
Canadá e Brasil, oitavo maior mercado mundial de tecnologia da
informação avaliado em R$ 82 bilhões, experimentam a expansão de
empresas e direcionam estratégias para o intercâmbio de negócios
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N o Canadá, as tecnologias da informação e
comunicação (T1C) movimentam cerca de US$ 57
bilhões em recursos anuais, o equivalente a 4,7%

do Produto Interno Bruto (PIB). Importante motor da
economia, o setor obteve crescimento anual médio de 5,1%
desde 2002 e se posiciona como referência em negócios
e oportunidades. A indústria de software se destaca entre
as demais, empregando 47% dos trabalhadores de mais
de 30 mil empresas TIC do país. Com impressionante
desenvolvimento no mercado interno nas últimas décadas,
os empreendimentos direcionaram suas estratégias para
outros países, renovando as possibilidades. Cerca de
80% das companhias têm menos de dez funcionários,
o que aumenta a carência de fornecedores de médio
e grande porte. Para resolver parte do problema, os
gestores começaram recentemente a investir mais no
desenvolvimento de mão-de-obra qualificada - a previsão
é que haja uma carência considerável desse tipo de serviço
nos próximos cinco anos.

As grandes empresas chegam a ter 40% de suas vagas
especializadas preenchidas por imigrantes. "A 'exportação'
do profissional brasileiro pode ajudar o Canadá a preencher
esta lacuna. O deslocamento de atividades das empresas
canadenses para o Brasil também é útil a ambos", avalia
Marco Stefanini, fundador e presidente da consultoria Stefanini
1T Solutions. Parceiros econômicos em diversos setores, os
dois países experimentam momento semelhante de expansão
das tecnologias da informação e comunicação. Algumas
de suas qualidades, na realidade, são complementares,
e favorecem o estreitamento das relações comerciais. O
mercado canadense, por exemplo, tem forte tendência para a
terceirização e subcontratação (outsourdng) de serviços, como
o desenvolvimento de aplicações, a manutenção de sistemas

e a operação de call-centers. "A terceirização de processos de
negócios (Business Process Outsourdng - BPO) é procurada,
principalmente pelos departamentos financeiros e de recursos
humanos", completa.

No exterior, o Brasil é visto como uma opção promissora
à índia, líder mundial em TIC. A percepção é de que as
marcas brasileiras oferecem soluções inovadoras por
meio de recursos altamente especializados desenvolvidos
inicialmente para um mercado interno sofisticado
- especialmente nas áreas de finanças, varejo, manufatura,
comunicações e serviços. "Possuímos mão de obra
qualificada, caso contrário não seríamos o oitavo maior
mercado do mundo, tampouco o mais sofisticado na
área de instituição financeira. Isso sem falar de governo
eletrônico, o mais avançado do mundo", diz Antônio Gil,
presidente da Associação Brasileira das Empresas de
Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom).

Concorrência e competitividade - Nos últimos sete anos,
a demanda doméstica cresceu, em média, de 12% a 15%,
com impulso às vendas para o exterior. Em 2008, o país
faturou R$ 2,2 bilhões com a exportação de serviços - 84%
desse valor foi gerado por multinacionais, fato que contribui
para a imagem das operações locais como plataforma
para empresas estrangeiras. No total, foram gerados R$ 82
bilhões em 2008, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). Essa realidade tem despertado o
interesse de companhias canadenses, além de estimular
investimentos daquelas já instaladas.

Presente no disputado mercado brasileiro de educação
- somente o ensino superior movimenta R$ 25 bilhões por
a n o , a SMART Technologies, fabricante canadense de
lousas interativas, tem experiência de uma década no país.



Em 2008, empresas de equipamentos
de comunicações investiram cerca de

US$ 1,6 bilhão em pesquisa no Canadá

A decisão de dar maior projeção aos negócios resultou na ,
inauguração de escritório de representação em São Paulo.
Segundo Ruy Mendes, country manager da companhia, os
investimentos no país representam importante oportunidade
de fortalecimento da presença comercial. "A educação
é a base da empresa, e queremos fornecer soluções de
tecnologia que apoiem e viabilizem um patamar diferenciado
de ensino", diz. Além de tecnologias para professores, como
um sistema de resposta interativa para classes e software
de gerenciamento de sala de aula, a oferta de produtos é
dirigida a empresas, onde os usuários podem utilizar as
lousas em reuniões e conferências.

A provedora canadense de serviços de telecomunicações
Convergia, por sua vez, obteve recentemente sua autorização
de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), concedida
pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), para
operar nas modalidades local, longa distância nacional
e internacional. Ao contrário do que acontece em outras
regiões, aponta Mariano Torre Gomez, presidente da

companhia, a concorrência faz do país uma referência em
competitividade - o que pode ser favorável para a inovação
e a gestão. "O Brasil é, certamente, o mercado de maior
concorrência. Por isso, os preços são bastante abrangentes",
avalia. O executivo observa que, na atualidade, o setor conta
com cerca de duzentas operadoras, entre pequenas, médias
e grandes - no Canadá, o setor concentra o equivalente a
38% do PIB. Entre os serviços disponibilizados, desenvolvidos
a partir de softwares e equipamentos de última geração,
os sistemas de conferências permitem a transferência de
arquivos, documentos e apresentações para 35 países.

Contratações diretas - Em 2008, segundo a
Industry Canada, as empresas de equipamentos de
comunicações foram as que mais investiram em pesquisa e
desenvolvimento entre todas as TIC canadenses, aplicando
US$ 1,6 bilhão no período. A cifra representa um acréscimo
de 5,1% em relação a 2007, demonstrando a experiência
do Canadá nesse setor. O conhecimento do país pode
favorecer as intenções do governo brasileiro de preparar
a infra-estrutura de banda larga para a Copa do Mundo de
2014, quando as telecomunicações serão bastante exigidas
pela transmissão dos jogos, pelas operações financeiras
e comerciais realizadas durante o evento e pela cobertura
jornalística para cerca de 3,3 bilhões de espectadores
em todo o mundo, de acordo com as previsões. O Plano
Nacional de Banda Larga, que está sendo elaborado pelo
Ministério das Comunicações, deverá estabelecer 2014
como referência para os investimentos - o setor privado
apresentará sugestões de melhorias.

O intercâmbio bilateral em tecnologia também pode
ser explorado na telefonia celular. Daniel Ramos, diretor
geral da eXpancom Inc., empresa de consultoria, pesquisa
de mercado e desenvolvimento de negócios e comércio,
avalia o tamanho do setor e a amplitude geográfica do Brasil
como elementos favoráveis para grupos estrangeiros. Para
o executivo, o país é, com distância, o mais competitivo da
América Latina. "Sobre a perspectiva de ganhos, um bom
exemplo é o segmento de celulares, em que a estrutura de
preços de serviços faz do país o mais lucrativo da região",
explica. Ele cita um exemplo: enquanto no México a Telcel,
maior operadora, detém 75% do negócio, Vivo (28%), Claro
(27%), Tim (24%) e Oi (15%) travam uma disputa acirrada,
disputando clientes ainda com operadoras menores.

No desenvolvimento de softwares, a Corel Corporation tem
planos de manter inalterados os investimentos no mercado



interno, o que abrange contratações diretas, abertura
de novos canais de distribuição, ampliação do modelo
de revenda e busca de novos parceiros de negócios. A
companhia está capacitando novos parceiros na região sul,
considerada estratégica por apresentar grande potencial
de consumo e ter a segunda maior participação no
mercado nacional. "O principal objetivo, além de estreitar
o relacionamento, é ajudar as revendas a detectar boas
oportunidades para a Corel e descobrir potenciais de
mercado", observa Flávio Tedesco, gerente de Canais.

A desenvolvedora espera aumentar, no prazo de seis
meses, o potencial dos canais na região em até 40%.

SMART Technologies: aposta na educação do país e em
soluções para empresas fizeram a companhia canadense

abrir escritório de representação em São Paulo



Fontes, da Corel: contratações, novos canais
de distribuição e busca de mais parceiros

Executivos e empresários de pequenas
e médias empresas canadenses

procuram expandir seus negócios

Também nos próximos meses, realizará ações semelhantes nas
demais regiões brasileiras. Em julho, a empresa foi escolhida
entre as principais parceiras internacionais da Microsoft pelo
fornecimento ao cliente de soluções líderes do mercado. "As
soluções que produzimos, principalmente nos mercados de
consumo, entretenimento e imagem digital, estão totalmente
de acordo com a estratégia da Microsoft de oferecer uma
melhor qualidade de usabilidade, de conforto operacional de
aproveitamento dos sistemas operacionais", esclarece Pedro
Fontes, country manager da Corel no Brasil.

Da mesma forma que o Canadá é representado por
empresas reconhecidas internacionalmente, a inovação
brasileira também se beneficia da projeção de algumas
companhias. A Totvs, especializada no desenvolvimento e na
comercialização de software de gestão empresarial integrada
e na prestação de serviços relacionados, é uma delas. Com
faturamento de R$ 240,283 milhões no segundo trimestre
de 2009, mantém projetos voltados à capacitação de
profissionais da área de TI. Durante seus cursos, os alunos

aprendem, entre outros tipos de conhecimento, as diferentes
formas de integrar informações de todos os setores de uma
empresa e apresentar soluções de indicadores gerenciais
para tomada de decisões. "Um negócio é feito por pessoas.
Se elas não estiverem bem preparadas e organizadas,
acabam limitando o crescimento da corporação", explica
José Rogério Luiz, vice-presidente executivo e financeiro e
diretor de Relações com Investidores. "Comercializamos
produtos de primeira necessidade e, por isso, mesmo diante
da desaceleração mundial, continuamos aumentando
nossas taxas de crescimento", expõe.

O executivo faz referência a uma questão fundamental para
a evolução das tecnologias da informação e comunicação:
a crise financeira internacional tem provocado a retração de
investimentos. No primeiro trimestre de 2009, os segmentos
de software e processamento de dados registraram um recuo
de 0,4% no Canadá, segundo a Industry Canada. No mesmo
período, as exportações apresentaram significativo declínio de
7,6%, demonstrando uma maior exposição do setor aos efeitos



da crise mundial. Neste caso, as vendas para o exterior de computadores e
equipamentos periféricos foram as mais prejudicadas, com perda de 10,2%
no período. Apesar do impacto no cenário internacional, nenhuma das
empresas citadas afirma ter amargado perdas.

"O impacto nas empresas canadenses de pequeno e médio porte foi
expressivo. Por isso, o mercado percebeu a necessidade de diversificar
suas exportações. Vivenciamos inúmeros contatos de executivos e
empresários de pequenas e médias empresas procurando expandir t
seus negócios", conta Ramos. A consultoria decidiu oferecer diagnósticos
gratuitos para verificar a viabilidade de exportações em resposta
ao interesse de executivos canadenses pelo Brasil. Considerando a
recuperação da economia brasileira nos últimos meses, pode ser que aqui
eles encontrem uma base para crescer.
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