
O DESAFIO DE ULTRAPASSAR
AS FRONTEIRAS DO PAIS
Empresas brasileiras de TI contam suas estratégias para ganhar clientes em outros
países e também para sobreviver nesse competitivo mercado desconhecido
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capitalismo imprime às
companhias a necessida-
de de crescer. Não há es-

colha e a punição para quem não
consegue é bastante cruel. As que
sobrevivem - como a Datasul, Itau-
tec, Stefanini e Totvs - buscam al-
ternativas para crescer e percebem
que, para isso, é preciso transpor as
barreiras do território nacional e
buscar novos mercados que pro-
movam o aumento de negócios.

Mas isso não é simples como
parece. Se construir a imagem da
marca e conceito sobre os produtos
levou anos no Brasil, não é de uma
hora para outra que isso vai acon-
tecer fora daqui. Além disso, é pre-
ciso ter clientes referência na região
e dinheiro em caixa para os inves-
timentos naturais do começo de

um negócio. Quem tem experiên-
cia mostra que existem diferentes
estratégias para vencer o desafio. A
Itautec, por exemplo, criou um mo-
delo em que começa com a venda
de hardware para depois oferecer
os serviços. "Tudo começa com os
equipamentos e, depois de adqui-
ridos, oferecemos o suporte e o
help desk", afirma Simon
Schvartzman, diretor comercial de
operações internacionais da em-
presa, que hoje registra 27% de sua
receita proveniente do exterior.
Mas mesmo esse método foi inicia-
do com uma aquisição. Em junho
de 2006 a Itautec comprou a distri-
buidora norte-americana Tallard
por 16 milhões de dólares, o que
pemiitiu estar em seis países de
modo rápido e natural. O maior
problema para garantir a expansão
é, entretanto, o próprio Brasil. E o

executivo explica: "Uma compa-
nhia precisa de mentalidade inter-
nacional para ir para o estrangei-
ro". Ao destacar as diferenças cul-
turais e problemas técnicos em
atuar em novos mercados,
Schvartzman resume: "é preciso
pessoas que falem várias línguas e
que entendam que carnaval é ape-
nas no Brasil, assim como precisa
adaptar produtos em outros mer-
cados. Na Espanha, por exemplo,
não entram placas com chumbo no
hardware, pois isso é ecologica-
mente incorreto".

Diferentemente, a Datasul come-
çou a presença no exterior a pedi-
do de clientes nacionais que tam-
bém estavam partindo para fora.
Mais adiante, a empresa optou pe-
lo modelo de franquias (com exce-

ção do México). "Isso nos permite
ter como representantes empresá-
rios locais que conhecem a cultura
do país, dominam as abordagens
de vendas apropriadas e nos aju-
dam a pular o período de adapta-
ção", ressalta. Mesmo assim, o exe-
cutivo sabe que isso não é uma fór-
mula mágica e que mesmo dessa
forma é preciso tempo para o reco-
nhecimento. A empresa iniciou há
10 anos as operações no exterior e
somente há quatro acelerou os tra-
balhos, principalmente quando em
2006 fez a abertura de capital. Ho-
je a participação dos negócios fora
daqui é de 5%, o que deve aumen-
tar nos próximos dois anos, quan-
do a empresa definir entre duas al-
ternativas que considera atraentes:
os Estados Unidos e a Ásia. A pri-
meira porque a Datasul tem uma
parceria com o Salesforce com um



Concorrência entre pioneiras deverá ser acirrada

Além de enfrentarem empresas locais do mesmo setor, multinacionais de outros países, as brasileiras se encontram como oponentes nos processos

Como muitas companhias nacionais estão iniciando de forma mais consistente a busca por clientes e negócios fora do Brasil, muitas acabam se cruzando
durante as concorrências. Mas apesar de isso parecer inevitável no futuro, as companhias nacionais ainda não perceberam isso como um problema. Marco
Stefanini diz que não sentiu esse efeito e Simon Schvartzman, da Itautec também não, nem na Europa, África ou Estados Unidos. "Apenas na América
Central e Latina, mais ainda de forma sutil", diz. José Rogério, do GrupoTotvs, por sua vez, acredita que essa concorrência entre as brasileiras lá fora deverá
levar cerca de três anos para se estabelecer. "Esse é o tempo que em média uma empresa demora a se posicionar, traduzir software e fazer outras
adaptações para cultura e necessidade local", estima.

tipo de tecnologia baseada no mo-
delo de software como servi-
ço(SaaS), o que pode facilitar a en-
trada em um novo mercado e tam-
bém porque lá não existe um forne-
cedor dominante no mercado de
pequenas e médias empresas. Na
Ásia, a China é o ponto de maior
atração, pois está vivenciando uma
explosão no setor de manufatura,
em que a Datasul tem a maior ex-
periência no Brasil.

IPO PARA EXPANSÃO

Também com experiência de longa
data no mercado externo - come-
çou há 10 anos - o GrupoTotvs con-
corda que só o tempo aumenta os
resultados. José Rogério, CFO da
companhia, diz que há quatro anos
apenas 1,5 % da receita era vincula-
da ao exterior e que hoje esse valor
está em 4,8%. O executivo destaca

que, ao contrário do setor de servi-
ços, a venda de software no exterior
precisa seguir outras regras."A ven-
da de produtos é mais lenta e por
isso o desafio é ter visão de longo
prazo", diz."No começo não sabía-
mos que metade dos novos clientes
conquistados no exterior daria pre-
juízo. Mas é inevitável, pois é pre-
ciso entrar lá e ter referências",
completa. Segundo ele, o que mais
traz bons resultados é o México,
que é o alvo preferencial. "Não há
no mercado mexicano atendimen-
to de software de gestão para o
SMB. Lá não chegam nem ameri-
canos nem alemães", argumenta.
Fossado o período de conquista dos
clientes, fase que Rogério classifica
como longa e difícil, o momento é
de ter uma estrutura bem estabele-
cida para atender aos pedidos a
contento."O período que estamos

hoje é de receber pedidos, de ga-
rantir o retorno dos investimentos
iniciais", garante. Agora, destaca o
executivo, a empresa conta com
mais de 350 funcionários fora do
país."É mais de 10% da nossa for-
ça de trabalho, o que é mais do que
o lucro que temos", completa.

Quem também quer aumentar
as atividades no exterior é a Stefa-
nini e isso deverá acontecer logo
depois da abertura de capital, pre-
vista para março de 2008. A empre-
sa pretende apostar no mercado in-
ternacional como uma maneira de
equilibrar as receitas, com ofertas
na área de desenvolvimento de
aplicações, manutenção remota de
sistemas e, também, de serviços.
Marco Stefanini, fundador e presi-
dente da companhia de serviços e
consultoria, destaca que a afuação
no exterior começou em 1998 e que

hoje a organização está presente
com subsidiárias em 13 países com
cerca de 120 clientes diretos. "Uma
vantagem é que não somos quarte-
rizados", garante. De acordo com o
executivo, atualmente 20% do fa-
turamento da empresa vem do ex-
terior. "A maior parte dos nossos
clientes, 80% deles, está nos Esta-
dos Unidos e no México", relata.

DESAFIOS

A principal barreira para ter suces-
so depois da transposição das fron-
teiras brasileiras é a consolidação
da marca da empresa no novo país.
"Não é fácil tornar-se uma opção
na memória dos clientes", concor-
dam os representantes das empre-
sas ouvidas pelo COMPUTER-
WORLD. Marco Stefanini afirma
que o problema é ainda maior pe-
la origem da empresa de tecnolo-

gia."É preciso estabelecer o nome e
sobrenome, como por exemplo,
Stefanini do Brasil. Hoje, não tem
nenhum dos dois", argumenta. Na
opinião de Schvartzman, a marca só
vai fazer parte do imaginário dos
clientes com a exposição."Isso só se
consegue com participação em
eventos e feiras nos países em que
estamos interessados. É uma estra-
tégia que funciona", diz.

Paulo Caputo, diretor de novos
negócios da Datasul, acredita que a
parte mais difícil é conseguir os pri-
meiros negócios."A pergunta inicial
que recebemos é: 'onde o produto
de vocês está funcionando?'",
aponta. Mas ele lembra que não é
fácil ter um cliente sem ter referên-
cias e nem conseguir referência sem
conquistar clientes. Em segundo lu-
gar, há as dificuldades de se montar
uma boa estrutura. "É preciso for-
mar equipes de vendedores, de su-
porte, criar centros de desenvolvi-
mento e inovação", avalia Caputo.
Para Stefanini, a questão da seleção
de mão-de-obra é realmente com-
plicada, pois não há sucesso atuan-
do no exterior sem um"mix de pes-
soas", com parte que conhece a cul-
tura da empresa e outra que é local.
"Até a empresa aparecer como uma
oportunidade de trabalho interes-
sante para os funcionários locais, é
difícil contratar", explica.

Como resultado dessa medida,
daqui alguns anos as empresas
deixarão de ser de um local. Capu-
to, da Datasul, acredita que até o
conceito de"empresas multinacio-
nais"vai se perder, como já aconte-
ce com algumas empresas, como a
IBM, que pouco se fala que é de ori-
gem norte-americana."É o reflexo
da globalização, haverá um desli-
gamento desse conceito de nacio-
nalidade", aposta. Já que a interna-
cionalização é mandatória e condi-
ção de crescimento, essas empre-
sas encaram o desconhecido e en-
frentam a concorrência. É preciso
crescer e buscar novos mercados
para isso. Portanto, quanto antes
começarem, mais rápido apren-
dem e mais cedo colhem os resul-
tados. Os estrangeiros que estejam
preparados, pois, se as estratégias
das companhias nacionais forem
bem-sucedidas, em breve existirão
empresas brasileiras globais.
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