
BRIC: as estratégias competitivas de TI 
 
Muito se fala sobre o enorme potencial do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), sigla criada 
para caracterizar os quatro países com grande potencial de se tornarem a maior força 
econômica mundial até 2050. Essa projeção é baseada na análise demográfica, de acumulação 
de capital e crescimento de produtividade. Mas o fato é que muitas coisas ainda precisam ser 
feitas para alcançarmos a condição de potência. Para se chegar a taxas de crescimento acima 
da média e mão-de-obra barata de forma sustentável é preciso investir estrategicamente em 
educação, tecnologia e marketing. 
 
Segundo estudos da IDC, o BRIC movimentou 50 bilhões de dólares em 2004, e a previsão é 
que estas cifras subam para 115 bilhões de dólares em 2009. Com base nos dados 
consolidados no “Brazil Spending Patterns”, presente no “Brazil Black Book”, que a própria IDC 
acaba de concluir, o volume do mercado de TI no Brasil chegou a 16,2 bilhões de dólares em 
2006 (crescimento de 12,8% sobre 2005), e alcançará 18,6 bilhões de dólares em 2007, 
representando um crescimento de 14,5%. Ao projetarmos estes valores a uma taxa de 
crescimento média do mercado brasileiro de TI de 15,5%, chegaríamos em 2009 a cerca de 
25,7 bilhões de dólares.  
 
Comparemos os números do Brasil com nossos parceiros de BRIC. O mercado de TI na Rússia 
em 2006 chegou a 14,3 bilhões de dólares e, para 2009, a projeção é de 24,1 bilhões de 
dólares – uma taxa média de crescimento de 19%.  
 
A Índia, por sua vez, movimentou em seu mercado de TI 13,6 bilhões de dólares em 2006, e a 
projeção para 2009 é de 22,3 bilhões de dólares, considerando uma taxa de média de 
crescimento de 18%. Finalmente, a China – que já é a quarta maior economia do mundo – 
movimentou 38 bilhões em 2006, e a projeção para 2009 é de 57,8 bilhões de dólares, 
crescendo a uma taxa média de pouco mais de 15%.  
 
Ao levarmos em consideração apenas essas informações, nota-se que o Brasil representa hoje 
20% do mercado de TI dos BRICs e que essa fatia não mudará, conforme as projeções da IDC 
para 2009. Da mesma forma, apesar de crescer percentualmente menos do que os demais 
países do grupo, a China continuará a ter o maior mercado de TI em termos financeiros. De 
forma geral, os percentuais que cada país representa no bloco econômico não apresentam 
variações significativas. Vale a pena, portanto, notar outros fatores. 
 
Apesar de representar apenas 17% do BRIC, o mercado de TI da Índia detém 80% do 
mercado global no que diz respeito a offshore outsourcing. Isso se deve ao grande 
investimento feito há alguns anos nas áreas de educação, tecnologia e marketing.  
 
O país conta com mão-de-obra qualificada não só tecnologicamente, mas com inúmeros 
profissionais que dominam a língua inglesa. Além disso, com incentivos governamentais e um 
marketing ativo, abriga inúmeras organizações multinacionais americanas e européias em seu 
território. Não se pode atingir a hegemonia do mercado mundial com expressivos 80% sem 
todas essas ações integradas. Não basta pessoal qualificado e barato se o mundo não sabe 
disso. 
 
Enquanto isso, o Brasil continua com o estigma de “país do futuro”. Mas que futuro é esse que 
não chega? Quais as ações estratégicas tratadas pelo governo, por meio do Ministério de 
Ciência e Tecnologia, que vislumbram o crescimento do BRIC e, particularmente, do setor de 
TI? Pode até ser que essas estratégias existam, uma vez que temos executivos altamente 
capacitados envolvidos nessa área. Porém, falta uma integração maior entre governo, 
iniciativa privada e sociedade.  
 
É preciso saber claramente quais ações serão foco de investimento por parte do governo. Deve 
haver uma participação maior do governo no fomento da tecnologia com foco em offshore, o 
que pode nos trazer benefícios de desenvolvimento econômico e social. Faz-se necessário 
ainda que, de uma vez por todas, os profissionais brasileiros envolvidos direta ou 
indiretamente com tecnologia falem fluentemente o inglês. 



Nota-se que há ainda uma enorme massa de profissionais que não pode se considerar 
avançada na língua inglesa – fato que se agrava para funcionários de multinacionais que 
dependem desse idioma para se comunicarem com filiais por todo o mundo. Onde estão os 
incentivos educacionais para formarmos mão-de-obra capacitada em tecnologia e em inglês? É 
preciso o apoio e o fomento governamental para que envolva a iniciativa privada por meio das 
PPPs (Parcerias Público-Privadas) e a sociedade civil de modo geral.  
 
O Brasil não pode continuar como uma promessa, apenas: tem de crescer economicamente e, 
para isso, devemos nos preparar melhor e perceber que nosso potencial é imenso. Não temos 
conflitos com nossos países vizinhos, como os indianos e os paquistaneses, por exemplo. 
Nossa cultura é muito mais próxima dos norte-americanos e europeus, nosso fuso horário em 
relação a eles é favorável, possibilitando maiores janelas de comunicação e, finalmente, não 
temos furacões ou outros fenômenos negativos da natureza em nosso território. 
 
Segundo a IDC, a TI estaria mais madura no Brasil do que nos demais mercados do BRIC, 
porque a maioria dos gastos foi, em 2006, proveniente de serviços – segmento que representa 
40% do total de investimentos, contra 26% na Índia, 20% na Rússia e 16% na China. 
Portanto, já possuímos uma grande vantagem competitiva: somos mais maduros.  
 
Não tenho dúvida de que somos também mais criativos e tão capazes quanto qualquer 
indiano, chinês ou russo. Mas precisamos planejar aonde queremos chegar, definirmos nossa 
visão de futuro e nosso plano estratégico, bem como atuar de forma integrada nos diversos 
setores do País. 
 
O antigo clichê continua válido – a educação é a base para o crescimento. É preciso que a 
marca ”Brasil” seja difundida positivamente no Exterior, não só na TI, mas em diversos setores 
econômicos. Não podemos continuar reconhecidos apenas como a terra do futebol, carnaval e 
Amazônia.  
 
São Paulo não deixa nada a desejar a Manhattan quanto ao poder financeiro e à estrutura da 
cidade. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Vitória, Recife, Curitiba e Porto Alegre, entre 
outras, comportam investimentos e poderiam abrigar novas empresas em seus territórios. No 
mundo dos negócios, temos de construir nossa imagem no Exterior de forma profissional e 
estruturada. Todo esse cuidado pode abrir muitas portas lá fora. 
  
Disponível em: <http://www.executivosfinanceiros.com.br>. Acesso em 4 dez. 2007 
 


