
istoricamente, o Brasil pro
jetou-se para o mundo como 
um exportador de commodi
ties agrícolas e minerais. Mas 

esse modelo de "celeiro do mundo", 
que passou a ser questionado de for
ma bastante direta quando a Embraer 
começou a vender seus jatos regionais 
a clientes dos cinco continentes, sofre 
mais um baque atualmente, com a ex
pansão das empresas brasileiras que 
atuam no especializado - e bastante 
disputado - mercado de TI (tecnologia 
da informação). Mas será que nosso 
país oferece condições adequadas para 
o setor florescer e se expandir para ou
tros mercados? 

Um estudo divulgado recentemente, 
elaborado pela consultoria Prospectiva a 
pedido da Brasscom (Associação Brasi
leira das Empresas de Tecnologia da In
formação e Comunicação), mostra que 
o ambiente de negócios do Brasil é sig
nificativamente melhor em relação aos 
principais players latino-americanos -
Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica 
e México. Isso se deve principalmente 
à questão dos encargos sobre a folha de 
pagamentos - o país oferece menos cus
tos nesse aspecto do que seus vizinhos. 

De acordo com o levantamento, o 
mercado doméstico anual de software e 
serviços de TI no Brasil é de US$ 23 bi
lhões, enquanto que o do México é de 

USS 8 bilhões. A diferença está no po
sicionamento externo dos dois países: 
aqui, as exportações do setor atingem 
US$ 2,65 bilhões ao ano, ao passo que 
seu homólogo mexicano registra US$ 5 
bilhões (dados de 2011). 

Na avaliação do diretor de Desen
volvimento de Mercados da Brasscom, 
Sérgio Pessoa, a vantagem do Brasil de
corre tanto do ambiente macroeconô
mico e regulatório, que dá segurança a 
investimentos, quanto da qualidade do 
capital humano, do empreendedorismo 
e da imagem positiva do país "Somos 
atualmente o sexto país nesse mercado, 
devemos logo subir para a quarta colo
cação", avalia. 

Sérgio Siscaro, de São Paulo 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Além da redução dos encargos dire
tos sobre a folha de pagamentos, o Brasil 
também conta com as vantagens ofereci
das pelo seu vasto mercado - o maior da 
região -, a presença de grandes players 
internacionais e o alto número (em ter
mos absolutos) de trabalhadores no setor. 
Por outro lado, os fatores que ainda tra
vam o desenvolvimento da atividade, de 
acordo com o estudo, são o descasamen-
to entre oferta e demanda, a escassez de 
mão de obra especializada, o alto custo 
da energia elétrica e dos serviços de te
lecomunicações e a valorização do real. 

Para Pessoa, um fator importante para 
o desenvolvimento interno do segmento 
de TI é o elevado grau de diversificação 
da economia brasileira. "Ela é mais am
pla do que em outros países - em servi
ços financeiros, por exemplo, há uma di
versidade muito grande. E trata-se de um 
setor que tem a necessidade de adotar so
luções de T I " , completa. 

O diretor minimiza uma eventual in
fluência da desaceleração econômica do 
Brasil sobre o segmento. "É verdade que 
qualquer impacto desse tipo afeta os in
vestimentos no setor. Mas como o au
mento de competitividade das empresas 
é um fator fundamental para a concor
rência no mercado e a TI é uma ferra

menta importante para isso, ela acaba 
sendo a melhor maneira de se obter essa 
competitividade a custos mais baixos." 

OUTROS PLAYERS 
A pesquisa destaca também a posição 
atingida pelos setores de TI no Méxi
co e na Colômbia. "O México tem um 
mercado interno forte e uma tendência 
de ampliação das exportações. O fato de 
integrar o Nafta [North American Free 
Trade Agreement, ou Tratado Norte-
-Americano de Livre Comércio] contri
bui, facilitando as transações e o trânsi
to de profissionais. A Colômbia também 
está muito bem posicionada, com uma 
série de iniciativas - na área de call cen-
ters, por exemplo", diz. 

A maturidade em termos de ambien
te regulatório é um ponto forte do Chi
le. Já a Costa Rica, também incluída no 
levantamento, aparece principalmente 
por causa de suas exportações, realiza
das graças à operação da multinacional 
Intel no país. "Essa presença de players 
internacionais fortes é também uma das 
vantagens do Brasil. Temos aqui compa
nhias como I B M e Siemens, que atuam 
há décadas no mercado interno e que 
trouxeram um ambiente de negócios bas
tante 'ocidental' para cá", afirma Pessoa. 

Apesar da perda de ritmo da expansão 
do PIB (Produto Interno Bruto) brasilei
ro, o setor de TI deve apresentar neste ano 
um crescimento de 10% a 11%, segun
do Pessoa - ou seja, em linha com 2011, 
quando houve um incremento da ordem 
de 11,3%. "Estamos fazendo um plane
jamento estratégico para o setor, em con
junto com a consultoria McKinsey, para a 
próxima década. Acreditamos que o mer
cado de TI no Brasil deva dobrar de ta
manho no período, enquanto as exporta
ções devem aumentar oito vezes", avalia. 

Diante desse cenário, o desafio é man
ter a posição no mercado e ganhar pon
tos. "O nome do jogo é competitividade." 
Daí o esforço da entidade em reduzir os 
custos das empresas, com energia, tribu
tos e formação de profissionais. 

Pessoa salienta ainda a necessidade 
de se estreitar a cooperação entre os paí
ses da região. "Uma América Latina 
forte no setor é um fator positivo para 
todos. Por essa razão, estamos focando 
nossa atuação também no estímulo pa
ra as empresas se lançarem no mercado 
externo, seguindo o exemplo das que 
já atuam lá fora", afirma, citando como 
exemplos de empresas de TI brasilei
ras internacionalizadas a Stefanini IT, a 
Totvs e a Itautec, entre outras. 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 414, p. 18-19, ago. 2012.




