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Cenário Carne, vinho e frutas já
perdem espaço para sistemas

Argentina se
firma como
e x p o r t a d o ra
de softwares

MARTIN BARZILAI/VALOR

José Maria de Louzão Andrade, da entidade patronal da indústria de software argentina: “Com bom acordo comercial, Brasil seria nosso principal mercado”

Cesar Felício dos Santos
De Buenos Aires

Com muita proteção do Estado, a
indústria de software da Argentina
vai se consolidando como exporta-
dora. As vendas de desenvolvimento
e serviços de software ao exterior se
multiplicaram por seis nos últimos
dez anos, e o Brasil já é o segundo
maior mercado para os argentinos.

As exportações de software da
Argentina, que podem atingir
US$ 900 milhões neste ano, já ul-
trapassam a de setores tradicio-
nais do país, como o da carne bo-
vina, o do vinho e o de frutas tem-
peradas, como maçãs e peras.

O setor de software não é o úni-
co da Argentina que se beneficia
de reservas de mercado, mas a di-
ferença em relação a outros seto-
res é o foco na conquista de espa-
ço internacional. Desde 2004, os
desenvolvedores de software no
país começaram a receber como
crédito fiscal 70% do que gastam
com encargos trabalhistas.

O lucro proveniente das ex-
portações é isento em 60% e não
há pagamento do IVA (análogo
aos brasileiros ICMS e ISS) ou de

imposto de exportações. No ano
passado, os benefícios foram
prorrogados até 2019.

“As exportações de software
para o Brasil passaram de 1,2%
para 11% do total no período de
vigência da lei. É um mercado
movido ainda por poucos clien-
tes, em geral empresas brasilei-
ras com atividade na Argentina e
que estão globalizando seus for-
necedores de serviços”, afirmou o
presidente da entidade patronal
da indústria de software, José
Maria de Louzão Andrade.

Nascido no Rio de Janeiro,
Louzão emigrou para a Argenti-
na com dois anos de idade. É for-
necedor de software para o Ban-
co Itaú e para a Odebrecht. Sua
proximidade com o governo ar-
gentino fica evidente na tela de
seu “s m a r t p h o n e”: a foto de aber-
tura é da presidente Cristina Kir-
chner o cumprimentando.

“A venda para o Brasil tem cres-
cido mesmo com uma tarifa de im-
portação de 42% sobre desenvolvi-
mento e suporte de software. Com
um bom acordo comercial, seria
nosso principal mercado. A de-
manda por produtos de informáti-

Brasil reduz custo de produção, mas foco ainda são os EUA
Moacir Drska
De São Paulo

Os custos mais reduzidos fize-
ram com que a Argentina se tor-
nasse um dos rivais do Brasil como
polo de exportação de software na
América Latina nos últimos anos.
Esse movimento contou, inclusive,
com o investimento de empresas
brasileiras, que instalaram opera-
ções no país vizinho para absorver
parte dessa demanda.

Nos últimos dois anos, no entan-
to, esse cenário vem mudando, ten-
do como pano de fundo a instabili-
dade econômica na Argentina. “An -
tes, exportar software a partir do
Brasil ficava de 50% a 80% mais caro
do que na Argentina. Hoje, essa rela-
ção está mais equilibrada”, disse
Marco Stefanini, executivo-chefe da
brasileira Stefanini, que mantém
um centro em Buenos Aires.

A Ci&T é mais uma empresa bra-
sileira a manter uma operação na

capital argentina, que responde
por 20% das exportações da com-
panhia para os Estados Unidos. Os
80% restantes ficam sob a respon-
sabilidade do Brasil. “Em média, os
custos na Argentina ainda são 20%
mais baixos que no Brasil. Mas o
país já foi mais atrativo”, disse Ce-
sar Gon, executivo-chefe da Ci&T.

Gon reconhece, porém, que a Ar-
gentina ainda registra um volume
de exportações de software mais sig-
nificativo que o Brasil, quando com-

parado o porte dos dois mercados.
Com receita de US$ 21,44 bilhões em
software e serviços, o Brasil exportou
o equivalente a US$ 2,65 bilhões em
2011, segundo a Associação Brasilei-
ra das Empresas de Software. Para
2012, a projeção é de crescimento de
13%, para US$ 3 bilhões.

Em contrapartida, o fato de a Ar-
gentina ter um mercado interno
bem menor faz com que o país
atraia pouco interesse como mer-
cado comprador. “México, Colôm-

bia e Peru estão no radar do Brasil.
A Argentina não é prioridade”, dis-
se José Antônio Antonioni, diretor
de qualidade e competitividade da
Softex, organização que promove
a exportação do software brasilei-
ro. Em 2011, 8,6% das exportações
do Brasil no setor tiveram a Améri-
ca Latina como destino.

Apesar de ressaltar que a expor-
tação brasileira ainda está muito
concentrada nos EUA, Sergio Pes-
soa, diretor de desenvolvimento de

mercados da Associação Brasileira
de Empresas de Tecnologia da In-
formação e Comunicação (Brass-
com), afirmou que o país vem pro-
curando diversificar: “Existe um
planejamento forte para ampliar
os mercados compradores para a
Europa, África e América Latina.”

Para Gon, há pouco espaço para
expansão: “É inviável. Exportar para
qualquer país na região envolve ta-
xas de 40%. Todos os países latino-
americanos são protecionistas.”

DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Hamadoun Touré, da UIT: “Vamos direto contra o muro”, se não houver acordo

I n f ra e st r u t u ra
Assis Moreira
De Genebra

O confronto cresce entre os paí-
ses sobre uma eventual repartição
de renda entre operadoras, donas
de redes de telecomunicações, e
grandes utilizadores da infraestru-
tura, como Google, Fa c e b o o k , You -
Tu b e e eBay, que não pagam pelo
intenso tráfego que geram nas re-
des. Essa ‘queda de braço’ antecede
a revisão do tratado global de tele-
comunicações. A negociação está
prevista para a Conferência Mun-
dial sobre Telecomunicações Inter-
nacionais, que ocorrerá em de-
zembro, em Dubai.

O atual tratado global de tele-
comunicações, de 1988, foi esta-
belecido antes da popularização
da internet. A revisão é conside-
rada essencial diante da evolu-
ção do setor, com a chegada da
internet nas redes de celulares e

de novos e poderosos atores e
fornecedores de serviços.

Os grupos africano (52 paises) e
árabe (22) finalizaram suas pro-
postas para a conferência. Eles pro-
põem que os chamados “over-the-
top players” (OTTs, que distribuem
conteúdo de áudio e vídeo, sem
necessidade de haver um provedor
de internet), como Google e outras
empresas, contribuam no finan-
ciamento das redes de telecomu-
nicações. Essas companhias, no
entanto, retrucam com o argu-
mento de que levam mais clientes
para as operadoras.

Africanos e árabes se dizem
“extremamente preocupados”
sobre a sustentabilidade econo-
mica do atual modelo de internet
e tentam garantir investimentos
para o desenvolvimento de sua
própria infraestrutura. Para vá-
rios países, esses investimentos
em novas redes estão sendo colo-
cados em risco pelos OTTs.

Segundo fontes próximas das

negociações, as propostas africana
e árabe são radicais, sugerindo que
as autoridades nacionais tenham o
poder de intervir na ausência de
acordos comerciais, ou se empre-
sas como Google ou Facebook não
estiverem dispostos a negociar.

Em recente entrevista ao Va -
lor, o secretário-geral da União
Internacional de Telecomunica-
ções (UIT), Hamadoun Touré,
alertou: “Vamos direto contra o
m u r o”, se não houver nova repar-
tição de renda entre operadoras
e grandes utilizadores da infraes-
trutura de rede, para garantir in-
vestimentos de US$ 800 bilhões
nos próximos cinco anos.

Mas negociadores na UIT não
veem sinal de consenso sobre no-
va repartição de renda, na confe-
rência de Dubai.

Vários países estão fazendo
consultas públicas sobre o tema,
como é o caso do Brasil. Mas os
EUA, que sediam os grandes pro-
dutores de conteúdo, não que-

rem nem ouvir falar em mudan-
ças e enviará a Dubai uma dele-
gação de mais de cem pessoas
para defender seus interesses.

A Europa continua dividida. Pai-
ses nórdicos apoiam o status quo
americano, enquanto outros con-
sideram necessário rever o tratado.
As operadoras europeias estão
mobilizadas. O presidente de Tele -
com Italia, Franco Bernabè, enviou
carta aos ministros italianos de Re-
lações Exteriores e de Desenvolvi-
mento Econômico reiterando que
a indústria de telecomunicações
europeia enfrenta cenário difícil,
de queda no faturamento, en-
quanto regras duras exigem dos
operadores que forneçam melho-
res serviços a preços mais baixos.

“A capacidade da indústria para
investir em redes novas e mais rá-
pidas está, sim, sendo colocada em
r i s c o”, disse Bernabè. Segundo o
executivo, os operadores de redes
estão prontos a negociar novas re-
gras em cooperação com os OTTs.

Remuneração de rede opõe países

Fontes:  Câmara da Indústria de Software e Serviços de Informatica da Argentina (CESSI), Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), Associação Brasileira de Empresas de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), IDC. * Projeção com base no resultado do primeiro semestre

Mercado argentino
Evolução da indústria de software

Receita total
(em US$ milhões)

US$ 21, 44 bilhões foi o 
total movimentado pelo 
mercado brasileiro de TI 
em 2011

US$ 2,65 bilhões
foi o total de exportações 
da indústria brasileira de 
software em 2011

81% das exportações 
brasileiras no setor tiveram 
como destino os
Estados Unidos

8,6% das exportações da 
indústria local de software 
tiveram como destino a 
América Latina
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Mercado brasileiro

portador nos próximos anos, já
que o país perdeu competitividade
cambial, outro grande trunfo que

os empresários do setor tiveram ao
longo da década passada, além da
lei de proteção ao software.

A cotação do dólar na Argenti-
na sobe a uma taxa média anual
que não chega à metade da varia-
ção dos salários, o que encarece a
mão de obra. Os vencimentos mé-
dios em dólar sobem aproxima-
damente 20% ao ano desde 2007.

“Há uma carência de profissio-
nais no Brasil, o que faz com que
a mão de obra local continue
muito mais cara que a da Argen-
t i n a”, disse Louzão. “Um progra-
mador não ganha mais que US$ 2
mil no mercado argentino. A
questão de salários representa
75% dos custos nesse negócio.”

Na pauta de exportações da in-
dústria do software não há espa-
ço para atividades como terceiri-
zação ou serviços de call center e
contabilidade. Do total de ven-
das, 51% se referem à adaptação
de produtos desenvolvidos e 21%
à venda de sistemas globais. Ati-
vidades de suporte representam
14% do faturamento de exporta-
ções, enquanto a venda de pro-
dutos de terceiros e outros servi-
ços respondem por 14%.

ca no Brasil cresce muito acima da
capacidade de atendimento da in-
dústria do país”, afirmou Louzão.

A demanda forte do Brasil é a
chave para a indústria de software
argentina manter o impulso ex-

.

Tereos Internacional S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 11.566.501/0001-56 - NIRE 3530038059-2/CVM nº 22136
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Tereos Internacional S.A. (“Companhia”) a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária,
na sua sede social localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 11º andar, CEP
05426-100, Bairro de Pinheiros, às 10h00 do dia 9 de novembro de 2012, para: (1) eleição de novo membro para o Conselho de
Administração da Companhia em virtude da renúncia do Sr. Philippe Duval; e (2) deliberar sobre a proposta de reforma do Estatuto Social
da Companhia, de forma (i) a criar o cargo de Diretor Geral, em substituição ao cargo de Diretor-Presidente; (ii) modificar a composição do
Comitê Executivo; e (iii) refletir o aumento do capital social da Companhia homologado pelo Conselho de Administração em 7 de agosto de
2012, com a consequente alteração das seguintes disposições: artigo 5º, artigo 6º, caput do artigo 13; caput e § 3º do artigo 17, caput e
§ 2º do artigo 20; §§ 1º, 2º e 3º do artigo 22; e caput do artigo 27. Informações Gerais: Os acionistas deverão depositar na Companhia,
com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência da Assembleia Geral Extraordinária, além do documento de identidade e/ou atos
societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (a) comprovante expedido pela instituição escrituradora,
no máximo, cinco dias antes da data da realização da Assembleia Geral Extraordinária; (b) o instrumento de mandato com reconhecimento
da firma do outorgante; e/ou (c) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a
respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente. Em conformidade com o disposto na Instrução CVM nº 481, de 17 de
dezembro de 2009, todos os documentos pertinentes à ordem do dia, a serem analisados ou discutidos na Assembleia Geral Extraordinária
já se encontram disponíveis aos acionistas na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros, na Comissão de Valores
Mobiliários através do sistema IPE, no website de relações com investidores da Companhia e na sede social da Companhia.

São Paulo, 24 de outubro de 2012
Alexis Duval - Vice-Presidente do Conselho de Administração
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 out. 2012, Empresas, p. B4.




