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O Brasil tem potencial para ser um dos grandes fornecedores mundiais de software. O problema 
são os obstáculos dentro do país.  
 
Em um encontro internacional de tecnologia, o diretor para a América Latina do Gartner Inc., 
Cássio Dreyfuss, perguntou a um executivo de uma companhia global dona de fábricas de 
software no Brasil e na Índia quantos pedidos de softwares ele destina a cada um dos dois países. 
A resposta: “Os indianos são perfeitos. Se mandamos a eles uma porcaria de proposta para 
transformar em um programa, eles devolvem uma porcaria perfeita. Mas se precisamos elaborar 
um pouco mais o desenho da solução, mandamos para o Brasil.” A análise sintetiza o cenário 
atual do mercado de exportação de software, uma indústria cada vez mais sem pátria. “Estamos 
vivendo uma corrida para o Oeste na qual precisamos  marcar território”, diz  Dreyfuss, que tem 
base em São Paulo. Nesta indústria, a vantagem competitiva do Brasil é a habilidade em desenhar 
soluções criativas.  
 
Mas o papel reservado atualmente ao País pode ser frustrado por suas dificuldades estruturais, 
nada fáceis de ser resolvidas no curto prazo: impostos excessivos, barreiras da legislação 
trabalhista e a falta de um projeto sólido para se tornar referência mundial em programação. 
“Corremos o risco de perder o bonde”, diz Dreyfuss. “O governo diz estar interessado, faz 
movimentos, todo mundo está muito bem intencionado, mas não se faz muita coisa”, completa. 
 
Enquanto isso, as empresas nacionais e estrangeiras instaladas no Brasil aproveitam suas 
vantagens competitivas — criatividade, flexibilidade e excelência em áreas específicas — para 
ganhar espaço no competitivo mercado global.  
 
É o caso da T-Systems, divisão de serviços da Deutsche Telekom, que possui no Brasil uma das 
duas operações nas Américas — a outra está nos EUA. “Vendemos flexibilidade para nossos 
clientes e nosso DNA está no nosso parque de manufatura”, explica Edson Pagano, diretor 
executivo de vendas e serviços da T-Systems Brasil, em São Paulo. “Conhecemos processos, 
sabemos como desenhar e executar.” A missão dele não é fácil, pois a subsidiária brasileira 
disputa contratos com as outras filiais da companhia alemã pelo mundo, e fornece serviços para 
clientes na Alemanha, EUA e Japão.  
 
A companhia alemã não é caso isolado. A holandesa Atos Origin tem fábricas de software no Brasil 
e na Índia. A IBM possui um dos seus centros mundiais de serviços em Hortolândia, no interior de 
São Paulo. A indiana Tata associou-se ao brasiliense Grupo TBA para oferecer serviços para a 
América Latina, a partir do Brasil. E o número pode aumentar: O Gartner faz consultoria para  
multinacionais indianas interessadas em  produzir software a partir do Brasil. 
 
O que atrai esses jogadores globais não é apenas o baixo custo da mão-de-obra em dólar. Os 
programadores brasileiros são apreciados pela iniciativa, flexibilidade, criatividade e agilidade. 
“São características sensacionais para certos tipos de trabalho”, diz Dreyfuss. Os brasileiros são 
bons em transformar uma oportunidade de negócios em um conjunto de requisitos para um 
programa, enquanto os indianos são bons e ágeis em transformar esses requisitos em linhas de 
código de software. 
 
Porém, as barreiras atrapalham. Primeiro, a carga tributária, que incide em todas as etapas da 
cadeia produtiva. Em seguida, a legislação trabalhista que faz o empregador gastar duas vezes o 
valor do salário do empregado, e dificulta demissões ou contratações temporárias — a T-Systems, 
por exemplo, veda contratações de terceiros para evitar problemas legais. “A lei era avançada 
para os operários industriais dos anos 30, não se aplica hoje aos trabalhadores intelectuais do 
século 21”, diz Dreyfuss. Ele cita o México como exemplo de país que flexibilizou a legislação e 
colocou uma diretriz específica para o setor de software.  



 
O governo brasileiro vende a idéia de transformar o País em um pólo mundial de exportação, mas 
não avança em medidas práticas que desonerem e incentivem o setor. “As atitudes do governo 
Lula são dúbias. E o resultado é que as medidas não têm saído”, diz Dreyfuss. Para Valério 
Veloso, presidente do Porto Digital, o pólo de software criado no centro velho de Recife, o governo 
precisa repetir um mantra para que um dia o setor decole. “Precisa educar gente, criar 
oportunidades de negócios e sair da frente, não atrapalhar”, diz ele. Segundo Veloso, o Porto 
Digital faz sua lição de casa. “Demos um banho de loja na nossa gestão e mostramos ao governo 
que somos competitivos.” 
 
O resultado é que multinacionais como IBM, Microsoft, Motorola, Nokia e Samsung estão 
instaladas no Porto, em parcerias de pesquisa e desenvolvimento — uma virada em relação há 
três anos, quando o foco era fazer parcerias comerciais. Traduzindo em números, a mudança de 
foco fez o Porto aumentar seu faturamento per capita de US$ 22 mil, em 2001, para US$ 42 mil 
no ano passado. Enquanto a média nacional em 2004 foi de US$ 28 mil, a Índia fatura US$ 100 
mil anuais por programador. 
Por isso, o exemplo mais citado de país voltado à exportação de software é a Índia. Mas não é 
fácil replicar o modelo cuidadosamente planejado pela sociedade indiana, de disciplina férrea e 
concentração brutal, com apego aos processos e uma profusão de certificações internacionais. 
 
Uma das soluções apontadas é criar uma marca-país para o software e sair vendendo pelo 
mundo. Isso pode ser comprovado em feiras internacionais de tecnologia, como a CeBit, em 
Hannover, na Alemanha, onde países do médio escalão do software vendem sua marca em 
pavilhões oficiais, como Israel, Irlanda do Norte, Turquia, Espanha, Coréia etc. O Brasil também 
monta o seu, com apoio da Agência de Promoção de Exportações (Apex), que cuida do 
agendamento de reuniões com potenciais clientes. 
 
As companhias brasileiras que exportam software desistiram, no entanto, de competir com a Índia 
e seguem a chamada estratégia de segunda geração: descobrir nichos. “A ficha caiu há dois anos. 
Estamos atrasados, mas fazemos um trabalho de formiguinha, com várias etapas a cumprir”, diz 
Marco Stefanini, presidente da Stefanini IT Solutions, empresa com operações diretas nos EUA, 
Argentina e México, que faturará US$ 250 milhões neste ano. “Prefiro apostar na flexibilidade e no 
conhecimento dos processos de negócios, em vez de colocar fichas na criatividade.” Ele vê três 
caminhos para o Brasil ter sucesso no mercado global: a principal oportunidade está nas 
aplicações escritas sob demanda, depois a implementação de aplicações de suporte para 
programas de terceiros como os softwares de gestão (ERP), e os serviços de terceirização para a 
América Latina. E a médio prazo, os serviços BPO (terceirização de processos de negócios).  
 
Segundo Ricardo Chisman, sócio da consultoria Accenture no Brasil, o país tem um grande ativo 
de experiência em software ERP, automação bancária e comercial, e grandes perspectivas de 
potencializar essa experiência em negócios globais. “Mas temos um longo caminho pra trilhar, isso 
não vai acontecer por acaso”, diz Chisman.  
 
O valor do bolo não é desprezível: apenas em serviços de software, o mercado brasileiro 
movimenta US$ 13,5 bilhões anuais, segundo o IDC. E, em dez anos, o Brasil poderia ser mais do 
que o País do samba, futebol e praias. Será também o país do software. 
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