
As empresas de TI brasileiras vivem um descompasso entre suas es
tratégias de crescimento e a posição que o País ocupa no atual contexto 
mundial do setor. O Brasil está entre os sete maiores mercados de tec
nologia, com um potencial de US$ 62 bilhões. Em dez anos, deveremos 
ocupar o quinto lugar com estimativas que vão de US$ 150 bilhões a US$ 
200 bilhões. Os números são da Associação Brasileira de Empresas de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) e foram apresen
tados na última comitiva do setor que acompanhou a presidenta Dilma 
Rousseff à China, em abril. Entretanto, ainda faltam empresas nacionais 
que sejam globais. Empreendedorismo, apoio governamental e proble
mas históricos (veja quadro na pág. 63) são alguns pontos que precisam 
ser trabalhados. 

Atualmente, a mais bem-posicionada no exterior é a fabricante de sistemas 
corporativos Totvs. Em um estudo da consultoria Gartner, a empresa figura en
tre as seis maiores de ERP do mundo. E não é somente a colocação no ranking 
que merece ser reconhecida. A companhia apresentou crescimento médio anual 
composto de 21% entre 2008 a 2010, o mais alto entre seus concorrentes, e foi a 
única companhia a apresentar expansão orgânica de dois dígitos. 

Para muitos, há um componente na estratégia da Totvs que a faz ter 
este desempenho. "Ela pratica fusões e aquisições como qualquer outra 
grande companhia mundial e isto é indissociável do crescimento orgânico 



que, por vezes, é prioridade dos 
empresários brasileiros", explica 
o presidente da Acquisitions, con
sultoria especializada em fusões e 
aquisições, Ruy Moura. 

Em um setor dinâmico como o de 
tecnologia da informação, viver so
mente do sucesso da atual carteira 
de clientes e portfólio está longe de 
ser suficiente. Os empreendedores 
não podem se acomodar em meio à 
demanda por novidades constante 
e concorrência agressiva. "Uma 
empresa deve sempre pensar em 
fusão e aquisição para ganhar esca
la com produtos novos ou expandir 
o market share", comenta Moura. 

A história da Totvs é um exem
plo. A empresa, que nasceu como 
Microsiga, abocanhou concorrentes 
como Logocenter, RM Sistemas e 
Datasul, além de outras menores e 
em outros países. Com isto, saiu de 

coadjuvante nos anos 1990 para o papel principal do setor de ERP no Brasil. 
Para o presidente da Totvs, Laércio Cosentino, não havia outro caminho a 
seguir. "Após vários avanços na gestão da empresa, descobrimos que ou 
crescíamos ou seríamos boa opção para quem quer crescer", comenta. 

Há pouco mais de dez anos, a então Microsiga era uma companhia que 
estava atrás de SAP, Baan, JD Edwards, Peoplesoft e todas as brasileiras 
que ela acabou comprando. As próprias marcas estrangeiras sumiram 
em aquisições durante este período, excetuando-se a alemã SAP. Pode-se 
dizer que sobreviveram somente as mais agressivas. 

Cosentino lembra que o insight sobre a estratégia a ser adotada veio de 
uma reunião com um banco em uma época quando ele buscava capital 
e conselhos para continuar o trabalho de até então. "Nossa intenção era 
sobreviver e não era diferente de qualquer outro empresário brasileiro do 
setor que vive o dilema de ser um técnico que criou uma boa solução e é 
bem aceito pelos clientes", lembra. 

A visão mudou quando o possível investidor, o Banco Safra, mostrou 
para ele que os conceitos do economista e futurologista Thomas Fried
man, expostos no livro O Mundo é Plano - Uma História Breve do Século 
XXI, já eram mais do que cenários saídos da mente de um especialista. 
"Fomos confrontados com o tamanho do mercado global e nossa real 
importância, e ainda era muito pouco", lembra. O resumo do conselho 
escutado pelo presidente da Totvs foi algo no estilo "cresça e apareça". Do 
contrário, a companhia seria apenas uma boa presa em um mundo cheio 



de predadores com caixa afiado e prontos para engordar com 
o desembolso de alguns milhões de dólares. 

O choque de realidade reposicionou a empresa, que passou 
de destaque no mercado local para player agressivo no âmbito 
mundial. "Como foi tudo muito rápido e eu estava aberto a esse 
tipo de ajuda, não houve dilema. Mas eu sei que a mudança é 
complicada para a maioria dos empresários brasileiros, princi
palmente, os que vêm da minha época", diz Cosentino. 

Em geral, os empreendedores brasileiros de TI são técnicos que 
acertaram a mão e construíram seus pequenos ducados em cima 
de bons produtos e clientes locais satisfeitos. Isso, para muitos 
especialistas, já é algo digno de aplauso. Mas mostra-se insuficiente 
em um mundo onde a concorrência é maior, tem fome e vem de 
qualquer lugar. "O maior risco do mercado brasileiro hoje está na 
desnacionalização das empresas em um momento de amplo cres
cimento", alerta o diretor de mercado da Softex (Sociedade para a 
Promoção da Excelência de Software Brasileiro), Djalma Petit. "As 
companhias estrangeiras têm planos de compra que equivalem ao 
faturamento das brasileiras", diz. 

EM BUSCA DA BRASILEIRA GLOBAL 
Para evitar esse quadro dramático, seria preciso mudar a cultu
ra do empresariado. " N o geral, o mercado brasileiro, apesar de 



maduro, é formado por técnicos que 
ainda enfrentam dificuldades de 
serem bons administradores, o que 
é ainda o primeiro passo para serem 
empreendedores agressivos com 
disposição de fazer aquisições e 
serem globais", explica o presidente 
da Abes (Associação Brasileira das 
Empresas de Software) e CEO da 
fabricante de soluções de e-business 
Paradigma, Gerson Schmitt, um 
exemplo de empresário que não é 
técnico e tem formação administra
ção e financeira. 

No mercado local, há muita 
demanda e perspectiva de expansão 
para os próximos anos. Contudo, 
por outro lado, existem empre
sas com tamanho e configuração 
insuficientes para sobreviver a 
qualquer oferta agressiva de fusão 
ou aquisição por estrangeiras. "Se o 
setor de TI crescer como as previ
sões indicam e as empresas não, só 
será possível atendê-lo com firmas 
estrangeiras globais", alerta Schmitt. 

A saída, segundo ele, está nas 
fusões e aquisições. "Precisa-se 
ganhar musculatura nesta época na 
qual a tecnologia é sinônimo de ne
gócios", ensina. Levantamentos da 
Abes mostram que 94% das firmas 
do setor são de pequeno ou médio 
portes. "Qualquer estratégia do 
segmento que não leve em conta 
fusões ou aquisições pode ser um 
fracasso", comenta. 

A ideia tem muitos adeptos. O 
presidente da Associação Brasilei
ra de Empresas de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (Brass-
com), Carlos Rego Gi l , defende, há 

anos, uma união de grandes empresas para que exista uma brasileira com 
musculatura suficiente para representar o mercado. Mas, para o execu
tivo, este novo player deve surgir do contexto do mercado brasileiro no 
qual o governo é cerca de 30% das compras. Desta maneira, uma gigante 
verde-amarela deveria ser composta por Serviço Federal de Processamen
to de Dados (Serpro), Cobra (empresa de TI do Banco do Brasil) e Data-
prev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social). " O u 
isto ou o governo facilita a criação de companhias com seus mecanismos e 
bancos de investimentos", diz. 

PROBLEMAS A ENFRENTAR 
No entanto, mesmo esta estratégia de política nacional seria insuficiente se 
outros problemas tradicionais do setor não forem enfrentados. "Temos falta 
de mão de obra, a folha de pagamentos precisa ser desonerada, o câmbio 



desfavorece e precisamos ter empresários que pensem glo
balmente", aponta o presidente da Stefanini IT Solutions, 
Marco Stefanini. A empresa é outra que, além da Totvs, 
pode se orgulhar de sua posição de player mundial. 

São problemas que ainda afligem o Brasil tecnológico. 
Dados das associações de classe indicam que o País tem 
carência de 70 mil a 100 mil profissionais atualmente. 
Se o crescimento esperado ocorrer, a Brasscom alerta 
que neste ritmo a diferença poderá chegar a 750 mil em 
2020. Com isto, o País perderia a oportunidade de ter 
empresas que competiriam no mercado de soluções e 
software e seria somente um bom local para fábricas. 
Em vez de engenheiros, formaríamos mais operários. 

Se os problemas forem resolvidos, ocorre o contrário. 
"Seria prepotência nossa mirar no mercado americano ou 
europeu, mas é possível ter mais cinco ou até dez gran
des empresas globais de TI brasileiras em uma década se 
tudo for equacionado", prevê Stefanini. 

Text Box
Fonte: Informationweek Brasil, São Paulo, ano 13, n. 239, p. 46-51, maio 2011.




