
cer ano após ano. Assim pode ser visto o
mercado nacional de software e serviços,
que no ano passado movimentou US$ 16 bi-
lhões, registrando um crescimento de 14%
em relação a 2005. E neste ano o crescimen-
to vai ser mantido. Para os representantes
do setor, a diferença é que 2007 termina
mais otimista do que foi o final de 2006. Se a
meta de US$ 2 bilhões em exportações até
2009, fixada pelo ex-ministro do Desenvol-
vimento Luiz Fernando Furlan, parecia di-
fícil de ser atingida, hoje, especialistas já
acham o valor perfeitamente viável. "O
mercado externo entrou de vez na pauta.
Na área de software, o Brasil está se tor-
nando cada vez mais conhecido por países
estrangeiros", conta
Djalma Petit, coorde-
nador da Softex (Asso-
ciação para Promoção
da Excelência do Soft-
ware Brasileiro).

Segundo os núme-
ros do setor, em 2006 o
Brasil movimentou
US$ 500 milhões em
serviços para países
estrangeiros. A estra-
tégia para continuar
crescendo é incentivar

a chamada "Marca Brasil em TI", que tem
como objetivo apresentar as vantagens das
empresas nacionais para o mercado exterior.
"Antes as companhias brasileiras tinham
que ir até os clientes, mas agora isso está
mudando", afirma Petit. O que não mudou
foram as reivindicações de representantes
do setor sobre as barreiras enfrentadas pe-
las empresas, como os custos trabalhistas
elevados, a alta carga tributária e a carência
de mão-de-obra. "E uma pena ver o proble-
ma de desemprego no Brasil e observar que
o setor de software precisa com urgência de
trabalhadores", conta o coordenador da Sof-
tex. Somente a área de serviços e software
possui de 30 mil a 50 mil vagas no Brasil.
Mas em certos aspectos, segundo o coorde-

que não para de crês-





nador da Softex, as empresas nacionais
podem levar vantagens em relação à
índia. "Temos que aproveitar nosso
fuso horário mais próximo dos EUA, os
grandes consumidores de serviços, e
também a nossa legislação, que é mais
próxima da deles", explica Petit.

Outro ponto que também tem aju-
dado as empresas brasileiras a ga-
nhar espaço no Exterior é a partici-
pação em feiras internacionais, que
rendem às companhias possibilida-
des de contratos, além de ajudar a
propagar a imagem do Brasil no se-
tor. Entidades como a própria Softex e
a Brasscom (Associação Brasileira das
Empresas de Software e Serviços para
Exportação) elaboram um relatório
anual para mostrar as condições com-
petitivas das empresas prestadoras de
serviços em software no Brasil. "Essa
é uma das estratégias para crescer,
provando por que somos bons em soft-
ware", diz Benjamim Quadros, presi-
dente e fundador da BRQ Soluções,
empresa campeã do ranking de Tecno-
logia-Software e Serviços de AS ME-

LHORES DA DINHEI-
RO. Segundo Quadros,
um dos pontos fortes das
companhias nacionais no
mercado de exportação é
que "o mundo está bus-
cando soluções mais ba-
ratas e de melhor valor'
agregado, justamente o
que o Brasil está pronto
para oferecer".

Fundada em 1993 e
com mais de mil projetos
finalizados em todo o
mundo, a BRQ vem ob-
tendo rápido crescimento
nos últimos anos. O fatu-
ramento da empresa em
2006 foi de R$ 130 mi-
lhões e em 2007 deve
atingir mais de R$ 180
milhões. "Vamos manter a nossa média
de crescimento em torno dos 30% para
2008", afirma Quadros. E se alguns já
consideram a meta de US$ 2 bilhões em
exportação até 2009, o presidente da
BRQ tem planos mais audaciosos para

o setor. "Creio que atin-
gir US$ 5 bilhões até
2010 em exportações é
uma meta perfeitamente
razoável de ser atingida
pelas empresas do País.
Basta ter vontade", sa-
lienta. Entre os setores
que mais se destacaram
nos negócios da BRQ,
em 2007, estão as áreas
de finanças e telecom,
que correspondem a 50%
do faturamento da em-
presa. Mas não é somen-
te este o mercado que in-
teressa para a empresa.
"Temos muitas áreas
ainda para atender, pre-
cisamos de gente jovem
a fim de enfrentar os de-

safios do crescimento", diz.
Antes de fundar a BRQ Soluções,

Benjamim Quadros podia dizer que ti-
nha o emprego dos sonhos. "Trabalha-
va na IBM, empresa em que todos que-
riam trabalhar." Segundo o empresá-
rio, não foi fácil abandonar a sua carrei-
ra na gigante da informática para criar
a sua própria empresa. Por isso foi cha-
mado de "louco" pelos amigos, mas
hoje colhe os frutos por apostar em um
setor em que o Brasil está cada vez
mais bem posicionado. "Antes, quando
uma empresa brasileira ia para fora
vender um serviço, gerava desconfian-
ça geral. Atualmente, os clientes que-
rem conhecer todas as empresas do
País, porque sabem da nossa compe-
tência. Posso dizer que valeu apostar
em uma marca brasileira", conta.
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