


concorrentes estão na frente e
exportam mais do que o Brasil,
como México e Rússia. Mas as
empresas nacionais já provaram
que a internacionalização é
possível e que não há um
caminho. Há vários. A principal
dificuldade para exportar é o
próprio crescimento do mercado
interno. De acordo com o
Gartner, o setor expandiu 12,5 %
em 2007. E mais fácil faturar por
aqui do que arriscar a sorte em
outros países. Tudo atrapalha:
leis diferentes, um novo idioma
para o software, gastar em uma
marca ainda desconhecida.

Enquanto isso, os outros
países investem nas vendas
internacionais. O destaque vai
para as Filipinas, que já vende
quase US$ 10 bilhões em serviços
de TI, a maioria em contratos de
atendimento a cliente (call
center). A Rússia exporta
US$ 1,2 bilhão. O México,
US$ 2,2 bilhões. Em breve, esses
novos exportadores devem imitar
os indianos e começar vender no
mercado brasileiro. Afinal
quem não ataca, é atacado. Os
mexicanos sentiram isso nos
últimos anos com a entrada das
empresas indianas em seu
mercado. Portanto exportar
não se trata de faturar. Para isso,
vendem por aqui. Exportar é
sobrevivência. E devido a essa
percepção que hoje o Brasil
deve fechar US$ 1,2 bilhão,
mesma marca da Rússia, em
contratos internacionais.

E os maiores contratos são
das empresas de serviços. Em
julho, a CPMBraxis anunciou
que vai gerenciar um centro de

desenvolvimento global para
a General Electric (GE). Antes da
GE, multinacionais, como Dell,
HSBC e JP Morgan também
escolheram o Brasil. Quase todas
fecharam contratos com a Rússia,
China e Brasil, completando o
BRIC (claro, a índia já havia
chegado antes na maioria dessas
multinacionais).

Essas empresas fizeram seus
cálculos. Sabem que o real está
valorizado e que o custo Brasil
ainda torna os serviços muito
caros, principalmente em relação
à índia. Mas consideram que a
qualidade brasileira torna o
valor pago atraente o suficiente
para repensar projetos inteiros
contratados dos indianos.

Por isso, as empresas nacionais
fecham contratos nos EUA e
avaliam que Inglaterra e Japão
são as prioridades seguintes.
Entretanto essa oportunidade
está restrita aos serviços de TI.
Para produtos, os mercados
desses países ricos ainda são
difíceis de conquistar. Nesse
nicho, o potencial de vendas está
em outro lugar. Os empresários
brasileiros já perceberam que é
melhor vender software em
países emergentes, em especial na
América Latina. Afinal, a demanda
por software na região deve
crescer de 15 a 20% nos próximos
cinco anos. Enquanto isso, na
Europa o crescimento vai de 4 a
6%. E menos de 4% nos EUA.

A América Latina está pronta
para receber sistemas brasileiros
de qualidade comprovada, como
ERP para pequenas empresas,
governo eletrônico, software do
setor financeiro e outras áreas,

como prontuários eletrônicos em
saúde, nova vocação brasileira.

Portanto é fato que a cada ano
pode ser mais difícil exportar
tecnologia. Mas os empresários
tratam de refinar suas estratégias
e perceber como e onde podem
vender. Com eles será possível
atingir a meta da Brasscom de
exportar US$ 1,8 bilhão em
2009. E US$ 3,5 bilhões em 2010.
E, finalmente, US$ 5 bilhões em
2011. Mas para vermos milhares
de contratos sendo fechados, o
caminho brasileiro não será
simples como foi o da índia. Ali,
foi seguida uma receita. Aqui,
serão múltiplas. Nas próximas
páginas, o leitor vai conhecer os
atores mais comuns dessa
aventura do capitalismo. E vai
compreender que o Brasil precisa
de desenvolvedores criativos e
empresários conscientes da
necessidade de internacionalizar
para sobreviver. Precisa de
executivos de multinacionais
brasileiras, como a Inbev,
que sejam missionários de
nossos produtos. E precisa de
estrangeiros infiltrados.

Tudo isso para convertermos
americanos e europeus à crença
na qualidade de nossos serviços.
E para conquistarmos clientes
latinos com nosso software.
São esses os personagens que
vendem a tecnologia brasileira.



As empresas brasileiras
precisam de executivos
locais, como Alvi Abuaf,
que tenham bons
relacionamentos nos
mercados desejados

E xecutivos de um
banco suíço global, com
escritórios em Cingapura,

em Londres e nos EUA, ficaram
muito atentos ao que acontecia
em fevereiro deste ano em
Salvador. E não estavam
interessados no Carnaval.
Depois de quatro meses de
projeto, os técnicos da
CPMBraxis entregavam
um sistema financeiro on-line
desenvolvido na fábrica baiana
da fornecedora brasileira.
A entrega acontecia dois dias
antes do prazo.

O projeto foi vendido pelo
americano Alvi Abuaf, atual
presidente da CPMBraxis nos
EUA. Alvi pode falar horas sobre
a capacidade brasileira
de desenvolver software.
Mas o entusiasmo é recente.
No começo de 2007, Alvi
trabalhava como diretor de
operações e tecnologia do
Citigroup. Na época, o banco
havia concentrado a infra-
estrutura tecnológica na índia.

O infiltrado
Foi ali que Alvi e o resto dos
executivos do Citi perceberam
que era preciso mudar.
Naquele momento, dezenas de
corporações americanas
começaram a fechar contratos de
terceirização com empresas de
outros países. A índia continuava
crescendo, mas começou a perder
mercado. China e o Leste
Europeu são os grandes
adversários. E Alvi escolheu o
Brasil. Hoje, os colegas
americanos de Alvi ouvem
notícias brasileiras o tempo todo.
A fusão entre a Bovespa e a
BM&F, por exemplo, chamou a
atenção do setor financeiro.
Influenciados pela índia, eles
perguntam se as empresas
daqui possuem certificação
CMM nível 5. Alvi responde que
muitas têm, mas mais
importante ainda é o porcentual
de profissionais certificados em
gestão de projetos (PMI) dentro
das empresas, bem mais alto do
que na índia. Alvi diz aos colegas
americanos que a produtividade
e qualidade técnica dos
brasileiros é similar à indiana.
Mas que o fuso horário facilita o
relacionamento com os
brasileiros. Na índia, é cada vez
mais difícil
achar um
profissional de
qualidade que
aceite trabalhar
de madrugada.
A conversa de

Alvi Abuaf,da
CPMBraxis:

bancos e
indústrias

globais agora
apostam
no Brasil

Alvi tem feito sucesso. Além de
contratos como o do banco suíço,
ele conquistou um dos mais
importantes clientes para a
exportação brasileira. Em julho,
depois de cinco meses de
negociação, ele conseguiu
incluir a CPMBraxis na lista
de fornecedores da General
Electric. A multinacional gasta
US$ 700 milhões a cada ano
com terceirização e a maior parte
vai para empresas indianas. O
Brasil não levava nada. Até
agora. A GE prevê direcionar
US$ 100 milhões para empresas
nacionais nos próximos três
anos. Continue conversando, Alvi.



O convertido

Um dos principais
caminhos para trazer
contratos para o
Brasil é convencer os
executivos estrangeiros,
como Jason Willard,
da qualidade dos
serviços brasileiros

Contratar brasileiros não
foi uma escolha do
executivo americano

Jason Willard. Ele herdou essa
condição. Desde maio de 2006,

22 ele é diretor de aplicações de
negócios do grupo australiano
de gestão de documentos Recall.
O grupo mantém a sede da
empresa em Atlanta, EUA, e
escritórios em 23 países. Em 2004,
os executivos resolveram reduzir
gastos com desenvolvimento de
software e cotaram serviços na
índia. O custo, de fato, era baixo.
Mas para os técnicos da Recall,
a qualidade também. Os indianos
desconhecem boa parte das
regras de negócio dos clientes
da Recall e o fuso horário
diferente de Atlanta para
Bangalore atrapalhava a troca
de informações. Eles acabaram
decidindo fazer aquele
primeiro projeto na Austrália.
Em parte, as empresas receiam

concentrar todos os negócios na
índia. Mas elas também
procuram simplesmente mais
qualidade. Em 2005, mais uma
tentativa de terceirizar para
países em desenvolvimento, mais
baratos, mas que tivessem
qualidade. Na época, um pequeno
time de técnicos da Recall ficou
ocioso no Brasil e os executivos
resolveram fazer um teste. O
Brasil era mais caro que a índia.
O real no início daquele ano já
havia iniciado a curva de
valorização e o dólar valia R$ 2,7.
Ainda assim, os executivos da
Recall resolveram montar
o centro de desenvolvimento
global em Jundiaí, interior
de São Paulo. Hoje, o custo de
desenvolver no Brasil, diz Jason,
ainda é duas vezes mais
barato do que nos EUA.

Com o projeto, a Recall
contratou Rafael Amorim
como arquiteto de software.
O executivo havia trabalhado
durante quase cinco anos para
a CPM em projetos da Ambev
(ambas antes de suas respectivas
fusões com Braxis e Interbrew).
Ele enfrentou a falta de
marca do Brasil em software.
Os americanos da Recall
(Jason já estava na empresa,
embora ainda não fosse diretor)
perguntavam: "Como são os
serviços de TI do Brasil?". Por
isso, os primeiros projetos
desenvolvidos pela Recall aqui
foram de pequeno porte.

No início de 2006, o Bank Of
America contratou a Recall para
gerenciar o inventário de
documentos do banco. Durante
aquele ano, os analistas de
negócios desenharam o projeto.
Mas seria preciso alterar o
software-padrão da Recall de
acordo com as especificações do
banco americano. Era necessário
mudar processos e um número
enorme de linhas de códigos. No
total, seriam quase 20 mil horas
durante um ano. E 90% seriam
desenvolvidos no Brasil.

Para conseguir entregar no
prazo, Rafael contratou, em
janeiro de 2007, dez técnicos da
Programmers. Além de cinco da
Recall, havia ainda outros cinco
analistas de negócios nos EUA e
um time de teste de software na
índia. Em novembro do ano
passado, ficou pronto o piloto.
Em fevereiro deste ano, o projeto
foi concluído. Há hoje 23 técnicos
desenvolvendo software,
testando a qualidade e dando
suporte para a Recall no Brasil.
Eles são responsáveis por 70%
dos projetos da empresa. Nos
outros escritórios, há técnicos
para suporte local.

Desde que assumiu, Jason
vem ao Brasil a cada três meses.
Quando está nos EUA, sempre
comenta com outros executivos
a experiência com nossos
desenvolvedores. A única
preocupação de Jason hoje é que
ele precisa de mais brasileiros.

Text Box



O cliente americano

Nenhuma tecnologia
é sofisticada demais
para os desenvolvedores
brasileiros, como
bem sabe Ben Goertzel,
um dos grandes
especialistas americanos
em inteligência artificial

N ascido carioca, o
pesquisador naturalizado
americano Ben Goertzel

poderia ser um candidato óbvio a
cliente de empresas brasileiras.
Mas Ben nem mesmo fala
português. Um dos principais
especialistas americanos em
inteligência artificial, ele é dono

da empresa Novamente, sediada
em Washington DC. Em 2001,
ele e seus sócios contrataram a
mineira Vetta para desenvolver
software para aplicações inéditas
de inteligência artificial. Na
época, os colegas pesquisadores
de Ben acharam estranho a
escolha do Brasil como fornecedor.

A Novamente desenvolve um
tipo de software bastante
sofisticado. Ben define
inteligência artificial como
a habilidade de resolver
problemas complexos em
ambientes complexos. Cada
produto envolve algoritmos
extremamente sofisticados. No
início de setembro, a empresa de
Ben figurou com destaque na
conferência Techcrunch 50,
o mais badalado encontro
da web 2.0 nos EUA, promovida
pelo blog de mesmo nome

(www.techcrunch.com). Foi
o lançamento do software
Stockmood, que varre a internet
analisando notícias sobre
uma determinada empresa e
estabelece o sentimento
(positivo ou negativo) dos textos
sobre o objeto analisado. Todo o
software foi desenvolvido no
laboratório da mineira Vetta,
onde 14 brasileiros trabalham
para a Novamente.

Ben também usa
desenvolvedores no Leste
Europeu e na China, mas o
maior grupo está mesmo por
aqui. Ele diz que o Brasil já
era o fornecedor mais caro.
Em 2008, o real valorizou mais
e o trabalho dos brasileiros ficou
ainda mais caro. "Mas não dá
para mudar", ele diz. "O time
brasileiro tem um expertise
especial em software."

O cliente argentino

O executivo argentino
Carlos Chapp descobriu
que, com qualidade e
bom preço, os produtos

brasileiros são
perfeitos para os
países emergentes

U usários costumam
resistir a mudanças
de sistemas. Imagine

quando o produto é
desconhecido, de um país vizinho
sem tradição em tecnologia. Em
1998, o argentino Carlos Chapp

administrava a área de tecnologia
da siderúgica Ferrosider em
Buenos Aires e lidava com vários
sistemas de gestão diferentes.
Carlos precisava mudar, só não
tinha o dinheiro.

A rotina da empresa era
difícil para o executivo. Os
usuários reclamavam de trocar
dados entre os sistemas com
disquetes. O processo era



demorado e o estoque estava
quase sempre desatualizado. Pior:
não havia informação alguma
das sucursais em Rosário,
Córdoba e Mendoza. Carlos
precisava de um sistema
integrado e mais profissional.
Até aí os usuários concordavam.
Mas o SAP era caro para o
orçamento da Ferrosider. Havia
ainda o JD Edwards, mas nesse
caso não havia muito foco
em indústrias.

Carlos ouviu falar de uma
empresa brasileira chamada
Datasul, mas ninguém conhecia
na Argentina. Os usuários
perguntavam: o que é a Datasul?
O que é o Progress (linguagem
usada pela fabricante de software
de Joinville) ? Em outubro, dez
anos atrás, ele resolveu arriscar.
Os usuários resistiam; "não me
serve", diziam. O primeiro
Datasul na Argentina começou a

ser instalado em março de 1999.
Em novembro, estava operando.

Depois dessa primeira
tentativa, todo o Grupo RB,
dono da Ferrosider, usa Datasul.
Em outubro de 2003, Carlos
migrou uma das empresas do
grupo em 45 dias. Em 1° de
dezembro de 2007, migrou
outra e terminou em 42 dias.

A Datasul tem hoje 90 clientes
na Argentina, sendo 40 herdados
quando comprou a fabricante
de software Meya, a maior
fornecedora de sistemas do país.
Cerca de 57% das empresas são
de manufatura. Em 12 de agosto
deste ano, Carlos presidiu a
primeira reunião de grupo de
usuários Datasul da Argentina.

Para construir uma
marca em TI, o Brasil
precisa receber
executivos como o
chileno Enrique Ayarza
e mostrar sistemas
com qualidade global

O visitante

O chileno Enrique Ayarza
pouco entende de
tecnologia; ele é médico.

Mas esse doutor coordena a
integração de 20 centros de
saúde na região oeste da capital
Santiago. No início de 2007,
visitou a Espanha para conhecer
o que há de mais avançado em
sistemas de prontuário
eletrônico. A Europa é a região
mais avançada nessa área da

tecnologia da informação.
Mesmo assim, Enrique acabou
achando o melhor modelo de
prontuário em Brasília (DF). E
desenvolvido com uma
ferramenta criada originalmente
também no Brasil.

O sistema de saúde
brasileiro enfrenta grandes
problemas. Faltam remédios,
hospitais e leitos. Há filas
intermináveis para fazer



exames de rotina. Há alguns
anos, em todos os hospitais, se
discute a necessidade de um
sistema unificado de
prontuário eletrônico, que
centralizaria as informações
sobre os pacientes e melhoraria
o controle de medicamentos e
exames. O sistema traria uma
economia de centenas de bilhões
de reais no País inteiro. E
garantiria um serviço melhor
para o cidadão. O prontuário
eletrônico mais avançado até

agora é o sistema de saúde do
Distrito Federal, onde vivem seis
milhões de pessoas.

Enrique chegou a Brasília
em maio de 2007. Ele visitou
cinco hospitais na região do
Gama, uma das principais
cidades-satélites da capital, onde

começou a ser implementada
a primeira fase do projeto.
Ali ficam hospitais como o
Regional da Asa Norte, de
Taguatinga e o de Samambaia.

Nos hospitais, Enrique
viu um prontuário eletrônico
que armazena o ciclo completo
da gestão clínica do paciente. Os
sistemas dos hospitais foram
integrados com a ferramenta
Ensemble, da empresa
americana Intersystems, que
teve o embrião desenhado pelo

engenheiro
Enrique
Ayarza brasileiro
do governo Lúcio Mattos
chileno: Hoje, o
viu no prontuário
prontuário inclui desde o
eletrônico agendamento
brasileiro o da consulta
modelo a ser avaliação
seguido médico até a

medico, ate a
prescrição e entrega de
medicamentos. Enrique
percebeu como é possível
eliminar o papel.

Em 2005, havia na
dermatologia brasiliense cerca
de 34 mil pessoas na fila de
espera; hoje o número caiu para
400. Os pacientes são atendidos
em uma semana. Antes, faltava
medicamento em vários centros
de saúde e sobrava na farmácia
central. Hoje, o paciente pode
receber os medicamentos sem
receita médica e ainda retirar
em centros de saúde diferentes.

Havia desperdício com
compras erradas, medicamentos
vencidos e exames perdidos.
O prontuário deve trazer uma

redução no prejuízo de
US$ 70 milhões a US$ 90
milhões. E dinheiro suficiente
para construir três hospitais
(equipados) e 70 postos de saúde.

O sistema que o chileno viu
foi montado para atender 2,1
milhões de usuários do serviço
público de saúde da região do
Gama. Enrique voltou- para
Santiago impressionado. "A
gestão centralizada funciona
bem", ele dizia. "O atendimento
funciona bem", repetia.

Em novembro do ano
passado, o órgão público no qual
trabalha o médico abriu uma
licitação. Quatro fornecedores
participaram, entre eles a
Intersystems, responsável pelo
prontuário eletrônico do
Distrito Federal. Os chilenos
escolheram o modelo que
Enrique viu no Brasil.

O contrato foi fechado em
junho e o projeto iniciado em
7 de. julho. Depois disso, vários
brasileiros que participaram do
projeto do Distrito Federal
voaram para Santiago. Entre
eles, Sérgio Nobre, responsável
pelo projeto brasileiro.

Eles precisam integrar sete
grandes sistemas legados dos
hospitais sob a coordenação de
do médico chileno. São oito
hospitais que atendem uma
região com 1,2 milhão de
habitantes. Enrique espera
concluir a primeira parte em
dezembro e ter um modelo de
prontuário no mesmo nível de
países desenvolvidos. Igual ao
que viu no Brasil.



O autor

Criar produtos utilizados
em todo o mundo,
como fez o engenheiro
Lúcio Mattos, deve
ser a meta de todo
desenvolvedor brasileiro

O engenheiro Lúcio Mattos
enfrentou o maior desafio
de sua carreira. No fim,

acabou criando, sem querer, um
produto usado por empresas no
mundo inteiro. Em 2000, a
Petrobras e a BR Distribuidora
decidiram trocar vários sistemas
legados por um sistema de gestão
único. O escolhido foi o SAP,
e o projeto se tornou a maior
implementação da fornecedora
de software alemã da América
Latina. Uma troca dessas não
é feita de uma vez. Centenas
de regras de negócio precisavam
ser transferidas para um novo
sistema. E dezenas de bancos de
dados precisariam ser acessados.
Alguns sistemas continuam
sendo usados e precisam ser
integrados com o novo ERP.

Lúcio sabia que o acesso a
essas informações precisava ser
extremamente rápido. Se o novo
ERP demorasse para obter a
informação, a Petrobras e a BR

Distribuidora virariam um caos.
O sistema controlava toda a
logística e parte da operação
comercial. Os caminhões-tanque,
por exemplo, só entravam na
empesa se o sistema deixasse.

O tempo de resposta para
obter essas informações não
poderia ser superior a 200
milissegundos. A demora
significaria filas na porta da
empresa. Esse era apenas um
exemplo. No total, o sistema
precisaria passar mais de duas
milhões de transações por dia.

Os técnicos da estatal não
acharam nenhum sistema que
conseguisse fazer a integração
com essa capacidade. Em 2001, os
técnicos da empresa analisaram
as ferramentas de integração de
sistemas disponíveis no mercado
brasileiro. A IBM ainda não
tinha o Websphere. A ferramenta
escolhida tinha de integrar
com o novo SAP e com
sistemas de CRM que era o
Vantive (depois adquirido pela
Peoplesoft), entre outros
sistemas antigos.

Lúcio era sócio de uma
empresa fornecedora da BR
Distribuidora. Ele percebeu
que poderia desenvolver,
com a ferramenta da empresa
Intersystems, uma aplicação para
fazer a integração entre os sistemas
da Petrobras e BR Distribuidora.
Era o final do ano 2001. Com
mais três desenvolvedores, o
engenheiro levou sete meses
para criar a ferramenta.

Poucos dias antes do
lançamento, Lúcio praticamente
vivia na BR Distribuidora e
chegou a dormir dois dias perto
do computador. O sistema foi ao
ar em julho de 2002. Era uma
das maiores implementações do
SAP do mundo, com 11 módulos
indo ao ar de uma única vez.

O tempo de resposta não
era de 200 milissegundos. Era
de 30 milissegundos e o sistema
agüentava até três milhões de
transações por dia, 50% a mais
do que o solicitado.

Carlos Nogueira, já naquela
época o principal executivo
da americana Intersystems,
percebeu que a aplicação poderia
ser o embrião de um novo
produto. E levou Lúcio para
Cambridge, Massachusetts,
conhecer o fundador da empresa,
Terry Ragon.

Os engenheiros da
Intersystems ficaram surpresos
com uma ferramenta como
aquela criada em um país em
desenvolvimento e fizeram
várias perguntas. Terry comprou
a tecnologia de Lúcio e criou um
produto chamado Ensemble.
Hoje, a ferramenta é usada em
mais de 50 sites e 15 países em
quatro anos. Lúcio passou a fazer
parte da equipe de engenheiros
responsável pela arquitetura de
integração da empresa. Com
executivos como ele, há cada vez
menos espanto em ver soluções
como o Ensemble saindo de
laboratórios brasileiros.



O missionário

Executivos
das multinacionais
brasileiras, como
Leandro Balbinot da
Inbev, podem levar a
tecnologia nacional
para dezenas de
novos mercados

L eandro Balbinot comanda
a área de serviços de
tecnologia da fabricante de

bebidas Inbev, uma das empresas
mais agressivas do mundo na
busca por resultados. Os
acionistas da empresa, entre eles
Jorge Lemann, Beto Sicupira e
Mareei Telles, se tornaram
mundialmente conhecidos por
exigir custos menores e
rentabilidade sempre crescente.
Leandro jamais poderia dar
privilégios para um fornecedor.
Muito menos por ser brasileiro.

Desde que era responsável
pela infra-estrutura de tecnologia
da Ambev, Leandro usa os
produtos das empresas que
compõem a Virtus, grupo de sete
empresas de tecnologia criado no
ano passado. Em especial, os
sistemas da Tech4b e da
Autômatos. O software da
Autômatos ajuda a gerenciar

infra-estrutura como
computadores e redes e torna
possível a leitura, análise,
diagnóstico e planejamento do
ambiente de TI. O da Tech4B
verifica e avalia códigos de
software, bancos de dados,
modelos lógicos e processos.

Em janeiro de 2005, Leandro
assumiu o controle global de TI
da Inbev. Ele percebeu que
poderia usar os mesmos
produtos que utilizava no Brasil,
pois. Embora houvesse similares,
ele não encontrou nenhuma
aplicação que atendesse
exatamente o que precisava. A
troca ajudaria a implementar os
processos e a cultura da Ambev.

Mesmo assim, os belgas
desconfiavam dos produtos.
Leandro sabia que o fato das
empresas serem pequenas não
atrapalharia porque os produtos
funcionam remotamente. A
entrega do serviço poderia ser
feita a partir do Brasil.

Na prática, dezenas de
milhares de usuários adotaram
os produtos brasileiros. Desde o
início do ano, os usuários belgas
da Inbev passaram a usar o
software da Autômatos. Na
América Latina, no Canadá
e nos EUA (ainda sem a
Anheuser-Busch), todos as filiais
usam software brasileiro.

E com as aquisições e
expansões em novos mercados da
fabricante de cerveja, o número
de usuários só aumenta. Mas
cada migração pode levar anos.

Leandro estuda ainda começar no
Leste Europeu e na Argentina,
onde a Ambev é dona da
cervejaria Quilmes.

Em janeiro de 2006, a Inbev
adquiriu a concorrente estatal
chinesa Fujian Sedrin Brewery.
E somente agora os chineses
começaram a implementar o
software brasileiro. A previsão
é terminar em janeiro de 2009.

Excluindo a filial da China,
que usa pouco software, a Inbev
tem 25 mil usuários de sistemas
de TI. Cerca de 22 mil deles já
usam Autômatos e 13 mil usam
Tech4B. Com esse exemplo,
Leandro já provou que o
software brasileiro funciona em
escala global. Agora, todos os
meses ele faz propaganda para
no mínimo 40 colegas CIOs pelo
mundo todo. O missionário tem
sido eficiente. Recentemente, a
Pepsico global também fechou
um contrato com a Virtus.

Para Leandro, quanto mais
clientes o fornecedor tiver,
melhor. Toda semana, ele
procura convencer as filiais a
usar o software brasileiro. Um
dos principais argumentos
é que o custo será menor
graças à escala. Os técnicos locais
resistem, dizem que o preço do
fornecedor da região será melhor.
Leandro quase sempre ganha
a discussão. Logo, Leandro
terá de convencer os americanos
da Anheuser-Busch. E o
software brasileiro ganhará
mais usuários internacionais.
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