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Cenário Softwares terão o melhor desempenho;
mais modesta, previsão para celulares e PCs é de 6%

TI e telecomunicação
poderão crescer
até 20% neste ano

VITOR SALGADO/VALOR

Cleber Morais, da Bematech: empresas elevaram encomendas de serviços de gestão de grandes volumes de dados

Cibelle Bouças
De São Paulo

Companhias e organizações
que representam as indústrias de
software, serviços e equipamentos
de tecnologia preveem uma de-
manda aquecida no Brasil em
2013 e nos próximos anos. A Asso-
ciação Brasileira das Empresas de
Tecnologia da Informação e Co-
municação (Brasscom) estima que
o setor de TI vai registrar receita de
US$ 132 bilhões este ano no Brasil,
equivalente a um crescimento de
7,3% em relação a 2012, quando o
setor faturou US$ 123 bilhões. Po-
rém, US$ 54 bilhões desse total não
se referem a receita gerada a partir
de vendas, mas sim de valorização
das empresas por meio de desen-
volvimento e inovação com suas
equipes internas.

De acordo com a Brasscom, as
vendas de equipamentos podem
chegar a US$ 35,3 bilhões; as de
software, US$ 9,5 bilhões; e as de
serviços, US$ 21,2 bilhões (incluin-
do o segmento de serviços de ter-
ceirização de TI).

Antonio Gil, presidente da
Brasscom, disse que o setor de TI
responde por aproximadamente
5% do Produto Interno Bruto brasi-
leiro, enquanto em economias
maduras o setor movimenta algo
em torno de 8% do PIB. “Uma parti-
cipação de 8% no PIB é quanto de-
veria ser. Por isso, a meta para o se-
tor é se desenvolver para alcançar
essa marca até 2022”, afirmou. Esse
crescimento equivale a uma ex-
pansão de 54% na receita do setor
em dez anos. Gil considerou como
fatores de estímulo o aumento do
uso de TI em empresas pequenas e
médias e o aumento das compras
no setor público e nas áreas priva-
das de educação e saúde.

As taxas de crescimento variam
de acordo com o segmento anali-
sado. Gerson Schmitt, presidente
da Associação Brasileira das Em-
presas de Software (Abes), disse
que o mercado de software e servi-
ços cresceu 26,7% no ano passado,
para US$ 24,43 bilhões, e estima
expansão de 20% para este ano.

“Esse é um mercado que não pa-
ra de crescer, mas temos capacida-
de de produzir melhor, mudando
o modelo de negócios”, disse. Sch-
mitt defendeu o estímulo à pro-
priedade intelectual de softwares
no Brasil e criticou a decisão do go-
verno federal de estimular mais a
produção de software livre — que

tem como principal fonte de recei-
ta serviços de suporte aos softwa-
res — em detrimento do desenvol-
vimento de tecnologia proprietá-
ria. “Perdemos dez anos discutin-
do software livre, enquanto o resto
do mundo investiu em redes, nu-
vem e em outras tecnologias que
dominam o mercado”, disse.

Em TI e telecomunicações a previ-
são de alta é mais modesta. Humber-
to Barbato, presidente Associação
Brasileira da Indústria Elétrica e Ele-
trônica (Abinee), prevê crescimento
em torno de 6% em 2013, chegando
a R$ 69,9 bilhões, nessas duas áreas.
Nesse cálculo ele inclui as vendas de
equipamentos como computadores
e celulares. O crescimento será im-
pulsionado pela substituição de ce-
lulares por smartphones e pela am-
pla adoção de tablets.

Equipamentos de TI para o varejo
poderão ter um desempenho me-
lhor, com crescimento de pelo me-
nos 10% nas vendas este ano, segun-
do cálculo de Cleber Morais, presi-
dente da Bematech, especializada
no segmento. Para o mercado de
software, Morais prevê um incre-

mento maior, mas não cita números.
“O varejo apresenta uma demanda
mais forte por software e serviços de
TI este ano”, disse Morais. Ele afir-
mou que as empresas também ele-
varam as encomendas de serviços de
gestão de grandes volumes de dados
(“Big Data”) e softwares que facili-
tam o relacionamento entre a em-
presa e seus públicos.

Alexandre Dinkelmann, vice-
presidente-executivo para estraté-
gia e finanças da To t v s , não citou
números, mas também afirmou
que a companhia prevê cresci-
mento este ano. “Um dos princi-
pais impulsionadores é a grande
demanda das empresas por
software e serviços de TI na nu-
vem [que podem ser acessados re-
motamente por internet]”, disse.
Dinkelmann também antevê um
crescimento expressivo da procu-
ra por centros de dados, softwares
para desenvolver negócios a par-
tir do grande volume de dados
que as empresas possuem, softwa-
res de gestão empresarial (ERP) e
para gestão da rede de dispositi-
vos fixos e móveis das empresas.

BSI e Cast preparam abertura de capital
De São Paulo

A BSI Tecnologia, integradora de
equipamentos e softwares para o
setor financeiro, e a empresa de
serviços de tecnologia da informa-

ção Cast Informática engrossaram
o grupo de empresas brasileiras
em preparação para entrar na
BM&FBovespa. A BSI prevê fazer a
oferta pública inicial de ações em
2015, enquanto a Cast Informática

estima abrir o capital entre o fim
de 2015 e o início de 2016.

“Neste momento, estamos fa-
zendo o dever de casa e a
BM&FBovespa tem ajudado a
companhia a trilhar por esse ca-
m i n h o”, afirmou Ogarito Lopes,
executivo-chefe da BSI Tecnolo-
gia. De acordo com o executivo, a
companhia não descarta estrear
no mercado de capitais integran-
do-se ao Bovespa Mais, caminho
já adotado pela Senior Solution e
Quality Software no início do
ano. Pelo Bovespa Mais, as com-
panhias fazem primeiro a lista-
gem na bolsa e, futuramente,
uma oferta pública de ações.

José Calazans da Rocha, presi-
dente da Cast Informática, afir-
mou que a companhia tem como
meta para este ano buscar uma
empresa de investimentos para
se tornar sócio-investidor. Até o
início de 2016, a Cast fará a aber-
tura de capital. “Não tenho nada
contra o Bovespa Mais, mas o fo-
co inicial é o Novo Mercado”, afir-
mou o executivo.

A Cast Informática recebeu um
financiamento de R$ 30 milhões
do BNDES, no ano passado, den-
tro do Programa para o Desen-
volvimento da Indústria Nacio-
nal de Software e de Serviços de
Tecnologia da Informação (Pro-
soft). Os recursos serão aplicados
na expansão de sua operação por
meio de aquisições e crescimen-
to da receita. De acordo com Ca-
lazans, a empresa registrou cres-
cimento anual médio de 30% nos
últimos cinco anos. (CB)

Nos EUA, crianças aprendem computação em acampamento
Christina A. Cassidy
AP, de Atlanta

O jogo eletrônico que Jacob
Asofsky está criando é bem sim-
ples: “Alguém quer dominar o
mundo e você tem que impedi-
l o”. O garoto de 12 anos, da Flóri-
da, vai passar duas semanas em
um acampamento de verão que
ensina programação para jovens.

“Consiste em se divertir, mas
também lhes dá as ferramentas
para que possam fazê-lo em casa,
porque eles não têm isso na esco-
l a”, disse Taylor Jones, que dirige
o iD Tech Camp, da Emory Uni-
versity, em Atlanta.

Os chamados acampamentos
de programação para crianças
vêm se tornando cada vez mais po-
pulares. Sua expansão coloca em
evidência um descompasso apa-
rente na economia dos Estados
Unidos: pessoas como o executivo-
chefe do Fa c e b o o k , Mark Zucker-
berg, e o fundador do Tu m b l r, Da-
vid Karp, são exemplos das oportu-
nidades que a habilidade em pro-
gramação pode trazer, mas as uni-
versidades não vêm formando es-
tudantes de programação sufi-
cientes para atender as demandas

dos empregadores.
Os iD Tech Camps, que passa-

ram de 200 estudantes em 1999
para 28 mil matriculados neste
ano em cursos de 12 localidades
pelos EUA, valem-se do interesse
dos jovens em jogos para cons-
truir pontes que os levem à pro-
gramação de computadores e,
quem sabe, a carreiras na progra-
mação de páginas de internet, de
filmes de animação e de aplicati-
vos para smartphones.

Os preços começam a partir de
US$ 829 para o curso diurno de
uma semana e de US$ 1.348 para
estudantes que dormem no local.
Há poucos dias, Asofsky estava
em um iD Tech Camp com cerca
de 95 outros jovens com menos
de 17 anos. Ele usava o software
RPG Maker para criar um jogo
eletrônico em que o principal
personagem viaja pelo mundo,
comprando animais e armadu-
ras, enquanto interage com ou-
tras pessoas pelo caminho.

“Posso dizer que a interface
para se fazer um jogo é tão diver-
tida quanto jogar um jogo”, disse
Asofsky . “É como jogar um jogo
dentro de um jogo”.

Os cursos mais simples, para

crianças a partir de sete anos,
usam os programas Adobe Pho-
toshop e Multimedia Fusion para
criar jogos mais fáceis.

“Nós nos sentamos e falamos
sobre o que torna um jogo diver-
t i d o”, disse a instrutora Melissa
Andrews, que trabalhava com o
grupo mais jovem. “Vamos até o
básico, para que eles possam fa-
zer seu próprio jogo.”

Os cursos para crianças mais
velhas incluem a programação
de aplicativos e de jogos em 3D
mais elaborados usando o Un-
real Developer’s Kit — também
conhecido com UDK — e apren-
der linguagens de programação,
como Java e C++. A ideia é dar au-
toconfiança e avivar o interesse
em aprender como os computa-
dores funcionam e, talvez, plan-
tar a semente para uma futura
carreira em programação.

Estima-se que haverá 1,4 mi-
lhão de postos de trabalho na
área de computação em 2020,
mas apenas 400 mil estudantes
de ciência da computação, de
acordo com o Code.org, institui-
ção sem fins lucrativos em cujo
conselho de assessores estão no-
mes como Jack Dorsey, criador

do Twitter, e o executivo-chefe do
Dropbox, Drew Houston.

Esses empregos pagam bem. O
salário médio anual de um progra-
mador de computador, por exem-
plo, era de US$ 71.380 em 2010,
nos EUA, segundo a Agência de Es-
tatísticas do Trabalho americana.

As universidades e escolas de
ensino médio, no entanto, pare-
cem estar fora de compasso com o
mercado de trabalho americano.
Nove entre cada dez escolas do en-
sino médio não oferecem aulas de
programação e o número de estu-
dantes saindo de universidades
com formação em ciência da com-
putação caiu em relação há dez
anos, de acordo com a Code.org.

O presidente dos EUA, Barack
Obama, disse que a programação
deveria ser um curso exigido no
ensino médio, da mesma forma
que línguas estrangeiras. “Te n d o
em vista como os PCs e internet es-
tão disseminados, como isso é par-
te integral de nossa economia e co-
mo as crianças ficam fascinadas
com isso, quero assegurar que elas
saibam como produzir material
usando PCs, e não apenas consu-
mir material”, disse Obama duran-
te um evento do Google.

JAIME HENRY-WHITE/AP

Os iD Tech Camps receberam a matrícula de 28 mil estudantes em 2013
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