
TI: produção eficaz, exportação reticente    
Marcelo Piquet 
 
Foi divulgado recentemente o resultado real alcançado em 2006 pelo mercado de tecnologia da 
informação no País. Segundo a IDC, que anunciou os números em parceria com a Abes 
(Associação Brasileira das Empresas de Software), nas áreas de software e serviços, o 
movimento de negócios alcançou US$ 9,09 bilhões. Um aumento real de 13% em relação a 
2005. O índice de crescimento reunindo os dois segmentos deve manter-se nesse patamar nos 
próximos anos, de acordo com as organizações responsáveis pelos dados.  
 
No mercado global, a IDC aponta que o Brasil detém 1,38% de participação mundial com a 
venda de licença de software e serviços. Isso representa algo em torno de US$ 250 milhões 
em negócios. A conclusão dos números anunciados é de que o mercado interno brasileiro de 
consumo de tecnologia da informação continua bastante positivo e atraente para a indústria do 
setor. O resultado nacional na área é representativo em relação a outras nações. Porém, o 
mercado lá fora ainda é um terreno a ser explorado. 
 
Atribui-se ao chamado Custo Brasil, com impacto negativo na competitividade dos preços dos 
produtos e serviços nacionais, o entrave às exportações. Há, ainda, o câmbio sobrevalorizado, 
outro fator desfavorável. Porém, adicionaria a isso a falta de cultura exportadora no País. 
Trabalhar com o mercado externo requer ações de longo prazo. E isto, muitas vezes, é 
sacrificante para um sistema de negócios não acostumado a se planejar com muita 
antecedência. No Brasil, face aos quadros de instabilidade econômica existentes no passado, 
cultivou-se nas empresas a importância de se aproveitar ao máximo as oportunidades em um 
período curto de tempo. Isso fez com que se negligenciasse o planejamento empresarial para o 
futuro.  
 
Vender soluções e serviços de tecnologia da informação para fora não é tarefa simples. Exige-
se do vendedor comprovar a capacidade de prover conhecimento de TI para outros países. E 
conhecimento é bem mais difícil de demonstrar do que um produto físico pronto e acabado, 
que pode se testar de maneira bem mais imediata. Porém, é esta enorme capacidade de gerar 
tecnologia que precisa ser explorada no exterior. Ela é a marca do Brasil nessa área. Não é à 
toa que se movimentam cerca de US$ 9 bilhões nos segmentos de software e serviços no País. 
Há enorme contingente de profissionais e empresas atuando nisso com competência. 
 
Têm crescido nos últimos tempos iniciativas públicas e privadas para incentivar as exportações 
na área. Essas ações acompanham a onda da expansão dos negócios brasileiros no exterior 
em diversos setores econômicos. É quase inevitável que o Brasil comece a assumir importância 
maior na oferta de serviços e aplicações tecnológicas para fora de seu território. O governo 
calcula que as exportações de software possam alcançar este ano US$ 1 bilhão. É um valor 
ambicioso comparado ao resultado do ano passado. Conhecimento na área o País tem. 
Entretanto, falta-nos um ímpeto maior de empreendedorismo, além do enfrentamento dos 
problemas já conhecidos. 
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