
País planeja exportar US$ 5 bi em tecnologia da informação 
Robson Gisoldi 
 
A Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), recém-anunciada pelo governo federal, pode 
gerar um boom nas exportações de produtos e serviços ligados à tecnologia da informação 
(TI). Segundo associações representativas do setor, até 2011 o Brasil atingirá US$ 5 bilhões 
em vendas para o exterior. 
 
O presidente da Associação Brasileira das Empresas de Software e Serviços para Exportação 
(Brasscom), Antonio Carlos Rego Gil, está otimista com a possibilidade de crescimento 
internacional. "Eu confirmo que vamos exportar US$ 5 bilhões até 2011. É o objetivo que foi 
aceito pelo governo brasileiro", disse. 
 
Segundo dados de sua associação, no ano passado o Brasil exportou algo entorno de US$ 800 
milhões. "Temos estudos que apontam que estamos crescendo mais de 40% ao ano", informa. 
 
Gil acrescenta ainda que o Brasil tem o oitavo maior mercado interno de TI do mundo. "Com a 
nova política o governo indicou para o mundo que o Brasil está entrando no jogo. O mundo 
quer uma alternativa para Índia, espaço que será preenchido pela Rússia, China ou Brasil e 
temos grandes vantagens sobre os concorrentes", detalha.  
 
Quem segue a mesma linha de raciocínio é o presidente da Associação Brasileira das Empresas 
de Software (Abes), José Curcelli, que também está confiante quanto ao avanço brasileiro. "O 
Brasil é conhecido no mundo pelos aviões e pela agropecuária. Na área de serviços não é visto 
porque o preço dos nossos produtos é mais caro. Como na área de TI 70% dos gastos são de 
pessoal, a política de desoneração ajudará a impulsionar o setor", comemora. Além disso, o 
representante acredita que logo o Brasil estará figurando entre os três maiores prestadores de 
serviço do mundo. 
 
Já o presidente da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação, Software e Internet 
(Assespro), Ricardo Kurtz, está mais pessimista com a possibilidade de crescimento 
avantajado nos próximos três anos. Segundo dados de sua entidade, as exportações em 2007 
chegaram a apenas US$ 200 milhões e o novo pacote do governo não foca as necessidades do 
segmento. "Com as condições atuais é muito difícil crescer. O último pacote não vai trazer 
nenhum tipo de benefício. O governo está consultando apenas um pequeno grupo de 
empresas, por isso, está no caminho errado", acredita. 
 
Kurtz defende que o ramo é diferente de outros setores, portanto o governo deveria apoiar 
pequenas empresas e "fazer uma política diferenciada a todas que investem em qualificação", 
sugere. Outro ponto citado diz respeito à falta de identidade do setor . "Até hoje o governo não 
fez um levantamento de nossa vocação. Primeiro temos que saber o que vamos vender para 
definirmos os mercados", afirma Kurtz. 
 
Conforme o representante, o Brasil não tem como competir em serviços com a Índia e a China, 
mas afirma que a América Latina e a África são mercados com capacidade de crescimento. "A 
Índia exporta quase US$ 15 bilhões por ano porque eles começaram com políticas mais 
arrojadas há mais de 15 ou 20 anos", conclui. 
 
Para Marco Land, vice-presidente de operações para América Latina da Atos Origin, empresa 
especializada em serviços de Tecnologia da Informação (TI), o Brasil é muito receptivo no 
exterior por conta de sua mão-de-obra. "Temos que resolver a questão do custo/Brasil porque 
a China e a Índia ainda têm preços mais favoráveis. Além disso, melhorar a educação básica e 
o aprendizado do idioma inglês", aponta Land. 
 
Benefícios 
Na política industrial, a área de TI foi contemplada com a desoneração da folha de pagamento, 
incluindo a redução pela metade da contribuição à Previdência Social das companhias 
exportadoras. As que recolhem ao INSS 20% sobre a folha de pagamento, passarão a 
contribuir com 10%. Outro benefício é a dedução em dobro das despesas com programas 



acelerados de capacitação de pessoal para determinação da base de cálculo do Imposto de 
Renda e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Além disso, o PDP concede a 
permissão para que as empresas deduzam da base de cálculo do IR e da CSLL os 
investimentos em pesquisa.  
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