
Exportação leva à criação de pequenas múltis de TI 
João Luiz Rosa  
  
Dick Lawrence, que comanda a subsidiária da CPM nos Estados Unidos: necessidade de 
o país criar uma marca e roteiros de visita sem Carnaval ou futebol   
Não é de hoje que as companhias brasileiras de tecnologia da informação (TI) tentam 
vender seus produtos e serviços no exterior. De uns tempos para cá, porém, muitas 
delas perceberam que não não basta nomear um distribuidor internacional para fazer o 
trabalho dar certo. Em vez disso, decidiram avançar no esforço de exportação e 
conhecer mais de perto esses mercados. O resultado é que cada vez mais empresas 
estão abrindo subsidiárias estrangeiras ou firmando parcerias internacionais que vão 
bem além dos acordos convencionais de distribuição. 
 
A maioria das iniciativas ainda é recente e vem de companhias que estão bem longe, 
em receita e lucro, dos conglomerados globais do setor, como IBM e Microsoft, mas o 
movimento atual aponta para a formação do que poderá ser a primeira geração de 
multinacionais brasileiras de TI. 
 
A atividade mais intensa é no segmento de software. A gaúcha Politec abriu uma filial 
em Washington e planeja chegar a Tóquio neste semestre. China e França são as 
próximas na lista. A mineira RM Sistemas fixou-se em Portugal e pretende saltar para 
a vizinha Espanha até o fim do ano ou no início de 2006. Neste momento, instala um 
escritório no México. 
 
A Stefanini começou essa jornada em 1996 e já reúne oito operações internacionais 
diretas - Argentina, Chile, Estados Unidos, México, Peru, Colômbia, Espanha e 
Portugal. A empresa também tem clientes em Angola, mas eles são atendidos pela 
equipe do Rio de Janeiro. "Neste ano, vamos abrir filiais em dois países europeus e 
acrescentar dois escritórios aos existentes nos EUA", anuncia Marco Stefanini, 
presidente da consultoria. 
 
Outros segmentos acompanham a tendência. A Waytec, que produz monitores em 
Ilhéus (BA), é a controladora da americana Touch Easy, instalada em pleno Vale do 
Silício, na Califórnia, de onde já fechou contratos para vender telas sensíveis a toque a 
clientes nos EUA, na Polônia, na Espanha, no México e na China. "Em vez de ser uma 
empresa brasileira que exporta para os Estados Unidos, abrimos uma companhia 
americana que produz no Brasil", diz Moisés Aleixo Nunes, sóc io-diretor da empresa. 
 
No mercado de software, há dois modelos distintos de atuação. O primeiro é o de 
produtos de prateleira. São programas feitos no Brasil e adaptados a outros países, 
podendo levar a marca da companhia original ou a do representante internacional. A 
RM Sistemas e a Linx, dona de um software de gestão para a cadeia têxtil, atuam sob 
este formato. 
 
O outro é o desenvolvimento de programas sob medida, encomendados pelo cliente. É 
o chamado serviço offshore, que se transformou em um fenômeno global. Nesse caso, 
o fator decisivo na internacionalização das empresas brasileiras é a corrida 
desenfreada das grandes companhias para desenvolver software em países onde a 
mão-de-obra é mais barata. CPM, Politec e Stefanini atuam neste mercado. A alma do 
negócio são as fábricas de software, uma espécie de linha de produção intelectual onde 
programadores e engenheiros desenvolvem os programas. Só a Politec tem 11 centros 
no país. 
 



Até pouquíssimo tempo atrás, este era um mercado no qual os indianos pareciam 
imbatíveis. Lentamente, porém, esse cenário está mudando. "Eu não diria que há 
insatisfação com a Índia, mas um alto executivo comentou outro dia que não pode 
mais dizer à diretoria da empresa que sua única alternativa em software são os 
indianos", conta o americano Dick Lawrence, executivo-chefe da CPM nos EUA. "As 
coisas estão melhorando para o Brasil." 
 
Até o que parecia vantagem da Índia tem sido revertido em favor dos brasileiros. 
Tome -se o caso do fuso horário, inicialmente considerado um trunfo porque permitia 
uma atividade sem interrupções: quando os indianos trabalhavam, os americanos 
dormiam e vice-versa. Agora, esta posição está sendo revista. 
 
"As duas partes precisam conversar entre si, principalmente no caso dos negócios mais 
sofisticados, o que fica difícil com o fuso diferente", explica Humberto Luiz Ribeiro, 
diretor da Politec. Na prática, ninguém gosta de receber telefonemas no meio da noite. 
A ausência de vôos diretos entre os EUA e a Índia é outro ponto a favor do Brasil, 
citam os executivos do setor, além das próprias vantagens brasileiras, como a 
flexibilidade dos profissionais do país. 
 
Nada disso, porém, garante que o Brasil vá se tornar a bola da vez nos serviços 
offshore. Falta um componente essencial ao sucesso: a criação de uma  marca forte, 
que identifique o país como um pólo consistente de geração de tecnologia. "O Brasil é 
invisível no cenário internacional", reconhece Lawrence, da CPM. "Em geral, não se 
sabe nada sobre a economia brasileira e muito menos sobre a capacidade tecnológica 
do país." 
 
Em outubro, durante um evento internacional na Flórida, um grupo de empresas 
brasileiras distribuiu 500 convites para uma palestra sobre o papel do Brasil nos 
serviços offshore, conta Lawrence. "Só 17 executivos apareceram." 
 
Para reverter esse quadro, é consenso entre os empresários que governo e empresas 
precisam agir juntos, a partir de uma estratégia internacional de marketing e estímulo 
aos negócios. "Esse trabalho está engatinhando e tem de ser viabilizado", avalia 
Stefanini.  
 
O Brasil exporta cerca de US$ 100 milhões por ano em software. A meta, definida pelo 
governo federal no ano passado, é elevar as vendas para US$ 2 bilhões até o ano que 
vem. A comparação com a Índia mostra como o país está atrás: em 12 meses até 
março, os indianos prevêem exportar US$ 16,3 bilhões. Há cerca de 6,5 mil empresas 
de software no Brasil, mas a maioria é pequena e não tem condições de exportar. 
 
Quem consegue ir para o exterior, têm aprendido que administrar operações 
estrangeiras não é nada fácil. O custo financeiro, por exemplo, é alto. A RM Sistemas 
gastou US$ 250 mil para adaptar seu software à legislação portuguesa e deve investir 
o mesmo no México. O retorno ainda é discreto. As vendas em Portugal devem ficar 
entre 1% e 2% do faturamento total, estima Mauro Tunes Júnior, sócio da companhia. 
"Trata-se de uma operação de risco, na qual não se pode errar", diz ele. 
 
Na maioria das outras empresas, o cenário é parecido. Na Politec, a receita externa 
alcançou R$ 5,7 milhões no ano passado - uma participação pequena perto do 
faturamento total de R$ 420 milhões - e acabou ficando como reinvestimento na 
subsidiária. Na Linx, a aposta é que os negócios internacionais chegarão a 15% da 
receita este ano. 



 
Diante dessas previsões, a pergunta que se faz é se tanto esforço vale a pena. Os 
empresários não têm dúvidas disso, mesmo reconhecendo que o caminho é difícil. 
 
Na Stefanini, a maioria dos negócios no exterior está perto do equilíbrio ou gera um 
lucro pequeno, mas ocupa espaço cada vez maior: os contratos internacionais 
representaram 15% da receita total em 2004, de R$ 210 milhões, e devem chegar a 
22% este ano. Outro caso é o da Waytec. Em 2005, a previsão da companhia é de que 
quase um terço do faturamento projetado - de US$ 57 milhões - virá da controlada 
Touch Easy. 
 
Além do reforço na receita, conquistar um cliente no exterior pode representar uma 
vitrine privilegiada, com poder de multiplicar os negócios no futuro. Que o diga a 
Politec: a empresa venceu uma concorrência para fornecer um software de 
reconhecimento da íris para o Departamento de Estado americano. Hoje, a tecnologia 
funciona em 70 embaixadas americanas e no FBI - uma propaganda que não tem 
preço. 
 
 
Leia mais 
 
Contratar nativo é prática comum 
João Luiz Rosa  
 
Os modelos de negócio podem variar, mas um ponto une as empresas brasileiras que 
estão se lançando no exterior. Todas concordam que, para ser bem-sucedido, é preciso 
contratar um executivo do país escolhido para comandar a operação. 
 
A concepção predominante é de que só um nativo é capaz de vencer a desconfiança 
natural dos conterrâneos frente a uma empresa desconhecida e driblar riscos culturais 
potencialmente fatais a um estrangeiro. É o antigo ditado virado às avessas: quem faz 
milagre, agora, é o "santo de casa". 
 
A CPM, especializada em serviços de tecnologia, acaba de nomear Dick Lawrence para 
comandar seus negócios nos Estados Unidos, a partir de Nova York. Com passagens 
por gigantes globais como a IBM, Lawrence - que já morou quase oito anos no Brasil - 
tem o perfil procurado para  este tipo de tarefa: é americano, mas fala português 
fluentemente; sabe negociar sob as regras mais rígidas dos países europeus e dos 
EUA, mas está familiarizado com a forma de pensar dos brasileiros. 
 
Essa dualidade é considerada importante na construção da imagem de seriedade 
perseguida pelas companhias brasileiras. A CPM planeja trazer vários grupos de 
potenciais clientes ao Brasil este ano, mas sob cuidados especiais. "Por exemplo, 
vamos evitar o Carnaval. A festa é ótima, mas faz parte da imagem que queremos 
mudar", diz Lawrence. "Da mesma forma, nosso pessoal de vendas está proibido de 
falar sobre futebol com os clientes." 
 
A CPM quer reverter uma imagem formada há décadas, mas que resiste: a de que, 
abaixo do Equador, prevalece uma certa indolência. Trata-se de um estereótipo que 
muitos empresários brasileiros admitem ter sentido, mesmo que de maneira sutil, na 
hora de se apresentar no exterior. 
 



"Qualquer pessoa que passa alguns dias na América Latina sabe que se trabalha muito 
nos países da região", diz Lawrence. O que falta é uma noção mais clara de como 
gerenciar o tempo, opina ele. 
 
Nos EUA, depois de dar pesos diferentes aos problemas encontrados, os gerentes 
costumam especificar o tempo que será gasto com eles, de acordo com a ordem de 
prioridade. O que ocorre no Brasil, compara Lawrence, é que os executivos costumam 
concentrar-se exaustivamente em um problema até superá -lo. Nesse meio tempo, 
porém, perdem oportunidades de negócio. 
 
Em alguns casos, a participação do profissional estrangeiro é um dos primeiros passos 
na expansão internacional das empresas brasileiras. Um exemplo é Michael Sienkiewicz 
- um sueco criado na Espanha, com anos de experiência nos Estados Unidos. 
Sienkiewicz era executivo-chefe da Elo, uma multinacional especializada em telas 
sensíveis a toque, até decidir alçar vôo próprio. Na empreitada, uniu-se aos sócios da 
Waytec, que fabrica monitores na Bahia. A união deu origem à Touch Easy, na 
Califórnia. 
 
A Linx, dona de um software de gestão voltado para a indústria têxtil - tanto a área 
industrial como a de varejo -, representava no Brasil os produtos da espanhola 
Investrônica, além de oferecer tecnologia própria. 
 
Essa aliança acabou fazendo com que a empresa passasse a participar de feiras 
internacionais e conhecesse outros distribuidores da Investrônica. Numa dessas 
ocasiões, a Invescorte, que representava a companhia espanhola em Portugal, se 
interessou pela tecnologia da Linx e passou a representar a marca naquele país. "O 
pessoal da Espanha abriu os olhos e decidiu fazer o mesmo", conta Renato Muller, 
diretor de operações internacionais do grupo Linx. 
 
Hoje, o produto é vendido na Espanha pela Mostoles, na Itália pela Lectra (que 
adquiriu a Investrônica) e na Colômbia pela Consensus. A Linx não pretende assumir 
participação societária nos parceiros, nem tem planos imediatos de abrir subsidiárias 
próprias. "A vantagem é que, se eles vendem, nós também ganhamos. Se não 
vendem, não temos custos associados", diz Muller. 
 
Na RM Sistemas, a trajetória foi semelhante. A empresa chegou a Portugal depois que 
um antigo cliente lusitano se desfez de seu negócio no Brasil - um supermercado - e 
criou uma empresa, a RMSI, para vender exclusivamente o software brasileiro em seu 
país de origem.  
 
Nos dois escritórios, em Lisboa e Anadia (perto da cidade do Porto), só há 
portugueses, diz Mauro Tunes Júnior, um dos fundadores da RM. A empresa brasileira 
não tem participação acionária no negócio. Já no México, a operação em fase de 
montagem é própria. "Vamos iniciar o projeto piloto no país no segundo semestre", diz 
Tunes. 
 
A Stefanini adota um modelo misto: envia executivos brasileiros para transmitir a 
cultura da empresa, mas contrata a maioria da equipe no mercado local. "Nos EUA, o 
diretor é brasileiro e os gerentes, americanos", diz Marco Stefanini, presidente da 
empresa. Ao todo, já são 220 pessoas trabalhando nas oito filiais, um contingente 
expressivo perto das demais companhias, cujas equipes internacionais costumam ser 
reduzidas. Incluindo os profissionais que trabalham no Brasil, mas produzem para o 
exterior, o número é ainda maior: quase 400 pessoas.  
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Operação exige cuidados com a marca e o idioma 
João Luiz Rosa 
  
Romero Rodrigues, da BuscaPé: cuidados incluíram troca de slogan   
Questões idiomáticas podem parecer um detalhe na hora de atuar no exterior, mas é 
um dos pontos nos quais as empresas brasileiras de TI têm sido mais cuidadosas. E 
com razão. O objetivo é evitar erros que possam virar motivo de chacota e afastar 
definitivamente o consumidor. 
 
A BuscaPé conhece bem os riscos a que está sujeita. A empresa oferece um serviço de 
comparação de preços na internet. É a mesma atividade de um serviço europeu que 
chegou a ser oferecido no Brasil, anos atrás. O site manteve o nome original no país, 
apesar de ele soar mal em português - Kelkoo. 
 
A BuscaPé descobriu, por exemplo, que a palavra "tienda" - loja em espanhol - é 
comum no México, mas não é usada na Argentina. A companhia está iniciando 
operações nos dois países. Por causa dos vizinhos argentinos, aliás, a companhia foi 
além e mudou seu slogan. A frase original era "você tem o direito de comparar 
preços". "Percebemos que a palavra 'direito' é muito séria para os argentinos e 
mudamos a assinatura", diz Romero Rodrigues, presidente da empresa. No lugar, 
entrou a frase "compare produtos, lojas e preços". 
 
Nas companhias de software, a atenção é na adaptação dos programas, o que inclui o 
tamanho dos campos e das telas. "É preciso tomar cuidado para não usar uma palavra 
que não tenha significado algum no país", diz Renato Muller, diretor de relações 
internacionais do grupo Linx, que já tem 50 clientes no exterior. Para atuar na 
Espanha, por exemplo, a empresa tomou o cuidado de criar uma versão do software 
em espanhol e outra em catalão. 
 
Às vezes, é a própria marca da empresa que está em jogo. O sócio da RM Sistemas em 
Portugal precisou adotar um nome diferente para a companhia porque a original já 
tinha sido registrada por outro grupo. Para não ficar muito diferente, a empresa foi 
batizada de RMSI.  
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