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O Brasil pode ser um importante exportador de TI, mas precisa de investimentos e empreendedorismo
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EM 2004, participei de um
painel de debates no Banco
Mundial, em Washington,
com o tema "como a TI
poderia alavancar países
em desenvolvimento". Ao
meu lado, sentou-se Kiran
Karnik, presidente da
Nasscom (Associação de
Exportadores de Software

e Serviços da índia). Karnik contou a história do seu país,
que, em dez anos, passou de zero para US$ 15 bilhões em ex-
portações. Além disso, mostrou projeções indicando que, em
2010, a índia exportaria US$ 50 bilhões em serviços de TI.
Para culminar, passou um vídeo que terminava com um dis-
curso do presidente da índia dizendo que o século 21 será da
índia e que "IT" significava "India'sTomorrow".

O otimismo dos indianos é justificável. Há uma tendência
clara de países desenvolvidos terceirizarem a produção de TI e,
devido aos grandes volumes de negócios envolvidos, concen-
trarem-se em regiões com competência e baixos custos. O
mercado mundial de "offshore outsourcing" é da ordem de
US$ 25 bilhões ao ano, com taxas de 40% de crescimento e, só
nos EUA, representa um potencial de US$ 70 bilhões anuais.
Em 2015, segundo analistas da indústria, estima-se que 30%
da mão-de-obra especializada em tecnologia da informação
partirá de mercados emergentes, em vez de países desenvolvi-
dos. E aí que o Brasil entra como sendo uma das grandes for-
ças e plataformas de exportação de software e serviços.

Diferentemente da índia, país que nasceu exportando, o
Brasil possui não só um mercado interno extremamente ro-
busto que movimenta anualmente US$ 12,7 bilhões, mas tam-
bém 40 anos de boa utilização de TI pelas empresas nacionais,
multinacionais aqui instaladas, além do próprio governo. São
exemplos de sua excelência no segmento a automação bancária
(que faz do Brasil o mais avançado no uso de TI em bancos), o
imposto de renda na internet, a votação eletrônica de 110 mi-
lhões de eleitores, entre outros. Dispomos de fuso horário van-
tajoso, profissionais competentes e com interesse natural por
tecnologia, criatividade, distribuição geográfica uniforme e uma
excelente rede de telecomunicações — com necessidades de in-
vestimentos, é verdade -, além da ausência de catástrofes natu-
rais, guerras, ameaças nucleares ou terrorismo. Sem falar em cus-
tos baixos de mão-de-obra e similaridade cultural e gerencial.

Não resta dúvida de que o Brasil reúne condições de so-
bra para competir nesse mercado com a índia, Rússia, China,
Filipinas ou qualquer outro país do mundo. E este é o mo-
mento. Não há dúvida que muito já foi feito nos últimos
anos e que os resultados estão começando a ser colhidos.
Com auxílio da consultoria A.T. Kearney, coordenação da
Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de Software e
Serviços para Exportação) e apoio do governo brasileiro, fo-
ram traçadas as principais diretrizes estratégicas para sermos
mais efetivos no mercado internacional. E como termômetro
dessa evolução, são cada vez mais freqüentes as visitas de
executivos estrangeiros ao Brasil interessados em estabelecer
seus centros globais de desenvolvimento no País. Porém, mui-
tos ainda são os desafios a serem superados para que o Brasil
realmente se torne um pólo de exportação de serviços de TI.

Mas o que devemos fazer para
acelerar a inclusão do País na rota
do global sourcing?

Educação, principalmente. O
desenvolvimento de um sistema
de ensino qualificado é essencial
para que consigamos acomodar
projetos complexos e de larga es-
cala no País. Cursos básicos de in-
glês técnico. Cursos técnicos de TI
adaptados às necessidades de ne-
gócios globais. Isso implica "re-
formar" ou "propor" um kit bá-
sico para as universidades, escolas
técnicas e profissionalizantes. Re-

forçar o importante esforço de ciências da computação que se
faz no Brasil desde 1968. Aumentar o número de bolsas no ex-
terior e, ao contrário do movimento de trazer de volta os "cé-
rebros brasileiros" no exterior, incentivar que mais brasileiros
fiquem por lá ajudando a criar uma referência e um network
em tecnologia. Não há universidade ou grande empresa nos
EUA que não tenha seu indiano de plantão.

Investimento governamental e privado também devem
ser levados muito a sério. Um processo de internacionalização
envolve e impacta todas as áreas de uma empresa, com um
profundo aspecto de transformação. Dificilmente uma em-
presa sem suporte do governo vence sozinha os desafios en-
contrados na abertura de novos mercados, haja vista exemplos
como China, índia e alguns casos de sucesso aqui mesmo no

Estima-se que
em dez anos
30% dos
trabalhadores
da TI estarão
em países
emergentes



Brasil. Tecnologia se faz com tecnologia e investimentos cus-
tam caro. O Brasil precisa investir maciçamente em hardware
e software para produzir competitivamente software e servi-
ços, além do foco em processos como o CMM e ISO. O mer-
cado internacional de serviços de TI, assim como outras indús-
trias, possui níveis de qualidade, metodologias e processos
elevadíssimos. Países como a índia têm investido um significa-
tivo montante de tempo e dinheiro para atenderem a essas exi-
gências, o que torna a falta de foco nessa área uma barreira a
empresas que queiram competir nesse mercado.

Em terceiro lugar, incentivos. Com protestos na Organiza-
ção Mundial do Comércio ou não, todos os competidores
atuais e potenciais do Brasil, índia à frente, dispõem de uma
sacola de bondades, como incentivos à pesquisa e desenvolvi-
mento, encargos trabalhistas mínimos, aquisição de infra-es-
trutura e leis que flexibilizem a exportação de TI. É necessário
criar incentivos para o crescimento das empresas brasileiras.
Além disso, para estabelecer estruturas de comercialização
mais competitivas, será preciso aprimorar ainda mais os me-
canismos de financiamento específicos a empresas exportado-
ras de software, já que juros de 30% ao ano fazem com que a
captação de recursos necessários para o crescimento dessa in-
dústria impacte negativamente nossa competitividade.

Samba e futebol
Também extremamente relevante é o empreendedorismo. Com
inspiração em indústrias como aviação, manufatura, metalurgia,
o empresário do segmento de tecnologia da informação tem
que acreditar mais no potencial do mercado externo, investindo
na estruturação de operações de médio e longo prazo, mas
com garantia de retornos crescentes, qualificados e muito pro-
missores. Apenas o tamanho desse mercado já justifica um
maior foco na criação de negócios no mercado internacional.
Uma base sólida e histórica estabelecida no Brasil tem que fun-
cionar como plataforma importante no desenvolvimento de ne-
gócios internacionais, e não como limitador para que uma es-
tratégia agressiva de internaciolização seja adotada.

Igualmente fundamental é a criação da marca IT Brasil.
Infelizmente, ainda somos mais conhecidos por aspectos
exóticos de nossa cultura. Futebol, samba, belezas naturais
são sim fatores que diferenciam e agregam valor ao país,
mas não nesta indústria. Para construir uma relação de cre-
dibilidade com clientes internacionais, faz se necessária a
promoção e divulgação da qualidade e competência hoje
presentes no Brasil, além de diferenciais que podemos
mencionar quando comparados com outros países. Através
de casos de sucesso e desenvolvimento de testemunhos de
clientes e parceiros, as empresas brasileiras, em conjunto
com órgãos públicos, conseguirão tangibilizar seus diferen-
ciais, além de transmitir maior confiança aos interessados.
Temos de ser agressivos, criar forças de vendas e presença
nos clientes internacionais. A Brasscom foi criada com o
objetivo de orientar e aglutinar esforços nessa área. Uma
mensagem e um esforço comum contribuirão para a cria-
ção da marca Brasil TI.

Não podemos deixar de enfatizar a importância da parti-
cipação do executivo de TI Brasileiro, atualmente em posições
de destaque no mercado nacional e internacional, em inicia-
tivas e definições de estratégias de outsourcing global. Muitas
vezes esses profissionais têm acesso e oportunidade de se en-
gajarem na defesa e venda do Brasil como possível centro de
exportação de serviços dentro de sua própria organização.
Além disso, é importante que não deixemos de explorar e co-
municar as competências do Brasil junto a importantes in-
fluenciadores, imprensa mundial e consultores especializados
no assunto globalmente.

Mercado de serviços em TI no exterior movimenta US$ 25 bilhões

Recentemente, a COM, uma empresa brasileira de outsour-
cing e consultoria em TI, participou de uma concorrência pú-
blica e ganhou por "photochart". O segundo colocado foi recla-
mar, justificando que sua empresa, indiana, atendia melhor e
tinha maior número de clientes no mercado internacional.
Quase convenceu o cliente (uma estatal brasileira) a cancelar o
contrato. É preciso que o empresário brasileiro acorde, porque
se não atacarmos o mercado externo, as empresas exportadoras
virão conquistar o nosso "pujante" e "confortável" mercado in-
terno. Tudo num rápido toque de uma tecla na internet.

Finalmente, o mais difícil: conscientizar-se de que TI
não significa somente a possibilidade de aumentar nossa
balança comercial. Seremos atores principais nesse grande
jogo se criarmos um Projeto Nacional, uma cultura vol-
tada à exportação, que mobilize todos os setores de nossa
sociedade. Será muito bom para a balança comercial, mas
quero aqui lançar um outro desafio: fortalecer as empre-
sas brasileiras para que tenhamos superávit em outra ba-
lança — a do conhecimento. • •
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