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Desenvolvimento de projetos
de TI tem mercado aquecido
uc

SetorfaturouUS$95bilhões em2011nopaís,comaltade 4,5%,enquantooPIBaumentou2,7%
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Presidente da Associação
Brasileira de Empresas
de Software (Abes)

que representa 81% do faturamento de US$ 21,4 bilhões, sendo 29% software. “Desse montante apenas 7% é software nacional, ainda é muito modesto”, diz o presidente da Abes.
Em sua opinião, o fato da
maioria das empresas serem pequenas dificulta a formação de
uma cadeia forte de valor. “As
empresas têm dificuldade em
obter crédito e acabam se concentrando mais na prestação
de serviço do que no desenvolvimento de software porque
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não têm a confiança do mercado para crescer”, diz Schmitt.
Outro entrave é o incentivo do
governo ao software livre, que
desestimula o investimento em
desenvolvimento e na criação de
novas empresas. “A área pública
deveria usar seu poder de compra em mais aplicativos nacionais. O modelo falha na geração
de produtos nacionais licenciados, privilegiando os serviços”,
opina. Apesar dos percalços, o setor de software contratou 100
mil pessoas no ano passado e con-

Brasil é o sétimo em volume de investimentos na área; pequenas e médias empresas representam mais de 90% do mercado de software e serviços
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tinua com demanda aquecida.
“Há um déficit de profissionais e
o setor continua contratando,
pois é dependente de mão de
obra altamente especializada. Temos uma janela de oportunidade
para o país se diferenciar por
meio da tecnologia e não ficar dependente da exportação de bens
primários. Isso é bom para o Brasil, não apenas para o setor”, conclui Schmitt. As pequenas e médias empresas empregam mais
de 90% da força de trabalho no
país e o setor de tecnologia da informação não é diferente, afirma
Abrahão, da KPMG. O executivo
reforça que há grandes oportunidades na área de tecnologia da informação em grandes eventos como a Copa e as Olimpíadas na
prestação de serviços, nos segmentos têxtil, alimentos e construção civil.“Todas essas áreas
dependem de tecnologia e vão
demandar prestadores de serviços.” Há oportunidades em computação em nuvem, aplicativos
para pagamento móvel, games,
ensino a distância, sites sobre cidades e mobilidade urbana e automação fiscal.
A necessidade das grandes
companhias de responderem às
normas de qualidade, regulamentos e diretrizes também abre
oportunidade para a PME no fornecimento de ferramentas de
controle. As empresas de pequeno e médio portes se destacam
por serem mais agéis que as grandes na entrega dessas ferramentas, diz Abrahão. Ao invés de mobilizar capital e deslocar mão de
obra a grande empresa ganha na
contratação da pequena que é
mais ágil e menos burocrática no
desenvolvimento de projetos.

“A área pública
deveria usar
seu poder de
compra em
mais aplicativos
nacionais.
O modelo falha
na geração de
produtos nacionais
licenciados,
privilegiando
os serviços”
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“Há grandes
oportunidades na
área de tecnologia
da informação em
grandes eventos
como a Copa
e a Olimpíada
na prestação de
serviços, nos
segmentos têxtil,
alimentos e
construção civil”

ex

ra o crescimento da PME é a desoneração da folha de pagamento de pessoal, contribuindo para
a formalização da mão de obra.
“Estimamos que 40% a 50% da
mão de obra na PME é informal”, avalia Gil. As grandes empresas também sofrem pressão
para formalizar seus empregados sob o regime da CLT mas as
pequenas precisam de um incentivo maior, opina o executivo.
A troca de pagamento de 20%
devido ao INSS por 2,5% do faturamento da empresa 100% TI,
que começou em dezembro do
ano passado, também pode estimular pequenos empreendimentos. Em abril deste ano, o mesmo benefício foi aberto para empresas que não são 100% da área
de TI. E uma nova legislação,
aprovada recentemente no Senado, aumentou o benefício para
2% do faturamento ao invés de
2,5%. “Quando totalmente aplicado, vai significar uma desoneração de R$ 1 bilhão por ano ao
longo dos próximos quatro anos
o que é um enorme incentivo ao
setor”, diz Gil.
As micro e pequenas empresas são os grandes pilares da área
de software. Gérson Schmitt,
presidente da Associação Brasileira de Empresas de Software(
Abes)avalia que 94% das empresas do setor são pequenas, 5%
médias e 1% grandes. Em 2011, o
setor vendeu US$ 21,4 bilhões
em software e serviços dos quais
exportou US$ 1,9 bilhão. “A importação de software no Brasil é
de US$ 5 bilhões, ou seja, temos
uma balança negativa de US$ 3
bilhões”, diz Schmitt. O mercado brasileiro concentrou-se fortemente na área de serviços
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equenas e médias empresas (PME) da área de tecnologia da informação
são parceiras naturais das grandes organizações porque podem inovar de forma mais arrojada. A vocação dos pequenos
empreendimentos é justamente apostar em novas ideias para
sobreviver. Por serem pequenos, são mais livres para arriscar, testar protótipos e modelos
de negócios, respondendo melhor à necessidade do cliente.
Em número de empresas representam mais de 90% do mercado de software e serviços, e seguindo o perfil do restante da indústria, abocanha 25% do faturamento. “Temos entre 8 mil e
10 mil PMEs mas a receita desse
mercado é extremamente concentrada em 100 grandes empresas”, afirma o presidente da
Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação - Brasscom,
Antonio Carlos Rego Gil.
No ano passado, o setor de
tecnologia da informação faturou US$ 95 bilhões no país e
destacou-se como o que mais
cresceu: 4,9% ante 2,7% do
PIB, segundo o IBGE. “É natural que a PME aproveite os bons
ventos da economia com projetos próprios ou contratada por
grandes empresas”, diz Lúcio
Abrahão, sócio da KPMG. Segundo Gil, da Brasscom, o setor
de TI tende a ser ainda mais pulverizado que o restante da indústria. Existem até empresas
formadas por apenas um indivíduo, aqueles que desenvolvem
software para celulares ou games, por exemplo.
Um dos grandes incentivos pa-
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DIVISÃO DO INVESTIMENTO NO BRASIL,
EM US$ BILHÕES
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 ago. 2012, Caderno E: micro, pequena e médias empresas, p. A5.

