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Tom Corbett, governador da Pensilvânia, em São Paulo: “Hoje, qualquer indústria depende de tecnologia”

Moacir Drska
De São Paulo

A Pensilvânia está longe da in-
fluência que a Califórnia — onde
fica o Vale do Silício, terra de em-
presas como Google, Apple e Fa -
cebook — costuma exercer no
mercado mundial de tecnologia
da informação (TI). Mas a área in-
tegra a lista de prioridades do go-
verno do Estado, que tenta atrair
companhias internacionais, in-
clusive do Brasil, para se instala-
rem na região. “O Brasil é uma
das economias do futuro. Por is-
so, queremos fortalecer os elos
com o país e mostrar que temos
ótimas oportunidades para as
empresas brasileiras”, afirmou
Tom Corbett, governador da Pen-
silvânia, ontem, em São Paulo.

Depois de uma fase de indus-
trialização marcada por atividades
como siderurgia e manufatura, a
Pensilvânia passou a investir em
políticas para estimular novos seg-
mentos no fim dos anos 70. A ideia
era diversificar a economia e redu-
zir o impacto da desaceleração
econômica que atingiu seus prin-
cipais setores na época.

Como reflexo desse processo, TI
foi um dos segmentos que ganha-

ram mais peso na economia local.
Com cerca de 13,1 mil empresas, o
mercado de TI representa atual-
mente 5,4% do PIB do Estado — de
US$ 570 bilhões em 2012 — e é um
dos pilares da política de atração
de investimentos. “Hoje, qualquer
indústria depende de tecnologia.
Temos muitas oportunidades para
as empresas do setor, de todos os
portes, sejam elas americanas ou
de outros países”, disse Corbett.

Uma das ações para apoiar em-
presas de tecnologia é o programa
Ben Franklin Technology Develop-
ment Authority (BFTDA). Entre ou-
tras iniciativas, o programa coloca
companhias novatas em contato
com comunidades de investidores
e incubadoras de universidades.
No ano passado, o BFTDA apoiou
mais de 307 projetos.

Os pacotes de incentivos fis-
cais são outra iniciativa. O Estado
conta com regiões, as Keystone
Innovation Zones, que conce-
dem isenções para as empresas
que decidem instalar-se nesses
locais. No ano passado, foram
concedidos mais de US$ 13 mi-
lhões em benefícios dessa natu-
reza, a 174 companhias.

Na Pensilvânia, disse Corbett,
as empresas também têm acesso

a um forte ambiente de inovação,
baseado em incentivos fiscais
que integram as empresas e as
universidades da região, com
grande oferta de mão de obra
qualificada. Em 2012, foram con-
cedidos US$ 66 milhões em bene-
fícios fiscais para projetos de ino-
vação de pequenas empresas, e
outros US$ 8,1 milhões em inicia-
tivas de pesquisa e desenvolvi-
mento, em vários setores.

Foi esse ambiente que atraiu a
C i & T. Em 2005, a companhia brasi-
leira de software escolheu a Fila-
délfia — uma das principais cida-
des do Estado — para sediar sua
primeira operação internacional.
Na época, a Ci&T tinha uma receita
de R$ 18 milhões. Hoje, a empresa
mantém outras operações nos Es-
tados Unidos, além de China, Ja-
pão, Inglaterra e Argentina. Da re-
ceita de R$ 180 milhões obtida em
2012, 30% veio do mercado inter-
nacional. “Queríamos ganhar
competitividade e, para isso, esco-
lhemos estar perto do mercado
americano, o mais avançado em TI.
Hoje, tudo o que desenvolvemos
tem muita influência das nossas
experiências nessa operação”, afir-
mou Mauro Oliveira, vice-presi-
dente de negócios da Ci&T.

Listagem em bolsa continua
fora dos planos do Twitter
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Jack Dorsey, cofundador do Twitter: “Temos investidores de longo prazo”

Redes sociais
Gustavo Brigatto
De São Paulo

Os investidores ainda terão de
esperar bastante para comprar
ações do Tw i t t e r, a popular rede
social de mensagens curtas. On-
tem, em São Paulo, Jack Dorsey,
cofundador e presidente do con-
selho da empresa, disse que a
prioridade no Twitter é desen-
volver o produto e que a abertu-
ra de capital não é discutida. “Só
falamos disso quando jornalis-
tas nos perguntam”, afirmou.
“Temos investidores com visão
de longo prazo, que não querem
resultados rápidos.”

Uma potencial oferta de ações
do Twitter está entre as mais
aguardadas por conta da veloci-
dade de crescimento da compa-
nhia. Em sete anos, a rede social
atingiu 200 milhões de usuários
e tem conquistado espaço entre
os anunciantes. O Twitter não re-
vela dados de receita, mas a em-
presa de pesquisa eMarketer esti -
ma que seu valor pode chegar a
US$ 582 milhões neste ano, até
alcançar US$ 1 bilhão em 2014.

O Twitter tem três fontes de re-
ceita publicitária: o envio de men-
sagens na linha do tempo dos
usuários, os perfis patrocinados e a
inserção de palavras entre os as-
suntos mais discutidos na rede.

Em sua primeira visita ao Bra-
sil, Dorsey disse que o país é um
dos principais mercados para a
empresa, e desperta interessa por
conta dos eventos esportivos que
vão ocorrer nos próximos quatro

anos. “As pessoas, inclusive eu,
vão querer saber o que está acon-
tecendo em tempo real”, disse.

O Twitter iniciou sua operação
oficialmente no Brasil no fim do

ano passado. Os negócios estão
sob o comando de Guilherme Ri-
benboin, que já foi presidente do
Ya h o o no país. O Twitter tem seis
funcionários no Brasil.

Cenário Estado americano oferece incentivos fiscais,
programas de apoio e intercâmbio com universidades

Pensilvânia tenta
atrair negócios de TI
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12, 13 e 14 abr. 2013, Empresas, p. B2.




