
As multinacionais
brasileiras se fortalecem
Empresas nacionais de TI que investiram em operações internacionais
começam a colher bons resultados e prevêem que o crescimento nos próximos
anos será puxado pelas vendas de produtos e serviços ao mercado externo

do México têm em comum? Entre
outras coisas, o uso de software e
sistemas brasileiros em alguns de
seus representantes mais expres-
sivos. Se a imagem de forte expor-
tador de commodities agrícolas
continua correspondendo à reali-
dade do Brasil, também é verda-
de que hoje o País já vende mais
do que soja e carne no mercado
internacional. Mas como estão se
saindo as fornecedoras nacionais
de tecnologia da informação que
arriscaram fundar operações no
exterior nos últimos anos?

Talvez seja um pouco cedo pa-
ra obter uma resposta precisa. Afi-
nal, a maioria das empresas brasi-
leiras de TI com presença interna-
cional arrumou as malas pela pri-
meira vez há cerca de meia déca-
da. Além disso, foi só nos últimos
dois ou três anos que, aproveitan-
do o rastro do sucesso indiano e a
onda de serviços offshore, essas
companhias passaram realmente
a priorizar o mercado externo. Por
serem recentes, as operações in-
ternacionais das software houses
da terra do samba ainda são relati-
vamente modestas.

O lado positivo é que os bons
resultados estão se acumulando
e, se as previsões dos dirigentes
estiverem corretas, no médio pra-
zo as vendas externas serão qua-
se tão importantes - ou até mais
- do que os negócios no merca-
do doméstico. Esse é, portanto,
um momento de mudança: as
empresas começam a dobrar a
curva dos investimentos e vis-
lumbram um cenário mais posi-
tivo à frente. Mas chegar até aqui
não foi fácil. Quem está obtendo

resultados teve que trabalhar
muito e investir para montar sub-
sidiárias."As empresas brasileiras
começaram como o velho mas-
cate que pegava o descritivo de
seu produto, colocava debaixo do
braço e ia vender. Foi um jogo de
tentativa e erro no mercado in-
ternacional. Agora começamos a
ver alguns resultados", diz Des-
cartes de Souza Teixeira, diretor
executivo do Instituto de Tecno-
logia de Software (ITS).

É claro que a decisão de atuar
fora do País não é simples. Até ho-
je apenas as grandes empresas, já
bem estabelecidas no mercado na-
cional, tiveram fôlego para sobre-
viver fora de casa - e, mesmo nes-
ses casos, sempre com uma alta
dose de risco."Houve uma deci-
são histórica de nossos acionistas
de abrir mão do lucro no curto
prazo para apostar no longo pra-
zo em uma operação internacio-
nal", conta José Rogério Luiz, vi-
ce-presidente da Microsiga, que
desde 1997 atua em outros países.
"É preciso muita maturidade em-
presarial para tomar esta decisão."

Teixeira, do ITS, alerta que ain-
da falta uma estratégia nacional
coesa para as empresas de TI ata-
carem o mercado externo com
menor risco e maior probabilida-
de de êxito. De fato, o setor como
um todo precisa se organizar. Não
se sabe nem mesmo quanto o Bra-
sil exporta de software hoje em
dia. No início do governo Lula, o
volume estimado beirava a cifra
de US$ 100 milhões, o que signifi-
cava menos de 0,5% do volume
total de exportações do País. Hoje,
a Softex estima que o volume gire
em torno de US$ 300 milhões,
mas não existem dados oficiais.
"Nosso preço é competitivo, mas
ainda temos dificuldades com a

questão de marca, de tradição. Es-
sa é uma luta que ainda vai de-
morar muitos anos", complemen-
ta Marco Stefanini, presidente da
Stefanini IT Solutions."Enquan-
to isso, vamos comendo o mer-
cado internacional pelas beira-
das."Atualmente, a empresa ob-
tém 15% de suas receitas das ope-
rações internacionais, a maior
parte dos Estados Unidos.

Em grande parte, a mudança de
cenário que começa a se desenhar
deve-se à onda de desenvolvimen-
to offshore, ou global sourcing, que
levou empresas dos Estados Uni-
dos e da Europa a contratar servi-
ços de TI, notadamente desenvol-
vimento de software, em outros
países. A índia foi a grande benefi-
ciada com esse movimento - que,
em parte, ela mesma ajudou a criar.
Ocorre que nos últimos anos as
empresas americanas passaram a
procurar alternativas aos desenvol-
vedores indianos. Expertise de ne-
gócios em setores como o financei-
ro e o fuso horário mais próximo,
além da desvalorização cambial,
ajudaram as empresas brasileiras a
se posicionarem como uma opção
interessante.

"Os americanos perceberam
que não poderiam ter todos os
ovos na mesma cesta e buscaram
serviços em outros países além da
índia. Agora estamos correndo
para ocupar esse espaço", afirma
Maurício Minas, vice-presidente
sênior da CPM. A empresa refor-
çou o time brasileiro para atendi-
mento internacional, investindo
em metodologia, profissionais
que falam inglês e ferramentas de
acesso remoto. À sua presença na
Flórida, a CPM somou um novo
escritório em Nova York, estrutu-
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que bancos dos Estados
Unidos, redes varejistas
de Portugal e indústrias



rado no início deste ano com a
missão de buscar oportunidades
de negócios em bancos na costa
leste americana.

Em paralelo, a companhia co-
locou em marcha uma política de
parcerias nos Estados Unidos,
atuando como prestadora de ser-
viços quarteirizada para empre-
sas de TI de médio porte. Esta se-
gunda linha de ação oferece mar-
gens menores e não permite que
a CPM tenha contato direto com
os clientes, mas ajuda a criar um
portfólio de serviços no mercado
americano. E a meta da empresa
é agressiva: em 2007, a CPM pre-
tende faturar mais fora do Brasil
do que em casa.

Outra companhia nacional que
embarcou na onda do global sour-
cing foi a Politec. Embora atue há
seis anos nos Estados Unidos, foi
em maio de 2004 que a empresa
elaborou um plano de reestrutu-
ração de sua estratégia."Quere-
mos explorar a tendência de offs-
hore em fábrica de software, ma-
nutenção de sistemas e transfor-
mação de legados", explica Hum-
berto Ribeiro, diretor de negócios
internacionais da Politec. A exem-
plo do que acontece com a maio-
ria das empresas nacionais que
atuam em outros países, o desen-
volvimento é feito no Brasil, en-
quanto os escritórios internacio-
nais concentram-se em vendas e
relacionamento com o cliente.

MERCADOS PRIORITÁRIOS

Com a Stefanini não foi muito di-
ferente. A empresa abriu uma ope-
ração em 1996 na Argentina, a que
se seguiu um escritório no Chile
em 1999. Em 2001 a estratégia de
internacionalização se acelerou e
foram abertas representações no
Peru, Colômbia, México e EUA.
Em 2003 a Stefanini começou a
atuar na Espanha e neste ano em
Portugal. Nos países latino-ame-
ricanos, a empresa oferece três li-
nhas de negócios: desenvolvi-
mento e manutenção de softwa-
re; implementação e pós-imple-
mentação de software de tercei-
ros; e serviços de suporte técnico
e infra-estrutura. Nos EUA, colo-
cou maior foco em desenvolvi-
mento de sistemas.
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Nos últimos anos, os merca-
dos prioritários das multinacio-
nais brasileiras do setor de TI
acabaram se definindo quase
naturalmente. Pela proximidade
geográfica e cultural, a América
Latina tornou-se um ponto cen-
tral. Dois países da região se
destacaram: a Argentina e o
México. Pelo tamanho de sua
economia e também por ter uma
grande quantidade de empresas

com subsidiárias no Brasil, os
EUA tornaram-se outro merca-
do-chave. Na Europa, o idioma
em comum e os laços culturais
colocaram Portugal como priori-
dade nas estratégias das empre-
sas de TI brasileiras com presen-
ça no Velho Mundo. O mercado
lusitano é visto como laboratório
e porta de entrada para outras
economias européias de maior
porte, como a vizinha Espanha.

A RM Sistemas, por exemplo,
começou a operar oficialmente em
Portugal neste ano, já possui 14
contratos no país e espera conse-
guir cerca de 60 novos clientes em
2005. Tudo começou quando um
antigo cliente português que ope-
rava uma rede de supermercados
no Rio de Janeiro resolveu adotar
os sistemas da RM em casa. O
presidente da software house,
Rodrigo Diniz Mascarenhas, conta

que há dois anos a empresa co-
meçou a localizar seus sistemas
para o mercado lusitano para aten-
der ao varejista e percebeu o po-
tencial do mercado local. A empre-
sa também está de olho no Mé-
xico, mas ainda faz as contas para
saber quando teria condições de
abrir uma operação por lá."É pre-
ciso um grande investimento em
localização de produtos para co-
meçar a atuar em um novo mer-
cado", afirma Mascarenhas.

Já a Itautec está no mercado
de Portugal desde 1989, oferecen-
do soluções de automação comer-
cial. De lá a companhia foi para
Espanha, Alemanha, EUA, México
e Argentina. O diretor de au-to-
mação comercial e auto-atendi-
mento, Maurício Guizelli, conta
que em 2004 a Itautec fechou con-
trato com a francesa Fnac para
instalar pontos de escuta de CD
em vários países da Europa."Não
podemos mais ser um fornecedor
puramente local. Nossos clientes
exigem que atuemos em vários
países", afirma Guizelli."Para cres-
cer no Brasil, preciso atuar inter-
nacionalmente."

Por sua vez, a Microsiga está
colhendo bons resultados no Mé-
xico. Juntamente com Argentina e

Chile, o país forma o tripé de
atuação internacional da empre-
sa. No mercado mexicano, onde
já atuava por meio de franquias, a
Microsiga abriu uma subsidiária
em 2003 e comprou a empresa
Sipros, especializada em folha de
pagamento e RH. Hoje são 154
clientes no México, com 50 fun-
cionários diretos e 20 indiretos. O
faturamento no país deve ficar
acima de US$ 2,5 milhões neste
ano - metade do faturamento in-
ternacional da companhia.

Há, claro, outros mercados na
mira das fornecedoras brasileiras.
Algumas empresas, como a Poli-
tec, flertam com a China, hoje fo-
co das atenções mundiais. O Ja-
pão, segunda maior economia do
mundo, também é alvo de forne-
cedoras brasileiras, bem como os
maiores mercados europeus -
Alemanha, Reino Unido, França
e Itália. A0 Itautec começa a son-
dar a África do Sul e o extremo
oriente, incluindo - por que não?
- a própria índia e países árabes.
Se hoje o Brasil é um mercado
onde competem empresas de to-
do o mundo, o restante do plane-
ta também começa a virar palco
para a atuação das empresas bra-




