. Em maio deste ano, o
ministro da Ciência e
Tecnologia, Sérgio Rezende,
chegou a afirmar que o governo

assumia a possibilidade
de não atingir a

meta de exportação de
software de dois bilhões

de dólares até o final do
próximo ano. Ele informou que
somente com um movimento
muito grande, que consideraria
a participação efetiva das
pequenas e médias empresas,
seria possível alcançar a
quantia estipulada.

"Estamos capturando apenas
um volume pequeno para o
tamanho da oportunidade",
revela Benjamin Quadros,
presidente da BRQ. No primeiro
trimestre de 2006, a BRQ
atingiu um total de 22 milhões
de reais de faturamento. Os
números são fruto
principalmente do desempenho
da unidade de outsourcing de
desenvolvimento e manutenção.
As receitas provenientes de
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Djalma Petit ainda há
muito o que fazer,
mas já melhorou

offshore em 2005 foram de 1,4
milhão de dólares. Para este ano,
a previsão é atingir sete milhões
e aumentar a base de clientes
nesse segmento de dois para cinco.

E o lado negativo da história
não está só aí. O mercado de
outsourcing já entra em uma
segunda fase. Todos foram para
a índia e, se algum problema
acontecer nos próximos anos,
estarão no mesmo barco. Ela já
não consegue mais dar conta da
demanda norte-americana. As
companhias dos mais variados
países já procuram alternativas.
Claro, ninguém quer colocar
todos os ovos na mesma cesta,
apostar tudo em uma única ficha.

A poderosa China, que
ultrapassou o Reino Unido e se
tornou a quarta maior economia
do mundo atrás apenas de
Estados Unidos, Japão e
Alemanha, parece também estar
atenta a esse movimento do
mercado. Ainda que devagar,
mas já formando por ano cerca

de 700 mil profissionais de
engenharia. Estimativas de
especialistas apontam que a
oferta da China, quando
explodir, pode superar a indiana
em até três vezes. Além disso,
são bem mais flexíveis em
diversos aspectos. Os chineses
são capazes de oferecer
incentivos como um prédio
inteiro com um ano de aluguel
grátis para estimular os
negócios e gerar empregos no
país. E ela representa apenas
mais uma das preocupações
para as empresas brasileiras.
Aparecem, ainda, na fila outras
nações como Canadá, Chile,
México, República Tcheca e
Tailândia. Todos potenciais
mercados em busca de
contas internacionais.

De acordo com Chu Tung,
presidente da gigante de
terceirização EDS, a ação
imediata trará benefícios à nação
e não somente às empresas.
"Estou falando de centenas de
empresas do setor de tecnologia
que poderão exportar,
não somente as grandes
e multinacionais", diz.
Se as instituições e órgãos
competentes do governo não
criarem os fatores de incentivo,
de sinergia e direcionamento, o
mercado não deslanchará.
"Até os indianos acreditam no
nosso potencial,
só falta a gente Chu Tung

acreditar. Estamos estamos
dormindo no dormindo
ponto", completa no ponto

o executivo. Para a Associação
para a Promoção da Excelência
do Software Brasileiro (Softex),
o mercado de outsourcing
brasileiro ainda não está como
deveria, mas houve uma
evolução grande. "Temos
diversos exemplos de empresas
que estão aumentando suas
exportações na área de software
e serviços", informa Djalma
Petit, coordenador da entidade.
Ele admite, porém, que muita
coisa precisa ser feita até mesmo
em relação à imagem do País,
que ainda não está bem
resolvida. "Mas já percebemos
consultorias internacionais
citando o Brasil, o que é um
sinal positivo e de melhoria".
E há uma justificativa plausível.
A índia levou cerca de
dez anos para construir a
imagem de celeiro de software
por encomenda. E o Brasil não
pode simplesmente emular
o modelo indiano.
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Ainda assim, o mercado
nacional precisa encarar esse
processo como uma corrida de
cem metros, na qual a
velocidade faz a diferença e é o
que vale. A economia e os
negócios são hoje bem mais
dinâmicos. As empresas que
pretendem terceirizar seus
serviços não podem esperar
mais cinco anos até que o
mercado brasileiro se consolide
de vez como exportador. "A
janela está acontecendo, mas
precisamos correr contra o
tempo", analisa Humberto Luiz
Ribeiro, diretor de negócios
internacionais da Politec. Ele
confessa que a companhia vem
se esforçando para manter
contratos no exterior. Há alguns
meses, a Politec se tornou
referência da marca brasileira ao
figurar em uma grande
reportagem da revista
americana de economia, a
"BusinessWeek", sobre o futuro
do outsourcing. Foi, porém, a
única empresa nacional a
aparecer como opção.

Todos os passos da Politec
para fora do País, segundo
Ribeiro, foram bem pensados e
planejados. Não dá para atirar
para todos os lados e ver qual
trará resultado. "Falta caixa e
fôlego para ampliar esses
negócios internacionais, aí
entraria a ajuda do governo", diz.

E o Brasil?
Os problemas e barreiras

apontados por alguns dos

principais executivos do
mercado brasileiro são antigos e
não têm sido atacados de frente.
A reclamação é a mesma desde
quando se começou a falar em
exportação de software e
serviços. Todos os países que
elevaram suas receitas em
contratos internacionais
apresentam duas características

principais: baixo custo de
mão-de-obra atrelado à redução
de encargos trabalhistas.

Apesar da boa vontade do
ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior
(MDIC), Luiz Fernando Furlan,
em estimular o Brasil a
mostrar suas qualidades no
exterior, os pilares básicos para o
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crescimento do setor ainda não
foram tratados. Seria preciso
reunir diversos âmbitos do
governo para desenvolver uma
estratégia certeira. O projeto
deveria envolver os principais
ministérios ligados ao segmento
como o próprio MDIC, Ministério
da Ciência e Tecnologia (MCT)
- e suas respectivas agências -,
Receita Federal, Ministério do
Trabalho, além de secretarias
estaduais e municipais.

"Não dá para ficar esperando
reduções de tributos e encargos",
diz Leonardo Mattiazzi,
consultor do ActMinds, grupo
de empresas de tecnologia da
região de Campinas, interior
do Estado de São Paulo.
Recentemente o grupo
conseguiu renovar seu apoio
com dinheiro a fundo perdido
da Agência de Promoção de
Exportações e Investimentos
(Apex), agência do MDIC, por
mais dois anos. Ele acredita que
a pressão sobre o governo é
interessante. "Porém, o poder
público também poderia
argumentar dizendo que as
empresas reclamam, mas quando
recebem apoio não aproveitam
por falta de planejamento
estratégico, foco e orientação
clara", diz. Mattiazzi aposta que
a ajuda do setor público virá à
medida que os projetos
começarem a apresentar resultados
concretos. "Ficar criticando e
não fazer a sua parte não dá".

O secretário de tecnologia
industrial do Ministério do

Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, Jairo
Klepacz, também critica o setor.
De acordo com ele, houve
inclusive promoção de eventos
para explicitar os benefícios
da Lei de Inovação, mas a
presença das empresas e seus
representantes foi baixa. "Os
executivos não usam o que têm
disponível e querem mais", diz.

Já o presidente de uma das
maiores companhias de
software, a SAP, é mais enfático.
"Não quero e não preciso do
dinheiro do governo, mas meus
parceiros, canais e clientes
precisam", diz José Ruy Antunes.

Brasil, o centro de
desenvolvimento
recém-instalado por lá será
vendido pelas unidades
do mundo inteiro.

Organização é essencial
O setor de software e

serviços correlates terá
dificuldades para ganhar maior
importância nos meandros da
política nacional. Falta um
método de contagem de quanto
e como se exporta. O que existe
hoje para contabilizar as
iniciativas de outsourcing ainda
são métodos insatisfatórios e
discutíveis. A exportação de

A empresa de origem alemã
assinou um protocolo de intenções
com o governo do Rio Grande
do Sul e com a Caixa Econômica
Federal da região como agente
financiador para a implantação
do Programa de Apoio às Empresas
Desenvolvedoras de Software
(Prodesoft/RS). A proposta é
oferecer financiamento para os
parceiros e clientes da região.
"Lá conseguimos esse acordo,
mas não posso e nem tenho
condições de sustentar um
modelo como esse em todos os
Estados da federação", completa
Antunes. Ainda segundo o
principal executivo da SAP no

software e serviços não se
configura como o envio de uma
quantidade física de produtos
para fora do País. São
intangíveis, o que prejudica
também a importância e
visibilidade do setor.

Ainda assim, pode parecer
surreal, mas considerada a
geração de divisas, o segmento
pode superar até mesmo a
indústria automobilística em
alguns anos. Em software e
serviços, não há necessidade de
importar insumos. A base é
formada por mão-de-obra e
capacidade intelectual,
conhecimento das práticas de
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negócios. Já um carro não pode
ser produzido no Brasil sem que
o motor e diversos outros
componentes venham de outros
países, o que reduz a margem
entre o que entra e sai de
dinheiro do País. Isto é, na
indústria, a balança é bem
mais equilibrada.

Temos competência de
mão-de-obra para disputar
tecnicamente com qualquer país.
Porém, defender a qualidade
não parece uma estratégia tão
válida. Por mais que as
companhias do setor reclamam,
o Brasil continua sendo cotado
por preço, não pelo preparo ou
conhecimento de negócios de
seus profissionais. Projetos de
outsourcing, no geral, têm uma
rentabilidade três vezes maior

do que os desenvolvidos no
mercado interno, isso porque a
taxa cambial não tem variado e
o dólar está em patamares
baixos. Há, portanto, muita
gordura para ser queimada. A
tendência do mercado nacional
de comercializar software e
serviços de maior valor
agregado pouco tem dado
resultado.A alternativa é
conquistar os clientes
estrangeiros pelo preço e
segurá-los pela competência.
"Não podemos tentar vender a
qualidade e jogar um preço mais
alto porque vai ser uma briga
com os outros países de um
prazo muito maior e um
processo de venda muito mais
caro", defenda Quadros, da BRQ.
Exportar commodities não

resolve, mas o Brasil precisa
começar por algum ponto.
Afinal, a índia hoje vende de
tudo, desde contratos que
utilizam mão-de-obra pura até
projetos complexos e que
subiram na cadeia de valor.
Nem por isso ela surgiu como
potência em exportação de
software e serviços como líder.

Política faz diferença
A base do governo é - e

sempre foi - construída de
profissionais e políticos
extremamente ligados aos
setores comercial, industrial e
agrícola. Ou seja, setores que se
organizam há mais de 60 anos,
com lobby — no bom sentido da
palavra -, atuação forte nos
órgãos públicos e quantias

J U L H O
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vultosas para as contabilidades
da economia brasileira. O setor
de serviços sequer conta com
uma confederação nacional
para demonstrar seu poderio e
interesse, apesar do
enfraquecimento e queda de
faturamento nítidos na indústria
e comércio nos últimos anos.
O mesmo acontece com o
nível de emprego nesses setores.
Atualmente, a indústria
representa 8% do Produto
Interno Bruto brasileiro. Já o
segmento de serviços é
responsável por 55 % do PIB.
"A agricultura e demais setores
são e continuarão sendo
essenciais para o Brasil, mas
precisamos entender que o País,
para acompanhar as mudanças
do mundo, vive uma nova
economia", avalia Ribeiro,
da Politec.

O sindicato que representa o
segmento de tecnologia da
informação ainda está
subordinado à Confederação
Nacional do Comércio (CNC),
mesmo tendo na sua base os
serviços. "Não temos história de
representação no meio político.
Nada do setor repercute em
Brasília e eles (governantes) não
sabem o que fazemos e o que
precisamos", diz Luiz Carlos
Felippe, presidente da Procwork e
do sindicato patronal de TI.
"Como não temos essa presença,
ficamos de fora da rota", completa.

O executivo tenta montar
uma frente de trabalho para
fazer uma revisão da lei
trabalhista no Congresso - não a

reforma, que pode levar mais
de dez anos para acontecer.
A proposta é que exista uma
desoneração específica para o
setor de tecnologia da
informação. Segundo Felippe, o
segmento não quer prejudicar
nem o governo, muito menos o
empregado. O que se quer, na
verdade, é reduzir os encargos
das companhias para que elas
possam investir mais em
desenvolvimento e ampliar as
contratações de acordo com as
Consolidações das Leis
Trabalhistas (CLT). E,

Ermírios de Moraes, entre
outros, que possam levar o nome
e a força do mercado de
tecnologia da informação para as
entranhas do poder público.

O governo bem que tenta
mostrar algum interesse, mas é
barrado pela burocracia
excessiva. A Lei n° 11.196, de
21/11/2005, que define o
"Regime especial de tributação
para a plataforma de exportação
de serviços de tecnologia da
informação (Repes)", por
exemplo, tentou minimizar parte
do problema. Mas para usá-la, as

Não há os
brasileiros não se dedicarem mais
aos mercados emergentes

conseqüentemente, legalizar e
formalizar novos contribuintes
na economia nacional. "Não
vamos mexer com os direitos dos
empregados", enfatiza.

Além do setor de serviços
gerar mais empregos atualmente,
a margem salarial é bem superior
aos demais setores da economia.
De acordo com Felippe, o ticket
médio salarial na indústria gira
em torno de 900 reais. Já na área
de serviços de tecnologia da
informação, esse valor pode
chegar a quatro mil reais — com
exclusão do mercado de call
center. O argumento é simples.
Além de gerar emprego, o setor
de serviços gera renda e aumenta
o consumo.

Não há, também, líderes
carismáticos como Klabins,

companhias precisam criar um
outro CNPJ, já que a empresa só
conseguirá a desoneração caso
80% de seu faturamento seja
oriundo de exportação. Esse
modelo foi construído para
facilitar a fiscalização do governo,
mas a prejudica.

Como em vários casos no
Brasil, as idéias se mantêm no
papel. Enquanto as discussões
não passarem da mesa de
reuniões para a ação efetiva, os
indianos, chineses, canadenses,
mexicanos, entre outros,
continuam a levar a maior fatia
do bolo e o Brasil vai caminhar
lentamente com iniciativas
pequenas e isoladas. Em ano de
eleições, vale como um bom
tema para as plataformas e
discussões dos candidatos.
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Entre o entusiasmo e a invisibilidade
A qualidade das pessoas e das soluções desenvolvidas no Brasil
empolga e surpreende quem vem ao País pela primeira vez. É necessário,
porém, trabalhar mais para mostrar essas qualidades ao mundo

Por Marco Aurélio dos Santos

30

Que há entusiasmo das
empresas brasileiras em relação
ao mercado internacional de
software, não é novidade
nenhuma. Há muito tempo
se fala de exportação, de
prospecção de mercados, de
Marca Brasil. A boa notícia
é que esse entusiasmo começa
a ser notado e a contagiar
empresas lá fora. A má notícia
é que o Brasil ainda não aparece
com a força que deveria
no cenário mundial.

"Eu não conhecia o
mercado brasileiro de TI e
fiquei impressionado com as
apresentações que vi por aqui,
com as soluções demonstradas,
com a presença das empresas
de serviços, que são tão boas
quanto as melhores do mundo",
afirmou Justin Richards,

managing consultant da
empresa britânica Rule Financial.
"As pessoas demonstram
entusiasmo, confiam em si
mesmas e nas soluções que
desenvolvem", completou.

A companhia é uma das
inscritas no "Projeto
Comprador", iniciativa que
integra a pauta de ações do
PSI-SW (Projeto Setorial
Integrado para Exportação de
Software e Serviços Correlates)
para 2006. Responsável pela
vertical bancária e financeira
do PSI-SW, o ITS (Instituto de
Tecnologia e Software de
São Paulo), selecionou sete
empresas produtoras de
software para a área financeira
e quatro prestadoras de serviços
de TI para participarem da
segunda edição do projeto. Seis

representantes e consultores
de empresas estrangeiras se
reuniram no Hotel
Transamérica para compartilhar
suas impressões sobre o
mercado brasileiro de software
que, para muitos deles, era
completamente desconhecido.

"Eu também não sabia nada
do potencial brasileiro, e vi por
aqui uma grande rique/a de
recursos humanos", comentou
Janet M. Yagle, diretora da
City Networks.

John Wen, CEO da
americana JP Wen & Associates,
era um dos poucos a conhecer
em certa profundidade o
cenário nacional. O executivo
compartilha da visão otimista,
mas aponta alguns obstáculos
no longo caminho que o Brasil
tem a percorrer para se tornar
um fornecedor global
reconhecido no mercado de
software. Segundo ele, o grande
problema é que falta aos
brasileiros habilidade comercial
para chegar a outros mercados.
O Brasil precisa se mostrar, mas
o problema não se resume à já
decantada criação de uma
Marca Brasil: os executivos das
empresas tupiniquins precisam
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aprimorar sua abordagem, sua
estratégia de apresentação. "Se
você não consegue explicar a
que veio em dez minutos,
não vale a pena", afirmou.

Richards concorda que há
uma certa ingenuidade por
parte dos brasileiros. Para ele,
parte dessa ingenuidade vem
do excesso de confiança
que as empresas têm em suas
soluções. ' 'As soluções são
boas, mas há milhares de
outras semelhantes pelo
mundo afora", alertou.

Wen aponta ainda a
incipiente concorrência do
Leste Europeu e a teimosia dos
brasileiros em tentar chegar ao
mercado americano como
outros fatores que impedem
uma presença brasileira mais
marcante no mercado global.
"Não entendo por que os
brasileiros não se dedicam mais
aos mercados emergentes",
questionou. "E não só na
América do Sul", completou
Richards. De acordo com o
inglês, há muitas empresas
brasileiras com iniciativas nos
países vizinhos. "Mas o mundo
é muito maior do que isso", disse.

Perspectiva indiana
O principal executivo

operacional da Professional
Access, Ashu Chahal, confessa
que veio ao Brasil com uma
perspectiva indiana do que seria
o mercado local. Embora
concorde com os encantos do

entusiasmo brasileiro, e com a
qualidade técnica dos
profissionais locais - que,
segundo ele, são quase tão bons
quanto os indianos e muito
melhores que os chineses —
Chahal não acredita que o País
possa ser um grande
concorrente da índia atuando
como faz hoje. "O Brasil ainda
não está pronto para o mercado
global, desenvolve soluções que
já estão disponíveis lá fora em
produtos de prateleira'', afirmou.

Chahal defende uma
abordagem diferente, como
aconteceu em Israel e na
Irlanda. Em vez de tentar
ser um grande pólo de
desenvolvimento de software
em geral, o Brasil deve procurar
nichos em que possa oferecer
sua experiência ao mundo, e
dedicar suas energias a esses
nichos. Os participantes do
bate-papo destacaram as
iniciativas de internet
banking, e-gov e o sistema

de pagamentos brasileiro
(qualificado como "fantástico"
por Brian Larbalestier, CEO
da Larbalestier Consulting)
como exemplos de como o
País lida com a tecnologia
de forma original e eficiente.
Segundo eles, o grande
conhecimento do Brasil nessas
áreas poderia ser exportado
com sucesso.

Segundo Richards, a constante
comparação com a índia é um
grande erro dos brasileiros.
"Vocês têm aqui pessoas
criativas e inovadoras, e um
mercado forte. Imitar a índia
seria um retrocesso", afirmou.

Visão latina
Para Andres Villalobos

Rodriguez, trading director do
WSSGroup, falta ao Brasil uma
maior presença do governo na
promoção da excelência dos
produtos nacionais lá fora. "Na
índia, o governo é o maior
promotor do país", afirmou.
"Por aqui, o governo só aparece
na hora de cobrar impostos".

Rodriguez vê no Brasil
problemas muito semelhantes
aos enfrentados pelo México,
seu país de origem. Segundo
ele, faltam leis, incentivos,
situações macroeconômicas que
perdurem e permitam o
estabelecimento de uma política
sólida de exportação de
software. "Nesse aspecto,
nossos países se movem muito
lentamente", comentou.
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Empolgação
Ao final do bate-papo,

ficou claro que os problemas
do Brasil para entrar de vez
no mercado internacional
de software são muitos,
grandes e visíveis. O País
precisa se promover lá fora,
se preparar melhor para
chegar a outros mercados,
cortar impostos e encargos.
A visão dos problemas, no
entanto, não é suficiente para
obscurecer as qualidades.
"Vocês têm força, só precisam

utilizá-la", afirmou Janet Yagle.
Brian Larbalestier vê no
Brasil grandes evoluções em
relação à realidade de
três anos atrás, quando visitou
o País pela primeira vez. "Vejo
mais soluções IP, por exemplo,
e um foco mais sério em
exportação". Segundo ele,
para atingir a maturidade as
empresas brasileiras precisam
se mostrar mais e sondar
mercados abertos a soluções
desenvolvidas por aqui. "E
preciso pensar no mercado

global", afirmou. Justin
Richards parecia o mais
empolgado com o que viu
por aqui. O executivo
destacou os programas de
responsabilidade social das
companhias brasileiras e a
qualidade dos profissionais.
"As pessoas não se dedicam
apenas a produzir um resultado,
mas também a se divertirem
enquanto o fazem", disse ele.
E completou: "Gostamos
de vocês, queremos fazer
negócios com o Brasil".

Feita para seduzir
A sedução da nova plataforma tecnológica chamada de
Agile Enterprise é exatamente o peso dos nomes de dez
grandes empresas da área de TI envolvidas no projeto

Nada mais nada menos que
Cisco, Dell, EMC, Microsoft,
Oracle, SAP, Sun Microsystems,
Towers Perrin, Xerox e,
encabeçando o projeto, EDS,
anunciaram o desenvolvimento
em conjunto de uma plataforma
flexível de serviços, o Agile
Enterprise, em que o cliente
pagará somente pelo que usa,
como em uma conta de
consumo. Cada uma dessas
empresas aplicou, na plataforma,
sua experiência. A oferta de
serviços de outsourcing é
padronizada com pacotes
prontos, para que se tenha
ganho de escala com redução de
custos. Para que a plataforma

Por Patrícia Joaquim

ficasse pronta, foram criados
dois centros de pesquisa e
desenvolvimento no Texas e em
Michigan - Estados Unidos.
Chu Tung, presidente da EDS
do Brasil, afirma que, ainda em
2006, será inaugurado outro
centro na Europa. Só a EDS está
investindo dois bilhões de dólares
e dois mil profissionais dedicados.
No total, o projeto contará com
20 bilhões de dólares.

Embora concorrentes em
algumas áreas, dentro do Agile
Enterprise cada uma das dez
empresas que formam a
chamada Agility Alliance tem
sua atuação bem definida. E os
executivos das empresas

garantem que dentro da
plataforma não há competição
entre elas. Colaboração será a
estratégia das companhias que
compõem a união. "A Agility
Alliance não se propõe a impor
condições de negócios, mas, sim,
oferecer uma alternativa
competitiva de negócios",
afirma Chu Tung. "Mesmo
porque nós também temos
interesse no crescimento do
País. Dentro da corporação,
precisamos apresentar crescentes
resultados com a subsidiária
brasileira", completa o executivo.

Quem terá de ficar atenta
com esse pool de empresas é a
gigante IBM. Concorrente
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direta de quase todas elas, está
vendo se formar uma união de
grandes com poder de competir
lado a lado com seus negócios.
A aliança já movimentou cerca
de 7,3 bilhões de dólares e já
tem alguns contratos selados.
Além disso, essa briga de
gigantes certamente vai respingar
nas empresas nacionais que
atuam no mercado,

Competição
Para José Alexandre

Scheinkman, Ph.D, em
economia pela Universidade
de Rochester e professor de
economia na Universidade de
Princeton, o desenvolvimento
de países como China e índia
está criando maior competição
para as empresas brasileiras e
subsidiárias instaladas no Brasil.
Mas o País tem perdido feio
para esses países concorrentes,
afinal, até hoje, o velho
problema de educação e
infra-estrutura não foram
solucionados. Para se ter uma

idéia, a Ásia investiu, de 1980
a 1997, quase o dobro do
Brasil em infra-estrutura
relacionada ao transporte.
"Os presidentes das
multinacionais, mesmo sabendo
que sou brasileiro, quando me
consultam não querem nem
saber do Brasil. Todos querem
saber da China", comenta.

Embora o País seja uma
democracia capitalista,
Sheinkman aponta como um
dos grandes problemas para a
evolução dos negócios no Brasil
a falta de abertura da economia,
"Somos ainda muito fechados
economicamente. Não
importamos equipamentos,
e temos sérios problemas
relacionados aos impostos em
cascata", revela, E esse tipo de
taxação interfere diretamente
os negócios de outsourcing. Em
contrapartida, o Brasil quebra a
cabeça na tentativa de criar um
imposto único, sendo que o
sistema norte-americano e o
sistema europeu já funcionam,

e bem, "Podemos copiá-los",
diz Sheinkman,

O Brasil depende de
diversos fatores políticos para
definitivamente fazer
deslanchar sua economia.
Mesmo assim, o professor
Sheinkman aponta mercados
que deverão evoluir nos
próximos anos. "Temos uma
agricultura competitiva. E não
é só isso, podemos criar
tecnologia para essa agricultura.
Mas existe a possibilidade de
surgir surpresas, como foi
o caso do etanol", diz
Sheinkman. Ele lembra que,
nos planos de recuperação
pós-guerra do Japão, o governo
sequer mencionava a indústria
automobilística. Hoje, não é
preciso citar o poderio nipônico
desse segmento no mundo.
Espera-se por investimentos e
posteriormente boas surpresas
para o País.

Text Box
Fonte: B2B Magazine, a. 5, n. 66, p.18-34, jul.2006




