
Mercado local restrito empurra companhias para o exterior  
 
"Quando você vem para cá, sabe que não dá pra ficar só aqui". Não são sobre pessoas, mas 
sobre equipamentos de tecnologia de alta complexidade a que Alexandre Moura se refere. 
Diretor-fundador da Light Infocon, uma das mais antigas empresas de TI do pólo de Campina 
Grande, ele percebeu cedo a limitação do mercado local.  
 
"A gente não tem clientes na Paraíba. E essa é um das maiores diferenças com São Paulo, 
onde o mercado interno é muito forte", diz.   
 
A solução para a centena de empresas da cidade que atuam no setor foi olhar para fora. Hoje, 
o pólo campinense embarca nada menos que 90% de tudo o que produz. A tecnologia gerada 
aqui de recicladores de cartuchos a sofisticados sonorizadores de aeroportos segue para as 
grandes capitais brasileiras, EUA, Europa e Ásia. Em 2007, a receita de exportação foi de US$ 
1,8 milhão, segundo dados do Parque Tecnológico da Paraíba.   
 
Entrar no mercado externo foi até mais fácil, diz Moura. "Existe muito preconceito no mercado. 
Ninguém acredita que uma empresa da Paraíba possa fazer um produto de qualidade", conta.   
 
O trabalho de formiguinha no exterior acabou atraindo os olhares antes desligados de 
compradores internos. Hoje, a Light Infocon tem escritórios de revenda na Austrália e nos EUA 
e ainda representação em Brasília e Portugal. Desfruta de um portfólio de 130 clientes 
impossível de desprezar: entre eles estão Bradesco, Gol, Infraero, Agência Nacional de Águas 
(ANA), Unesco, Polícia Federal e Interpol.   
 
A empresa conseguiu estender os seus tentáculos dessa forma com o carro-chefe Lightbase, 
um banco de dados textual multimídia que faz a gerência eletrônica de documentos e a gestão 
da informação. A diferença está em sua capacidade de cruzar informações e "organizar o caos" 
de maneira muito mais eficiente e rápida.   
 
Com faturamento previsto de R$ 6 milhões este ano, a empresa está atenta à queda no 
consumo externo devido à crise. Moura espera repetir neste ano os 15% de participação das 
exportações no faturamento da empresa.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 dez. 2008, Empresas & Tecnologia, p. 
B3. 
 


