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Apostas em softwares e serviços. O ano de 2005 promete exibir grandes e variadas iniciativas 
de fusões e aquisições no setor de Tecnologia da Informação (TI), tanto entre empresas de 
softwares quanto de serviços.  
 
"Há um movimento forte previsto para este ano", diz o presidente da Bain & Company no 
Brasil, Stefano Bridelli. Segundo ele, os negócios com consultoria para aquisições cresceram 
50% em 2004 e a expectativa é de que dobrem neste ano. A expansão da economia brasileira 
acentua esta tendência.  
 
O diretor de estratégia da E-Consulting, Daniel Domeneghetti, aposta principalmente em 
fusões na área de serviços - a que mais cresceu em TI, respondendo por US$ 9,8 bilhões dos 
US$ 20,7 bilhões movimentados pelo setor em 2004.  
 
Mas é no segmento de softwares de gestão empresarial (ERP) que o mercado vem se 
mostrando mais agitado. Na semana passada, a paulista Microsiga comprou a catarinense 
Logocenter por meio de uma operação de troca de ações. As concorrentes Datasul e RM 
Sistemas também declaram intenção de fazer aquisições neste ano. 
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São Paulo, 15 de Fevereiro de 2005 - Movimento no mercado, que faturou US$ 20,7 bilhões 
em 2004, já começou e deve marcar consolidação do setor. O ano de 2005 mal começou e já 
dá sinais de que será cheio de movimentações do setor de Tecnologia da Informação (TI), 
tanto em software quanto em serviços. Para os especialistas, com a economia nacional mais 
estável, a tendência do mercado interno é de fusões e aquisições como forma de consolidação, 
como já ocorreu em outros segmentos, como bebidas e varejo no passado.  
 
"Existe realmente um movimento forte de fusões e aquisições previstos para este ano", 
assegura o presidente da Bain & Company no Brasil, Stefano Bridelli. Segundo o executivo, 
isso já está se refletindo nos negócios da consultoria, que vem dando assessoria para 
aquisições – que representam cerca de 15% a 20% de sua receita. Esse serviço começou a 
crescer na segunda metade de 2004, ano em que houve um aumento de 50%. A expectativa é 
de que os negócios com aquisições dobrem em 2005, informa Bridelli. Uma pesquisa da 
consultoria Accenture publicada em julho de 2004 mostra que, mundialmente, 70% dos 
executivos sêniores das companhias estão comprando ou planejando uma aquisição.  
 
Uma das apostas de movimentação feita pelo diretor de estratégia da E-Consulting, Daniel 
Domeneghetti, é no setor de serviços, um dos que mais crescem em TI e que respondeu por 
47% dos investimentos em tecnologia no País em 2004. Ou seja, US$ 9,8 bilhões dos US$ 
20,7 milhões movimentados pelo setor no ano passado. "A vocação do mercado brasileiro é se 
transformar em um grande exportador de serviços de TI. Para isso, as empresas terão de se 
preparar e crescer rapidamente por meio de aquisições", diz o diretor da empresa brasileira de 
consultoria em TI. "O Brasil já tem um preço competitivo e qualidade no serviço, apesar de 
não ter certificações", acrescenta Domeneghetti.  
 
Os primeiros movimentos de aquisições na área de serviços de TI, aliás, ocorreram no ano 
passado, como o caso da compra da Proceda, em dezembro, pela Votorantim Ventures. Dono 
da Optiglobe, o braço financeiro do grupo Votorantim planeja fundir as duas empresas para 
criar uma forte concorrente na área de serviços.  
 



Por falar nesse segmento, o mercado ainda espera que a IBM finalmente anuncie em 2005 
qual empresa nacional a "Big Blue" irá adquirir. Há quase um ano, o presidente da 
multinacional no Brasil, Rogério Oliveira, anunciou que a matriz deu um crédito de US$ 100 
milhões ou mais para a filial ampliar suas operações na área de serviços no País, um dos que a 
empresa mais cresce no mundo, juntamente com China, Índia e Rússia. Segundo ele, a 
empresa está analisando três companhias; no entanto, não revelou nomes.  
 
Mas de acordo com fontes do setor, uma dessas empresas seria CPM, pertencente aos bancos 
Bradesco e Deutsche Bank. Trata-se de uma das maiores prestadoras nacionais de serviços de 
TI, com faturamento em torno de R$ 600 milhões e que está de olho no mercado externo. A 
empresa, entretanto, não comenta esses boatos, informou a assessoria de imprensa da CPM.  
 
A Accenture é outra empresa que está com crescimento acelerado na área de serviços no País 
e também não descarta a possibilidade de fazer uma aquisição, informa o presidente da 
empresa no Brasil, Roger Ingold. "O mercado foi mais conservador nos últimos anos, mas em 
2005 deverá haver um crescimento grande no volume de compras. Entretanto, uma aquisição 
não assegura o padrão de qualidade. Por isso, seremos cautelosos", diz Ingold.  
 
Há dois anos, a consultoria americana montou o que ela chama de Delivery Centers, uma 
espécie de fábrica de software no País, e atualmente emprega 400 pessoas e atende 50 
clientes. O Delivery Center da Accenture no Brasil, inclusive, visando o mercado externo, 
acaba de receber a certificação de Capability Maturity Model (CMM) nível 3 e já se programa 
para obter o CMMI 3 em maio. Já o CMMI nível 5 está programado para 2006. Com o 
certificado, a unidade brasileira começa a se tornar competitiva e espera ampliar em 30% as 
exportações de desenvolvimento de software neste ano. Para isso, a empresa contratou 1,5 
mil pessoas no ano passado. Cerca de 75% do faturamento da consultoria são em negócios 
envolvendo alta tecnologia. No último ano fiscal, encerrado em setembro de 2004, a empresa 
faturou R$ 650 milhões. As exportações representaram 10% da receita, informa o executivo.  
 
Outra empresa da área de serviços que também que não descarta aquisições é a paulista 
Stefanini IT Solutions. A companhia, que tem uma parceria bem sucedida com a Mysis desde 
julho de 2004, vem aumentando significativamente suas exportações de desenvolvimento de 
software para a fabricante inglesa de software de gestão de bancos. "Aquisição é uma das 
alternativas que as empresas têm de buscar para um crescimento mais rápido, uma vez que 
encontrar mão-de-obra qualificada nesse segmento está ficando cada vez mais difícil", diz o 
diretor da Stefanini, Ailtom Barberino Nascimento Filho.  
 
Mas é no setor de software de gestão empresarial, mais conhecido como ERP (do inglês 
Enterprise Resouce Planning) que o movimento de mercado está bastante agitado no Brasil. 
Mundialmente, a mais recente aquisição que agitou o mercado foi a compra da PeopleSoft pela 
arqui-rival Oracle, pela bagatela de US$ 10,3 bilhões. Em julho de 2003, a People adquiriu a 
J.D. Edwards (JDE), por US$ 1,7 milhões, ameaçando a Oracle, e a empresa do visionário 
Larry Ellison não deixou por menos. Fez uma proposta hostil de compra da PeopleSoft e a 
briga se arrastou por 18 meses até a conclusão da compra no ano passado.  
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Vale lembrar que, em 2003, a norte-americana SSA Global comprou a Baan, uma das 
estrangeiras que mais incomodava os fabricantes brasileiros no mercado doméstico, liderado 
pela alemã SAP. . No Brasil, esse movimento de aquisições, aliás, ficou mais acelerado na 
semana passada, quando a paulista Microsiga comprou a catarinense Logocenter por meio de 
uma operação de troca de ações, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) entrou na sociedade. Nela, os acionistas da empresa catarinense passam a deter 
papéis da Microsiga que, por sua vez, será dona de 100% do capital da Logocenter. 
 



A empresa paulista faturou R$ 175 milhões em 2004 e, com a aquisição, passa a ser uma 
empresa de R$ 217 milhões. A entrada do BNDES na Microsiga também marca a saída do 
fundo Advent Internacional, que tinha 25% do grupo desde 1999. Naquela época, antes da 
explosão da "bolha da internet", ocorreram os investimentos mais significativos de fundos 
estrangeiros em empresas brasileiras de TI. 
 
A concorrente catarinense Data-sul também pretende fazer aquisições no Brasil, no México e 
até na Argentina, informa o presidente Jorge Steffens. A empresa contrastou a Bain & 
Company para realizar um estudo de mercado. Até março, a empresa deverá anunciar a 
primeira aquisição, que provavelmente será no México.  
 
"Vamos comprar empresas que atuem em nichos específicos", diz o executivo. Segundo 
Steffens, o objetivo é buscar ampliar a presença da empresa no segmento de pequenas 
empresas, com receita até R$ 20 milhões, segmento em que a Microsiga é líder de mercado. 
 
 
Outra fabricante de ERP, a mineira RM Sistemas, acaba de mudar sua sede para São Paulo e 
tem interesse de fazer cinco aquisições e abrir o capital no Novo Mercado da Bolsa de Valores 
de São Paulo. "Estamos em conversação com dez empresas", informa o presidente da RM 
Sistemas, Rodrigo Mascarenhas. De acordo com o executivo, os investimentos da empresa 
estarão focados em aquisições. A companhia tem planos de captar R$ 20 milhões para investir 
em aquisições. "Já existem fundos interessados", diz ele. 
 
Na opinião de Steffens e também de Mascarenhas esse movimento de aquisiç ão é uma forma 
de as empresas nacionais buscarem se fortalecer para mostrar ao cliente que os produtos não 
serão descontinuados. Com as fusões das multinacionais, espera-se uma nova onda de 
investimentos em ERP, principalmente na migração daqueles que têm dúvida sobre a 
continuidade do produto. A Data- 
  
sul e a Microsiga informaram que já estão sendo procurados por clientes da Baan e da JDE. 
E, pelo visto, as aquisições não devem parar só em software de ERP. Na semana passada, a 
DTS Latín America, especializada em soluções corporativas de software e em consultoria, 
anunciou a compra da XpressSoft, distribuidora brasileira da sueca Telelogic, especializada em 
soluções de controle de desenvolvimento de software. 
 
 O objetivo da aquisição é assumir a distribuição e a base de clientes Telelogic em toda a 
América Latina, conforme o comunicado da DTS. 
Infelizmente ainda não há números precisos de quanto as fusões no setor de TI 
movimentaram em 2004 e devem atingir em 2005, mas há uma expectativa de uma grande 
chacoalhada nesse meio que, desde 2000, estava muito parado. É realmente uma retomada 
dos investimentos.  
 
"Os fundos de private equi-ty estão voltando ao País", recorda Stefano Bridelli, da Bain. E ele 
informa que já começa a desenvolver os primeiros projetos de fundos internacionais depois de 
três anos. 
  
 

 
  
 
Investimentos crescem 8,9% em 2004 
Rosana Hessel 
 
Os investimentos no mercado de Tf cresceram 8,9% e totalizaram USS 20,7 bilhões em 2004, 
de acordo com dados da E-Consulting. Esse volume ficou acima da estimativa esperada para o 
ano, que era de 7,4%. Para 2005, as previsões são ainda mais otimistas. "Esperamos um 
aumento de 14,4% nos investimentos em TI no País", diz o diretor de estratégia da E-
Consulting, Daniel Domeneghetti. 
 



A consultoria paulista acaba de fechar os números do setor e constatou que os investimentos 
em serviços cresceram 13,4% de 2003 para 2004, totalizando USS 9,8 bilhões, como mostra a 
tabela na capa deste caderno. Para este ano, a previsão é de um incremento de 23% nos 
investimentos nesse segmento.  
 
"Há um movimento forte de terceirização de serviços, principalmente em bancos", diz o 
executivo. Outro motivo para esse crescimento em serviços deverá ser o aumento das 
exportações de desenvolvimento de software. "O País tem potencial de ser uma plataforma de 
exportação de software e serviços", diz ele. 
 
A E-Consulting foi contratada pela Sociedade para Promoção da Excelência do Software 
Brasileiro (Softex) para fazer um novo estudo sobre exportação. O objetivo é derrubar o mito 
de que o Brasil exporta apenas USS 100 milhões em software, incluído no último estudo, 
divulgado em 2003. 
 
Na opinião de Domeneghetti, esse número é muito maior, chegando a, no mínimo, USS 1,2 
bilhão em 2004. Com isso, a meta de exportação do governo, de US$ 2 bilhões estaria bem 
próxima de ser atingida. "O Brasil tem de contabilizar seus dados como os outros países, que 
incluem a tecnologia embarcada em equipamentos como celulares e impressoras e também as 
exportações entre filial e matriz", acrescenta o executivo. 
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