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Demanda de software tem acentuado potencial de crescimento nos próximos anos  
 
A saída para as desenvolvedoras de software brasileiras aumentarem suas exportações pode estar 
bem ao lado. Estudos mostram que as iniciativas em países da América Latina, como México, 
Chile, Argentina, Colômbia e Bolívia, são alternativas viáveis para as empresas ganharem espaço 
fora do mercado interno.  
 
Um estudo do departamento de economia da Universidade de Brasília, em parceria com o 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mostrou que esse mercado, 
especialmente os países do Mercosul, deve ser prioridade na exportação de software. A vantagem 
é que os resultados poderiam acontecer a curto prazo, enquanto o investimento em mercados 
mais fechados exigem estratégias de longo prazo.  
 
A pesquisa, concluída em 2002, indicou que a penetração nessas regiões é mais fácil para as 
desenvolvedoras brasileiras, apesar de o tamanho do mercado não ser tão grande quanto o 
americano, por exemplo. Além disso, o estudo ressaltou o alto potencial de crescimento do setor 
de tecnologia da informação nesses países.  
 
O Softex, entidade de incentivo à exportação, também direcionou parte dos esforços para 
incentivar a entrada das empresas brasileiras em países da América Latina, com destaque para 
Argentina, Chile e México.  
 
"Os custos de logística são menores em comparação a mercados mais distantes como Estados 
Unidos e Europa. Além disso, a customização dos produtos demanda menos investimento, já que 
o idioma é o mesmo. Essas condições favoráveis são capazes de dar a melhor resposta em menor 
espaço de tempo", comenta Célio Struvi, diretor-executivo do escritório Mercosul do Softex.  
 
Empresas como a Disoft Solutions já perceberam essas vantagens e reforçam suas atividades nos 
países próximos. A desenvolvedora começou pela Argentina, em 2000, por meio de distribuidores 
locais. Atualmente, a empresa também tem negócios no Chile, República Dominicana e México. A 
previsão para 2004 é que de 30% a 40% da receita seja proveniente das atividades externas.  
 
"Quando se fala em América Latina, existe visibilidade da competência do Brasil na área de 
software. Nos Estados Unidos, a realidade é diferente. A barreira de entrada é muito maior porque 
eles não conhecem o produto brasileiro. Para conseguir entrar em mercados fechados assim, 
seriam necessárias ações governamentais e o empenho das companhias nacionais em obter os 
certificados de qualidade", destaca Alexandre Corigliano, diretor de marketing da Disoft.  
 
A empresa atua no segmento financeiro, onde estão boa parte das oportunidades, segundo 
especialistas. "Percebemos que há uma demanda especial nas áreas de gestão, bancos, Internet e 
telecomunicações", afirma Struvi, do Softex. Ele aponta o mercado mexicano como um dos mais 
importantes para as empresas que tenham interesse em comercializar softwares para a área de 
telecom.  
 
"O México deve investir, até 2005, US$ 7 bilhões em telecom, o que vai gerar uma forte 
necessidade por soluções de telecomunicações e Internet. Hoje, 60% dos computadores dentro de 
empresas mexicanas não estão ligados à Internet, e isso vai mudar nos próximos anos", observa 
Struvi.  
 
 
 
 



Primeiro passo para planos mais ousados  
 
Apesar da recuperação argentina, da estabilidade chilena e do potencial do México, outros países 
não devem ser descartados pelas empresas de software. Algumas desenvolvedoras já 
conseguiram espaço em mercados pouco explorados da região. A Vesta, por exemplo, atua na 
área de governo eletrônico e, entre outros contratos em andamento, forneceu a solução Cidade 
Compras para o governo da Bolívia.  
 
A Execplan começou a entrada na América Latina pela Colômbia, país em que fechou parceria com 
dois distribuidores há poucos meses. "A empresa precisa aproveitar as oportunidades que surgem 
e no nosso caso foi no mercado colombiano", afirma o presidente Antônio Augusto. O executivo 
acrescenta que a empresa espera conquistar clintes nos três segmentos em que atua no Brasil - 
manufatura, bancos e seguradoras.  
 
Mesmo diante das oportunidades que aparecem nos mercados vizinhos, a investida deve ser feita 
com cautela, como alerta Célio Struvi, do Softex. "Como todo produto, a exportação de software 
exige investimentos consideráveis e as companhias devem ser capacitadas para isso. O êxito no 
mercado nacional não é garantia de sucesso na empreitada externa. É preciso uma pesquisa 
detalhada setorial para saber qual o melhor país a investir", diz.  
 
O diretor do Softex destaca, porém, que as empresas que escolhem começar pelo mercano latino-
americano podem ter vantagens competitivas no futuro. "A América Latina deve ser olhada como 
um mercado para debutar no mercado internacional. As empresas podem aprender como exportar 
para depois enfrentar mercados mais exigentes e competitivos como o americano e o europeu", 
destaca.  
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