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Brancaglione diz que na Argentina, o custo da mão-de-obra e os impostos são bem menores 
que o do Brasil. 

O Brasil almeja ser um grande pólo exportador de software e serviços de TI, mas precisa 
superar grandes desafios, como a escassez de recursos humanos especializados, a legislação 
fiscal e trabalhista obsoleta e a falta de uma ação de marketing para projetar o país no 
exterior, se quiser abocanhar uma boa fatia do mercado internacional, já amplamente 
dominado pela Índia, principalmente no desenvolvimento dos projetos de offshoring. 

Executivos de grandes empresas que disputam o mercado enxergam boas oportunidades de 
negócios no médio prazo, em função das muitas vantagens que o Brasil oferece em relação 
aos indianos, mas advertem que o País não pode perder a chance de ser tornar mais 
competitivo em uma área considerada estratégica e que vem apresentando ritmo de 
crescimento expressivo nos últimos anos. 

No ano passado, a indústria de serviços de TI movimentou o equivalente a US$ 1,2 trilhão em 
negócios no mundo. A modalidade de outsourcing cresce a uma taxa de 40% ao ano. As 
projeções sinalizam que em 2010 deverão ser fechados entre US$ 100 bilhões e US$ 110 
bilhões em contratos de offshoring no cenário internacional. A América Latina tende a absorver 
boa parte desses contratos e o Brasil, em especial, tem condições de abocanhar R$ 5 bilhões 
em negócios e gerar 100 mil novos empregos, que exigirão mão-de-obra qualificada. 

No mercado é consenso que dos desafios que o Brasil precisa superar o mais urgente é o do 
marco regulatório. Trata-se das reformas tributária e trabalhista, consideradas essenciais para 
desonerar a folha e atenuar o impacto dos encargos sobre uma atividade intensiva em capital 
intelectual. Mas as mudanças são tão urgentes quanto complexas, pois mexem com muitos 
interesses: o governo teme perder receita, os trabalhadores não querem abrir mão dos 
benefícios garantidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e as empresas, por sua 
vez, não enxergam alternativa para baixar custos e ser competitiva. 

Sem essas mudanças as empresas brasileiras correm o risco de perder espaço para outros 
países que estão começando a emergir no cenário internacional como centros de 
desenvolvimento de software e prestação de serviços de TI, como a vizinha Argentina, a 
gigante China, o bloco de países do Leste europeu. “Na Argentina, o custo da mão-de-obra e 
os impostos que incidem sobre o faturamento das empresas são bem menores que o do 
Brasil”, compara Osvaldo Brancaglione, diretor de Processos da Asyst Sudamérica. 

A comparação com a Índia também é perversa. Segundo José Antonio Antonioni, coordenador 
geral do Softex, os encargos trabalhistas naquele país são inferiores a 15% da folha. Já no 
Brasil, 80% dos custos das empresas de software e serviços de TI são com pessoal, de forma 
que um funcionário custa quase o dobro por conta dos encargos e tributos. Essa distorção 
ocorre não obstante o fato de a média salarial dos profissionais brasileiros dessa área ser 
inferior à remuneração média dos indianos. “Nada tem sido feito para solucionar esse 
problema, que é grave”, critica Antonioni. O coordenador geral do Softex cobra uma ação mais 
eficaz do governo para atenuar os custos das empresas com pessoal.  

Como considera delicado mexer na CLT, ele propõe a adoção de mecanismos de compensação 
em relação aos tributos federais, como PIS, Cofins e Contribuição Social. A idéia tem a 
simpatia de muitas empresas do setor e faz parte das propostas para desoneração da folha 
que a Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de Software e Serviços para Exportação) 
está formulando para apresentar ao governo federal. “O Brasil não tem outra alternativa”, 



avisa Antonio Carlos Rego Gil, presidente da entidade, que reúne 27 empresas nacionais e 
multinacionais.  
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