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Venda de mão-de-obra, como faz a Índia, permitiria elevar o volume de negócios 
 
 Contra um déficit externo de cerca de US$ 900 milhões, a indústria brasileira de 
software busca uma nova saída para transformar sua competência de produzir em 
capacidade de exportação. O modelo brasileiro, de oferecer produtos prontos, exige 
alto investimento para garantir presença no exterior, ao contrário do modelo indiano, 
de venda de mão-de-obra. Para crescer com mais rapidez no mercado externo, várias 
empresas apostam no modelo de fábrica de software, como fazem as companhias na 
Índia, o que reduziria a necessidade de investimento.  
   
Entre as companhias que começam a apostar na fábrica de software, onde o cliente 
especifica como quer o programa e a software house escreve o código, está a Datasul, 
maior empresa do pólo de Joinville (SC) e que disputa com a Microsiga, de São Paulo, 
o primeiro lugar entre as maiores do setor com capital nacional. "Estamos criando uma 
fábrica de software, que, em primeiro lugar, irá fornecer serviços à Datasul", explica o 
diretor-presidente da Datasul, Jorge Steffens. "Depois, o objetivo será atender 
empresas no Brasil e no exterior." Até o fim do ano, a companhia espera ter 50 
pessoas trabalhando na nova divisão. A Datasul produz software empresarial, com 
destaque para os pacotes de gestão.  
   
Joinville está entre os principais centros de excelência de software do País. Outras 
cidades que se destacam pelo desenvolvimento de programas para computador são 
Petrópolis (RJ) e Recife. O Estado de Santa Catarina é hoje o segundo entre os que 
mais concentram empresas de software no País, com 13,5% do total, depois de São 
Paulo (24,2%).  
   
Agrupamentos - "A grande maioria dos 'clusters' de software tem potencial não-
realizado", afirma Emília Higachi, gerente de Consultoria do Monitor Group. Ela usa o 
conceito de "clusters" desenvolvido por Michael Porter, professor de Administração em 
Harvard, autor do livro A Vantagem Competitiva das Nações e um dos fundadores do 
Monitor Group. Para Porter, apesar da globalização e do avanço das redes de 
telecomunicações, a localização importa. Na sua visão, uma empresa pode alavancar 
suas vantagens competitivas se estiver em um local que concentra empresas e 
instituições com interesse na mesma área de atuação.  
   
No caso de Joinville, e também Blumenau, o pólo de software surgiu, segundo Emília, a 
partir de outro "cluster", o da indústria eletrometalmecânica. As indústrias da região 
começaram a investir cedo em informatização, entre o fim da década de 60 e o 
começo da de 70. A Datasul foi criada, há 25 anos, pelo engenheiro Miguel Abuhab, 
que antes trabalhou na Consul, fabricante de eletrodomésticos que hoje pertence à 
Multibras. A Logocenter - segunda maior de Joinville e entre as oito maiores do País 
com capital nacional - começou como departamento de informática da Fundição Tupy, 
para se tornar depois uma empresa independente.  
   
A Logocenter, que já tem um cliente na Argentina, prepara sua expansão internacional 
e enfrenta a dificuldade de fechar canais de distribuição fora do Brasil. "Estamos nos 
preparando para atender ao México", conta Álvaro José Junckes, diretor comercial da 
Logocenter. "O investimento necessário, para deixar o sistema preparado para o novo 
mercado e para criar o canal de distribuição, é de US$ 2 milhões por produto." Trata-



se de um investimento alto, para um grupo que fatura R$ 42 milhões por ano. A 
Logocenter fornece sistemas de administração e logística.  
   
Especialidades - As empresas brasileiras de software são fortes, pelo menos no 
mercado nacional, em áreas como sistemas bancários e de gestão empresarial. Estes 
produtos, para serem exportados, dependem de um grau considerável de adaptação 
para a legislação e as práticas comerciais dos outros países. Além disso, necessitam, 
para ser implantados no cliente, de suporte local.  
   
A dificuldade apontada pela Logocenter representa bem o impasse do modelo 
brasileiro, onde um produto de qualidade e com preço competitivo tem problemas para 
chegar a outros mercados, devido à necessidade de alto investimento. "Precisamos 
mudar o modelo", explica Junckes. "A venda de mão-de-obra é que gera divisas." Na 
venda de sistemas prontos, cerca de dois terços do que o cliente gasta fica com o 
parceiro local,  que institui o sistema. No modelo de fábrica de software, 100% das 
receitas vêm para o País. A Logocenter já possui uma fábrica de software e está 
investindo em Capability Maturity Model (CMM), certificação de qualidade necessária 
para exportar mão-de-obra.  
   
Os esforços no modelo de fábrica de software, porém, não paralisam o trabalho para 
venda dos produtos prontos. No caso da Datasul, que têm clientes na Argentina, 
México e Estados Unidos, a principal aposta, por incrível que possa parecer, é o 
mercado argentino.  
   
Com 17 clientes na Argentina até o fim do ano passado, a empresa já fechou mais dois 
contratos este ano. "Devido ao câmbio, temos um preço bastante competitivo, 
comparado com as soluções de multinacionais", explicou Alejandro Cristófano, d iretor-
executivo da Datasul Argentina. "As empresas argentinas estão retomando 
investimentos, principalmente no setor automobilístico, que trabalha hoje em três 
turnos." No ano passado, a Datasul faturou R$ 192 milhões, incluindo a rede de 
franqueados. As exportações representam somente de 3% a 5% do faturamento.  
 
Estado de SP 12/05/2003 


