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A indústria nacional de softwares atinge a maturidade, ocupa o mercado interno, que movimenta 
cerca de US$ 7,5 bilhões por ano, exporta para várias regiões do planeta e atrai, com mão-de-
obra barata, competente e flexível, cada vez mais investimentos estrangeiros. A indústria nacional 
de softwares exibe inteligência. Tornou-se um negócio promissor e ocupou o mercado interno. 
Ganhou reconhecimento mundial e é comparada a centros de desenvolvimento poderosos como a 
China e a Índia. Encontrou o seu filão de negócios na produção de aplicativos e começa a ganhar 
algum espaço exportador. Existe consenso, dentro e fora do País, de que produzir softwares é 
uma vocação brasileira. Talvez a mais evidente no mercado de Tecnologia da Informação (TI).  

Mais de duas mil pequenas empresas do País vivem hoje de desenvolver e vender softwares. Nos 
últimos dez anos, a indústria nacional apresentou um crescimento anual sempre superior a 10% e 
que, com freqüência, beirou os 20%. Gigantes multinacionais instalam centros de 
desenvolvimento no País atrás de mão-de-obra barata e competente. Algumas empresas 
brasileiras, como Datasul, Microsiga, EverSystems e Stefanini, já superaram ou estão bem 
próximas de superar a barreira dos R$ 100 milhões de faturamento.  

Apesar de o Brasil ainda apresentar números de exportação relativamente modestos, a indústria 
nacional conta com um mercado interno de proporções respeitáveis, que movimenta em torno de 
US$ 7,5 bilhões, praticamente o mesmo volume do mercado doméstico chinês e mais do que o 
triplo do indiano. A Índia, que exporta mais de US$ 6 bilhões, tem um mercado doméstico de US$ 
2 bilhões. O Brasil exporta US$ 100 milhões por ano, mas conta com a produção própria para se 
abastecer internamente. A indústria local detém quase 85% do mercado nacional. As importações 
brasileiras somam cerca de US$ 1 bilhão.  

A China, exporta mais de US$ 400 milhões, e, assim como o Brasil e a Rússia são considerados 
mercados de grande potencial no desenvolvimento de softwares tanto internamente quanto para 
exportação, na opinião de vários executivos de empresas multinacionais de tecnologia da 
informação.  

A International Business Machines (IBM), por exemplo, está dando uma atenção especial para o 
Brasil e pretende transformar sua filial nacional de desenvolvimento de aplicativos em uma 
unidade exportadora. Inclusive, prepara-se para um concorrência bastante significativa para 
fornecimento para a matriz que deve coroar essa empreitada. "O Brasil possui mão-de-obra 
capacitada e preço competitivo para disputar a exportação de software", diz o executivo 
responsável pela da unidade de desenvolvimento de aplicativos da IBM Brasil, Ayrton Torres Filho.  

O centro de pesquisa da Hewlett-Packard (HP) em Porto Alegre (RS) exporta softwares que são 
componentes importantes de impressoras da marca. A Microsoft também deu um passo a mais 
para o incentivo da indústria nacional de software. Lançou recentemente no Brasil um programa 
para os pequenos desenvolvedores de softwares com o objetivo de aumentar o número de 
soluções sobre as plataformas da empresa no mercado interno.  

Ainda são poucas as empresas que conseguem avançar no mercado internacional. Mas o número 
de casos cresce sem parar. Há softwares brasileiros distribuídos em todas as regiões do planeta. 
Fabricantes de soluções de Enterprise Resource Planning (ERP), como a catarinense Microsiga já 
comercializam seus produtos em vários países da América Latina.  

Aliás essa proximidade geográfica faz com que maioria aposte suas fichas na região. A vedete do 
momento é o México. "É o país onde estamos registrando maior crescimento nas vendas", diz o 
vice-presidente da Microsiga, José Rogério Luiz. A empresa, que tem foco em pequenas e médias 



empresas, já implementou sua solução nos Estados Unidos, Colômbia, Costa Rica, Argentina, 
Uruguai, Porto Rico e Venezuela. A principal concorrente da Microsiga, a também catarinense 
Datasul está presente no México, Argentina, EUA e Canadá.  

A Impactools, desenvolvedora de solução voltada para seguradoras conseguiu entrar nos Estados 
Unidos por meio de um cliente, a MetLife, e hoje tem sua solução rodando na Ásia e Europa.  

De acordo com o presidente da empresa, Harry Cerqueira, a empresa agora tem como foco o 
mercado mexicano. "O Brasil é um grande produtor de aplicativos e já mostra sofisticação em 
sistemas complexos", afirma Max Gonçalves, presidente do grupo Fenasoft, responsável pelo 
evento do mesmo nome, que acontece no Transamérica Expo Center, em São Paulo, na próxima 
semana.  

"O software brasileiro tem qualidade e com certeza vai ganhar cada vez mais o mercado externo", 
diz Gerson Schmitt, presidente da Paradigma, desenvolvedora de soluções de comércio eletrônico. 
A empresa tem sua solução rodando em Portugal e é uma das 14 empresas que integram a Next - 
trading que está sendo formada para comercializar o software brasileiro nos Estados Unidos. A 
idéia tem a iniciativa da Sociedade Softex e nasceu após a primeira missão de empresas de 
software brasileiras para os EUA em agosto de 2002. A expectativa de Schmitt, vice-presidente de 
exportação da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Camara-e.net). A expectativa do 
executivo é de que a trading comece a funcionar no próximo ano.  

Para o diretor do Instituto de Tecnologia de Software (ITS), Descartes Teixeira, as empresas, com 
soluções no setor financeiro, em função do avanço tecnológico que existe no mercado, e governo, 
conseguem se destacar em mercados exigentes como o norte-americano. Um exemplo de sucesso 
é a EverSystems, líder brasileira em soluções de e-Finance. A empresa tem 35% da receita anual 
de US$ 32 milhões proveniente de vendas externas. Além dos EUA, a empresa já está presente 
em importantes bancos da Argentina, Colômbia e México.  

No segmento de governo, o destaque está com a Vesta Technologies, empresa de consultoria em 
desenvolvimento de software especializada em aplicações de comércio eletrônico. A empresa tem 
participação nas plataformas do Comprasnet e da urna eletrônica do governo federal e está 
presente em vários países da região, como Bolívia e Colômbia. A Vesta foi a única empresa da 
América Latina a ser convidada pela Microsoft para demonstrar sua solução de compras 
governamentaisdurante uma conferência mundial que termina hoje (20/05), em Redmond, 
Washington (EUA).  
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São Paulo, 20 de Maio de 2003 - O utra empresa que, diante do potencial brasileiro decidiu 
investir no negócio local de softwares é a Unisys, que coincidentemente é parceira da Vesta na 
prestação de serviços e soluções da urna eletrônica para o governo brasileiro. A companhia norte-
americana está formatando uma empresa independente, cujo foco será o desenvolvimento de 
softwares para o mercado externo. A previsão, segundo o gerente de software da Unisys, Fábio 
Barnes, é de que a nova empresa, com fábrica própria, seja lançada no segundo semestre de 
2003.  

Alguns fabricantes mais ousados acabam se arriscando na Europa, um mercado bastante 
consolidado e de altíssimo custo para uma empresa brasileira. A paulista Stefanini, especializada 
em consultoria e soluções de TI, e a mineira RM Sistemas, fabricante de ERPs, estão na Península 
Ibérica.  



A competitividade do Brasil em relação à Índia para exportação de serviços e desenvolvimento de 
aplicativos nos Estados Unidos tem aumentado e vai além da proximidade geográfica. A principal 
executiva da Vesta, Paula Santos, diz que o custo de mercado da mão-de-obra indiana varia de 
US$ 18 a US$ 20 por hora. "Empresas brasileiras já conseguem oferecer serviços a custo de US$ 
18 por hora e conseguem executar uma operação rentável", afirma.  

Um dos problemas apontados pelas empresas para aumentar as exportações de software é a 
taxação do governo sobre vendas e serviços executados fora do País. A carga tributária beira os 
40%, segundo os executivos. Outro problema, apontado pela pesquisa do MIT/Softex, é o 
marketing. O mercado externo ainda conhece pouco o software brasileiro. "O Brasil precisa 
aprender a vender a imagem de que sabe fazer softwares de qualidade", diz Harry Cerqueira, da 
Impactools.  

"Concordo plenamente com essa afirmação", diz o secretário de política de informática do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, Francisco Grando. "O governo Lula tem como uma de suas 
prioridades alavancar a indústria nacional de softwares e vai começar privilegiando-as em 
concorrências", diz. Para Grando, a desoneração total das exportações, prevista na reforma 
tributária em tramitação no Congresso, irá contribuir para a queda do déficit anual de US$ 900 
milhões.  

Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 maio 2003. 

 


