
● Qual a posição do Brasil no
mercado de TI?
Estamos entre os maiores do
mundo. Hoje, a tecnologia da
informação é base de inovação
de empresas de todos os seto-
res, e está presente na maior
parte do entretenimento e rela-
cionamento social das pes-
soas. Por isso, a demanda por
produtos e serviços é enorme.

● Isso significa que há espaço

para novos negócios?
Grande parte dos empresários
brasileiros se preocupa em
atender a demanda interna. As
empresas que exportam regu-
larmente representam menos
de 20% do total. Isso mostra
que além da crescente deman-
da do mercado interno, existe
um potencial de crescimento
voltado ao mercado externo
praticamente inexplorado. Pa-
ra quem quer atuar na área, ter
essa visão é uma forma de se
posicionar no mercado.

● O foco seria a América Latina?
Entre os países para os quais
mantemos uma exportação ín-
fima, nossos maiores consumi-
dores são Estados Unidos, Ale-

manha, México e Colômbia.

● Então, tem espaço para novas
empresas principalmente se elas
atuarem com exportação?
Exatamente. Mas o mercado
interno também tem muitas
oportunidades, porque ele es-
tá sempre aumentando.

● Quais são as outras opções?
Outra boa possibilidade é o
software como serviço, dispo-
nível via internet. Nesse caso,
a exportação é bem mais sim-
ples. É possível ter clientes do
exterior da mesma forma co-
mo tem clientes de outros Es-
tados. O essencial, nessa situa-
ção, é dominar o idioma para
fazer o atendimento.

● Dá para exportar via internet?
Pelos dados que temos, as em-
presas que focaram em softwa-
re como serviço, na média,
elas exportam mais. O cliente
do exterior pode comprar via
um sistema de pagamento ele-
trônico e toda a burocracia de

câmbio é eliminada. Claro que
vai ser preciso pagar taxas,
mas é muito mais simples.

● O que fazer para se manter
competitivo?
Existem duas estratégias. Uma
delas é levar os serviços ou pro-

dutos que já estão em uso em
grandes centros urbanos para
mercados menores e mais dis-
tantes, nos quais o uso da tec-
nologia ainda não é maduro.
É o que chamamos de inova-
ção mercadológica. Nesse ca-
so, o empresário leva para o
cliente um produto ou serviço
que para ele será uma inova-
ção, embora do ponto de vista
geral, não seja um produto ou
serviço inovador.

● Qual é a outra estratégia?
É a mais difícil, mas também é
a que dá mais resultado quan-
do se acerta o formato. Estou
falando de trabalhar com ino-
vação mais agressiva, criar
uma solução realmente nova,
que contenha conhecimentos
exclusivos, que possam ser pro-
tegidos por contratos ou paten-
tes. Nesse caso, o empresário
poderá usufruir de um peque-
no monopólio. É mais fácil
conseguir isso se a inovação
for focada em um nicho de
mercado específico.

Estima. Jovem diz
que para manter

qualidade é
preciso crescer
ordenadamente

bilhões de dólares é a estimativa de faturamento do setor para 2013. Um avanço de 14,5% em
relação ao ano anterior, que colocará o País à frente da China, que deve manter taxa de 14%

Como sobreviver e lucrar no setor de TI
Empresários revelam o que fazem para se manter crescendo no mercado brasileiro, que é um dos que mais se expandem no mundo

Reportagem de capa

● Parceria
Fechar parceria com empresas
de grande porte contribui para o
crescimento do negócio

● Atendimento
Oferecer atendimento personali-
zado pode fazer a diferença. Em-
presários afirmam que as gran-
des companhias não têm essa
preocupação. Segundo eles, es-
se é um dos motivos que faz com
que as pequenas cresçam tanto

● Novos mercados
Levar serviços ou produtos que
já estão em uso em grandes cen-
tros urbanos para mercados me-
nores e mais distantes, nos quais
o uso da tecnologia ainda não é
maduro é uma forma de expandir
os negócios. O conceito é chama-
do de inovação mercadológica

● Atualização
Fator essencial em um mercado
que depende de inovação

● Exportação
Apenas 20% das empresas do
setor vendem para o mercado
externo. Essa é uma atividade
pouco explorado. Nossos maio-
res consumidores são Estados
Unidos, Alemanha, México e Co-
lômbia. Uma opção para atrair
clientes internacionais é produzir
software de serviços e fornecê-
los via internet. Apesar de pagar
taxas, é mais prático do que admi-
nistrar os trâmites de exportação
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‘Software de serviço é opção
para entrar no mercado externo’

Roberto Mayer, vice-presidente da Associação das Empresas de TI (Assespro)

Exportação. Mayer diz que iniciativas ainda são ínfimas

Pohlmann. “Atendemos 1,2 mil clientes de todos os portes”

Especialista aponta como
empreendedores podem
manter os negócios
aquecidos e aproveitar a
demanda por tecnologia

Cris Olivette

O setor de tecnologia da infor-
mação (TI) nacional deve fe-
char 2013 com faturamento de
US$ 69 bilhões, um avanço de
14,5% em relação ao ano ante-
rior, estima a Associação Brasi-
leira das Empresas de Software
(Abes). Ainda segundo a entida-
de, com base nesses dados o
País alcançará a maior taxa de
crescimento do mundo, uma
vez que a previsão indica que a
China manterá elevação de
14%, como ocorreu em 2012.

Outro estudo, realizado pela
Abes em parceria com o Interna-
tional Data Corporation (IDC),
identificou que 86% das compa-
nhias do País que produzem
software são pequenas e mi-
croempresas (PMEs).

A pesquisa também aponta
que até 2020, 90% do cresci-
mento do mercado de TI será
direcionado para as áreas de tec-
nologias mobile, social busi-
ness, big data e cloud services.

Nesse cenário, o que os em-
presários devem fazer para
manter a competitividade em
um mercado que requer inova-
ção constante?

A receita do dono da Druid,
Rafael Estima, é ter equipe capa-
citada e oferecer atendimento
diferenciado. “Queremos que o
cliente sinta firmeza ao falar
com um membro da equipe.” A
Druid desenvolve software sob
encomenda, e produtos para in-
tegração de sistemas voltados
para grandes corporações.

“Nos posicionamos como
uma empresa enxuta, formada
por pessoas com alta expertise.
Nosso lema é fazer bem feito,
mais rápido e com menor custo.
A qualidade é mantida com cres-
cimento ordenado”, diz. Com
55 funcionários, a empresa fatu-
rou no ano passado R$ 7, 6 mi-
lhões e pretende fechar 2013 fa-
turando R$ 10 milhões.

Segundo ele, outra estratégia
é fechar parceria com empresas
internacionais de grande porte.
“Elas têm necessidade de ter
parceiros especializados no Bra-
sil. Essa junção é um bom negó-
cio para os dois lados”, garante.

Ter parcerias estratégicas
com fornecedores líderes de
tecnologia também é a fórmula
adotada pela argentina Dina-
tech, diz o CEO da filial instala-
da no Brasil desde o início do
ano, Vicenzo di Giorgio.

Segundo ele, o mercado brasi-
leiro é extremamente forte, por
esse motivo a empresa iniciou a
internacionalização da marca
por aqui. Ele conta que o carro
chefe da empresa é oferecer so-

luções na área de segurança.
“Também atuamos na acelera-
ção de dados. Nossas soluções
permitem que as transações on-
line ocorram numa velocidade
70% mais rápida.”

Com apenas dez funcioná-
rios, a Centric System, empresa
especializada em soluções de
gerenciamento e monitoramen-
to de sistemas, superou suas
previsões e vai terminar 2013
com crescimento de 100% no
faturamento, segundo o pro-
prietário, Otto Pohlmann. “O

bom resultado reflete o momen-
to favorável do setor”, afirma.

Ele conta que sua empresa
oferece infraestrutura de soft-
ware para ambientes centraliza-
dos. “Somos uma ponte entre o
servidor do cliente e a computa-
ção em nuvem. O interessante é
que em 2005, quando criamos a
empresa, tivemos a felicidade
de vislumbrar que o mercado
voltaria a tender para a centrali-
zação de sistemas, o que de fato
aconteceu. Hoje, atendemos
mais de 1,2 mil clientes de todos

os portes”, afirma.
Pohlmann diz que a empresa

está sempre procurando novas
soluções. “O VisualCue é nosso
mais novo produto. Ele permi-
te, por exemplo, que o gestor de
uma rede de lojas monitore to-
das as unidades, seções e produ-
tos por meio de ícones que ofe-
recem rápida visualização dos
principais indicadores. Com
ele, vamos começar a atuar tam-
bém na área de negócios, impul-
sionando ainda mais nosso cres-
cimento em 2014”, avalia.

Um dos sócios da Bigdata
Corp, Thoran Rodrigues, conta
que trabalhar com bigdata signi-
fica lidar com um grande volu-
me de informações. “É um pro-
cesso que demanda automatiza-
ção da captura, tratamento e
análise da informação. E preci-
so, enfim, automatizar todas as
etapas e nossos produtos fazem
exatamente isso.”

Ele diz que o ponto mais im-
portante do processo, é que
quem decide, de forma automá-
tica, as informações que serão

apresentadas é o computador.
“O volume de informação é tão
grande que se dependesse de
uma pessoa, ela passaria anos
analisando e não conseguiria
chegar na informação que real-
mente importa”, explica.

O empresário conta que sua
estratégia está na construção
de produtos que irão beneficiar
todos os clientes e trazer escala
ao negócio. “Não fazemos proje-
tos individualizados.” Em 2012,
a Bigdata cresceu 60% e deve
atingir 100% neste ano.

AS ESTRATÉGIAS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 dez. 2013, Oportunidades, p. 4.




