
s pólos de
desenvolvimento de

' software do Nordeste
estão prontos para a

exportação e a maturidade
não vem de empresas criadas
especificamente com este

fim, mas da necessidade
de atender a centros
consumidores distantes.
Aprendida a duras penas,

a experiência pauta hoje
empresas incubadas - ou

já em plena operação - em
Campina Grande (PB), Recife
e Olinda (PE) e Salvador (BA).

"Em termos de arranjo,
as empresas daqui não se
limitam ao mercado local

ou regional. O mercado
delas é nacional e elas têm

consciência disso", afirma
Eduardo Paiva, coordenador
geral do Softex/PE. É esta
consciência, segundo o

executivo, que prepara as
empresas para o crescimento.
Com o tempo, elas
aprenderam a relevar suas

dificuldades e tirar proveito
das vantagens que levam
sobre seus concorrentes

instalados no Sudeste.
"Aqui temos diferenciais de

custo de produção, custo de
operação e também um fator
de integração muito grande
entre as empresas. Elas
estão próximas, a troca de
informações e a colaboração é

mais ágil. Isso é um elemento
catalizador", afirma Paiva.
Não por acaso, Pernambuco

conta hoje com algo entre
150 e 170 empresas de
desenvolvimento de software,
com faturamentos anuais que
variam de 200 milhões de

reais a 2 milhões de reais.
E o crescimento não se

restringe a Pernambuco.

O PB Soft, instituição

incubadora de empresas
de software, e serviços, do

Estado da Paraíba, trabalha
atualmente com cerca de 70

empresas. Segundo Elma
Leal, gerente da incubadora,
cerca de 50% destas empresas
dedicam-se exclusivamente
ao desenvolvimento de

aplicativos. "Estas empresas
empregam hoje cerca de
700 pessoas e desenvolvem
aplicativos que vão desde
a gestão eletrônica de
documentos até tornozeleiras

eletrônicas", explica.
Em 2007, as empresa ligadas

ao PB Soft movimentaram 24,6

milhões de reais e exportaram
o equivalente a 685 mil dólares
em aplicativos. O valor
refere-se a desenvolvedores
instalados hoje em cidades

como Campina Grande - onde
o pólo começou -, João Pessoa
e Patos, no sertão da Paraíba.

Mas o que torna o
Nordeste tão atraente para

empreendimentos deste tipo?
Segundo Sérgio Cavalcante,

CEO do CÉSAR (Centro
de Estudos e Sistemas
Avançados do Recife), um
dos fatores está no grande
número de universidades com



cursos ligados à Tecnologia

da Informação. "Somente em
Recife Temos hoje 27 cursos
na área de TI. A oferta de
mão-de-obra é grande e é
sempre melhor para estes
profissionais poder continuar
por aqui", diz.

Outro fator que deve ser
levado em conta é o apoio
governamental existente em

alguns Estados. A Bahia, por
exemplo, deverá colocar em
operação nos próximos dois
anos a Tecnovia, um parque
tecnológico que reunirá

empresas, universidades e a
própria administração pública
nas áreas de TI, petróleo
e biologia. Camilo Telies,
gerente da área de TI da

iniciativa, revela que o parque
tem uma verba específica de
15 milhões de reais, destinada

pelo governo estadual.
"Há quatro anos a Bahia

criou um Fundo de Amparo
à Pesquisa e, além da verba,
há repasses do governo
estadual", diz. A este

estímulo soma-se, também,
os ambientes acadêmico e
empresarial. Segundo Telies,

há hoje na Bahia cerca de 8o
doutores em tecnologia. De
outro lado, o estado conta

hoje com uma empresa com
certificação CMM5 e duas
com certificação CMM2.

"Temos hoje um ecossistema
com empresas de volume,
de produtos de nicho e
inovadoras", diz.

Mais uma vez, o atrativo
para os clientes localizados

em outros Estados, ou países,
é a qualidade e o custo menor

em serviços e a inovação em
produtos. No caso específico
da Bahia, Telies afirma que,
embora os maiores mercados

consumidores estejam fora

do Estado, a reativação de seu

parque industrial tem tornado
o mercado local também
bastante atraente.

Se o ambiente é propício
para a criação de empresas, ...
alguns centros começam
a tomar medidas para
mantê-las. É o que o CÉSAR
vem fazendo desde o ano

passado. Quando foi criado,
em 1996, o Centro tinha
o objetivo de chegar a

2006 com participação em
empresas incubadas que lhe
rendesse algo em torno de
10 milhões de reais ao ano,
que seriam utilizados em

investimentos em novos

produtos.
"Isso acabou não

acontecendo, porque
as empresas que
incubávamos, tão logo'
se mostrassem viáveis,

eram compradas
integralmente por
outras companhias.

Não que isso fosse
ruim, mas poderia ser
melhor se elas ficassem
aqui por mais tempo",
afirma Cavalcante. Hoje,

o CÉSAR não incuba mais

empresas, mas cria linhas
de produtos dentro de sua
própria estrutura. .Segundo
o executivo, o Centro vai
ao mercado, identifica um

problema real, cria uma
solução e depois a generaliza
para o restante do mercado.

Uma vez madura, aí sim esta
solução pode vir a se tornar
uma empresa,

A iniciativa abrange
também os colaboradores

do Centro, que desde o ano

passado podem participar o
projeto Garage: se eles tiverem
boas idéias, elas podem ser
transformadas em produtos
e, se ele for aprovado, o
'pai' ganha participação nos
resultados de vendas. "Com
isso passamos a ter uma cesta
de produtos, que podem ou

não virar empresas. Mas a
inovação agora é interna",
diz. Parece ter funcionado: o
Centro terminou 2007 com
faturamento de 48 milhões de
reais, bem mais do que os 12

mil reais faturados em 1996.
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