


Empresas
brasileiras de
tecnologia e gestão
de fazenda refazem
o caminho do
agronegócio
brasileiro e
começam a ganhar
espaço em outros
países da América
do Sul
LÍVIA ANDRADE

estão de produção, certificação orgâ-
nica, controle de rebanho, análise
financeira. Estas são apenas algumas

dentre as 400 soluções em softwares que as
companhias brasileiras oferecem para o
agronegócio local. Agora o desafio deste
grupo, composto por 180 empresas, é
expandir o campo de atuação para além do
território nacional. Quem está à frente da
tarefa é a Sociedade Brasileira para a
Promoção de Software (Softex), uma enti-
dade criada em 1993 pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia. A estratégia da
Softex, junto com a Agência de Promoção à
Exportação (Apex), é conquistar novos
mercados na América do Sul.
"É o local mais natural para se
iniciar a penetração do softwa-
re brasileiro tanto por caracte-
rísticas da própria produção
agrícola, quanto por fatores
culturais e econômicos", diz
Aline Cardoso Barabinot, con-
sultora da Softex.
Expertise para isso é o que não falta. Um
bom exemplo é a Biosalc, companhia que
teve origem nos anos 90 e hoje oferece solu-
ções desde o planejamento até a rastreabili-
dade da produção. A empresa, que tem
como carro-chefe a cana-de-açúcar, é uma
das pioneiras na internacionalização e já
está presente no Chile, Colômbia, Bolívia,
Venezuela, Peru e Equador. A gaúcha
Planejar é outra que expandiu suas frontei-
ras e atualmente na Argentina, Uruguai e
Paraguai. Embora tenha uma ampla gama
de soluções, ela tem se destacado pelos tra-

balhos em rastreabilidade bovina,
um sistema totalmente via internet,
que permite o cliente final consultar
toda a trajetória do animal que deu
origem ao bife que ele comprou.
Os projetos podem ser personalizados
e têm um custo que varia de R$ 2 mil
a R$ 6 mil. No entanto, estes dois
cases são exceções, a maioria das
empresas estão engatinhando no pro-
cesso de internacionalização. A
Prodix, companhia com sede em
Rondonópolis (MT), é um caso. Com
diversas ferramentas para gerencia-
mento de propriedades, ela tem se
destacado pelo trabalho customizado
que tem feito em fazendas de algo-
dão. Seu software gerencia desde o
plantio até a venda da pluma e o
custo varia de R$ 15 mil a R$ 50 mil.
Com o projeto da Softex, a Prodix
quer ganhar experiência. "Queremos
começar a comercialização no
Mercosul para depois partir para os
EUA", diz Claudecir dos Santos,
diretor comercial da companhia.
O processo de inserção nos países vizi-
nhos já vinha acontecendo de forma
espontânea por meio de brasileiros
que produzem além das fronteiras
nacionais. Mas ganhou força com o
trabalho de fomento à internacionali-

180 EMPRESAS
oferecem 400 soluções
para os diversos setores
do agronegócio

zação do software agropecuário
nacional promovido pela Softex.
Neste primeiro momento, o alvo são
os países do Mercosul - Argentina,
Uruguai e Paraguai - mais Colômbia
e México. "Mas nosso plano é em
pouco tempo expandir para outras
partes da América Latina, países da
África e mais tarde EUA e Leste
Europeu", explica Aline. Espaço para
isso é o que não falta. Segundo o
Departamento de Agricultura dos
EUA, apenas 35% das fazendas norte-
americanas com computadores utili-
zam softwares para controle e apri-
moramento da produção. •
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