
Setor de TI promete algo
GANHOS EM TECNOLOGIA VÊM A QUALQUER HORA, ATÉ NA CRISE

S em ou com crise internacional, um setor insiste em

crescer no Brasil. Enquanto os anúncios de

demissões e de cortes de produção se multiplicam em quase

todos os segmentos da economia, as empresas de tecnologia

da informação já acenam com a possibilidade de contratar em

2009 mais de 40 mil trabalhadores por todo o País. Alguns

dizem que, ali, as turbulências no mercado são sentidas com

menor intensidade. É o caso do presidente da Brasscom

(Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da

Informação e Comunicação), Antônio Gil. Ele afirmou

recentemente que o progresso do campo não depende tanto da

expansão da economia. Isso porque, se em períodos de

normalidade as empresas demandam novos programas e

projetos de software, durante uma crise, como a atual, elas

cortam pessoal e precisam de sistemas capazes de executar os

mesmos trabalhos de antes, sob forma mais eficiente.

O analista Bruno Sávio Nogueira, da Lafis, concorda que

esse tipo de avanço realmente não está subordinado às

variáveis macroeconômicas, podendo até mesmo aumentar em

momentos de crise como o que estamos vivendo. "As empresas

têm uma preocupação muito grande em gerir seus negócios

com menor custo e maior produtividade possível. Em momentos

de crise, isso se torna ainda mais necessário, o que demanda,

por parte delas, programas e projetos capazes de tornar a

gestão eficiente, em um movimento forçado para a busca de

possíveis soluções contra as baixas no quadro de

funcionários", explica Nogueira. O analista também lembra

que, no caso do Brasil, a crise abre grandes possibilidades no

mercado externo. "Com o real desvalorizado e as novas leis de

incentivo à exportação de TI, a tendência é que esse tipo de

conhecimento tecnológico, usado por empresas de diversas

partes do mundo, abra novas frentes de atuação para o País

expandir seus serviços de criar e fazer a manutenção de

programas de computadores que serão exaustivamente

requisitados".

Mesmo assim, Nogueira reitera a necessidade de cautela.

"A gravidade do momento nos faz pensar em mais portas que

se fecham para algumas poucas que se abrem, e essas poucas

oportunidades têm que ser muito bem aproveitadas", alerta o

especialista. A analista Maria Tereza Azevedo, da Link

Investimentos, tem opinião parecida. Mas, apesar de

concordar que as empresas de tecnologia estão mais

resilientes aos impactos da crise, também faz ressalvas diante

do complicado cenário enfrentado pela economia. "Oferecer

soluções que atendam necessidades como redução de custo e

ganho de eficiência acaba sendo interessante em um momento

de crise. Por outro lado, quando foi montado o orçamento de

2009 para as companhias brasileiras, em outubro do ano

passado, inves t imentos com TI f o ram reduz idos,

principalmente por não serem considerados indispensáveis

aos negócios das empresas", lembra Azevedo.

INVESTINDO EM TI

Incertezas que norteiam o ambiente econômico também

colocam em xeque a questão da consolidação no setor. O

movimento ganhou força no ano passado, com a aquisição da

Datasul pela Totvs, operação considerada "totalmente

estratégica" para a analista da Link, que acredita que outras

empresas pequenas devam ser vendidas a preços e múltiplos

razoáveis em 2009. "Hoje, o mercado de TI é extremamente

fragmentado, mas a tendência é que isso diminua, pois as

empresas necessitam cada vez mais de fatores atrelados à

consolidação, como serviços de assistência de pós-venda e de

manutenção", avalia Azevedo. Embora ressalte o contágio da

crise, o especialista da Lafis segue a mesma linha otimista

quando o assunto é consolidação. "O forte movimento deve se

manter em 2009. Não com a intensidade que todos esperavam

antes do estouro da crise, mas a expansão deve continuar,

principalmente se comparada a outros setores da economia",

esclarece Nogueira.

Contudo, por melhores que sejam as perspectivas,

empresas de tecnologia que negociam ações na bolsa

brasileira ainda enfrentam restrição de liquidez considerável.

Questionado sobre o tema, o analista da Lafis afirma que, com

a crise, os investidores ficam mais criteriosos e, dentro de um

setor complexo como o de tecnologia, no qual as empresas

estão sendo analisadas por especialistas financeiros há

pouco tempo, a tendência é que elas sofram com a falta de

apelo. No longo prazo, porém, ele acredita que os projetos de

suporte governamental para o setor tendem a trazer mais

segurança para os pequenos investidores "colarem" seu

capital em empresas de inovações, que contam com grande



potencial de crescimento. Nesse sentido, Nogueira avalia que,
para as companhias aumentarem a liquidez de suas ações no
longo prazo, é preciso que apontem fundamentos sólidos e
propostas de gestão consistentes. "Os investidores buscam
companhias inovadoras, mas, de modo a ganhar confiança, é
preciso que elas tenham projetos concretos, governança, além
de comunicação clara sobre os rumos tomados", acrescenta.

NOS EUA É DIFERENTE
A situação das empresas de TI na BM&F Bovespa é bem

diferente da que ocorre nos Estados Unidos, onde
organizações como Apple, Google e Microsoft popularizam
seus papéis em uma bolsa voltada para companhias de
tecnologia, biotecnologia, serviços financeiros e mídia, entre
outros. A Nasdaq representa o maior mercado eletrônico do
mundo, listando aproximadamente 3.200 empresas e
negociando mais ações por dia do que qualquer concorrente.
Dando exemplo de inovação por via própria, o sistema da bolsa
reconhece ordens em menos de um milissegundo, permitindo

manobras imediatas de execução e cancelamento, a custo
relativamente baixo. Cabe a ressalva de que tal perfil não
implica desempenho acionário necessariamente melhor do que
o dos pares. No entanto, o índice Nasdaq Composite acumulava
baixa de quase 18% até o início de março, menor do que as
quedas de cerca de 25% registradas pelo Dow Jones e pelo
S&P 500 no mesmo período.

Na comparação entre Estados Unidos e Brasil, existe uma
grande distância de conhecimento tecnológico, o que, na
opinião de Nogueira, constitui desvantagem competitiva.
Porém, olhando o problema sob outra ótica, ele afirma que, por
começarmos mais tarde, podemos ficar atentos à evolução
tecnológica lá fora, tendo um guia quanto ao caminho para a
obtenção dos melhores resultados. "Isso é importante porque
os orçamentos aqui são menores, não havendo tempo ou
recursos suficientes para fazer experimentações", explica o
analista da Lafis. Nesse sentido, o desafio às techs nacionais é
desviar dos erros das concorrentes externas e seguir rotas de
inovação sem ser repetitivo. Nada trivial.
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