
utubro de 2012 foi um 
mês importante para o 
setor de tecnologia da 
informação no Brasil. A 
Witsa (World Information 
Technology and Services 

Alliance) anunciou que Brasília será sede, 
em 2016, de um dos maiores eventos 
do setor, o Congresso Mundial de Tl. 
São esperados representantes de mais 
de 80 países e público superior a 3 mil 
pessoas. Mais do que a oportunidade de 
atrair grandes empresas globais - e com 
elas milhões de dólares em investimentos 
-, a escolha da capital federal demonstra 
o ganho de importância do País no 
cenário mundial de Tl. 

Também em outubro, mas algumas 
semanas antes do anúncio da Witsa, a 
Associação Brasileira de Empresas de 
Tecnologia da Informação e Comunicação 
(Brasscom) promoveu, em São Paulo, em 
parceria com a renomada revista britânica 
The Economist, a terceira edição do 
Brasscom Global IT Forum. Executivos 
nacionais e internacionais, líderes de 
governos, analistas de mercado e 
formadores de opinião se reuniram para 
avaliar oportunidades e desafios para 
que o País se torne um dos três 
maiores expoentes globais em 
tecnologia da informação. 

Um estudo realizado pela Brasscom e 
apresentado no fórum, intitulado "TIC 
2022: TIC como motor de 
desenvolvimento para o Brasil", constatou 
que hoje o País é o quinto maior mercado 
do mundo para tecnologias da informação 
e comunicações, com US$ 212,5 bilhões 
em receitas. Se considerado 
separadamente apenas o setor de Tl, o 
País ocupa a sétima posição global, com 
US$ 112,5 bilhões; isolando apenas a área 
de telecomunicações o cenário é ainda 
melhor: quarta posição, US$ 100 bilhões. 

"Temos uma oportunidade para que 
o Brasil consolide sua importância global 
em TIC", disse durante o evento o 
presidente do conselho da Brasscom, 
Laércio Constantino. "O governo 
entendeu o papel do setor no 
desenvolvimento econômico e começa a 
formular políticas para ampliar o uso das 

tecnologias. A colaboração entre governo 
e iniciativa privada deve impulsionar o 
mercado nos próximos anos." 

Mesmo com os números da indústria 
global de TIC crescendo a taxas 
consistentes de 4,3% ao ano pelo menos 
até 2016, segundo a IDC, o Brasil estará 
inserido em um cenário ainda mais 
positivo. A América Latina acumulará, no 
mesmo período, 9% de crescimento 

médio anual, enquanto a Europa, por 
exemplo, não passará de 1 %. 

"Espera-se que as tecnologias da 
informação e comunicações 
desempenhem um papel crescente na 
economia e na sociedade, ajudando a 
democratizar inovações como a 
computação em nuvem e a 

consumerização, e 
criando novos modelos 
de negócio", ponderou o 
sócio-diretor da 
consultoria McKinsey, 
Paulo Fernandes. 
"Quanto melhor em TIC, 

mais competitivo é o país, pois a 
tecnologia se combina com outros 
setores econômicos." 

Obstáculos 
Para os especialistas reunidos pela 

Brasscom e pela The Economist, o Brasil 
não só pode fazer uso mais intenso de TIC 
para impulsionar seu desenvolvimento 
como também passar a exportador de 
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soluções e serviços, papel que 
desempenha ainda muito timidamente. 
Mas os desafios são muitos. 

"Há muito a fazer e pouco tempo", 
disse o presidente da Brasscom, Antonio 
Gil, sobre a emergência de medidas que 
estimulem o setor. Mas as críticas mais 
enfáticas vieram dos potenciais 
investidores estrangeiros, justamente os 
que a associação brasileira quer atrair. O 
presidente e CEO do ITI (Information 
Technology Industry Council - entidade 
norte-americana que representa as 
maiores companhias de TIC do mundo), 
Dean Garfield, deixou bem claro que, 
mesmo sendo um país de oportunidades, 
o Brasil também é cheio de desafios. 

"As empresas interessadas em 
investir no Brasil têm um cenário a 
considerar que não é muito favorável. 
Vivemos em um ambiente muito volátil, é 
fácil procurar outro lugar mais adequado", 
disse em tom de ameaça o executivo, 
citando como empecilhos os altos 
impostos, o "ambiente regulatório 
inseguro", a falta de mão de obra 
qualificada e de infraestrutura - incluindo 
telecomunicações, portos, estradas e 
energia elétrica barata, entre outros. 

Para Cássio Dreyfuss, vice-presidente 
de pesquisas do Gartner, o Brasil corre o 
risco de não conseguir competir no 
mercado global de serviços e soluções 
de Tl. "Os preços são muito altos", disse. 
"O crescimento do mercado é acelerado, 
mas ainda assim há incapacidade de 
atender a própria demanda interna, e os 
CIOs precisam começar a pensar em 
serviços offshore." 

Segunda opinião 
Mesmo com tantos problemas, o 

setor está otimista, afirma o presidente da 
Associação das Empresas Brasileiras de 
Tl (Assespro), Luís Mário Luchetta. "Com 
o governo mostrando que o setor é 
estratégico e prometendo um plano 
específico, é um momento positivo", 
disse, se referindo, entre outras iniciativas, 
ao Programa Tl Maior. Lançado em 
agosto pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI) para 
estimular o desenvolvimento e a 
certificação de softwares no Brasil, o 
plano prevê investimentos de R$ 500 
milhões até 2015. 

"É um erro brigarmos em preço de 
mão de obra com outros países do 
mercado internacional", diz Luchetta. "O 
Brasil tem condições de competir, mas 
estamos no momento entendendo que o 
caminho não é a prestação de serviço, e 

sim produtos de software. Seremos cada 
vez mais indispensáveis do que já somos 
nos serviços muito especializados." 

Além da falta de mão de obra 
qualificada - que mesmo de baixa 
qualidade tem custos bastante elevados 
-, a alta do preço do dólar e a inflação 
interna fizeram os preços dos produtos 
brasileiros de Tl quadruplicarem nos 
últimos dez anos, explica o executivo 
da Assesspro. 

"Não podemos ser competitivos frente 
aos demais países que fazem outsourcing 
internacional, por exemplo. O que 
consegue viabilidade são os serviços 
altamente especializados, e o modelo de 
certificação do produto de software 
nacional com o qual o governo vem 
acenando pode ser a salvação para a 
competição externa", acredita Luchetta. 
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Text Box
Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 8, n. 85, p. 26-27, nov. 2012.




