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TECNOLOGIA

É possível brigar com os indianos?
A s exportações brasileiras de ser

viços de tecnologia da informação
(TI) deverão ultrapassar 2 bilhões

de dólares até o fim de 2009, mas a cifra
não é motivo para comemoração. A índia
vendeu a outros países, no ano passado,
mais de 40 bilhões de dólares e pretende
chegar a 47 bilhões neste ano. Se quiser
aumentar sua fatia no bolo mundial do se-
tor, o Brasil terá de deixar de lado a briga
por custo e apostar nos segmentos em que
é capaz de superar a concorrência, como
a produção de software livre. A avaliação
é do presidente do Everest Group, Peter
Bendor-Samuel, que veio a São Paulo par-
ticipar da quinta edição do Seminário
Brasil Outsourcing, nos dias 13 e 14.

O evento discutiu as oportunidades
para empresas brasileiras no disputado
mercado internacional de terceirização
de serviços de TI, o chamado offshoring
outsourcing. Para Bendor-Samuel, o go-
verno deveria adotar estratégias para
atrair grandes empresas interessadas no
desenvolvimento de softwares livres, a
exemplo de IBM e Oracle, e transformar
o País em um polo mundial nessa área. O
atual cenário de crise financeira seria
oportuno, diante da necessidade de as
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empresas reverem os gastos com as tec-
nologias tradicionais. "Todos os grandes
mercados estão repensando e mudando
sua atuação neste setor para se adaptar à
nova realidade", disse o consultor.

De acordo com o presidente do Progra-
ma Brasil Outsourcing, Flávio Crynsz-
pan, uma mudança na oferta é funda-
mental se o País quiser ganhar espaço no
mercado internacional de tecnologia.
"Não temos chance de crescer
muito se vendermos o mesmo
que os indianos", afirmou. O
desenvolvimento de soluções
de negócios baseadas em soft-
wares livres, de acordo com o
executivo, seria uma maneira
de aproveitar o conhecimento
acumulado na intensa atividade de pro-
gramadores brasileiros nas redes de rela-
cionamento da internet. "Se o mundo nos
reconhecer corno um centro de criação
de programas, então teremos uma chan-
ce de nos diferenciar."

Uma área na qual o governo tem apostado
fichas é a de desenvolvimento de projetos
de semicondutores, etapa anterior à pro-
dução industrial. O Programa Cl Brasil,

do Ministério de Ciência e Tecnologia,
acompanha a experiência das design hou-
ses nacionais, como são chamados os cen-
tros de desenvolvimento de microchips.

O atraso brasileiro era relação aos con-
correntes, de acordo com Mauro Peres.
executivo responsável pela consultoria
IDC no País, é explicado, em boa parte,
pelo tamanho do mercado doméstico de
TI, duas vezes maior que o indiano. E a

tendência, em tempos de crise,
é de que a demanda interna
continue a crescer mais que nos
EUA e na Europa, tradicional-
mente os maiores compradores.

Os especialistas reunidos no
seminário reforçaram a idéia
de que a geografia do mercado

internacional de tecnologia da informa-
ção e de telecomunicações, a chamada
ICT, deverá passar por mudanças profun-
das nos próximos anos. De acordo com a
IDC, 56% do valor agregado de novos gas-
tos com tecnologia no mundo surgirá em
países emergentes até 2011. Há apenas
uma década, segundo dados do Gartner
Group, mais da metade do mercado in-
ternacional de TI ainda estava concentra-
da nos Estados Unidos. -PORANDRÉSIQUEIRA
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