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APRESENTAPRESENTAPRESENTAPRESENTAPRESENTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

A Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior – FUNCEX vem desenvol-
vendo, em parceria com o SEBRAE Santa Catarina, um programa de internacionalização
de micro e pequenas empresas de setores produtivos do Estado, dentre os quais o de
software e serviços de Tecnologia da Informação.

No âmbito do programa, a FUNCEX firmou Termo de Cooperação Técnica com a
Associação para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX, tendo
como objeto a implementação de ações orientadas a promover a exportação de micro
e pequenas empresas catarinenses atuantes no setor de software.

O presente manual, elaborado por especialistas na área,1 constitui uma das princi-
pais ações implementadas nesse contexto.  Ele visa capacitar empresários do setor de
software e serviços de tecnologia da informação que têm como objetivo ingressar no
mercado externo, enfatizando a importância do planejamento e fornecendo uma visão
ampla do mercado internacional e dos instrumentos disponíveis para apoio às empresas.

Ricardo MarkwaldRicardo MarkwaldRicardo MarkwaldRicardo MarkwaldRicardo Markwald
Diretor Geral da Funcex
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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Graças à Internet, nunca foi tão fácil para governos, empresas e indivíduos o acesso
a informações de mercado. Esse fato, aliado ao atual cenário de competitividade e
globalização, torna imperativa a busca de novos mercados por parte de empresas de
software e serviços de Tecnologia da Informação (TI), tanto para ampliação de sua
capacidade de gerar receita, quanto para o aprimoramento de seus próprios softwares
e serviços, para que assim possam concorrer com as empresas estrangeiras.

Por meio deste guia, esperamos oferecer aos usuários uma visão ampla sobre
dinâmicas de mercados e como estas estão obrigando as empresas em todo o mundo
a buscarem novas oportunidades. Procuramos desenvolver um passo-a-passo prático
de como se preparar para esse desafio de atuar no mercado globalizado e ganhar no-
vos mercados além-mar.

O trabalho procura dar uma visão geral do preparo e planejamento necessários
para exportar software, oferece informações sobre os pré-requisitos para entrar em
mercados internacionais e sobre a necessidade de se ter uma boa estratégia de marketing,
associada a uma visão clara de como vender, entregar e manter os clientes.

Como será visto, o guia dá menos enfoque a procedimentos formais relacionados
à exportação e mais a aspectos de mercado e relacionados ao preparo da empresa, o
‘dever de casa’ que tem de ser feito pela empresa que almeja ingressar no concorrido
mercado internacional.

O conteúdo foi organizado em torno de “eixos estratégicos” que entendemos
serem vitais para o sucesso na empreitada de exportação. Começamos por oferecer
uma visão ampla do mercado sob o ponto de vista da globalização e avançamos até a
questão mais prática de como selecionar canais de distribuição e estruturar o pós-
venda.  Esperamos que, ao término da leitura, você e a sua empresa consigam montar
o seu roteiro de como exportar para os mercados-alvo selecionados.

Para tal, organizamos os tópicos da seguinte maneira:

Conteúdo 1. Atuando em um mundo globalizado: a necessidade de se construir uma
visão geral do mercado-alvo

Conteúdo 2. Pré-requisitos para ingressar em um mercado internacional.

Conteúdo. Estratégias de  distribuição para novos mercados.

Conteúdo 4. A entrada por via direta.
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Conteúdo 5. A entrada por via indireta.

Conteúdo 6. Como desenvolver uma estratégia de marketing com sucesso.

Conteúdo 7. Como se preparar para explorar oportunidades de investimento e acesso a
financiamentos.

Conteúdo 8. Viagens empresariais ao exterior.

Conteúdo 9. Vendas no exterior e pós-vendas.

Apêndice 1. Questionário de competência.

Apêndice 2. Dicas de sobrevivência.

Apêndice 3. Principais componentes de custo.

Apêndice 4. Fontes de captação de recursos para o setor de TI.

Apêndice 5. O Sistema Softex e a Sociedade Softex.

Apêndice 6. Bibliografia escolhida / Sites de referência.
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CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO 1.O 1.O 1.O 1.O 1. AAAAATUTUTUTUTUANDO EM UM MUNDO GLANDO EM UM MUNDO GLANDO EM UM MUNDO GLANDO EM UM MUNDO GLANDO EM UM MUNDO GLOBALIZADO -OBALIZADO -OBALIZADO -OBALIZADO -OBALIZADO -
A NECESSIDADE DE SE CONSTRUIR UMAA NECESSIDADE DE SE CONSTRUIR UMAA NECESSIDADE DE SE CONSTRUIR UMAA NECESSIDADE DE SE CONSTRUIR UMAA NECESSIDADE DE SE CONSTRUIR UMA
VISÃO GERAL DO MERCADOVISÃO GERAL DO MERCADOVISÃO GERAL DO MERCADOVISÃO GERAL DO MERCADOVISÃO GERAL DO MERCADO-AL-AL-AL-AL-ALVOVOVOVOVO

I. Uma visão ampla do movimento de globalizaçãoI. Uma visão ampla do movimento de globalizaçãoI. Uma visão ampla do movimento de globalizaçãoI. Uma visão ampla do movimento de globalizaçãoI. Uma visão ampla do movimento de globalização

A globalização tem sido bastante mencionada e discutida nos últimos 10 anos,
entretanto trata-se de um movimento que existe desde a época do descobrimento do
Brasil. Naquele período, a globalização era o movimento dos países dominantes; aque-
les considerados  potências navais, como  Inglaterra, França, Espanha, Holanda e Por-
tugal, que usavam o seu poderio naval para descobrir novas rotas para o comércio.

Um dos eventos que tiveram grande importância na ocasião e aceleraram o processo
de globalização foi a tomada de Constantinopla pelos turcos, fechando o caminho para as
Índias  às potências navais européias, que usavam o caminho mais curto para a Ásia através
do Mar Mediterrâneo. A impossibilidade de usar Constantinopla como  ponto de ligação
entre a Europa e a Ásia para o escoamento do comércio das especiarias e artigos asiáticos
fez com que fossem obrigados a buscar um novo caminho para as Índias.

Ali se consolidava o movimento de globalização dos países, motivados a expandir
os seus domínios, acreditando que quanto mais pontos de presença física tivessem

Oferecer uma visão mais ampla do movimento da globalização, desde o seu início
no século XV; mostrar como a globalização, no seu estágio atual, está criando novas
dinâmicas nos mercados ao redor do mundo, afetando a maneira de pensar das empre-
sas em relação às suas estratégias de exportação. Os tópicos abordados são:

I.  Uma visão ampla do movimento de globalização

II.  Estrutura do mercado de software e serviços associados

III.  Tamanho, estrutura e crescimento de mercado

IV.  Novas tendências de mercado e tecnologia e sua influência na competitividade

V.  Distribuição geográfica do mercado

VI.  Orientações para exportação

VII.  Principais  desafios para enfrentar as novas dinâmicas do mercado

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo



12 Exportação de software e serviços de Tecnologia da Informação - Conceitos Básicos

espalhados pelo mundo, mais  dominariam as rotas do comércio e se estabeleceriam
como  potências dominantes. Nessa fase da globalização, a grande questão  era: “Como“Como“Como“Como“Como
o país figuraria no quadro global do comércio?”o país figuraria no quadro global do comércio?”o país figuraria no quadro global do comércio?”o país figuraria no quadro global do comércio?”o país figuraria no quadro global do comércio?” e isso permaneceu até a
primeira parte do século XIX.

A partir de 1800, e até recentemente, em torno de 2000, o movimento da
globalização aconteceu dentro da atividade econômica dos países, de dentro para fora
das empresas, quando elas passaram a buscar a sua expansão para aumentar a escala e a
lucratividade. O efeito da globalização nas empresas foi o surgimento das multinacionais,
que se espalharam ao redor do mundo, na busca por novos mercados, novos consumi-
dores, novos colaboradores e novas formas de produzir mais eficientemente.

É nessa segunda fase do movimento da globalização que se dá o início do processo de
competitividade, alicerçado num primeiro momento pelo advento da máquina a vapor e as
ferrovias, que permitiram desenvolver a produção em série e baixar os custos de transporte,
desencadeando a Revolução Industrial. Os países passaram a buscar novos mercados para
aumentar suas bases de consumo e encontrar formas mais baratas de produzir.

No segundo momento, a grande força motriz da globalização das empresas fo-
ram os custos de infra-estrutura de telecomunicações cada vez mais baixos, turbinados
pela difusão do telégrafo, do telefone, do PC, do satélite, da fibra ótica e da primeira
fase da Internet. Isso fortaleceu o mercado global, criando grandes fluxos de bens,
serviços e informações ao redor do mundo.

Uma conseqüência desse período de globalização, que fez com que as empresas
buscassem formas mais baratas de produzir para se manterem competitivas, foi a
intensificação da terceirização: de processos fabris, de processos comerciais e adminis-
trativos, de pesquisa e desenvolvimento, de atendimento, de serviços, enfim, de tudo o
que não fizesse parte do core business da empresa.

A intensificação da globalização e a conseqüente onda de terceirização transfor-
maram a estrutura produtiva mundial, fazendo com que as grandes questões  do mo-
mento fossem: “Como é que a empresa precisa aparecer no cenário mundial?“Como é que a empresa precisa aparecer no cenário mundial?“Como é que a empresa precisa aparecer no cenário mundial?“Como é que a empresa precisa aparecer no cenário mundial?“Como é que a empresa precisa aparecer no cenário mundial?
Como é que a empresa aproveita as oportunidades ao redor do mundo?Como é que a empresa aproveita as oportunidades ao redor do mundo?Como é que a empresa aproveita as oportunidades ao redor do mundo?Como é que a empresa aproveita as oportunidades ao redor do mundo?Como é que a empresa aproveita as oportunidades ao redor do mundo?
Como é que a empresa se mantém competitiva ?”Como é que a empresa se mantém competitiva ?”Como é que a empresa se mantém competitiva ?”Como é que a empresa se mantém competitiva ?”Como é que a empresa se mantém competitiva ?”

Mas o que provavelmente causou o maior impacto nas dinâmicas de mercado foi
o fato de o PC e a Internet passarem a ser usados como instrumentos de negócio, de
criação de conteúdo e de acesso ao conhecimento pelo indivíduo, dando-lhe indepen-
dência e autonomia.
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Atualmente, qualquer bem ou serviço pode ser produzido por indivíduos indepen-
dentes que, agrupados provisoriamente em torno de um projeto, colaboram através da
plataforma da Internet de pontos remotos distintos. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer
parte do desenvolvimento de algum projeto, e não importa a sua nacionalidade, a sua
empresa, ou até mesmo onde esteja fisicamente localizado, pois ele pode colaborar e
contribuir através da conectividade e da capacidade de colaborar que a Internet oferece.

Esse cenário faz com que estejamos vivendo, agora, a fase da globalização dos
indivíduos, e não mais dos países ou das empresas, em que cada pessoa, cada colabo-
rador, tem como  seu principal ativo o seu conhecimento que, estruturado em torno de
algum bem ou serviço, pode ser disponibilizado em qualquer lugar, a qualquer hora.

Atualmente, as grandes questões a serem respondidas pelos indivíduos são: “Como“Como“Como“Como“Como
é que eu me integro nessa nova realidade de um mundo colaborativo?é que eu me integro nessa nova realidade de um mundo colaborativo?é que eu me integro nessa nova realidade de um mundo colaborativo?é que eu me integro nessa nova realidade de um mundo colaborativo?é que eu me integro nessa nova realidade de um mundo colaborativo?
Como é que eu consigo ser global e  competitivo num mundo globalizadoComo é que eu consigo ser global e  competitivo num mundo globalizadoComo é que eu consigo ser global e  competitivo num mundo globalizadoComo é que eu consigo ser global e  competitivo num mundo globalizadoComo é que eu consigo ser global e  competitivo num mundo globalizado
e instantâneo? Como é que consigo ser global e fazer parte de uma plata-e instantâneo? Como é que consigo ser global e fazer parte de uma plata-e instantâneo? Como é que consigo ser global e fazer parte de uma plata-e instantâneo? Como é que consigo ser global e fazer parte de uma plata-e instantâneo? Como é que consigo ser global e fazer parte de uma plata-
forma colaborativa?”forma colaborativa?”forma colaborativa?”forma colaborativa?”forma colaborativa?”

II. Estrutura do mercado de II. Estrutura do mercado de II. Estrutura do mercado de II. Estrutura do mercado de II. Estrutura do mercado de softwaresoftwaresoftwaresoftwaresoftware e serviços associados e serviços associados e serviços associados e serviços associados e serviços associados

Diversos autores e organizações de estudos e pesquisa dividem tradicionalmente
o setor de software em três grupos:

  Software-pacote

  Serviços de software

 Software embarcado

O softwaresoftwaresoftwaresoftwaresoftware-pacote -pacote -pacote -pacote -pacote é caracterizado por ser um software pronto, acabado, que
em muitas situações pode até ser adquirido em varejo ou outros canais de comercialização
direta. Exemplos claros são os sistemas operacionais e os editores de texto.

Os serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de softwaresoftwaresoftwaresoftwaresoftware compreendem uma variedade de serviços direta ou
indiretamente relacionados a software, desde capacitação, manutenção e suporte até
o desenvolvimento completo sob encomenda. Ou seja, um serviço de software tam-
bém pode resultar em um software, mas que tenha sido modelado ou customizado a
partir de necessidades claramente identificadas pelo consumidor ao encomendar o
desenvolvimento do mesmo.

Já o softwaresoftwaresoftwaresoftwaresoftware embarcado embarcado embarcado embarcado embarcado corresponde àquele estreitamente ligado à arquitetu-
ra de uma máquina de uso específico, sem a qual  ele não terá utilidade.
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Essa divisão é útil para observar determinados movimentos no setor de software,
mas não permite uma avaliação mais precisa de pontos estratégicos, como os princi-
pais modelos de negócios adotadas pelas empresas. Naturalmente, a grande maioria
das empresas apresenta mais de uma linha de negócios oferecendo, por exemplo, tan-
to produtos quanto serviços associados, com maior peso de um lado ou de outro. Para
que se possa avaliar um pouco mais a fundo essa questão, no Brasil costuma-se adotar
outra divisão, conforme segue:

 Serviço de alto valor agregado

 Serviço de baixo valor agregado

 Software customizável

 Software-produto (pacote)

 Componente de software

 Software embarcado

Nessa abordagem, mais voltada aos modelos de negócio adotados por empresas
do setor, subdivide-se o grupo de serviços em de alto e de baixo valor e destaca-se o
software customizável como um ponto de encontro entre o modelo produto e o mo-
delo serviço. Os serviços de alto valor são aqueles em que há maior aporte de inteligên-
cia e expertise na proposição de soluções, como é o caso de levantamento e análise de
requisitos e especificação da solução em um serviço de desenvolvimento sob enco-
menda; enquanto  os serviços de baixo valor são os que se baseiam mais na capacidade
de saber fazer de acordo com especificações já definidas, como é o caso da programa-
ção (codificação) sob encomenda e da capacitação.

O software customizável, como já comentado, apresenta características de negó-
cio tanto relacionadas com serviços quanto com produto-pacote. Apresenta um nú-
cleo que caracteriza a solução proposta (como em um produto-pacote) mas requer
adaptação e desenvolvimento sob medida para adequação às especificidades do cliente
(como em um serviço). Freqüentemente, a maior parcela dos rendimentos da empresa
estará no serviço de adaptação e desenvolvimento e não no licenciamento do núcleo
da solução.  É o caso, por exemplo, de soluções ERP e CRM e de outras típicas de alguns
segmentos verticais, como o setor financeiro e de telecomunicações.

Do modelo puro de software-produto emerge o componente de software. O
componente não deixa de ser um software-produto, definido e acabado, mas esse
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modelo de negócio é caracterizado por ter como consumidores outras empresas de
software, integradoras de soluções, que  farão a interface com o cliente final. O software-
produto traz consigo riscos claros: a necessidade de alto investimento (pesquisa, mo-
delagem, desenvolvimento e mesmo marketing) muito anterior à possibilidade de colo-
cação no mercado, sólido apoio de marketing e a necessidade de cativar um elevado
número de usuários para atingir o break even; além de ser um mercado muito compe-
titivo e com grande presença de transnacionais. Nichos existem, mas em setores muito
especializados, o que aumenta ainda mais a necessidade de investimento prévio em pes-
quisa. Exemplos são ferramentas de escritório, utilitários de backup e ferramentas CAD.

A conceituação do software embarcado é a mesma da divisão proposta anterior-
mente e apresenta um ambiente de negócio similar ao dos componentes de software.

III. TIII. TIII. TIII. TIII. Tamanho, estrutura e crescimento de mercadoamanho, estrutura e crescimento de mercadoamanho, estrutura e crescimento de mercadoamanho, estrutura e crescimento de mercadoamanho, estrutura e crescimento de mercado

O mercado mundial de TI, desde o fim de 2000, após a passagem do bug do
milênio, do estouro da bolha da Internet e do atentado de 11 de setembro experimen-
tou, por um período, taxas de crescimento anuais menores do que o previsto. Atual-
mente, há uma retomada sustentável no crescimento e projeta-se atingir uma movi-
mentação mundial próxima do valor de US$ 1,9 trilhão em 2007. As projeções da
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), levam a crer
que esse crescimento se sustentará nos anos a seguir, com taxas de 7% a 10% ao ano (a.a.),
devendo atingir US$ 2,2 trilhões em 2009.

Desse valor previsto de US$ 2,2 trilhões, aproximadamente US$ 1 trilhão ocorrerá
no mercado norte-americano, definido como Estados Unidos, Canadá e México.
A região da Ásia e Pacífico será responsável por aproximadamente US$ 600 bilhões e a
Europa por US$ 550 bilhões em investimentos, enquanto o mercado latino-americano
juntamente com as regiões do Oriente Médio e África responderão por aproximada-
mente US$ 100 bilhões em 2009.

Os investimentos específicos em serviços de TI deverão crescer a uma taxa média
anual de 10% a 11% até 2009. Produtos de software deverão crescer a uma média
anual de 12% e equipamentos e hardware a uma média anual de 9%. No segmento de
infra-estrutura de comunicações, impulsionado pela globalização das empresas e da
necessidade de estar permanentemente conectado e alcançável, a expectativa de cres-
cimento é da ordem de 7% a.a., até 2009. Embora esses dados possam parecer muito
positivos para qualquer outro setor, na área de software e serviços são bem menores
do que os 20% registrados na década de 1990.
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O estudo Information Technology Outlook 2006 da OCDE apresenta dados dos
mais diversos sobre o setor de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), abran-
gendo software, serviços de software, hardware, equipamentos eletrônicos e serviços
de telecomunicações. Por exemplo, dentre as 250 maiores empresas de TIC do mundo,
há somente 14 do setor de software, e dentre as 50 maiores, somente 1 (a Microsoft).
Há três empresas de serviços de software dentre as 50 maiores e 31 dentre as 250
maiores. É interessante notar, entretanto, que há várias empresas que estão contabilizadas
em uma categoria específica (a mais característica da empresa), mas que se dedicam a
mais de uma delas. É o caso típico da IBM, empresa tradicional de hardware, mas que
registra a maior parte de suas atividades em serviços de TI e software (na verdade,
apenas o volume de receita em serviços a colocaria em primeiro lugar dentre todas as
empresas de serviço).

No Brasil, os dados vêm dos estudos realizados pelo Ministério de Ciência e
Tecnologia (MCT) em conjunto com a Sociedade Softex e outros parceiros. Infelizmen-
te, o estudo completo mais recente (Pesquisa de Qualidade e Produtividade no Setor
de Software Brasileiro) foi publicado em 2001. Há alguns dados da pesquisa realizada
em 2005, mas somente preliminares. Alguns outros estudos parciais e sobre temas
específicos vêm sendo desenvolvidos e podem ser encontrados no site da Sociedade
Softex (www.softex.br). Também há a previsão da criação do Sistema de Informação
da Indústria Brasileira de Software e Serviços, pelo MCT, o qual, quando implementado,
permitirá uma visão mais precisa de todo o setor.

Com base em outros estudos disponíveis, é possível identificar algumas caracte-
rísticas do setor no Brasil:

 Predominam as micro e pequenas empresas (MCT).

 Essas empresas atendem basicamente ao mercado interno, que tem elevado
grau de sofisticação (MCT).

 O mercado interno é de cerca de 8 bilhões de dólares (MCT/Abes).

 Criatividade, abertura para inovação (Gartner).

 Fácil compreensão das regras de negócio, bom entrosamento com o cliente
(Softex/Gartner).

 Profissionais com boa formação técnica, flexível e adaptável (Gartner).

 Experiência na implementação de soluções complexas (Softex).

 Custo de desenvolvimento de software idêntico ao da Índia (AT Kearney).
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Também é interessante vislumbrar o mercado brasileiro de software e serviços em
relação ao posicionamento formal das empresas (de capital nacional e estrangeiro),
enquanto empresas de software ou de serviços. A tabela  a seguir é baseada em dados
da Associação Brasileira de Empresas de Software (Abes):

SoftwareSoftwareSoftwareSoftwareSoftware 36,7%36,7%36,7%36,7%36,7%
Desenvolvido no país 29%

pacote

customizável

exportação

25,5%

70%

4,5%

71%Importado

ServiçosServiçosServiçosServiçosServiços 63,3%63,3%63,3%63,3%63,3%
Para mercado local 97%

3%Para exportação

As empresas líderes de mercado no país, segundo levantamento da revista Info,
em 2005, estão apresentadas nas tabelas abaixo. A versão 2006 do levantamento tam-
bém está disponível no site da revista Info, sem a distinção do tipo de empresa (envol-
vendo empresas de telecomunicação, informática, software e serviços).

EmpresasEmpresasEmpresasEmpresasEmpresas

IBM

Unisys

Serpro

Accenture

Promon Tec

CPM

DataPrev

Politec

Atos Origin

Medidata

Faturamento (em R$)Faturamento (em R$)Faturamento (em R$)Faturamento (em R$)Faturamento (em R$)

1.689.600

412.500

340.500

297.546

188.721

182.841

166.775

162.675

92.984

86.053

Ranking Ranking Ranking Ranking Ranking das empresas prestadoras dedas empresas prestadoras dedas empresas prestadoras dedas empresas prestadoras dedas empresas prestadoras de
serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de software software software software software no Brasilno Brasilno Brasilno Brasilno Brasil

Fonte: Revista Info, 2005.

EmpresasEmpresasEmpresasEmpresasEmpresas

Microsoft

CA

Oracle

SAP

Consist

CPqD

Peoplesoft

Microsiga

Datasul

RM Sistemas

Faturamento (em R$)Faturamento (em R$)Faturamento (em R$)Faturamento (em R$)Faturamento (em R$)

 365.400

333.000

208.207

169.173

107.369

78.421

75.000

65.303

56.316

41.556

Ranking Ranking Ranking Ranking Ranking das empresasdas empresasdas empresasdas empresasdas empresas
de de de de de software software software software software no Brasilno Brasilno Brasilno Brasilno Brasil

Fonte: Revista Info, 2005.

O estudo Perfil das empresas brasileiras exportadoras de software (Softex/
Unicamp, 2005) é uma boa fonte de informação, que avaliou algumas das principais
empresas brasileiras exportadoras de software (22 nacionais e 8 subsidiárias de empre-
sas estrangeiras). Abaixo, um breve resumo dos dados e avaliações do estudo:
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 A estimativa de exportações das empresas da amostra, em 2004, foi de US$ 304
milhões (cerca de 97% das exportações estimadas de toda a indústria brasileira de software).

 O modelo de negócio predominante (81% das empresas, 90% da receita
bruta) é o de prestação de serviços.

 As empresas de tamanho grande são em número de 23 (tomando o faturamento
como parâmetro).

 O principal mercado-alvo das exportações são os Estados Unidos, a América
Latina (incluindo Mercosul) e a União Européia, nessa ordem.

 Noventa por cento da receita bruta de exportação das empresas de capital
estrangeiro provêm de um único cliente (a matriz, no exterior), enquanto  as empresas
de capital nacional têm 87% dessa receita provenientes de dois clientes.

 Os principais clientes das empresas brasileiras no exterior são empresas de
telecomunicações, do setor industrial e de serviços, seguidas pelas do setor bancário.

 Qualidade, pontualidade e pessoal altamente treinado são percebidos pelas
empresas exportadoras como os fatores críticos para a competitividade.

 Há, nessas empresas, alta percentagem de recursos humanos (RH) de nível
superior e com pós-graduação, e alta intensidade de cooperação tecnológica com uni-
versidades e institutos de pesquisa.

Algo muito importante, mas que passa despercebido muitas vezes, é o quanto o
setor de software e serviços é dependente da inovação. Um dado muito interessante
para vislumbrar o potencial de competitividade de uma empresa no futuro é avaliar o
percentual de investimento em pesquisa e desenvolvimento referente ao seu faturamento.
A título de comparação: as maiores empresas de software (dentre as 250 maiores de
TICs – estudo da OCDE já citado) investiram, em 2005, 14,9% do faturamento em
pesquisa e desenvolvimento, enquanto as empresas de serviços de software (também
dentre aquelas na lista das 250 maiores) investiram 5% do seu faturamento.

Todos os estudos sobre exportação/importação de software sofrem de alguns
problemas básicos de deficiência na contabilização. Mas não são problemas
metodológicos. Pelas próprias características intrínsecas do software, que o diferenci-
am de outros produtos exportáveis, e pela dificuldade de tratamento de objetos de
negócio imateriais (software e serviços) pelas autoridades aduaneiras há deficiências de
registro estatístico:
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 Quando o software já vem instalado em hardware (software embarcado), em
geral o valor do hardware é superestimado e o do software embarcado subestimado
(ou até desprezado).

 Dependendo do tipo de canal de distribuição escolhido, basta enviar ao país de
destino uma cópia master (que poderá ser contabilmente registrada de forma adequada)
mas a reprodução e redistribuição será feita internamente, inviabilizando a contabilização
correta do valor comercializado transfronteira.

 Muitos países registram apenas o custo da mídia (e não do software) que está
sendo importado.

 Não há forma fácil de controlar estatisticamente o licenciamento por Internet,
cujo software também tenha sido transmitido eletronicamente ao comprador (e essa é
uma modalidade em franca expansão).

 O envio de royalties para o exterior não é desdobrado a ponto de ser possível
perceber se  são devidos por licenciamento de software (e o mesmo, quando do in-
gresso de royalties).

 A prestação de serviços tipo Application Service Provider (ASP) ou Software as
a Service (SaaS) também representa uma modalidade de difícil registro.

Em função da crescente participação do software no PIB de diversos países e da
necessidade de avaliar adequadamente o impacto na balança de pagamentos, e mes-
mo para controle de remessas de copyrights e direitos autorais, esses temas estão
sendo estudados com detalhe e espera-se que em breve os países tenham mecanismos
mais precisos de contabilização.

Aceleração ou retração do crescimentoAceleração ou retração do crescimentoAceleração ou retração do crescimentoAceleração ou retração do crescimentoAceleração ou retração do crescimento

Como comentado anteriormente, ao mesmo tempo em que o crescimento do
setor tem sido maior do que o crescimento global nos últimos anos, há tendências que
apontam para uma desaceleração: a diminuição ou eliminação de redundâncias nas
infra-estruturas de TI provenientes do movimento crescente de fusões e aquisições; a
terceirização de serviços de tecnologia da informação para países com estruturas de
custos bem menores como  Índia, China e Filipinas; e uma maior adoção de arquitetu-
ras (como web services) que favorecem a integração de produtos, serviços e parceiros
atuais, em vez da eliminação de sistemas legados para substituição por soluções com
tecnologia mais recente.
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Essas três tendências estão alterando drasticamente a estrutura do mercado e
causando um grande deslocamento para o desenvolvimento de soluções e aplicativos
para outros centros, como mencionado acima, fazendo com que não somente o cres-
cimento do mercado anual esteja diminuindo proporcionalmente,  como também au-
mentando enormemente a competitividade dos mercados.

Essas tendências são uma decorrência de os executivos de TI das organizações
estarem buscando uma maior eficiência e a mensuração correta dos benefícios perce-
bidos a partir dos investimentos relacionados em TI. Basicamente, se está criando uma
mentalidade de “faça com o que você tem atualmente” e com isso  promovendo o
crescimento  do ciclo de vendas de soluções e produtos de tecnologia da informação.
Num primeiro momento, isso pode ser visto como negativo, entretanto, olhando para
o presente quadro de forma positiva, verifica-se que essa nova realidade permite às
empresas fornecedoras de soluções e aplicativos fazerem as suas projeções de maneira
mais sólida e sustentável.

Por outro lado, essas mudanças no setor também podem estar abrindo oportuni-
dades em outra direção. As empresas clientes estão gastando menos em TI (individual-
mente) e gastando de forma diferente. As empresas estão menos inclinadas a aceitar
experimentações e, portanto, reduzindo as oportunidades de novas empresas apresen-
tarem inovações. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas empresas têm feito um gran-
de esforço em terceirizar até mesmo tarefas que anteriormente eram críticas na em-
presa. O movimento de outsourcing não está restrito somente ao desenvolvimento de
software, mas cada vez mais relacionado com serviços de Business Process Outsourcing,
o que cria novas oportunidades. As quedas constantes dos custos de hardware tam-
bém têm proporcionado a chegada de novos clientes, antes limitados pelos custos e
agora empurrados pela necessidade de eficiência e agilidade.

Uma coisa é certa: não há porque duvidar da expansão dos negócios em tecnologia
da informação, notadamente em software e mais especificamente em serviços. Ou-
tros setores olham o setor de informática com admiração, em função dos números
expressivos e sustentados de crescimento ao longo das últimas décadas. E isso conti-
nuará assim por bastante tempo, e mesmo que as taxas de crescimento não sejam tão
espetaculares, ainda há muito espaço para expansão.

Para comparação com a tabela dada mais acima, as duas tabelas abaixo apresen-
tam as 10 maiores empresas de software e de serviços de TI do mundo, sua origem,
faturamento e lucro líquido, em 2005.
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Dez maiores empresas de Dez maiores empresas de Dez maiores empresas de Dez maiores empresas de Dez maiores empresas de software software software software software (produto) do mundo(produto) do mundo(produto) do mundo(produto) do mundo(produto) do mundo

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresaEmpresa

Microsoft

Oracle

SAP

Softbank

CA

Electronic Arts

Symantec/Veritas

Intuit

Amdocs

Adobe

OrigemOrigemOrigemOrigemOrigem

EUA

EUA

Alemanha

Japão

EUA

EUA

EUA

EUA

EUA

EUA

FaturamentoFaturamentoFaturamentoFaturamentoFaturamento

39.788.000

11.799.000

9.563.000

7.737.000

3.530.000

3.129.000

2.583.000

2.038.000

1.918.000

1.885.000

Lucro líquidoLucro líquidoLucro líquidoLucro líquidoLucro líquido

12.254.000

2.886.000

1.661.000

-553.000

11.000

504.000

536.000

382.000

282.000

560.000
Fonte: Relatório OCDE e outros. Valores em dólares.

Ranking Ranking Ranking Ranking Ranking empresasempresasempresasempresasempresas     de de de de de SSSSServiços de softwareerviços de softwareerviços de softwareerviços de softwareerviços de software do mundo do mundo do mundo do mundo do mundo

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresaEmpresa

EDS

Tech Data

Accenture

CSC

First Data

ADP

CapGemini

IAC/Interacti

SAIC

Unisys

OrigemOrigemOrigemOrigemOrigem

EUA

EUA

Bermudas

EUA

EUA

EUA

França

EUA

EUA

EUA

FaturamentoFaturamentoFaturamentoFaturamentoFaturamento

20.377.000

19.790.000

17.094.000

14.059.000

10.460.000

8.499.000

8.323.000

7.207.000

7.187.000

5.772.000

Lucro líquidoLucro líquidoLucro líquidoLucro líquidoLucro líquido

-70.000

163.000

941.000

810.000

1.653.000

1.055.000

-394.000

1.387.000

409.000

-82.000
Fonte: Relatório OCDE e outros. Valores em dólares.

IVIVIVIVIV. Novas tendências de mercado e tecnologia e sua influência na competitividade. Novas tendências de mercado e tecnologia e sua influência na competitividade. Novas tendências de mercado e tecnologia e sua influência na competitividade. Novas tendências de mercado e tecnologia e sua influência na competitividade. Novas tendências de mercado e tecnologia e sua influência na competitividade

Nenhuma empresa ilustra melhor um reposicionamento global do que a IBM.
Enquanto anteriormente essa empresa era conhecida por seus computadores de gran-
de porte e pelos computadores pessoais, agora ela está posicionada como uma prove-
dora de soluções, ou seja, de serviço e de software. O mais recente movimento, a
venda da unidade de produção de PCs para a Lenovo (empresa chinesa), é a figura
acabada desse novo cenário mundial, que demanda serviços tecnológicos e de negócio
com qualidade. A compreensão pela IBM dessa realidade a fez mudar de direção com
sucesso, pois seus ingressos continuam ascendentes.
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Como muitos produtos de TI estão se comoditizando, o crescimento estará concen-
trado em nichos e em novos mercados emergentes. Os movimentos em direção ao software
livre e de código aberto (Linux, servidores de aplicações etc.) e a oferta de serviços de TI pela
Internet (desde serviços para usuários finais, como os da Google, até um amplo espectro de
serviços de Business Process Outsourcing) já representam impactos significativos na orga-
nização da indústria, tanto no desenvolvimento de soluções quanto na relação com o clien-
te. Também as fusões e aquisições de empresas vêm reestruturando o setor  no exterior e
no Brasil, para otimizar o aproveitamento de oportunidades e permitir a exploração de
novos mercados. Para dar conta de toda essa dinâmica, a empresa precisa estar atenta e
inovar sempre. E esta é uma das características destacadas da empresa brasileira.

Os avanços tecnológicos dos últimos 20 anos estão produzindo um enorme impacto
na maneira como os países estão se desenvolvendo economicamente, num cenário onde
o setor produtivo da sociedade e as empresas se deparam com ambientes cada vez mais
competitivos, enquanto elas precisam se manter lucrativas para sobreviverem.

Essa nova realidade competitiva tem como pano de fundo o acesso a informações e a
capacidade de processamento crescentes produzindo mais conhecimento, o que, por sua
vez, ajuda a criar novos modelos de negócios, novos produtos e serviços e novos mercados.

Talvez, desde a invenção da energia elétrica, nada tenha tido um impacto maior na
sociedade do que a Internet. A Internet comercial, com pouco mais de uma década de
existência, desde que foi adotada pelas empresas como plataforma de distribuição e
colaboração, se transformou no principal elemento de transformação de como as
empresas se relacionam com os diversos agentes das suas cadeias de valor e com isso
criando novos modelos de negócio.

Quem poderia  supor que há 10 anos uma empresa de busca de sites se tornaria
líder de faturamento com a Internet e uma das principais empresas de tecnologia da
atualidade, concorrendo diretamente com a poderosa Microsoft?

Pois é justamente esse novo modelo de negócio que usa a plataforma colaborativa
da Internet que está fazendo com que os mercados se tornem cada vez mais compe-
titivos. Agora, qualquer empresa tem acesso a informações que antes eram difíceis de
encontrar e caras. Tornou-se fácil reunir uma equipe com qualquer caráter multidisciplinar
que se deseje, independentemente de nacionalidade ou localização. Acabaram-se as
fronteiras geográficas e temporais. Uma empresa pode lançar-se inclusive em uma
empreitada internacional, oferecendo serviços ou software através da Internet, que
alguns autores chamam de oitavo continente.
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Enquanto estamos aprendendo como fazer para exportar o nosso software ou
serviço,  existem milhares de chineses, indianos e russos pensando como oferecer a
mesma coisa para os mesmos mercados. Esse novo cenário exige que as empresas
pensem constantemente de forma estratégica e sobre como sempre estar criando va-
lor para o seu cliente, como inovar e criar diferenciais competitivos.

 Deve-se ter em mente que agora, depois do advento da Internet e sua crescente
penetração, o “campo do jogo foi nivelado” e todos nesse momento têm  condições e
acesso às mesmas ferramentas. O russo, o chinês, o indiano, o malaio, o filipino, todos
podem atender a uma mesma demanda. Cada um precisará identificar seu dife-Cada um precisará identificar seu dife-Cada um precisará identificar seu dife-Cada um precisará identificar seu dife-Cada um precisará identificar seu dife-
rencial que irá melhor atender à necessidade do cliente.rencial que irá melhor atender à necessidade do cliente.rencial que irá melhor atender à necessidade do cliente.rencial que irá melhor atender à necessidade do cliente.rencial que irá melhor atender à necessidade do cliente.

Por muito tempo, os Estados Unidos foram os líderes mundiais em desenvolvi-
mento de software. Contudo, há algum tempo essa situação se alterou. A Internet
trouxe novas maneiras de desenvolvimento de software e estimulou  o surgimento de
uma nova geografia, favorecendo a criação de novos pólos produtores de software.
Notadamente a Índia alcançou posição de destaque. O governo indiano, ainda no início
da década de 1990, iniciou um processo de investimentos em escolas e institutos de
engenharia e tecnologia da informação, visando ocupar no longo prazo uma posição
de liderança na oferta de serviços de software.

Com o desenvolvimento de novos modelos de negócios baseados em processos
terceirizados, a Índia teve a oportunidade de ocupar um espaço único, no qual combi-
nava proficiência para desenvolvimento de software com políticas comerciais extrema-
mente agressivas,  em que o custo/hora de um engenheiro era pelo menos 10 vezes
menor que o custo nos Estados Unidos.

Isso desencadeou uma nova onda de desenvolvimento de software e um desloca-
mento da produção (notadamente, codificação – serviço de baixo valor agregado) para
a Índia. Outros países, ao verem o sucesso do modelo da Índia, decidiram emulá-lo. A
Índia, hoje, através da associação NASSCOM (www.nasscom.in), tem mais de 1.100
empresas afiliadas, das quais 250 são consideradas globais. A China, mais recentemen-
te, também vem procurando se posicionar como uma desenvolvedora de excelência,
para onde os projetos podem migrar, buscando mais competitividade. O governo chi-
nês apresentou planejamento que, segundo suas próprias previsões, levaria o país a
exportar cerca de 12 bilhões de dólares em software até 2010.

A Internet tornou-se também uma poderosa ferramenta de marketing que, devido
ao baixíssimo custo de entrega de produtos digitais, se torna cada vez mais fundamental
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aos negócios. Grandes corporações esperam de seus fornecedores uma presença agres-
siva na Internet, tanto institucional quanto de oferta de serviços integrados através da
rede. Os processos e sistemas de fornecedores e clientes estão interagindo cada vez mais
através da Internet, transformando-a em uma verdadeira plataforma de computação de
muitas aplicações e gerando uma grande dependência em muitas empresas. A Internet,
cada vez mais, é a base operacional de empresas de todos os setores, abrindo portas para
softwares que não estejam profundamente atrelados a nenhuma plataforma de hardware.
Vislumbra-se uma grande revolução, já em andamento, ligada à oferta de software atra-
vés da Internet (modelo SaaS , com aplicações nativas em rede sendo mantidas e atualizadas
constantemente), notadamente com a incorporação de tecnologias flexíveis que são a
base da chamada Web 2.0. O modelo SaaS é atrativo para os clientes porque permite
reduzir consideravelmente os custos de equipamento, de manutenção do software e de
treinamento, além de reduzir os prazos de implantação e os riscos gerais.

Em paralelo, a interoperabilidade proporcionada por soluções cuja arquitetura seja
orientada a serviços (SOA) proporciona novas funcionalidades a sistemas legados, mas
também permite que surjam novas aplicações integradas a sistemas de alta confiabilidade.

A comoditização da TI é um processo crescente nos clientes. Se a tecnologia não
traz vantagens competitivas, a tendência, em especial em setores de alta competitividade
e margens apertadas, e em países com mercados sofisticados, como o americano e o
europeu, é que ela seja terceirizada. Os chamados web services são uma das formas
de se conseguir isso. A visão de CIOs cada vez mais é clara: onde não há diferencial, e
portanto vantagens competitivas, a TI é terceirizada para obter redução de custos. Por
outro lado, há mais possibilidade de assumir custos maiores com licenciamento de
software e contratação de serviços de alto valor em setores em que a empresa poderá
obter vantagens competitivas.

Além do outsourcing, também a questão do entretenimento digital é algo que está
mudando profundamente o setor de software. A convergência digital, ou seja,a TI, é a
mola propulsora, em que o conteúdo de informação, entretenimento e cultura (música, TV,
cinema, literatura, jogos, notícias) é o ponto mais visível, mas o software é um dos elemen-
tos viabilizadores. Até mesmo setores que não participam do segmento de conteúdos
diretamente estão se tornando pesados usuários de conteúdo digital, como serviços finan-
ceiros, de saúde (telemedicina, por exemplo) e até governos. Junto a isso, somam-se softwares
para segurança, comunicação, visualização, micro-pagamentos, compactação, mobilidade
de conteúdo entre dispositivos etc. A difusão da TV digital e a definição de padrões para a
TV sobre IP, juntamente com a regulamentação dos serviços de voz sobre IP, representarão
também alterações substanciais nas cadeias de valor e nas possibilidades de negócio.
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Estar conectado às mudanças, oferecendo flexibilidade em seus produtos e serviços
de acordo com as tendências tecnológicas, é um fator muito importante para manter sua
empresa competitiva. Esse dinamismo deve fazer parte da imagem institucional. As
empresas brasileiras ainda não têm uma reputação firmada no exterior. Então, um cami-
nho para chamar a atenção  para o seu produto ou serviço, é diferenciar-se por ser inova-
dora, criativa e dinâmica, adotando tecnologias atuais e robustas.

VVVVV. Distribuição geográfica do mercado. Distribuição geográfica do mercado. Distribuição geográfica do mercado. Distribuição geográfica do mercado. Distribuição geográfica do mercado

De acordo com um estudo recente publicado pela World Information Technology
and Services Alliance (WITSA), os países com maiores gastos em TICs são os Estados
Unidos (com quase 40% de todo o investimento mundial), o Japão (13%), a Alemanha
(5,7%), o Reino Unido (5,6%), a França (4%), a China (3%), a Itália (2,5%), o Canadá
(2%), a Coréia do Sul (1,7%), o Brasil (1,4%) e a Austrália (1,3%).

Como vemos e podíamos esperar, a distribuição do investimento em TICs não é
igual em todas as partes. A América do Norte, compreendendo Estados Unidos, Canadá
e México, responde por quase 45 % de todos os investimentos realizados em tecnologia
no mundo. Para atender a esse mercado é necessário identificar exatamente qual o foco de
atuação, uma vez que as suas dimensões  são grandes e ele exige uma atuação localizada.

Se nos aprofundarmos nos Estados Unidos, entretanto, perceberemos que a de-
manda por produtos e serviços de tecnologia da informação também não está distribu-
ída igualmente nas diferentes regiões. Existem bolsões de alta demanda em áreas de
concentração populacional, como o corredor Boston-Washington, norte e sul da
Califórnia, a região centro-norte industrializada (Chicago, Detroit) e o Texas. Não obstante,
as empresas de sucesso na área de software costumam segmentar seus mercados de
acordo com critérios precisos de mercado-alvo. No caso de uma oferta que apresente
um grande componente de serviço (como suporte ou consultoria local), ou que de-
mande várias visitas para fechar uma venda, o que é  comum, será necessário definir os
mercados também geograficamente.

Embora a maioria dos fornecedores de software esteja localizada nas costas leste
e oeste, a disponibilidade de redes de comunicação e aeroportos torna a localização da
empresa cada vez menos importante. Os três principais centros de concentração de TI
são a região de Boston e a do Vale do Silício, no norte da Califórnia. De modo semelhan-
te, a mídia, as autoridades e os gurus do setor estão localizados a duas horas de carro
do Vale do Silício ou de Boston.  Também se deve considerar se haverá necessidade de
mão-de-obra especializada in-house ou não. Conforme o caso, deve-se ter certeza de



26 Exportação de software e serviços de Tecnologia da Informação - Conceitos Básicos

que é possível dispor do tipo de profissional desejado na região ou se o serviço desse
profissional poderá ser oferecido por Internet, uma opção cada vez mais aceita e utili-
zada, pela racionalização de recursos.

A região da Ásia e Pacífico, na qual se encontram, além do Japão, os países com as
maiores taxas mundiais de crescimento atualmente —  Índia,  China e  Filipinas — é a
segunda região com maior volume de investimentos em tecnologia da informação. Isso
decorre da mudança nos modelos de desenvolvimento das grandes empresas
multinacionais, que transferiram os serviços para esses países. O atendimento, entretan-
to, está concentrado em algumas regiões que foram objeto de investimentos e políticas
de apoio por parte dos seus governos, como Bangalore, na Índia e Shanghai, na China.

Na Europa, é vital se ter um foco  para cada país, porque as características locais e
culturais são bastante distintas, obrigando as empresas a operarem dentro de uma
visão como se fosse uma empresa local e oferecendo um atendimento especializado.
Por exemplo, as chances de sucesso para atender a uma organização francesa são
muito maiores para uma empresa que tenha sua atuação focada naquele mercado,
pois há uma resistência cultural a comprar produtos de vendedores não-nativos.

VI. Orientações para exportaçãoVI. Orientações para exportaçãoVI. Orientações para exportaçãoVI. Orientações para exportaçãoVI. Orientações para exportação

Existe um rico mercado nos Estados Unidos e na América do Norte para pequenas
e médias empresas. As receitas de exportação para a Europa e o restante do mundo
são dominadas pelas empresas grandes, na maioria americanas, que precisam expandir
seus mercados para sustentar o crescimento. Por outro lado, além das empresas ame-
ricanas que já estão presentes no mercado dos Estados Unidos, todas as grandes em-
presas do resto do mundo tentam exportar para  esse mercado, uma vez que ele é o
maior consumidor de software. Ou seja, não há caminho fácil. E por isso é importante
estar bem preparado.

A lógica que sempre vem à mente quando temos um orçamento limitado é atacar
primeiro o maior mercado. Mas, a pergunta que devemos fazer é: quanto um único
vendedor consegue vender? Tanto no caso do estabelecimento de uma subsidiária quanto
na adoção de uma estratégia baseada em canais, há um limite para quanto uma ou
duas pessoas conseguem vender, não importando o tamanho potencial do mercado.
Então, no caso de orçamento apertado, direcione sua estratégia não para o maior mer-
cado, mas para aquele com maior potencial de sucesso para sua oferta.

As empresas exportadoras brasileiras, na pesquisa Softex/Unicamp, apresentaram
as seguintes estratégias, pela ordem, como canal de entrada: instalação de filial ou
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escritório de representação no país-alvo, participação em feiras, indicação de clientes
nacionais para clientes no exterior, convite para integrar produto ou serviço de outra
empresa exportadora, participação em concorrência organizada por multinacional, par-
ticipação em um consórcio de exportação.

Se a empresa está iniciando sua caminhada global e está insegura quanto ao suces-
so, por diversas razões, uma boa estratégia é abordar inicialmente um país em que não
seja necessário realizar grandes investimentos, de forma a poder testar sua tecnologia e a
mensagem de marketing, sem o risco de pôr a perder um grande mercado se as coisas
não forem tão bem. Por exemplo, a Austrália é um tradicional mercado de teste de pro-
dutos de grandes empresas, inclusive americanas, e muitos produtos são lançados lá
antes mesmo do que nos Estados Unidos: é melhor descobrir se há deficiências na oferta
no software ou na estratégia de negócios em um mercado pequeno (1,3%, como citado
acima) do que causar prejuízos à imagem do produto no mercado americano.

Uma pequena empresa de software com pouca ou nenhuma experiência nos canais
de distribuição precisa estar atenta aos diversos novos aspectos que deverá enfrentar para
não deixar passar alguns desses aspectos. Ao abordar um mercado menor nesse primeiro
momento, a empresa conseguirá exercitar e avaliar o plano de negócios e, especialmente:

 Ajustar a estrutura interna para atender a clientes internacionais;

 Ajustar o programa de recrutamento de representantes/revendedores;

 Ajustar o esquema de preços;

 Avaliar se o material de marketing é adequado.

Mais importante ainda, esse primeiro passo permitirá criar uma carteira de clien-
tes externa, pois ter sucesso em um mercado que não o de origem causa um grande
impacto tanto nos futuros potenciais clientes quanto nos revendedores, e até mesmo
no mercado doméstico. Ainda como efeito colateral benéfico, serão gerados ingressos
que poderão ser reinvestidos para acelerar o programa de canais internacionais.

Não se pode esquecer que a exportação não é um momento, mas um processo que
começa em casa, e que demanda investimento e paciência: os canais precisam ser sele-
cionados, treinados e somente então deve-se tentar colocar no mercado sua oferta. O
ciclo de venda pode ser demorado (3 a 6 meses, por exemplo), seguido de um ciclo de
faturamento (que pode chegar a 90 dias). Isso poderá representar de 6 meses a 1 ano
antes que a empresa comece a perceber resultados financeiros. Durante esse período, a
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empresa deverá prestar suporte aos vendedores do canal e já terá investido anteriormen-
te na internacionalização do produto, o que representa economia de tempo e dinheiro.

Essa  avaliação é importante para  se poder avaliar as estratégias e o desempenho da
empresa e a sua oferta  em um mercado externo: terá sido feito um grande investimento
em um mercado que não é necessariamente o maior? O tempo de retorno do investi-
mento não é curto: não seria melhor investir diretamente no(s) país(es) em que a empresa
tem maiores interesses?

Os motivos do sucesso de uma empresa estrangeira num determinado mercado
são tão variados quanto as próprias empresas. De modo geral, podem ter êxito se com-
preenderem o que é importante para o cliente do mercado selecionado. Os consumido-
res atualmente estão altamente sofisticados com o advento da Internet e o fácil acesso à
informação. Por essa razão esperam obter um software plenamente funcional, que satis-
faça a uma necessidade comercial bem definida e articulada. Querem tratar com uma
empresa direta e localmente através de um representante da empresa estabelecida ou
um revendedor importante. Esperam completa informação técnica e de marketing ofere-
cida no seu idioma e nos tamanhos padronizados do mercado local. Existem muitos setores
em que os compradores não demonstram uma tendência especial por produtos do seu
próprio país e isso pode representar uma oportunidade para as empresas estrangeiras.

Para se obter sucesso em exportação de produtos e serviços de tecnologia da
informação, a chave é o compromisso com o mercado. Isso significa responsabilidade
em termos de produtos de qualidade e, mais importante, significa um compromisso
em termos de marketing, venda e serviço de suporte excelentes. Para ter êxito, uma
empresa de software estrangeira gastará em marketing cerca de 30% das receitas
previstas para o primeiro ano no mercado escolhido, antes de gerar lucros no mercado.

Na pesquisa Softex/Unicamp, foram identificados os seguintes fatores críticos como
principais determinantes para sucesso na exportação:

 Qualidade;

 Disponibilidade de pessoal altamente qualificado e treinado;

 Pontualidade;

 Flexibilidade;

 Preço;

 Inovação; e

 Qualidade nos serviços e produtos de fornecedores.
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Além disso, as empresas devem submeter-se a algumas exigências por parte dos
clientes externos para fechar negócios: um excelente serviço de pós-venda, uma avali-
ação técnica prévia feita pelo cliente, avaliação da reputação no mercado, avaliação da
carteira de clientes. Para as empresas de serviço, também foi apontada a necessidade
de ter uma certificação CMM.

VII. Principais desafios para enfrentar as novas dinâmicas do mercadoVII. Principais desafios para enfrentar as novas dinâmicas do mercadoVII. Principais desafios para enfrentar as novas dinâmicas do mercadoVII. Principais desafios para enfrentar as novas dinâmicas do mercadoVII. Principais desafios para enfrentar as novas dinâmicas do mercado

Vivemos num mundo onde a velocidade da mudança é cada vez maior e conse-
qüentemente a necessidade de adaptação às novas realidades. A administração da mu-
dança agora é um valor constante. Hoje, o significado de competitividade está ampliado
em função dessa velocidade, com a qual a inovação tecnológica provoca mudanças. Não
tem muito tempo que o CD desbancou o vinil, mas a sua vida útil foi curta uma vez que,
com a chegada do MP3, o CD já está praticamente com os seus dias contados.

Portanto, prepare-se para gerenciar a mudança no seu dia-a-dia. A velocidadeA velocidadeA velocidadeA velocidadeA velocidade
com que se responde ao mercado e ao cliente será agora o principal valorcom que se responde ao mercado e ao cliente será agora o principal valorcom que se responde ao mercado e ao cliente será agora o principal valorcom que se responde ao mercado e ao cliente será agora o principal valorcom que se responde ao mercado e ao cliente será agora o principal valor
com o qual as empresas devem operar para ter sucesso.com o qual as empresas devem operar para ter sucesso.com o qual as empresas devem operar para ter sucesso.com o qual as empresas devem operar para ter sucesso.com o qual as empresas devem operar para ter sucesso.

A seguir, enumeramos algumas das principais condições para penetração e rentabi-
lidade sustentável de empresas de software em qualquer que seja o mercado escolhido:

Dispor de um produto adequado para o mercado-alvoDispor de um produto adequado para o mercado-alvoDispor de um produto adequado para o mercado-alvoDispor de um produto adequado para o mercado-alvoDispor de um produto adequado para o mercado-alvo

Estudar o mercado-alvo e seus potenciais clientes é fundamental para a viabilização do
produto/serviço. Se a sua empresa já dispõe do produto, é possível que o mesmo tenha que
passar por algum processo de refatoração para adaptar-se ao novo mercado, o que chama-
mos de localização do software. A oferta de um produto com pouco cuidado, com interface
mal traduzida, sem adoção da terminologia corrente no país de destino, sem preocupações
quanto a formatos de datas e de valores, por exemplo, torna o produto inadmissível, po-
dendo inviabilizar a sua venda e comprometer a imagem da empresa.

Desenvolver um produto viável e atualizá-lo constantementeDesenvolver um produto viável e atualizá-lo constantementeDesenvolver um produto viável e atualizá-lo constantementeDesenvolver um produto viável e atualizá-lo constantementeDesenvolver um produto viável e atualizá-lo constantemente

Em um ambiente em rápido movimento, esse é um desafio importante para as
empresas de software. Muitas empresas são deixadas para trás pelas tecnologias em
rápida transformação que absorvem ou anulam seus esforços. Os “sucessos de um só
produto”, ou seja, empresas que se saíram bem com um primeiro produto, mas perde-
ram o passo com o segundo, estão bem documentados. O desenvolvimento de produ-
to é um esforço contínuo, essencial em qualquer empresa de software.
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Buscar canais de distribuição dinâmicosBuscar canais de distribuição dinâmicosBuscar canais de distribuição dinâmicosBuscar canais de distribuição dinâmicosBuscar canais de distribuição dinâmicos

Os canais de distribuição são reformulados continuamente. Conseguir aceitação
em um canal viável é um importante requisito para o sucesso. Escolher um canal que
posteriormente perde o interesse ou muda de direção pode ser uma séria ameaça.

Estar atento à concorrência de fornecedores e interesse dos consumidoresEstar atento à concorrência de fornecedores e interesse dos consumidoresEstar atento à concorrência de fornecedores e interesse dos consumidoresEstar atento à concorrência de fornecedores e interesse dos consumidoresEstar atento à concorrência de fornecedores e interesse dos consumidores

A diferenciação de sua empresa, de seus produtos e do mercado que atende é
difícil, porém vital em um ambiente competitivo. Sem uma diferença claramente per-
cebida, os clientes não escolherão o seu produto em relação aos dos concorrentes,
nem substituirão métodos arraigados. A diferenciação só conta quando existe na men-
te de seus clientes em potencial,  por isso é essencial transmitir mensagens claramente
definidas e articuladas.

Escolher cuidadosamente as ferramentas de Escolher cuidadosamente as ferramentas de Escolher cuidadosamente as ferramentas de Escolher cuidadosamente as ferramentas de Escolher cuidadosamente as ferramentas de marketingmarketingmarketingmarketingmarketing

Os consumidores de mercados altamente competitivos sofrem constantemente
uma inundação de publicidade e informações sobre produtos. Mesmo os consumido-
res atentos e tecnicamente competentes têm dificuldade para ouvir uma mensagem
no meio da multidão. É importante escolher com bastante critério os meios de divulga-
ção e marketing a serem adotados, para obter bom resultado.

Enfrentar a concorrência acirradaEnfrentar a concorrência acirradaEnfrentar a concorrência acirradaEnfrentar a concorrência acirradaEnfrentar a concorrência acirrada

As empresas de software norte-americanas, européias e asiáticas trabalham duro
e são altamente competitivas. Elas percebem que na maior parte do tempo estão lu-
tando pela sobrevivência. Os funcionários são incentivados através de participações e
divisão dos lucros. Eles trabalham muitas horas e não perdem facilmente um cliente
para o concorrente.

Veja a seguir algumas das principais premissas para operar em mercados altamen-
te competitivos:

 Mapeie sua trajetória: de vertical para virtual.

 Gerencie o caos: seja sistemático.

 Adote o lema da mudança: faça disto sua prioridade.

 Torne-se um empregador requisitado.

 Repense “valor”: de coisas para idéias.
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 Reequilibre a infra-estrutura: de átomos para bits.

 Valorize o capital intelectual: será o principal patrimônio da empresa.

Existem casos de sucesso  em que a empresa possui experiência no desenvolvimento de

um tipo de produto ou solução e essa experiência pode ser emprestada para desenvolvimento

de um novo mercado. Normalmente, esse processo é identificado através de uma análise

profunda das adjacências de segmentos de atuação e características de produtos e soluções.

A empresa em questão era inicialmente focada somente no desenvolvimento de soluções

para telefonia fixa, instrumentação médica, sistemas automáticos de teste de cartões eletrônicos,

controle e automação industriais e equipamentos de rádio-navegação no mercado brasileiro.

A partir das competências reunidas advindas desse portfólio, somadas  a visão e experi-

ência de um profissional e empreendedor com mais de 18 anos de atuação, e que enxergava

a oportunidade no mercado mundial para serviços de rastreamento orbital para fazer

mapeamento cartográfico, foi que a empresa em 2002 se candidatou a um empréstimo no

BNDES. Depois de fazer um estudo minucioso do mercado e desenvolver um plano de negó-

cios, criou uma nova unidade de negócios focada em soluções de sensoriamento remoto via

satélite. Essa unidade lançou um dos mais avançados sistemas de radar para mapeamento em

uso civil, fruto de uma combinação de sucesso de tecnologias brasileiras e alemãs, suportadas

por fundos governamentais.

Essa tecnologia é hoje considerada pioneira no mundo, pois se utiliza de um modelo

para captação de imagens baseadas em ondas eletromagnéticas, em vez de usar a luz, como

fazem os sistemas convencionais. Isso permite capturar as imagens com maior fidelidade e

sem interferências, mesmo à noite ou quando tem nebulosidade. Além disso, a solução

possui funcionalidades que fornecem a medida da altura da copa das árvores e a formação do

solo sob a vegetação (topografia real do terreno), algo que está cada vez mais em demanda

por causa das conseqüências das mudanças climáticas.

Atualmente, além de já estar participando de várias licitações governamentais no mun-

do, a empresa acaba de concluir todo o sensoriamento para o projeto cartográfico da Venezuela

e de vencer a licitação do governo da Indonésia para fazer o mapeamento geográfico da

região de Kalimantan.

Esse caso serve para ilustrar a importância de se estar sempre observando as adjacências

do nosso negócio, seja do ponto de vista de segmentos de atuação, ou  da solução tecnológica.

Caso de EstudoCaso de EstudoCaso de EstudoCaso de EstudoCaso de Estudo
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Questões para reflexãoQuestões para reflexãoQuestões para reflexãoQuestões para reflexãoQuestões para reflexão

1. Você criou alguma vez um mapa de adjacências dos segmentos em que
atua e contrapôs a um mapa de oportunidades em outros mercados?

2. Você criou alguma vez um mapa de adjacências das soluções tecnológicas
que a sua empresa produz e contrapôs a um mapa de outras aplicabilidades que
podem ser oportunidades em outros mercados?
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CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO 2.O 2.O 2.O 2.O 2. PRÉ-REQUISITOS PPRÉ-REQUISITOS PPRÉ-REQUISITOS PPRÉ-REQUISITOS PPRÉ-REQUISITOS PARA INGRESARA INGRESARA INGRESARA INGRESARA INGRESSAR EMSAR EMSAR EMSAR EMSAR EM
UM MERCADO INTERNACIONALUM MERCADO INTERNACIONALUM MERCADO INTERNACIONALUM MERCADO INTERNACIONALUM MERCADO INTERNACIONAL

I. Preparando a empresa para se tornar internacionalI. Preparando a empresa para se tornar internacionalI. Preparando a empresa para se tornar internacionalI. Preparando a empresa para se tornar internacionalI. Preparando a empresa para se tornar internacional

É importante para toda empresa de software conquistar um lugar no mercado.
No entanto, mercados internacionais, em geral, são extremamente competitivos, e é
necessário um investimento inicial considerável, em termos de tempo, estratégia e
recursos financeiros para ser bem-sucedido.

A chave da oportunidade são as centenas de nichos para aplicativos e soluções de
software que existem atualmente. É essencial possuir um produto de nicho ou um
serviço da melhor qualidade.

Qualquer que seja seu produto ou serviço, tamanho ou situação financeira, há
uma série de pré-requisitos que o ajudarão a ter êxito ao entrar no mercado internacio-
nal escolhido. Deixar de preencher um ou dois requisitos não significa que você não
terá uma oportunidade nesses mercados, mas pode significar que não é o momento
certo e que há “dever de casa” para fazer.

Adapte sua mente para pensar de maneira global, estabelecer suas metas
corporativas e decidir desde o início.

 Decida-se sobre o que realmente pretende.

Informar quais são as ações de preparação para exportar. Auxiliar no processo
do desenvolvimento de um plano estratégico contendo um roteiro de atividades que
vão oferecer melhores condições para execução do plano e aumentar as possibilida-
des de sucesso na empreitada. Os tópicos abordados neste capítulo são:

I.  Preparando a empresa para se tornar internacional

II.  Desenvolvendo um plano geral e determinando o potencial de exportação

III.  Diferenciando o produto ou serviço para ter sucesso na penetração do mercado-alvo

IV.  Desenvolvendo uma estratégia de suporte técnico

V.  Criando uma visão orçamentária do projeto internacional

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo
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 Identifique e tenha resposta para todos os passos-chave.

 Construa um mapa de competências necessárias.

 Crie um cronograma e o execute.

Internacionalização da empresa e do produtoInternacionalização da empresa e do produtoInternacionalização da empresa e do produtoInternacionalização da empresa e do produtoInternacionalização da empresa e do produto

As empresas precisam internacionalizar suas ofertas, ou seja, adequar seus softwares
às características regionais, às legislações locais, providenciar documentação multilíngüe
e preparar a infra-estrutura interna da própria empresa para uma nova situação: a de
exportador. Para alcançar esse novo patamar, uma grande dificuldade enfrentada pela
esmagadora maioria das empresas de software do país é a sua condição de pequena
empresa. Segundo pesquisa anual do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade
de Software do MCT, cerca de 77% das empresas do setor são micro ou pequenas. Isso
representa uma dificuldade para as exportações, segundo o estudo MIT-Softex sobre o
setor  no Brasil, na Índia e na China, já que essas empresas normalmente sofrem por
falta de estrutura para dar suporte a novos mercados e por dificuldades de obtenção de
financiamentos. Por isso, um passo importante para as empresas é a busca de modelos
que permitam superar esses desafios.

É importante, então, ter claro que são duas as tarefas de internacionalização:

 Internacionalizar a empresa; e

 Internacionalizar a oferta da empresa.

Não se pode esquecer que o software é somente uma das peças do processo da
exportação. Portanto, a internacionalização e a localização/tradução do mesmo são
fundamentais, mas não são suficientes, da mesma forma que não é suficiente ajustar
somente o lado comercial da empresa se o produto/serviço não está adequado. Uma
abordagem sistêmica e integral é a única forma de reduzir consideravelmente as difi-
culdades que aparecerão no caminho do comércio exterior.

Internacionalizar a empresa tem a ver com uma mudança organizacional que
deve afetar todos os seus escalões, da presidência ao operacional. Todos devem estar
cientes e, mais que tudo, comprometidos com a mudança. Evidentemente, essa meta
não é simples de cumprir, mas trará resultados positivos em diversas frentes:

 Uma ampliação geral da qualidade dos processos e produtos, mesmo que não
sejam destinados ao mercado externo;
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 Decisões e ações sempre aderentes, ou no mínimo conscienciosas, em relação
às estratégias de abordagem ao mercado externo, o que pode facilitar a internacionalização
de outros produtos no futuro.

O mais importante do processo de internacionalização da empresa é que, em todas as
decisões de negócio, tecnológicas e operacionais, não sejam gerados vínculos permanentes
desnecessários com situações ou ambientes puramente locais. Agindo dessa forma, a em-
presa estará, indiretamente, alterando sua visão de mercado: em vez de pensar e agir com
estratégias domésticas, passará a se perceber como um potencial player de um grande
mercado global de software, fortalecendo assim sua posição também no mercado local.
Essa mudança afetará positivamente a motivação dos profissionais da empresa.

Um dos primeiros passos para implementar essa mudança organizacional é definir e
formalizar a posição de responsável pela internacionalização da empresa. A denomina-
ção e o escalão específicos do cargo é decisão da empresa (diretor de internacionalização,
vice-presidente de globalização), mas é importante que o executivo encarregado seja o
responsável, em última análise, pelo sucesso da empresa em outros mercados. Ele estará
envolvido tanto em temas externos — que vão desde o conteúdo e a localização do web
site da empresa para outros mercados e estudos de mercados potenciais até a escolha de
canais e parceiros e acompanhamento da evolução do empreendimento no exterior, quanto
em temas internos, como a adaptação de processos e produtos, a promoção das melho-
res práticas, a mobilização do staff e a sensibilização dos demais executivos quanto a
mercados e investimentos.

O executivo de internacionalização deverá estudar e avaliar mercados e o potencial
dos produtos da empresa nesses mercados. Deverá, se necessário, traçar planos de ade-
quação dos produtos e propor mudanças da estrutura da empresa para atender a determi-
nados requisitos da participação no mercado global. Evidentemente, a expansão internaci-
onal não deve se opor aos objetivos da empresa. Por isso, é importante que o executivo
possua compreensão dos negócios para poder alinhar objetivos. Também é interessante
que o mesmo esteja ciente da cultura da empresa e tenha grande poder de convencimento.

No caso de uma pequena empresa que planeja ingressar em seu primeiro mercado
externo, a abordagem mais coerente é lançar mão de um executivo que já faça parte da
empresa, em tempo parcial. No início das atividades, haverá muita coisa a ser feita: defini-
ção de estratégias, estudos de mercado, busca de parcerias, organização interna da empre-
sa, mas quando se está na etapa da comercialização a atividade pode ser encarada como
mais uma do dia-a-dia de um executivo sênior. À medida que as operações no exterior
evoluam para mais de um mercado, entretanto, será  indispensável dedicação integral.
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As empresas precisam encarar o desafio da internacionalização integral  para per-
mitir uma melhor integração entre os processos globais de negócio e os processos de
TI subjacentes, aqueles que dão suporte à empresa, e não às ofertas da empresa. Caso
se deseje oferecer agilidade, qualidade e flexibilidade, será necessário contar com um
processo de internacionalização também do software que se utiliza internamente na
empresa. E essa atividade pode ser de grande valor como aprendizado e como conso-
lidação da mudança dentro da empresa.

A internacionalização da empresa traz ao menos uma grande vantagem colateral:
a empresa se prepara também para melhorar seu posicionamento no mercado domés-
tico. Adotar procedimentos de uma empresa de classe mundial alavanca e amadurece
o negócio também em escala local, transmitindo uma mensagem de qualidade. Essa
situação é vantajosa também para as empresas brasileiras que, cada vez mais, estão
sofrendo com a concorrência de empresas estrangeiras que se instalam no Brasil para
disputar um mercado já bem competitivo. Essas empresas estrangeiras conseguem
estar aqui porque já fizeram seu “dever de casa” para transformar-se em empresas
globais e possuem processos adequados além de recursos financeiros para se fazerem
presentes em nosso mercado doméstico. Somente oferecendo o mesmo nível de qua-
lidade e produtividade é que as nossas empresas terão maiores chances de se mante-
rem no mercado.

A internacionalização do A internacionalização do A internacionalização do A internacionalização do A internacionalização do softwaresoftwaresoftwaresoftwaresoftware

A internacionalização do software é, também, um aspecto fundamental: uma
empresa de  que não esteja preparada do ponto de vista das tecnologias de desenvolvi-
mento de software pode até conseguir penetrar comercialmente em mercados inter-
nacionais. Em pouco tempo, porém, os custos associados à manutenção, suporte e
atualização dos softwares para o mercado internacional serão tão elevados que a ope-
ração poderá deixar de ser interessante do ponto de vista de resultados. Para evitar essa
situação, a empresa deve adequar-se e aos seus profissionais, reavaliando seus proces-
sos internos, tanto gerenciais quanto de desenvolvimento de software, para garantir a
qualidade e a flexibilidade necessárias para entrar e, mais importante, permanecer em
outros mercados com bons resultados.

Mesmo para as empresas que oferecem serviços de software (e não software-
produto), o software utilizado é peça-chave. Então, tanto na vertente produto quanto
na vertente serviço, a habilidade do software de tratar corretamente as características
culturais, técnicas e legais peculiares dos diversos clientes é condição necessária para
que os negócios ocorram.
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A internacionalização e a localização de softwares, nesse contexto, tornam-se prá-
ticas imperativas para garantir os requisitos mínimos de usabilidade e de qualidade. A
internacionalização e a localização comportam conceitos, práticas e tecnologias específi-
cos para o projeto e o desenvolvimento de um software internacional, genérico, livre de
especificidades regionais, e para a adaptação do mesmo em relação a idiomas, aspectos
culturais, regulamentação e convenções de um determinado local, em que será utilizado.

O processo de internacionalização está relacionado à engenharia de software,
tanto porque deve estar presente em todas as etapas de desenvolvimento de um
software quanto no sentido de procurar garantir a qualidade do mesmo. Um software
de boa qualidade deve necessariamente adaptar-se ao idioma e aos costumes da pes-
soa que o utilizará. O desenvolvedor de um software sempre deve levar em conta que
vários de seus elementos, principalmente de sua interface, terão que se adaptar a ou-
tras realidades de idioma, padrões, convenções e regulamentação.

O desenvolvimento de um software sem a utilização dos conceitos, práticas e
bibliotecas próprias de internacionalização pode resultar em um código-fonte muito
atrelado às características locais do desenvolvedor, dificultando sua localização posteri-
or. Nesse caso, muito possivelmente demandará reprogramação para dar suporte a
outras localidades, atrasando a entrega e sobrecarregando os custos da empresa.

A internacionalização representa uma mudança no modelo de planejamento e
implementação de software, que quebra velhos hábitos, remove conceitos culturais,
introduz flexibilidade e gera um código apto a atender os requisitos dos usuários mais
diferentes. As questões tratadas vão desde os caracteres que aparecem na tela; seu
processamento; ou a leitura no teclado (por exemplo, introduzir caracteres de idiomas
europeus como æ, Œ ou Å com um teclado americano, ou caracteres cirílicos, japone-
ses, gregos, árabes, etc.); o fuso horário e formatos padronizados da cultura onde o
programa será introduzido, entre muitos outros.

Um software internacional oferecerá mais facilidades para a adaptação posterior
que se fará necessária para adentrar em novos mercados, reduzindo, portanto, os cus-
tos dessa etapa. Por exemplo, em um software internacional todo o texto traduzível
ficará separado do código-fonte do programa, informações de data, hora, moeda e
numeração serão tratados de forma genérica e inteligente e se adaptarão automatica-
mente à localidade onde  será utilizado.

A localização é o processo que complementa a internacionalização e faz com que
o software seja adaptado a outra localidade. Diferentemente do que se pode imaginar
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à primeira vista, a localização envolve muito mais do que a simples tradução do texto
da interface do software. A tradução é somente uma parte do processo de localização
e, na verdade, nem sempre necessária. Entretanto, quando há tradução, na maior par-
te das vezes, isso leva a parte do leão dos recursos, pois é intensiva em mão-de-obra.

Localização envolve  adaptação e  verificação da aderência dos aspectos culturais e
normatizados de um software para as necessidades de um dado local ou região específi-
ca. Isso inclui a apresentação (interface, ícones, etc.) e toda a documentação (manuais,
arquivos de ajuda, material de divulgação, web sites, etc.) referentes a esse software.

A localização utiliza conceitos e atividades ligados à tradução e os especializa, incor-
porando ainda questões como gerenciamento terminológico e avaliação de qualidade.
Ao adotar fortemente ferramentas informatizadas de apoio, tais como as memórias de
tradução, bases terminológicas, ferramentas de pseudotradução e de quality assurance e
teste de localização, diferencia-se sobremaneira da tarefa de tradução tradicional.

Materiais colateraisMateriais colateraisMateriais colateraisMateriais colateraisMateriais colaterais

A documentação do produto, textos de marketing e a imagem da empresa precisam
ser adaptados ao mercado selecionado. Os parceiros de canais devem receber materi-
ais e apresentações que consigam entender e utilizar. Os materiais de treinamento
devem ser projetados para promover a auto-suficiência entre os usuários/clientes e
parceiros. Adaptação ao país significa mais que simplesmente traduzir e reimprimir
folhetos e documentação no tamanho de papel-padrão. Os materiais devem ser
projetados para refletir as necessidades dos novos clientes e todo o material de marketing
deve claramente refletir sua mensagem. Os materiais de marketing refletirão em seu
produto se os materiais não forem de qualidade ou transmitirem uma mensagem para
a qual não há decodificação no mercado-alvo e essa situação será associada automati-
camente ao seu produto.

“Achamos que para localizar para o espanhol para entrar no mercado mexica-
no, poderíamos usar um parceiro argentino, afinal eles falam a mesma língua. Erra-
mos feio, na realidade o espanhol falado em cada país tem diversas características
próprias, e cada um argumenta que o seu espanhol é o mais correto. Acabamos
optando por realizar todas as localizações a partir da Costa Rica, pois o espanhol
falado daquele país é considerado mais neutro.”
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Qualidade e produtividade nos processos de desenvolvimento internacional eQualidade e produtividade nos processos de desenvolvimento internacional eQualidade e produtividade nos processos de desenvolvimento internacional eQualidade e produtividade nos processos de desenvolvimento internacional eQualidade e produtividade nos processos de desenvolvimento internacional e
localizaçãolocalizaçãolocalizaçãolocalizaçãolocalização

Um requisito obrigatório para atingir adequadamente mercados internacionais é
dispor de produtos e serviços de qualidade, que correspondam à demanda internacional.
Isso não é novidade. Mas qual é a qualidade que o mercado internacional demanda?

Capacitar-se em internacionalização de software permitirá às empresas atualiza-
rem seus profissionais para que passem a desenvolver seus produtos já com uma pers-
pectiva global e que possam adaptar os sistemas já existentes sob essa nova óptica.
Também será importante avaliar, durante os recrutamentos, se os novos profissionais
possuem conhecimentos necessários para essa nova situação. A aderência a padrões
relacionados  a localização e internacionalização, o atendimento a exigências de quali-
dade do produto localizado e os mercados que estão na mira da empresa  são o ponto
de partida para toda a definição do processo de capacitação.

Outra questão fundamental é a intransigência do mercado internacional quanto à
qualidade da interface dos programas: em alguns países, a exigência da adaptação do
software ao país é tema de lei. Esse é um ponto crucial: a tradução de qualidade deve
ser realizada por tradutores cujo idioma seja o seu próprio idioma materno. Nas tradu-
ções do português para outros idiomas é necessário sempre que a tradução seja feita
por tradutores nativos do idioma  e da região para a qual se destina o produto. Em vista
dessa exigência internacional de qualidade, a localização dos produtos brasileiros deve-
rá envolver profissionais de localização dos distintos países-alvo, sob pena de não-acei-
tação dos produtos naqueles mercados. Afinal, a interface do sistema e a documenta-
ção do mesmo são a imagem do produto. Assim, se uma interface estiver mal traduzida,
a conclusão óbvia é que o produto é de baixa qualidade e o usuário terá a sensação de
pouco caso do produtor do software para com seus clientes. Assim como o texto da
interface, não se pode esquecer das características culturais e de regulamentação, como
padrões de papel e formatação de dados, moeda, formatos de data e hora, que deve-
rão ser tratados automaticamente pelo programa. Se a interface (e/ou a documenta-
ção) não estiver traduzida, o produto será simplesmente inaceitável.

Ao avaliar as opções entre terceirizar ou internalizar as atividades de localização, o
caminho natural é buscar fornecedores especializados no tema. Localização não faz
parte do core business das empresas de software; então não faz sentido manter equi-
pe interna para tal,especialmente porque a localização de um software é uma atividade
que tem momentos de pico e de vale. Manter uma equipe de tradutores (possivelmen-
te para mais de um idioma), gerentes de projeto, terminologistas, etc. para serem aci-
onados somente em alguns momentos não será a forma mais adequada de investir.
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Convocar o parceiro local para fazer a tradução é uma opção freqüente, mas
somente pode ser levada em consideração quando o produto já foi localizado anterior-
mente, pois nesse caso a empresa já detém algum know-how no assunto e dispõe de
um kit de localização que permitirá ao parceiro executar essa tarefa, que também pode
não fazer parte de seus negócios. Essa opção pode reduzir custos e, indiretamente,
fortalecer laços com os parceiros.

Uma terceira opção é terceirizar totalmente o processo, para empresas especializadas.
Nessa opção os custos podem ser altos, especialmente se também forem necessárias
alterações no código do software, mas com uma maior garantia de resultado.

Assumir parte do projeto (gerenciamento e internacionalização de código) e con-
tratar temporariamente profissionais freelancers para complementar as competências
internas (tradução, quality assurance, por exemplo) permite manter os custos sob con-
trole e oferece flexibilidade para definir limites e responsabilidades.

Especialmente para softwares escritos em português, como será o caso da maioria,
há uma dificuldade adicional relacionada à tradução: é fácil encontrar tradutores
especializados em localização que tenham como língua de origem o inglês e a de destino
os diversos idiomas europeus e asiáticos. O inverso não é tão freqüente. Encontrar tradu-
tores que trabalham de português ao inglês ou ao espanhol pode até ser comum, mas de
português ao chinês ou ao francês já são mais raros; e ainda mais raros os que trabalham
com localização de software.

Em resumo:

 Internacionalização e localização não são opções: são peças críticas nas funda-
ções de um negócio global.

 Internacionalização não implica  mercado internacional: na verdade, esse pro-
cesso estará dando um upgrade na qualidade dos produtos e da empresa.

 Localização não é para amadores: há empresas especializadas nessa atividade
que podem oferecer serviços profissionais.

 A internacionalização da empresa precisa de um capitão: os rumos precisam
ser bem estudados e traçados por um executivo que esteja encarregado especifica-
mente de conduzir a empresa por novos mares.

 Internacionalizar a empresa é um processo e não um evento: comprometer-se
com o longo prazo é fundamental.
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 Internacionalizar demanda orçamento: é preciso estar pronto para investir em
novas classes de atividades.

II. Desenvolvendo um plano geral e determinando o potencial de exportaçãoII. Desenvolvendo um plano geral e determinando o potencial de exportaçãoII. Desenvolvendo um plano geral e determinando o potencial de exportaçãoII. Desenvolvendo um plano geral e determinando o potencial de exportaçãoII. Desenvolvendo um plano geral e determinando o potencial de exportação

Um passo importante é mapear a oferta do seu produto ou serviço às necessida-
des de outros mercados. O responsável pela operação de internacionalização da em-
presa deve pesquisar e avaliar a adequação dos produtos: definir se seus produtos po-
dem ser vendidos lá fora; avaliar se há uma demanda em outros mercados pelos seus
produtos e descobrir se a empresa está preparada para promover, vender, entregar e
dar suporte nesses mercados.

Seus produtos são internacionais?Seus produtos são internacionais?Seus produtos são internacionais?Seus produtos são internacionais?Seus produtos são internacionais?

Avalie seu catálogo de produtos e serviços em busca daqueles que possam ter
apelo fora do país. Sem dúvida, poucos produtos estão prontos para ganhar o mundo
desde o nascimento, especialmente se não foram concebidos desde o início para tal.
Mesmo aqueles que o foram, podem não atender a todos os requisitos de determinado
mercado. Poucos produtos são genéricos a ponto de serem úteis sem modificações ou
adaptações em qualquer lugar. Quando se trata de software para empresas, a maioria
dos produtos está atada ao nosso mercado: não só ao idioma (o que já é uma grande
barreira), mas a questões legais ou regulamentares, de processo, culturais e de costu-
me. Nesse momento, quando se percebe que um produto já existente pode ter deman-
da em outro mercado, deve-se ir mais a fundo e avaliar detidamente esse potencial.

É vital que tudo seja construído a partir de informações reais para que as decisões
tomadas sejam as mais bem informadas possíveis. A globalização permite reconhecer
o mundo de hoje como um grande e complexo ambiente de consumidores. Diante
desse vasto potencial de faturamento/vendas você deve estar se perguntando:

 Quais são os setores que mais gastam com TI?

 E o que esses consumidores desejam?

 Como fazem suas escolhas de compra?

 O que realmente importa no processo de decisão de compra?

Os consumidores fazem questão de produtos confiáveis, que sejam realmente
eficazes, e que o fornecedor seja comprometido e atencioso. A origem do fornecedor
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tem pouca importância se o produto preencher uma necessidade do mercado e houver
disponibilidade de suporte quando for necessário.

Portanto, pesquisar é fundamental no processo inicial, para identificar os funda-
mentos e indicadores do mercado e segmentos propostos. Com informações reais,
você criará um plano de ação alinhado com a realidade do mercado escolhido.

Mas quais são as Informações estratégicas fundamentais para balizar as minhas
conclusões e, conseqüentemente, as definições?

 Tamanho do mercado versus o seu produto.

 Perfil do mercado consumidor do seu produto.

 Forma de abordagem e modus operandi.

 Análise SWOT do seu produto no mercado-alvo (vantagens, desvantagens,
oportunidades e tendências).

 Informações de preços praticados no mercado e qual a possibilidade que a sua
empresa tem de atender numa faixa similar (modelo de mercado).

Reúna e analise:

 Quais perguntas cujas respostas me nortearão a definir o perfil do mercado e do
consumidor?

 Quais as características dos perfis dos consumidores-alvo que mais estão pre-
sentes no meu modelo atual de negócio e/ou produto e/ou serviço?

 Quais são as influências importantes (a imprensa e a comunidade de analistas)?

 Quais são os mais prováveis tomadores de decisão do mercado-alvo?

E por fim:

 Defina suas preocupações.

 Compreenda seus problemas.

 Desenvolva uma mensagem de mercado que enfoque essas questões.

 Entenda o processo de tomada de decisão de compra de seus consumidores.
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Um centro de informações como o Softex (www.softex.br) é um bom ponto de
partida para obter esses dados. Outra fonte é o BrazilTradeNet (www.braziltradenet.gov.br).
Institutos de pesquisa são outras fontes de informações que podem auxiliá-lo na compre-
ensão do mercado-alvo. O IDC (www.idc.com) é um bom exemplo.

Outra forma muito esclarecedora de obter informações é identificar outras em-
presas brasileiras, mesmo que de outros ramos, que estão atuando no mercado-alvo
escolhido. A falta de entendimento do seu mercado-alvo afetará seu nível de vendas,
como demonstra a seguinte experiência de uma empresa:

“Entramos no mercado americano com o mesmo modelo de preços que tí-
nhamos na Europa. As coisas andavam devagar, e logo percebemos que os ameri-
canos não compram programas de cursos por dia; preferem pagar por hora. Além
disso, os gerentes de treinamento podiam concluir quantidades menores mais de-
pressa. Uma análise profunda das necessidades de nossos clientes-alvo desde o
início teria economizado tempo e dinheiro.”

III. Diferenciando o produto ou serviço para ter sucesso na penetração doIII. Diferenciando o produto ou serviço para ter sucesso na penetração doIII. Diferenciando o produto ou serviço para ter sucesso na penetração doIII. Diferenciando o produto ou serviço para ter sucesso na penetração doIII. Diferenciando o produto ou serviço para ter sucesso na penetração do
mercado-alvomercado-alvomercado-alvomercado-alvomercado-alvo

Um produto ou serviço claramente diferenciadoUm produto ou serviço claramente diferenciadoUm produto ou serviço claramente diferenciadoUm produto ou serviço claramente diferenciadoUm produto ou serviço claramente diferenciado

Existem milhares de empresas de software tornando o mercado altamente com-
petitivo. Abordar o mercado com um produto indiferenciado ou definido de maneira
insatisfatória é perda de tempo e de dinheiro. Como seu produto ou serviço se diferen-
cia claramente de todos os outros? Preço, características, benefícios? Qual o motivo
impulsionador que seus clientes terão para comprar seu produto e não outra solução?

É importante que você consiga descrever seu produto ou serviço em 20 palavras ou
em 10 segundos. Isso é chamado de declaração de posicionamento, e diz ao mercado
como seu produto se diferencia dos concorrentes. Sua declaração de posicionamento
para o mercado deve ser curta; quanto menos você disser, melhor será compreendido.
Por exemplo,

“Nosso produto é o melhor”, “Nossa ferramenta é única”, “Prestamos um servi-
ço em...”. Esse ponto é bem ilustrado por uma empresa brasileira quando estava
desenvolvendo o mercado na França. Sabíamos desde o início que para ter sucesso
era fundamental criar uma mensagem. Toda a equipe conhece bem nosso
posicionamento e, portanto, pode dizer aos clientes atuais e novos por que devem
comprar nosso produto.
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Uma vez que você tenha criado uma boa declaração de posicionamento, isso gera um
novo campo de jogo e coloca seus concorrentes na defensiva. Nos mercados internacio-
nais, a maior causa isolada de fracasso é a incapacidade de uma empresa em posicionar-se.

Depois que você descrever o(s) aspecto(s) exclusivo(s)descrever o(s) aspecto(s) exclusivo(s)descrever o(s) aspecto(s) exclusivo(s)descrever o(s) aspecto(s) exclusivo(s)descrever o(s) aspecto(s) exclusivo(s) de seu produto ou servi-
ço, poderá desenvolver uma declaração de posicionamento para sua empresa, e a par-
tir daí o plano de marketing decorrerá naturalmente.

Um perfil bem definido do mercado e do consumidorUm perfil bem definido do mercado e do consumidorUm perfil bem definido do mercado e do consumidorUm perfil bem definido do mercado e do consumidorUm perfil bem definido do mercado e do consumidor

Definir um mercado e um consumidor é uma medida muito importante que uma
empresa de software deve tomar antes de entrar em um mercado. O que define o
mercado? É um mercado horizontal ou vertical? É um setor específico ou um segmen-
to de um setor? Reúna e analise os perfis dos consumidores-alvo, influências importan-
tes (a imprensa e a comunidade de analistas) e os mais prováveis tomadores de decisão
do mercado-alvo. Defina suas preocupações, compreenda seus problemas e desenvol-
va uma mensagem de mercado que enfoque essas questões. Entenda o processo de
tomada de decisão de compra de seus consumidores. Um centro de informações como
o Softex ou o BrazilTradeNet é um bom ponto de partida para obter esses dados.

Uma estratégia prática de Uma estratégia prática de Uma estratégia prática de Uma estratégia prática de Uma estratégia prática de marketingmarketingmarketingmarketingmarketing

Desenvolver um plano de marketing que inclua posicionamento de produto, pla-
nos para promoção, relações públicas, comunicações de marketing, seleção de canais,
geração de líderes de vendas, suporte e satisfação com o produto. Esse tipo de plano
dará confiança aos revendedores e potenciais parceiros, mostrando que você compre-
ende o mercado e o cliente.

A estratégia mudará com o tempo, mas como disse uma empresa “Você deve recu-
sar alguns negócios: enquanto não fizer isso, é porque não tem uma política de marketing
focalizada”. O primeiro passo é reunir informações de todas as fontes disponíveis sobre:

 As necessidades dos seus consumidores-alvo;

 O tamanho do mercado-alvo;

 A concorrência: suas tecnologias e estratégias;

 Os canais de vendas através dos quais os produtos de software chegam aos
consumidores-alvo;
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 A formação de preços que prevalece em seu mercado;

 A personalização e a localização que seu produto necessitará para atingir as
necessidades dos potenciais clientes.

Dedicação a longo prazoDedicação a longo prazoDedicação a longo prazoDedicação a longo prazoDedicação a longo prazo

Embora o tamanho do mercado em potencial possa muito bem justificar a espe-
ra, talvez leve muito tempo até que os lucros comecem a fluir. Durante esse período, as
verbas estarão sendo gastas em um dos ambientes de custo mais alto do mundo. É
necessário fazer vendas iniciais de referência, negociar e assinar contratos de canais de
comercialização, treinar parceiros para esses canais e gerar filões de vendas antes de as
receitas começarem a entrar.

Mesmo com a rápida aceitação por parte dos clientes e com canais de distribuição
apropriados, podem passar muitos meses até que uma empresa tenha algum lucro. Certos
produtos com preços mais elevados ou implicações sérias de sistema passam por períodos de
avaliação que às vezes duram meses. Uma venda média pode precisar de diversas reuniões.

A maioria dessas atividades não pode ser realizada eficazmente indo e voltando dos
mercados selecionados. Seus canais e clientes preferidos estão ocupados e não podem
reunir-se freqüentemente, de acordo com sua conveniência. Portanto, muitas empresas
precisarão de uma presença de vendas em tempo integral no mercado escolhido.

Contudo, também é necessária massa crítica para atingir o sucesso. As empresas
que chegam ao mercado internacional sem um total comprometimento geralmente
perdem dinheiro, porque tanto os clientes quanto os canais em perspectiva se compro-
metem apenas com empresas que estejam lá por um longo período. O consenso entre
a maioria das empresas é: “Não viaje - emigre”. É importante perceber desde o início
que os mercados altamente competitivos exigem compromisso pessoal em tempo in-
tegral por parte do fundador ou de um diretor experiente da empresa.

Responder às questões abaixo o ajudará a construir uma identidade diferenciada,
destacando o seu produto e ou serviço da concorrência:

 Como seu produto ou serviço se diferencia claramente de todos os outros?

 Preço, características, benefícios?

 Qual o motivo impulsionador que seus clientes terão para comprar seu produto e
não outro?
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IVIVIVIVIV.....          Desenvolvendo uma estratégia de suporte técnicoDesenvolvendo uma estratégia de suporte técnicoDesenvolvendo uma estratégia de suporte técnicoDesenvolvendo uma estratégia de suporte técnicoDesenvolvendo uma estratégia de suporte técnico

Atualmente é vital prestar suporte técnico, seja por telefone ou por web, mas que
seja eficiente e disponível nos horários comerciais, durante os horários de expediente
em diversos fusos horários ou vinte e quatro horas por dia. Feriados e períodos de férias
no Brasil não significam redução de carga de trabalho de suporte, pois nem sempre há
correspondência entre essas datas no exterior.

No caso de uma empresa iniciante, com baixo orçamento, e que decidiu internalizar o
suporte e realizá-lo diretamente do Brasil é fundamental definir um responsável por isso.
Sem esse responsável, a tendência será que os chamados técnicos em idioma estrangeiro
entrem em uma fila de espera. Para evitar esse problema, o responsável pelo suporte inter-
nacional deve estar claramente definido e identificado para todos os funcionários da equipe.
A resposta deverá ser dada rapidamente, bem redigida e no idioma do cliente. O suporte
por fax, telefone e e-mail é suficiente para alguns produtos. É importante lembrar que o
serviço atencioso é uma alta prioridade para os consumidores internacionais.

Devido aos fusos horários, as empresas brasileiras acham mais fácil dar supor-
te a clientes da costa leste dos Estados Unidos. Portanto, um escritório na costa
leste reduz os problemas de suporte. Uma empresa que dá suporte do Brasil aos
clientes da costa oeste americana descobriu que pedir a ao cliente que faça consul-
tas através de e-mail solucionava o problema.

Contudo, se você planeja dar suporte a clientes espalhados por vários fusos horá-
rios talvez  precise introduzir um sistema de turnos para o pessoal de suporte técnico.

Uma boa estratégia é implantar um esquema de gerenciamento de conhecimento via
web que pode ser utilizado diretamente pelos clientes, como suporte de primeiro nível. Além
de desafogar seu pessoal, dá uma resposta rápida para problemas já analisados e resolvidos
anteriormente e que, de outra forma, tomariam tempo e recursos da empresa para atender.

A responsabilidade do suporte de primeiro (ou segundo nível) também pode ser
transferida para seus canais, dependendo da modalidade e contratos estabelecidos. Com
a capacitação adequada dos parceiros, essa distribuição da carga também será um alívio
para a sua empresa e dará ao cliente final, respostas rápidas, diretamente em seu idioma.

VVVVV. Criando uma visão orçamentária do projeto internacional. Criando uma visão orçamentária do projeto internacional. Criando uma visão orçamentária do projeto internacional. Criando uma visão orçamentária do projeto internacional. Criando uma visão orçamentária do projeto internacional

O compromisso em termos de tempo e de dinheiro necessário para entrar no mer-
cado representa custos que inicialmente não são amortizados pelas vendas. Embora pro-
dutos e mercados diferentes necessitem de prazos diferentes, a entrada em mercados de
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grande competitividade é uma atitude importante para a maioria das empresas e deve ser
respaldada por verbas suficientes para garantir um bom retorno. O custeio será abordado
em mais detalhes no Capítulo 7.

Entretanto, o seu orçamento precisa estar construído a partir das informações
obtidas na etapa 1, ou seja, a partir de premissas geradas de fatos e dados estatísticos.
Caso contrário, se o seu orçamento inicial não estiver próximo do real, de nada adianta-
rá duplicar o valor para ter uma visão da necessidade de lastro financeiro para penetrar
no mercado selecionado.

Uma prática saudável é exercitar o orçamento com algum parceiro que tenha
experiência internacional ou com alguma entidade de classe em que atue, e que tenha
uma visão de mercados internacionais.

Você encontrará algumas questões no Capítulo 4 que irão auxiliá-lo no processo
de analisar com profundidade as principais questões financeiras. As perguntas abaixo
têm como primeiro objetivo ajudar na construção da sua visão do mercado escolhido e
que depois irá servir para definir a visão orçamentária:

Para concluir, responda as perguntas-chave abaixo e veja se está pronto para o
mercado-alvo selecionado.

 Você definiu sua meta internacional?

 Você está preparado para investir recursos consideráveis (tempo e dinheiro) para
estabelecer seu produto ou serviço no mercado?

 Você tem um perfil de clientes e de mercado bem definidos?

 Seu produto ou serviço possui uma proposta de venda exclusiva?

 Você preparou todos os materiais empresariais para o mercado-alvo escolhido?

 Você desenvolveu sua estratégia de mercado?

 Você conseguiu locais de referências existentes e contatos no mercado para
ajudá-lo a abrir portas?

 Você possui uma pessoa experiente e comprometida dirigindo o projeto?

 Você desenvolveu sua estratégia de canais de comercialização?

 Que investimento você está fazendo em suporte ao cliente?

 Sua empresa sobreviverá se você fracassar nessa iniciativa?
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Uma das principais empresas brasileiras desenvolvedora de soluções para o mercado de

segurança da informação há algum tempo faz parte do projeto do Softex e está na sua segunda

tentativa de penetração do mercado norte-americano.

Na primeira tentativa, a empresa, após ter participado de um pavilhão brasileiro de software

num dos principais eventos de tecnologia da informação nos Estados Unidos, entendeu que era

o momento de estabelecer presença no país e, aproveitando os relacionamentos estabelecidos

durante o evento, contratou dois profissionais, um técnico e outro de mercado, com o objetivo

de dar seqüência às oportunidades geradas durante o evento, e ao mesmo tempo começar a

posicionar a empresa no mercado norte-americano.

Num primeiro momento, essa atitude parecia fazer sentido, uma vez que  que a empresa

poderia dar seqüência imediata às oportunidades geradas durante o evento, uma premissa

importante quando se está prospectando negócios a partir da participação em eventos.

Entretanto, a decisão não foi balizada a partir de um estudo de mercado para entender

qual seria a melhor maneira de prospectá-lo. Quais seriam os segmentos prioritários? Quais os

produtos com maior possibilidade de penetração no mercado? Quais diferenciais competitivos

fariam a diferença para o cliente final? Qual seria a necessidade de investimento para os primei-

ros 12 meses? Em quanto tempo se estimava obter retorno desse investimento?

A pergunta sobre quais produtos com melhor chance foi especialmente significativa para o

resultado. Escolheu-se apresentar a empresa como uma especialista em segurança da informação

com foco específico em votação eletrônica, aproveitando a esteira do sucesso das eleições brasilei-

ras. A premissa era que a automação e a digitalização do processo de votação eram irreversíveis e

que as melhores oportunidades deveriam estar na maior democracia capitalista no mundo.

Contudo, não foi isso que ocorreu. O mercado não estava pronto para essa solução. Na

realidade, a necessidade ainda não estava percebida, conseqüentemente não existia um merca-

do. E para que se crie um mercado, especialmente numa sociedade como é a norte-americana,

são necessários milhões de dólares de investimento.

As conseqüências  foram que o escritório montado na Califórnia teve uma duração curta e

o fôlego da empresa esgotou antes mesmo que pudesse assinar um contrato de prestação de

serviços com o primeiro cliente. A lição aprendida foi que mesmo com oportunidades reais de

novos negócios em um novo mercado, isso não pode ser a principal premissa para a tomada de

decisão de realizar os investimentos necessários para penetrar em um novo mercado.  Há que

haver um planejamento reforçado com dados de mercado que aproximem as ações destacadas

dos resultados almejados.

Caso de EstudoCaso de EstudoCaso de EstudoCaso de EstudoCaso de Estudo
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Recentemente, a mesma empresa voltou a montar uma estrutura própria nos Estados

Unidos, mas, desta feita, até a localização da sua sede foi objeto de estudo de acordo com o

foco definido a partir dos estudos preliminares realizados para determinar o potencial de produ-

to, em quais segmentos, e como deveria ser “empacotado” esse produto para ter o melhor

apelo de mercado possível.

E mesmo assim, depois de ter aplicado todas as ferramentas de pesquisas e planejamento

antes de voltar a investir no mercado norte-americano, esta empresa, ao responder o que faria

de diferente, depois de 12 meses, respondeu que se aprofundaria mais no planejamento e na

validação das premissas de suporte.

Isso porque, no seu planejamento, não ficou destacado que o empacotamento do seu

produto não estava adequado  à maneira tradicional  dos consumidores que o compravam.

Enquanto  no mercado de origem, no caso o Brasil, os clientes adquiriam uma licença do

produto, no mercado norte-americano, essa solução era prestada em forma de serviço com um

modelo de negócios baseado em SLA e contrato de assinatura mensal.

Questões para reflexãoQuestões para reflexãoQuestões para reflexãoQuestões para reflexãoQuestões para reflexão

1.  O que fazer numa situação de surgir uma demanda natural de um mercado
estrangeiro? Como atender a essa demanda sem ter uma estrutura para entregar?

2.  Uma demanda espontânea é premissa suficiente para determinar a existência
de potencial de mercado e validar a decisão de investir num determinado mercado?

3.  Qual deveria ser a atitude de uma empresa que se deparou com a necessidade
de se aprofundar mais em planejamento para penetrar um mercado no qual já está
atuando de forma direta há 12 meses?
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AAAAAULA 3. ESTRAULA 3. ESTRAULA 3. ESTRAULA 3. ESTRAULA 3. ESTRATÉGIAS DE DISTRIBUIÇÃO PTÉGIAS DE DISTRIBUIÇÃO PTÉGIAS DE DISTRIBUIÇÃO PTÉGIAS DE DISTRIBUIÇÃO PTÉGIAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA OS NOARA OS NOARA OS NOARA OS NOARA OS NOVOS MERCADOSVOS MERCADOSVOS MERCADOSVOS MERCADOSVOS MERCADOS

Mostrar quais são as diversas alternativas que podem ser consideradas para distri-
buição e vendas dos seus produtos e serviços.  É muito importante fazer uma escolha
acertada de como distribuir e como selecionar os seus parceiros na modalidade de
distribuição definida. Nesta aula, destacamos as diferentes possibilidades e os principais
tópicos abordados são:

I.  O que não fazer

II. Usando uma estratégia de referência

III.  Canais diretos e indiretos

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

I. O que não fazerI. O que não fazerI. O que não fazerI. O que não fazerI. O que não fazer

As empresas brasileiras de software, assim como a maioria das empresas do se-
tor, costumam enquadrar-se num modelo de alto, médio ou baixo valor. O modelo que
você adotar influenciará sua estratégia de entrada no mercado. Falando de modo geral,
produtos ou serviços de alto valor necessitam de uma presença direta no local, e pro-
dutos de valor inferior podem ser comercializados através de canais de vendas.

Primeiramente vamos observar as estratégias que normalmente não funcionam
em mercados com características de grande competitividade:

Visitas rápidas ao mercadoVisitas rápidas ao mercadoVisitas rápidas ao mercadoVisitas rápidas ao mercadoVisitas rápidas ao mercado

Visitas ocasionais ou até mesmo regulares ao mercado devem ser direcionadas a
alvos pré-qualificados e definidos, e combinadas com um rígido programa de acompa-
nhamento. Visitas esporádicas, sem uma presença ou um sócio no mercado, chama-
rão a atenção para seu nível de interesse no mercado e levantará dúvidas quanto à sua
capacidade de oferecer suporte ao produto no longo prazo. As visitas internacionais
tendem a ser dispendiosas e dar poucos resultados.

Falta de focoFalta de focoFalta de focoFalta de focoFalta de foco

Como salientou uma empresa, é importante lembrar que os Estados Unidos se
compõem de  cinco ou  seis mercados geográficos diferentes, e qualquer lugar  fica no
caminho para qualquer outro lugar.
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No mercado norte-americano, por exemplo, dar suporte a um cliente em Nova
York, outro em Utah e outro em Washington, sobrecarrega a empresa, e  essa estraté-
gia está fadada ao fracasso. Portanto, uma operação de vendas e atendimento direto
deve se concentrar, pelo menos inicialmente, numa única área geográfica que possa
ser atendida a partir de um centro.

MarketingMarketingMarketingMarketingMarketing de personalidade de personalidade de personalidade de personalidade de personalidade

Como regra geral, as pessoas que você conhece ou com quem tem familiaridade
devem ser as últimas com quem se deve negociar. Diversas empresas confirmam isso.
É importante empreender um esforço consciente para encontrar a melhor pessoa ou
empresa do mercado.

“Cometemos o erro de trabalhar com pessoas que já conhecíamos; eram
técnicos como nós, mas não tinham empenho verdadeiro.”

Acordos de distribuição exclusivaAcordos de distribuição exclusivaAcordos de distribuição exclusivaAcordos de distribuição exclusivaAcordos de distribuição exclusiva

Esse item é digno de ser mencionado várias e várias vezes. É surpreendente como
até mesmo as empresas de maior sucesso cometem esse erro no início. A regra básica
é evitar a exclusividade, e se você tiver que conceder uma representação exclusiva,
vincule-a ao desempenho. Mesmo assim, se for comprovado o mau desempenho,
você terá perdido um tempo valioso no mercado. Um distribuidor exclusivo só é uma
opção razoável para produtos de alto volume que não demandem suporte ao cliente,
que contem com fortes programas de marketing ou que tenham demanda comprova-
da e cujo distribuidor já seja um canal de produtos similares ou complementares, ten-
do, portanto, fácil penetração.

II. Usando uma estratégia de referênciaII. Usando uma estratégia de referênciaII. Usando uma estratégia de referênciaII. Usando uma estratégia de referênciaII. Usando uma estratégia de referência

A definição da estratégia para entrar em um mercado específico pode ser a chave
do sucesso: essa escolha estará diretamente ligada à sua capacidade de alcançar e
atender o desejo do cliente. Ao mesmo tempo, é necessário ganhar a confiança dos
mercados, pois cada vez mais os processos de negócio são dependentes de soluções e
atendimento adequados. É bastante difícil, se não quase impossível hoje, penetrar em
um mercado sem que se tenha usado um conjunto de referências que acabem apon-
tando para alguma entidade local com reconhecimento.

Portanto, para ganhar credibilidade e presença em um mercado, é importante
possuir uma aliança ou o endosso de uma empresa local que possa ser usada como
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referência em mercados que são altamente competitivos. É necessário ter alguém que
possa abrir as portas no nível certo.

Por exemplo, usar como referência um cliente do mercado doméstico que tenha
operações no mercado-alvo escolhido, tal como um banco internacional que tenha
sede naquele mercado, pode acelerar o processo de penetração.

Portanto, faça um levantamento de todos os seus relacionamentos empresariais a
partir da ótica internacional e identifique quais têm operações no exterior. Em especial,
quais têm operações no seu mercado-alvo. Mesmo que a entidade ou pessoa não seja
diretamente ligada à sua área específica, mas o fato de  ela estar em constante movi-
mento no mercado desejado, pode  lhe dar a chance de conhecer algum player direta-
mente ligado a sua área e que pode ter interesse.

III. Canais diretos e indiretosIII. Canais diretos e indiretosIII. Canais diretos e indiretosIII. Canais diretos e indiretosIII. Canais diretos e indiretos

Sua estratégia de marketing ditará a estratégia de canais. No entanto, mesmo que
você planeje uma presença de vendas diretas, pode haver a necessidade de parceiros de
canais para cobrir certas regiões geográficas ou segmentos de nichos de mercado. O
gerenciamento de canal é um trabalho permanente. Todos os canais de distribuição
oferecem diversos produtos. Você deve manter estreito contato com seus parceiros de
canais, incentivando-os e estimulando-os a manter seu produto e sua empresa no topo
da lista. O gerenciamento das relações com os canais comerciais exige constante con-
tato pessoal e a rápida solução de problemas e dúvidas.

O diagrama abaixo mostra as diversas rotas que uma empresa pode tomar para
chegar ao consumidor final.

DiretosDiretosDiretosDiretosDiretos

Vendas em campo

Agentes

Marketing direto

Catálogos

Comércio varejista

Serviço ao consumidor

IndiretosIndiretosIndiretosIndiretosIndiretos

VARS &

Agentes

ISV’S

Franquias

Integradores de Sistema/LAN, OEMS

Consultores

Comércio varejista

Revendedores

Superlojas

Comércio atacadista

Revendedores S/W &

Distribuidores

VARS &

Integradores

Varejistas

OEM

CCCCCanais de vendaanais de vendaanais de vendaanais de vendaanais de venda

A atuação direta atuação direta atuação direta atuação direta atuação direta exige uma presença no local que lhe permita controlar todos os
estágios do processo de vendas, desde a geração da possibilidade de venda até o efeti-
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vo fechamento da venda e a manutenção da conta. A abordagem direta pode ser
complementada pelo uso de terceiros, quando for o caso.

Se você decidir adotar a via indireta,adotar a via indireta,adotar a via indireta,adotar a via indireta,adotar a via indireta, o estabelecimento de um canal exige a
identificação e o recrutamento de um conjunto de parceiros para o canal, os quais
desempenharão a função de levar seu produto ou serviço até o consumidor final.

Vale a pena notar que as empresas brasileiras que tiveram maiorVale a pena notar que as empresas brasileiras que tiveram maiorVale a pena notar que as empresas brasileiras que tiveram maiorVale a pena notar que as empresas brasileiras que tiveram maiorVale a pena notar que as empresas brasileiras que tiveram maior
sucesso até agora optaram pela abordagem direta, complementadasucesso até agora optaram pela abordagem direta, complementadasucesso até agora optaram pela abordagem direta, complementadasucesso até agora optaram pela abordagem direta, complementadasucesso até agora optaram pela abordagem direta, complementada
por parceiros de canal.por parceiros de canal.por parceiros de canal.por parceiros de canal.por parceiros de canal.

Influências sobre a atuação direta ou indiretaInfluências sobre a atuação direta ou indiretaInfluências sobre a atuação direta ou indiretaInfluências sobre a atuação direta ou indiretaInfluências sobre a atuação direta ou indireta

A tabela a seguir resume os principais pontos desta parte e as influências básicas
sobre sua escolha entre a abordagem direta  e a indireta.

Quando escolherQuando escolherQuando escolherQuando escolherQuando escolher

ClientesClientesClientesClientesClientes

Número

Concentração

Necessidade de serviços

Relações próximas

ProdutoProdutoProdutoProdutoProduto

Tecnologia

Complexidade de vendas

Ciclo de vida

Manuseio

Recursos empresariaisRecursos empresariaisRecursos empresariaisRecursos empresariaisRecursos empresariais

Experiência empresarial

Finanças

Custos de oportunidade

Competitividade

Parceiros de canalParceiros de canalParceiros de canalParceiros de canalParceiros de canal

Disponibilidade

Qualidade

DiretaDiretaDiretaDiretaDireta

Poucos

Alta

Pouca

Necessárias

Alta

Alta

Produto novo

Difícil

Alta

Disponíveis

Poucos

Talvez

Nenhuma

Inadequada

IndiretaIndiretaIndiretaIndiretaIndireta

Muitos

Baixa

Muita

Nenhuma

Baixa

Baixa

Recompra

Fácil

Baixa

Nenhuma

Muitos

Talvez

Alguma

Adequada
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Questões para reflexãoQuestões para reflexãoQuestões para reflexãoQuestões para reflexãoQuestões para reflexão

1. Quais os clientes da carteira atual da empresa que possuem operações nos mer-
cados-alvo escolhidos?

2. Quais desses clientes teriam condições de fazer uma apresentação da empresa?

3. Os casos desses clientes e as soluções adotadas servem como uma boa vitrine
para auxiliar na penetração do mercado-alvo escolhido?

4. Quais os relacionamentos com parceiros e as suas respectivas cadeias de valor
que podem abrir alguma porta?

5. Quais são os casos de sucesso de empresas brasileiras atuantes no mercado
desejado?

6. Existe algum centro, empresarial ou universitário, com foco em relações empre-
sariais com o Brasil?
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CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULOOOOO 4. A ENTRADA  4. A ENTRADA  4. A ENTRADA  4. A ENTRADA  4. A ENTRADA POR POR POR POR POR VIA DIRETVIA DIRETVIA DIRETVIA DIRETVIA DIRETAAAAA

Mostrar quais são as diferentes alternativas na escolha de penetração de mercado
via direta e as suas implicações, tanto de ordem financeira, legal e administrativa,  como
de ordem de logística. Neste capítulo, os principais tópicos abordadas são:

I.  A necessidade de um lastro financeiro para suportar uma operação direta

II.  A estrutura de uma entidade empresarial estabelecida no mercado-alvo

III.  A importância de observar as leis e  regulamentos sobre impostos, tarifas e licenças
nos mercados-alvo

IV.  Por que é importante usar uma assessoria especializada no mercado-alvo

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

I. A necessidade de um lastro financeiro para suportar uma operação diretaI. A necessidade de um lastro financeiro para suportar uma operação diretaI. A necessidade de um lastro financeiro para suportar uma operação diretaI. A necessidade de um lastro financeiro para suportar uma operação diretaI. A necessidade de um lastro financeiro para suportar uma operação direta

Conforme dito no Capítulo 2, é vital fazer um planejamento financeiro para dar supor-
te inicial às operações no mercado-alvo selecionado. A entrada em mercados de grande
competitividade geralmente faz parte de um projeto de expansão da empresa, e muito
provavelmente um componente estratégico para a sua sobrevivência no mercado a médio
e longo prazo. Conseqüentemente, o plano precisa estar bem balizado financeiramente
para garantir que haverá retorno, tanto do ponto de vista financeiro, quanto estratégico.

Entretanto, o seu orçamento precisa estar construído a partir das informações
obtidas na etapa 1, ou seja, a partir de premissas geradas de fatos e dados estatísticos,
caso contrário,  de nada adiantará duplicar o valor para ter uma visão da necessidade de
lastro financeiro para penetrar o mercado selecionado.

Uma prática saudável é exercitar o orçamento com algum parceiro que tenha
experiência internacional ou com alguma entidade de classe em que atue, e que tenha
uma visão de mercados internacionais.

Responda as questões a seguir a fim de analisar com profundidade as principais
questões financeiras:

1.  Quanto pretendemos investir no custeio inicial?

2. Os investimentos alocados irão suportar a estratégia da empresa por quanto tempo?
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3. Qual é a definição de curto, médio e longo prazo da sua empresa para o retorno
do investimento desejado?

4. Qual é o seu ponto de equilíbrio (break even point)?

5. Quantos canais de venda serão necessários para a sua empresa atingir o break
even point no tempo desejado?

II. A estrutura de uma entidade empresarial estabelecida no mercado-alvoII. A estrutura de uma entidade empresarial estabelecida no mercado-alvoII. A estrutura de uma entidade empresarial estabelecida no mercado-alvoII. A estrutura de uma entidade empresarial estabelecida no mercado-alvoII. A estrutura de uma entidade empresarial estabelecida no mercado-alvo

Uma vez que você se tenha decidido pela via direta de venda, qual a próxima
decisão importante? A forma de entidade empresarial a partir da qual serão conduzidas
as operações no mercado-alvo.

As principais opções são:

a) Abertura de uma sociedade anônima.

b) Abertura de uma empresa de responsabilidade limitada.

c) Abertura da filial de uma empresa brasileira.

E em cada uma delas existem as seguintes considerações posteriores:

d) Questões relativas a empregados.

e) Transferência de pessoal.

f) Emprego de cidadãos nativos dos mercados-alvo.

g) Opções de escritórios nos mercados-alvo.

Essa escolha deve ser considerada cuidadosamente de acordo com as circunstân-
cias específicas de sua empresa.

Vamos analisar cada uma das opções:

a)a)a)a)a) Abertura de uma sociedade anônimaAbertura de uma sociedade anônimaAbertura de uma sociedade anônimaAbertura de uma sociedade anônimaAbertura de uma sociedade anônima

Em diversos mercados de países desenvolvidos, muitas empresas funcionam como
sociedade anônima, de modo que os acionistas podem limitar sua responsabilidade
pessoal pelos débitos corporativos a seu investimento de capital.

A maioria das empresas brasileiras opera nos mercados em que atua com uma
empresa incorporada separadamente. Isso significa que a operação no mercado
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em questão está sujeita aos impostos corporativos em seu faturamento mundial,
mas a operação brasileira não estará sujeita aos impostos daquele mercado desde
que não tenha um estabelecimento permanente no mesmo mercado (isto é, uma
filial). De qualquer forma,  essa é uma questão que requer uma consultoria jurídica
e fiscal especializada.

A formação de uma sociedade comercial é uma questão de lei local, portanto,
varia de mercado para mercado.

b)b)b)b)b) Abertura de uma empresa de responsabilidade limitadaAbertura de uma empresa de responsabilidade limitadaAbertura de uma empresa de responsabilidade limitadaAbertura de uma empresa de responsabilidade limitadaAbertura de uma empresa de responsabilidade limitada

A sociedade de responsabilidade limitada está se tornando uma forma popular de
uma entidade, especialmente porque para fins fiscais pode ser configurada como em-
presa ou como sociedade anônima. Em certas circunstâncias, essa estrutura pode ofe-
recer vantagens. Contudo, a opção geralmente não é recomendada porque as linhas
divisórias entre responsabilidade pessoal e corporativa são obscuras.

c)c)c)c)c) Abertura de uma filial de uma empresa brasileiraAbertura de uma filial de uma empresa brasileiraAbertura de uma filial de uma empresa brasileiraAbertura de uma filial de uma empresa brasileiraAbertura de uma filial de uma empresa brasileira

Para abrir filial de uma empresa brasileira, é necessário registrá-la no mercado, de
acordo com as regras específicas de cada local. A principal vantagem da constituição
de uma filial é que as despesas organizacionais são mantidas num valor mínimo. A
desvantagem, no entanto, é que operar dessa forma expõe a matriz a reclamações
resultantes das atividades da filial no mercado em que está estabelecida, além de au-
mentar o potencial de impostos sobre os lucros da filial.

Uma empresa brasileira começou a operar nos Estados Unidos como filial. Isso
funcionou enquanto a filial não deu lucros. Quando a operação se tornou rentável,
eles formaram uma empresa de responsabilidade limitada e fizeram uma “declara-
ção de divisor de águas” ao fisco dos Estados Unidos; o que significa que só serão
taxados sobre os lucros gerados no mercado americano.

d)d)d)d)d) Questões relativas a empregadosQuestões relativas a empregadosQuestões relativas a empregadosQuestões relativas a empregadosQuestões relativas a empregados

“Quem dirigirá a operação no mercado-alvo”? Esta é a decisão mais importante
que sua empresa deverá tomar.

Muitas empresas de software internacionais tiveram êxito porque o fundador ou
diretor-executivo se dedicou pessoalmente ao mercado. Se isso não for possível, a se-
gunda melhor alternativa é procurar uma pessoa-chave no mercado e assegurar que
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ela compre a briga da empresa, de modo que tenha tanto interesse quanto você em
que ela dê certo. É uma grande vantagem no início se essa pessoa experiente ou mem-
bro da diretoria tiver experiência em abertura de empresas no mercado-alvo. Isso pode
poupar muitas dores de cabeça.

e)e)e)e)e) TTTTTransferência de pessoalransferência de pessoalransferência de pessoalransferência de pessoalransferência de pessoal

Muitas empresas brasileiras  contratam brasileiros já residentes nos mercados-alvo
em vez de transferir funcionários do Brasil. Uma empresa procurando montar uma base
nos Estados Unidos disse:

 “Simplesmente procurei a melhor pessoa que conhecia que tivesse o green card”.
Esse visto para imigrantes dá ao indivíduo direito de residência permanente nos Esta-
dos Unidos. Empregar pessoal com esse visto, economiza tempo e burocracia.

No caso dos Estados Unidos, os não-imigrantes são estrangeiros que desejam entrar
no país para conseguir emprego, devendo ser aprovados pelo Ministério do Trabalho
(Department of Labor) para receber um visto de não-imigrante. A entrada nos Estados
Unidos é regulamentada pelo Serviço de Imigração e Naturalização (INS). O tipo de visto
concedido fica a critério do INS e determinará o período máximo que o estrangeiro pode-
rá permanecer no país. O processamento do visto pode levar dois ou três meses.

f)f)f)f)f) Emprego de cidadãos nativos dos mercados-alvoEmprego de cidadãos nativos dos mercados-alvoEmprego de cidadãos nativos dos mercados-alvoEmprego de cidadãos nativos dos mercados-alvoEmprego de cidadãos nativos dos mercados-alvo

Em determinado ponto, todas as empresas brasileiras terão que recrutar e contra-
tar funcionários nativos. Muitos empregados em diversos mercados não possuem con-
tratos de emprego formais. São contratados para trabalhar como “autônomos”. Isso
significa que não são empregados por um período definitivo e o vínculo empregatício
pode ser encerrado sem aviso prévio, a qualquer momento e por qualquer motivo,
desde que não seja ilegal. Muitos empregadores costumam dar um aviso prévio de pelo
menos duas semanas. Atrair um bom profissional nativo é um desafio para as empre-
sas estrangeiras. A contratação de funcionários pode acabar sendo 60% a 70% mais
cara que no Brasil.

Como atrair e manter bons funcionários? Você deve considerar os seguintes ele-
mentos no pacote de remuneração:

 Um bom salário para atrair as melhores pessoas;

 Planos de opção por ações ou acordos para remuneração posterior;

 Um excelente pacote de benefícios, incluindo seguro de saúde.
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As lições a aprender com empresas que já estiveram lá incluem:

 De modo ideal, a operação nos mercados-alvo deve ser dirigida por uma pessoa-
chave do país de origem.

 Se você estiver contratando funcionários locais, o ideal é selecionar uma pessoa com
experiência comprovada numa empresa do tamanho da sua e verificar suas referências.

 Selecione uma pessoa honesta e confiável, com sólido posicionamento ético e
interessado em vendas.

 Pague mais para conseguir o melhor.

g)g)g)g)g) Opções de escritórios nos mercados-alvoOpções de escritórios nos mercados-alvoOpções de escritórios nos mercados-alvoOpções de escritórios nos mercados-alvoOpções de escritórios nos mercados-alvo

Se você tiver decidido abrir uma empresa e empregar funcionários, precisa ter um
escritório. Normalmente as empresas se localizam nos centros em que pretendem fa-
zer negócios. A localização deve também levar em consideração as questões relativas
aos fusos horários. Você terá as seguintes alternativas em termos de estrutura:

TTTTTrabalho em casarabalho em casarabalho em casarabalho em casarabalho em casa

Algumas empresas no estágio inicial funcionam a partir da residência do vende-
dor. Isso permite que  reúnam pontos de referência e canais de distribuição sem incor-
rer em despesas fixas substanciais. Uma empresa de sucesso, operando no mercado de
treinamento corporativo, teve inicialmente todos os vendedores trabalhando em casa.
Ela decidiu empregar seus recursos limitados no salário dos vendedores, em vez de
num escritório. Isso estava de acordo com o enfoque inicial de atrair mais clientes.

Serviços de escritórioServiços de escritórioServiços de escritórioServiços de escritórioServiços de escritório

Muitas empresas em fase inicial de operação nos mercados-alvo decidem adotar
um serviço de escritório, no qual possuem serviços de recepcionista, um endereço,
linhas independentes de telefone e fax e acesso  a sala de conferências e salas de reuni-
ões. Em geral, o custo de 9m2 de escritório fica em torno de US$ 800 a US$ 2.600 por
mês, dependendo da localização. Além disso, haverá os custos adicionais de aluguel de
telefone, fax e secretária-eletrônica.

Para as empresas brasileiras, os serviços de escritório oferecem a vantagem de
manter os custos baixos e permitir que as empresas trabalhem interligadas. Esse ponto
é bem ilustrado por uma delas:
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“Estamos localizados numa incubadora e uma vez por semana o centro orga-
niza um ‘seminário de marmitas’ (cada um traz seu almoço) sobre temas de interes-
se, como planos de saúde, planejamento fiscal, etc. Também há grande sinergia
entre as empresas da unidade.”

Escritório independenteEscritório independenteEscritório independenteEscritório independenteEscritório independente

Quando uma empresa passa a ter mais de dois ou três funcionários, os serviços de
escritório não são mais uma proposta viável e ela deve procurar ter um escritório próprio.

É importante escolher cuidadosamente a localização e considerar o tempo de
deslocamento dos principais funcionários. Um escritório independente,  de acordo com
o tamanho e a localização, exigirá um orçamento anual de no mínimo US$ 20 mil. A
importância da localização é bem ilustrada pela seguinte experiência de uma empresa:

“Cometemos o erro de abrir um escritório no prédio de um cliente. Achamos
ótima a oferta inicial, mas logo percebemos que não precisávamos estar tão perto
do cliente, e também nossos funcionários tinham de percorrer uma distância des-
necessária.”

O melhor conselho é escolher uma boa localização que seja razoavelmente atraen-
te, mesmo que se pague um pouco mais. Lembre-se, você está formando sua imagem.

III. A importância de observar as leis e regulamentos sobre impostos, tarifas eIII. A importância de observar as leis e regulamentos sobre impostos, tarifas eIII. A importância de observar as leis e regulamentos sobre impostos, tarifas eIII. A importância de observar as leis e regulamentos sobre impostos, tarifas eIII. A importância de observar as leis e regulamentos sobre impostos, tarifas e
licenças nos mercados-alvolicenças nos mercados-alvolicenças nos mercados-alvolicenças nos mercados-alvolicenças nos mercados-alvo

Ao fazer negócios no mercado-alvo, sua empresa estará sujeita às leis e regula-
mentos que afetam a condução do negócio. Esses regulamentos são impostos por leis
federais, estaduais e municipais. O mercado norte-americano, por exemplo, é altamen-
te regulamentado, e é melhor trabalhar conforme o sistema e suportar todas as dificul-
dades. As exigências anuais situam-se em torno das taxas de registro, preenchimento
do imposto de renda e exigências de auditoria. As devoluções do imposto de renda
devem ser requeridas ao serviço da Receita que atende à sua região. Os regulamentos
em geral são mais detalhados, a papelada é grande e o custo de abertura de uma
empresa nos Estados Unidos, por exemplo, é mais elevado que na Europa.

ImpostosImpostosImpostosImpostosImpostos

A tributação no exterior é um assunto complexo, e há necessidade de assessoria
profissional para um planejamento tributário eficiente. Se você estabelecer um escritó-
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rio, por exemplo, nos Estados Unidos, sua empresa estará sujeita à taxação sobre os
lucros. O imposto corporativo máximo hoje é de 34%. Além disso, os dividendos pagos
à matriz fora dos Estados Unidos estão sujeitos a 30% de imposto retido na fonte. Um
planejamento tributário cuidadoso geralmente consegue reduzir o valor total de sua
responsabilidade no imposto de renda. Além disso, o imposto estadual aplica uma
porcentagem menor, variando conforme o estado. Em alguns, como na Califórnia, o
sistema de imposto é calculado com base numa porcentagem da receita total da em-
presa multinacional, mesmo que a subsidiária local não dê lucro. Outros estados, como
New Hampshire, não cobram imposto de renda de pessoas jurídicas. Além disso, o
imposto sobre vendas é aplicado nos níveis estadual e local. Cabe a você provar que
não tem presença num determinado estado.

Situação bancária e de créditoSituação bancária e de créditoSituação bancária e de créditoSituação bancária e de créditoSituação bancária e de crédito

No caso de o mercado-alvo ser os Estados Unidos, todo indivíduo precisa de um
número da Seguridade Social para manter um registro financeiro. Este é obtido através
do formulário SS-5, “Requerimento de Número de Seguridade Social”.

 Esse requerimento deve ser apresentado juntamente com documento de identi-
dade e situação de imigração num dos vários escritórios da Administração da Seguridade
Social. Deve ser acompanhado de documentos de apoio, fornecidos por uma institui-
ção financeira dos Estados Unidos, declarando o motivo preciso pelo qual você  neces-
sita de um número da seguridade social.

Pode ser difícil para funcionários que mudam para os Estados Unidos conseguir
cartões de crédito e alugar carros. Nesse caso será preciso prestar assistência financeira a
seus funcionários. Esse é um dos custos ocultos mencionados por empresas brasileiras.

Em geral as empresas brasileiras descobriram que a inscrição na Seguridade
Social é bem simples. O melhor é se inscrever diretamente no escritório da
Seguridade Social nos Estados Unidos, em vez de na embaixada americana no país
de origem.

Devido à natureza complexa dos regulamentos e do volume da documenta-
ção, a maioria das empresas brasileiras terceirizou sua administração da empresa a
um especialista. Contadores e procuradores sediados nos mercados-alvo podem
ajudá-lo a se adaptar ao sistema. A maioria das empresas terceiriza a folha de paga-
mentos, pois não vale a pena enfrentar sua complexidade na própria casa. Toda a
folha de pagamentos pode ser cuidada por cerca de US$ 15 por funcionário/mês.



62 Exportação de software e serviços de Tecnologia da Informação - Conceitos Básicos

IVIVIVIVIV. P. P. P. P. Por que é importante usar uma assessoria especializada no mercado-alvoor que é importante usar uma assessoria especializada no mercado-alvoor que é importante usar uma assessoria especializada no mercado-alvoor que é importante usar uma assessoria especializada no mercado-alvoor que é importante usar uma assessoria especializada no mercado-alvo

Cada empresa necessitará de assessoria especializada, tanto em termos de
aconselhamento jurídico como contábil. É importante trabalhar com profissionais que
entendam a natureza da área de TI. Recomenda-se sempre ter orientação de um con-
tador tributário qualificado, um advogado e um contador financeiro, pois é essencial
conseguir a melhor orientação jurídica e financeira possível ao estabelecer presença nos
Estados Unidos.

De modo geral, as empresas brasileiras trabalham com um grande escritório
de contabilidade para o aconselhamento inicial sobre estruturação financeira e pla-
nejamento fiscal. Para os assuntos financeiros do dia-a-dia, uma empresa menor e
mais barata, com sede local, é mais adequada em termos de custo. O melhor é
pedir indicações de uma empresa como a sua e verificá-las cuidadosamente.

Para proteção da propriedade intelectualPara proteção da propriedade intelectualPara proteção da propriedade intelectualPara proteção da propriedade intelectualPara proteção da propriedade intelectual

Um consultor jurídico especializado assegurará que sua empresa esteja devida-
mente qualificada a operar, que as leis e regulamentos sejam cumpridos, que os con-
tratos de distribuição estejam bem redigidos e, o mais importante, que sua propriedade
intelectual esteja protegida.

Para empresas da área de Tecnologia da Informação, a propriedade intelectual é o
patrimônio mais valioso. Sob a lei federal e a lei estadual, os direitos de propriedade
intelectual podem ser protegidos como patentes, direitos autorais, marcas industriais e
comerciais ou segredos comerciais. Muitas vezes o software está sujeito a mais de
uma forma de proteção. Uma primeira etapa vital ao entrar no mercado internacional
é proteger sua tecnologia e seu empreendimento.

Para direitos autoraisPara direitos autoraisPara direitos autoraisPara direitos autoraisPara direitos autorais

O direito autoral de um software é o direito legal de controlar quem o copia .
Também rege quem pode vender as cópias ou preparar trabalhos com base nesse
software. A lei norte-americana oferece menos proteção aos “direitos morais” de um
autor, mas pode dar maior proteção à “aparência e sensação” do software. Para obter
direitos autorais , basta colocar seu programa em alguma forma tangível, como uma
impressão, um pen drive ou CD-ROM. Pela regra, o direito autoral (copyright) é garan-
tido automaticamente quando o programa é “criado”, e sob a lei de direitos autorais
dos Estados Unidos, por exemplo, a “criação” ocorre quando o programa é gravado de
forma concreta pela primeira vez. O registro no departamento de direitos autorais nos
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mercados-alvo, porém, é necessário a fim de entrar com uma ação legal para fazer
valer seu direito autoral e o registro anterior confere certas vantagens importantes em
caso de litígio. Você deve sempre ter um aviso sobre direitos autorais no software e na
documentação do computador mesmo antes da publicação. Estritamente falando, nos
Estados Unidos este aviso é dispensável mas é uma prática recomendável. Obter a
proteção de direito autoral pode custar cerca de US$ 500 por registro se você usar um
advogado. Se o fizer por conta própria, pode fazer um registro por US$ 20, mas através
de um advogado pode-se economizar tempo e esforço consideráveis.

Para marcas industriais e comerciaisPara marcas industriais e comerciaisPara marcas industriais e comerciaisPara marcas industriais e comerciaisPara marcas industriais e comerciais

Uma marca é usada num produto para identificar sua fonte ou origem. O fato de
sua marca estar registrada em seu próprio país não tem relevância em termos de pro-
teção nos outros mercados.

Faça o registro federal de suas marcas assim que  decidir entrar no mercado-alvo
selecionado. Embora não seja obrigatório, é uma boa idéia.

Sua marca deve ser usada com uma legenda de marca registrada. As marcas com
registro federal devem aparecer com o símbolo ®. A proteção à marca pode custar
entre US$ 3 mil e US$ 4 mil se não houver obstáculos. Obter a proteção de marca é
complicado. Você poderá realizar suas próprias pesquisas na Internet, mas não é uma
busca completa. É recomendável usar um bom advogado para executar uma pesquisa
mais ampla. O processo pode levar um ano ou mais.

Para segredos comerciaisPara segredos comerciaisPara segredos comerciaisPara segredos comerciaisPara segredos comerciais

Segredo comercial é a informação utilizada numa empresa, considerada confi-
dencial e que lhe proporciona uma vantagem em relação às concorrentes.

No ramo de software, existem geralmente dois ou três tipos de segredos comer-
ciais: informação tecnológica e de clientes; e outras informações comerciais. A prote-
ção do segredo comercial não é automática, não se pode requerer proteção do segredo
comercial e  este só existe se for protegido. Se você quiser possuir segredos comerciais,
precisa implementar medidas de segurança razoáveis para protegê-los. Quando se en-
tra no mercado internacional, é essencial usar rotineiramente contratos sobre revela-
ção de informação confidencial e a identificação de informações como confidenciais.
Além disso, todo contrato feito com distribuidores, revendedores e parceiros empresa-
riais deve possuir uma cláusula de confidenciabilidade.
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Para contratos internacionais de distribuiçãoPara contratos internacionais de distribuiçãoPara contratos internacionais de distribuiçãoPara contratos internacionais de distribuiçãoPara contratos internacionais de distribuição

Uma empresa que decide recrutar parceiros para os canais de comercialização deve
possuir uma política abrangente de contratos de distribuição. Sob o ângulo jurídico, um advo-
gado pode ajudá-lo a elaborar seu contrato de distribuição. Ao negociar o contrato de distri-
buição no mercado-alvo, sua empresa licencia direitos aos seus parceiros de canais comerci-
ais. Em troca, a empresa recebe uma parcela dos lucros ou uma quantidade fixa por cópia.

As empresas em fase inicial costumam considerar os direitos autorais e as
marcas registradas as formas mais eficazes de proteção. É importante aconselhar-
se com um perito legal sediado no mercado-alvo e que conheça o setor de Tecnologia
da Informação.

Existem muitas questões a negociar, incluindo:

 Âmbito da licença.

 Duração da licença.

 Cálculo de royalties.

 Pagamentos mínimos de royalties.

 Comunicação de vendas.

 Direitos de auditoria para verificação de royalties.

 Exigências de vendas mínimas e o que acontece se o mínimo não for atingido.

 Direitos do distribuidor sobre novos produtos e novas versões.

 Fornecimento de suporte técnico.

 Seu acesso à informação sobre clientes.

 Cláusulas de rescisão.

TTTTTerceirizaçãoerceirizaçãoerceirizaçãoerceirizaçãoerceirização

No contexto de uma entrada direta em um mercado, significa estabelecer um
posto avançado no mercado-alvo escolhido para oferecer serviços de terceirização de
desenvolvimento de soluções e aplicativos. Com o crescimento e a maturidade das
infra-estruturas de telecomunicações ao redor do mundo, entretanto, essa mesma fun-
ção pode ser oferecida da sua própria sede no seu próprio país, e nesse caso, transfor-
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mando a função de penetração de mercado em uma forma indireta.

A seguir, pontos importantes que você deve considerar para ter sucesso numa
estratégia de venda direta.

 A escolha da entidade comercial deve ser cuidadosamente considerada. As
principais opções são: sociedade anônima, sociedade por responsabilidade limitada ou
filial. A maioria das empresas brasileiras prefere constituir sociedade anônima.

 É essencial que você envie seu melhor funcionário para dirigir o mercado-alvo
escolhido. Isso requer uma dedicação total de gerenciamento de 18 meses a 2 anos
para pôr em funcionamento a empresa.

 Decida sobre a instalação mais adequada para o escritório; as opções incluem
trabalho em casa, serviços de escritórios ou um escritório próprio. Escolha a localização
cuidadosamente, não agarre a primeira oferta de um contato ou cliente.

 A tributação nos mercados-alvo normalmente é uma questão complexa.
É aconselhável conseguir a melhor assessoria possível de um consultor recomendado.

 Um advogado residente no mercado-alvo garantirá que você proteja sua pro-
priedade intelectual e tenha contratos de distribuição apropriados.

 Esteja ciente dos prazos. Levará de 18 meses a 2 anos para conquistar um
lugar no mercado. Isso tem implicações importantes em termos de comprometimento
gerencial e orçamentário.

Perguntas:Perguntas:Perguntas:Perguntas:Perguntas:

1.  O meu orçamento está balizado a partir das premissas geradas na etapa de quali-
ficação do mercado e usando dados estatísticos?

2.  Quais as características locais do mercado pretendido que preciso acrescentar no
modelo de orçamento a ser usado?

3.  O orçamento proposto já foi submetido a algum parceiro externo para que eu
possa validar a visão?

4.  Estamos preparados financeiramente em função do tempo de implementação e
retorno?

5.  Quanto pretendemos investir no custeio inicial?

6.  Os investimentos alocados irão suportar a estratégia da empresa por quanto tempo?
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A Empresa XYGEmpresa XYGEmpresa XYGEmpresa XYGEmpresa XYG, atuante na área de soluções para o setor de saúde, foi apresentada a

uma oportunidade de colocação da sua solução num hospital no mercado inglês. Essa oportu-

nidade surgiu de forma espontânea através de um médico residente brasileiro que, por ter

tido experiência prévia com a solução de gestão hospitalar no Brasil, indicou-a para o corpo

administrativo do hospital em Ipswich T Ipswich T Ipswich T Ipswich T Ipswich Town, Reino Unidoown, Reino Unidoown, Reino Unidoown, Reino Unidoown, Reino Unido.

A empresa estava concluindo a fase de localização da solução para a língua inglesa,

preparando-se para prospectar mercados internacionais. Entretanto, ela ainda não havia feito

nenhum estudo de mercado e não conhecia as características específicas de mercados distin-

tos. Ou seja, ela estava se preparando internamente, mas não havia iniciado os processos

externos, que envolvem pesquisa e estudo de mercado, desenvolvimento de um plano de

negócios e identificação de parceiros locais.

Mesmo assim, a empresa decidiu que iria aproveitar a oportunidade, pois achava que no

mínimo serviria de aprendizado para futuras possibilidades, enquanto ao mesmo tempo pode-

ria ajudar na visibilidade da empresa no mercado interno, já que  poderia divulgar que tinha

qualidade para atender mercados internacionais de alta competitividade.

Com isso, a empresa iniciou o seu processo de internacionalização sem ter feito primei-

ro um estudo de mercado para determinar as variáveis condicionantes e sem ter feito um

planejamento estratégico prévio.

A empresa então investiu grandes somas de dinheiro em viagens para o país de destino,

no caso a Inglaterra, somente para poder entender rapidamente quais seriam os pré-requisitos

específicos do projeto por achar que tinha grandes chances de viabilizar a oportunidade e

transformá-la em negócio efetivo.

Somente depois da quarta viagem e de muitas horas investidas por grande parte da sua

equipe de desenvolvimento, foi que o executivo descobriu que o que até então se apresentava

como oportunidade era o desenvolvimento de um protótipo personalizado da sua solução, adap-

tado às necessidades que o cliente tinha, e não uma oportunidade real de negócio, pois além da

sua empresa, havia mais três proponentes, todos europeus. Sendo que o fator mais crítico no

processo de decisão era a construção e apresentação de um protótipo, algo que a empresa XYG

não tinha experiência nem metodologia, quanto mais recursos financeiros para construir.

O aprendizado dessa empresa saiu bastante caro. Certamente mais caro do que se

tivesse seguido algumas linhas mestras básicas de planejamento, envolvendo pesquisa e estu-

do de mercado, em vez de simplesmente ter seguido em frente somente por que tinha sido

uma boa referência indicada por um médico.

Caso de EstudoCaso de EstudoCaso de EstudoCaso de EstudoCaso de Estudo
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O executivo dessa empresa foi  questionado posteriormente se caso  pudesse voltar

atrás, o que ele faria diferente. A sua resposta foi:

“- Além de não fazer mais nada sem ter estudado minuciosamente os mercados-alvo e

fazer um planejamento detalhado, eu melhoraria muito o processo interno de produção. Não

dá para ir para mercados competitivos sem ter uma certificação adequada e reconhecida por

esses mercados. No nosso caso, hoje somos certificados CMM2, e já estamos trabalhando

para o nível 3, enquanto a nossa meta é chegar no nível máximo, o nível 5, em  dois anos. A

qualidade na produção é imprescindível para qualquer produtora de software que deseja

seriamente penetrar novos mercados com sucesso.”

1.  Qual deve ser a primeira iniciativa de uma empresa que vislumbra a possibilidade
de exportar os seus produtos e serviços?

2.  Pode uma empresa realizar o esforço de exportar sem que tenha feito um planeja-
mento prévio e identificado de quais  os principais desafios para obter sucesso?

3.  Qual a importância de um planejamento financeiro para o projeto de exportação?

Questões para reflexãoQuestões para reflexãoQuestões para reflexãoQuestões para reflexãoQuestões para reflexão
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CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO O O O O 5. A ENTRADA VIA INDIRET5. A ENTRADA VIA INDIRET5. A ENTRADA VIA INDIRET5. A ENTRADA VIA INDIRET5. A ENTRADA VIA INDIRETAAAAA

Mostrar quais são as diferentes alternativas na escolha de penetração de merca-
do via indireta e quais  as questões importantes a serem consideradas na definição e
escolha dos canais que irão realizar os processos de prospecção, entrega e pós-venda.
Os principais tópicos abordados são:

I.  O caminho indireto como uma forma de baixo custo para se estabelecer nos mer-
cados-alvo

II.  Como definir a abordagem mais correta para o seu produto e seus objetivos de
mercado

III.  Como selecionar um representante/agente de vendas

IV.  Como selecionar um revendedor de valor agregado (VAR)

V.  Como selecionar um integrador de sistemas (SIs)

VI.  Como selecionar um distribuidor ou um distribuidor de valor agregado (VADs)

VII.  Como selecionar um fornecedor independente de software (ISVs)

VIII.  Fabricantes originais de equipamentos (OEMs)

IX.  Como selecionar os canais de varejo e catálogos

X. Terceirização

XI.  As principais premissas para se trabalhar com sucesso com o canal

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

I. O caminho indireto como uma forma de baixo custo para se estabelecerI. O caminho indireto como uma forma de baixo custo para se estabelecerI. O caminho indireto como uma forma de baixo custo para se estabelecerI. O caminho indireto como uma forma de baixo custo para se estabelecerI. O caminho indireto como uma forma de baixo custo para se estabelecer
nos mercados-alvonos mercados-alvonos mercados-alvonos mercados-alvonos mercados-alvo

A fim de vender produto ou serviço no mercado internacional você precisa identi-
ficar seus potenciais clientes no país escolhido. As empresas que iniciam suas ativida-
des de exportação geralmente começam testando o ambiente, vendendo através de
agentes, distribuidores, VARs, etc. Até mesmo empresas que estabelecem uma base
de vendas costumam complementar suas atividades comerciais nomeando terceiros
em determinadas regiões geográficas ou determinados segmentos do mercado. É ex-
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tremamente difícil uma empresa dar o salto para o mercado maior a partir de alguns
locais de referência. Uma empresa descreveu isso como o problema de “atravessar o
abismo”: você tem de usar eficazmente os canais para levar o produto da fase inicial de
adoção até o mercado de massa.

A próxima parte descreve as opções indiretas e observações das experiências de
empresas no desenvolvimento desses canais.

O panorama do canal de distribuição é rico e complexo. O sucesso de um produto
ou serviço, internacionalmente falando, e o crescimento de uma empresa, estão direta-
mente vinculados à escolha e ao apoio de um canal de distribuição apropriado.

A Figura 1 mostra os vários trajetos que um produto pode percorrer desde o
fornecedor do software até o usuário final.

Figura 1- Figura 1- Figura 1- Figura 1- Figura 1- Mapa de Canais de DistribuiçãoMapa de Canais de DistribuiçãoMapa de Canais de DistribuiçãoMapa de Canais de DistribuiçãoMapa de Canais de Distribuição
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Integradores de sistemaIntegradores de sistemaIntegradores de sistemaIntegradores de sistemaIntegradores de sistema
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Representantes /Representantes /Representantes /Representantes /Representantes /
Agentes de vendasAgentes de vendasAgentes de vendasAgentes de vendasAgentes de vendas
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II. Como definir a abordagem mais correta para o seu produto e seus objetivosII. Como definir a abordagem mais correta para o seu produto e seus objetivosII. Como definir a abordagem mais correta para o seu produto e seus objetivosII. Como definir a abordagem mais correta para o seu produto e seus objetivosII. Como definir a abordagem mais correta para o seu produto e seus objetivos
de mercadode mercadode mercadode mercadode mercado

Os principais canais de distribuição são os representantes de fabricantes/agentes
de vendas, revendedores de valor agregado (VARs), integradores de sistemas (SIs), dis-
tribuidores de valor agregado (VADs), distribuidores, fornecedores independentes de
software (ISVs), fabricantes originais de equipamentos (OEMs).

A ampliação do canal é um trabalho em tempo integral. A primeira etapa é iden-
tificar os parceiros apropriados. Identificar os parceiros em potencial é um processo
longo e difícil: grupos de usuários, catálogos de exposição e diretórios são um bom
ponto de partida. O próximo estágio é empreender um exercício de casamento para
determinar uma “sintonia”. Você então pode fazer o telemarketing a partir dessa lista
curta com o objetivo de assegurar uma reunião de vendas individual. O processo inteiro
pode levar qualquer coisa entre seis meses e dois anos e para a maioria das empresas é
uma atividade constante. Contratar bons parceiros nos canais não é uma garantia de
sucesso. Os parceiros de canal não criam demanda para o seu produto, simplesmente
satisfazem à demanda de mercado criada por seus próprios esforços. Os canais de
distribuição esperam que você gere o interesse pelo produto no mercado, estabeleça
uma imagem de empresa e gere possibilidades de vendas bem qualificadas. Eles tam-
bém esperam apoio, treinamento, tanto técnico quanto  em vendas, e mensagens bem
definidas para causar interesse  em seus clientes existentes.

A principal questão em que se deve  pensar ao escolher um parceiro de canal é:
“Como este parceiro pode me ajudar a ganhar mais dinheiro para nossa empresa e para
a empresa dele”?

As empresas brasileiras descobriram que escolher parceiros de canal era a
maior dificuldade isolada. Erros óbvios foram cometidos, segundo uma empresa:
“Demos exclusividade a um bando de técnicos como nós mesmos, e nada aconte-
ceu!” Outra empresa indicou um “amigo” sem considerar a cobertura de mercado
ou compatibilidade do produto. Escolher um parceiro de canal é um grande passo,
e é essencial uma pesquisa abrangente.

Veja a seguir uma tabela que pontua os quesitos ideais para seleção de um parcei-
ro de canal.
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III. Como selecionar um representante/agente de vendasIII. Como selecionar um representante/agente de vendasIII. Como selecionar um representante/agente de vendasIII. Como selecionar um representante/agente de vendasIII. Como selecionar um representante/agente de vendas

Os representantes e agentes de vendas dos fabricantes são indivíduos ou pequenas
empresas que atuam como representantes de vendas para uma empresa dentro de de-
terminada região geográfica. Muitos representantes preferem ter um território exclusivo.

Os representantes não entregam o software que vendem. Geralmente a empresa de
software despacha o produto diretamente ao cliente do representante, tratando de todas as
questões de faturamento e cobrança, prestando suporte técnico e fornecendo treinamento.

Representantes e agentes de vendas são contratados para trabalhar com produtos
que necessitam de poucas habilidades técnicas de vendas e pouco suporte antes ou
depois da venda. Considerando que representam uma gama de produtos, os represen-
tantes normalmente atendem aos pedidos de produtos feitos por clientes, em vez de
procurar novos clientes. Por esse motivo, os representantes de vendas gostam de tra-
balhar com produtos de preços relativamente altos, com grande margem de lucro,
adequados a nichos de mercado. Normalmente esses arranjos são estruturados de modo
que a venda do produto não seja finalizada até a aprovação da empresa. Você vai precisar
de um contrato escrito para estruturar seu relacionamento com um representante de
vendas. Muitas vezes eles são relativamente fáceis de recrutar, muitos são antigos funci-
onários de grandes companhias de software e conhecem contatos de vendas diretas em
determinados segmentos. Com freqüência, preferem receber uma pequena porcenta-
gem da receita que outros canais. As comissões variam entre 10% e 20%.

IVIVIVIVIV. Como selecionar um revendedor de valor agregado (V. Como selecionar um revendedor de valor agregado (V. Como selecionar um revendedor de valor agregado (V. Como selecionar um revendedor de valor agregado (V. Como selecionar um revendedor de valor agregado (VAR)AR)AR)AR)AR)

Os revendedores de valor agregado são empresas que reúnem produtos de hardware
e/ou software de vários fornecedores, reúnem esses produtos juntamente com seu pró-

Marketing e vendaMarketing e vendaMarketing e vendaMarketing e vendaMarketing e venda

Cobertura de mercado

Conhecimento do mercado

Contatos com clientes

Atividade de marketing

Qualidade da força de vendas

Retorno do mercado

MotivaçãoMotivaçãoMotivaçãoMotivaçãoMotivação

Entusiasmo pela empresa

Sede de sucesso

Planejamento operacional das empresas

Produtos e serviçosProdutos e serviçosProdutos e serviçosProdutos e serviçosProdutos e serviços

Produtos compatíveis

Sem produtos concorrentes

Conhecimento do produto

Serviços ao cliente

Política de estoque

RiscoRiscoRiscoRiscoRisco

Registro de acompanhamento

Situação financeira

Reputação
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prio software e serviços, criando uma solução especial para um cliente. Os VARs podem
ter alcance regional ou nacional, mas em geral se concentram em um ou mais mercados
bem definidos. Por exemplo, alguns VARs trabalham apenas com o setor de transportes,
outros apenas com o financeiro. São conhecidos pelos tipos de soluções especiais numa
série de setores. Por exemplo, VARs de Lotus Notes, VARs de Armazenamento de Dados,
VARs de Projeto de Base de Dados etc. Muitos VARs são pequenos: 86% têm vendas
inferiores a US$ 10 milhões, sendo que 50% ficam abaixo dos US$ 2,5 milhões.

O “valor agregado” proporcionado por esses revendedores vem sob a forma de
serviços de desenvolvimento personalizados, planejamento de sistemas e implementação
(geralmente em escala modesta, e não em escala empresarial), treinamento e suporte
técnico à linha de frente. Os VARs esperam suporte técnico detalhado, documentação
e treinamento por parte dos fornecedores de software, juntamente com um fluxo
constante de dicas de vendas.

Em geral  recebem descontos de  30%-50% sobre os preços de catálogo. Eles se
interessam por produtos de software em mercados novos e emergentes, onde existe
pouca concorrência. Nesse caso  são capazes de utilizar seu conhecimento e seus con-
tatos para introduzir novas tecnologias no mercado. As novas tecnologias também
oferecem ao VAR oportunidades de integração e personalização. A receita obtida com a
prestação de serviços pode ultrapassar a das vendas de produtos num fator de 5 para 10,
tornando os produtos personalizáveis especialmente interessantes para os VARs.

Os VARs são um valioso canal para produtos com finalidades especiais vendidos
em mercados verticais ou mercados definidos por títulos específicos de cargos. Eles
costumam representar produtos que necessitam de suporte para instalação ou
implementação e constante assistência técnica. Para vender no mercado externo atra-
vés de VARs você precisará construir uma rede de revendedores, um processo que
exige tempo e dinheiro. Será necessário encontrar os VARs que atuam no seu mercado
e convencê-los a comercializar seu software. Então eles precisarão de treinamento e
forte suporte técnico. É uma prática normal possuir um contrato de VAR em “formu-
lário-padrão” para definir suas relações com esses revendedores.

VVVVV. Como selecionar um integrador de sistemas (SIs). Como selecionar um integrador de sistemas (SIs). Como selecionar um integrador de sistemas (SIs). Como selecionar um integrador de sistemas (SIs). Como selecionar um integrador de sistemas (SIs)

Os integradores de sistemas são muito semelhantes aos VARs no sentido de que
proporcionam soluções que abrangem hardware e software de diversos fornecedores.
A principal diferença é que o trabalho dos integradores de sistemas inclui um compo-
nente mais estratégico ou de âmbito empresarial.
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Muitos integradores de sistemas são organizações internacionais com vendas que
ultrapassam US$ 1 bilhão. Nomes conhecidos como Arthur Andersen, EDS e CSC são
grandes integradores de sistemas. Os maiores integradores de sistemas podem esperar
descontos de até 80% sobre os preços de catálogo, mas geralmente movimentam um
volume de produtos muito maior que os VARs.

As introduções de novos produtos aos integradores de sistemas são difíceis devi-
do ao tamanho e à complexidade de sua organização. Em geral são necessários de 12
a 24 meses de trabalho para encontrar a pessoa que tomará a decisão no integrador de
sistemas, descobrir um projeto adequado à aplicação da tecnologia, completar uma
avaliação interna do produto e colocar o produto em condições de ser comprado num
único contrato. Questões de contrato e licenciamento também podem ser incrivel-
mente complexas e consumir um tempo maior.  Os integradores de sistemas são vali-
osos para vender produtos às empresas-alvo específicas que utilizam seus serviços.

VI. Como selecionar um distribuidor ou um distribuidor de valor agregado (VVI. Como selecionar um distribuidor ou um distribuidor de valor agregado (VVI. Como selecionar um distribuidor ou um distribuidor de valor agregado (VVI. Como selecionar um distribuidor ou um distribuidor de valor agregado (VVI. Como selecionar um distribuidor ou um distribuidor de valor agregado (VADs)ADs)ADs)ADs)ADs)

A função básica de um distribuidor é servir como um armazém e entregar o pro-
duto aos revendedores (por exemplo, VARs, VADs, varejistas, catálogos etc.). Alguns
grandes distribuidores fornecem e controlam o produto para grandes varejistas e
superlojas. Os grandes distribuidores recebem entre 200 e 400 novos produtos de
software por mês para análise. Muitos estimam que menos de 10% dos produtos
analisados possuem valor de mercado real. No final, considera-se que menos de 2%
dos produtos analisados pelos distribuidores têm demanda de mercado suficiente, apoi-
ada por orçamentos de marketing suficientemente grandes.

Os distribuidores procuram produtos com demanda comprovada, embalagem
que favoreça a compra por impulso no canal de varejo, orçamentos de marketing subs-
tanciais e estabilidade financeira. Os distribuidores esperam que os fornecedores provi-
denciem o custeio de publicidade em empresas, verbas para expansão de mercado,
proteção de preço e prazos de crédito de 60 a 90 dias. Os distribuidores esperam 50%-
60% de desconto sobre os preços de catálogo.

Os distribuidores são especialmente importantes para produtos com alto volume,
aplicativos comerciais de base ampla ou para consumidores finais, ou como uma fonte
de fornecimento para uma rede de revendedores.

Os VADs são um subconjunto do canal VAR e do canal de distribuidor. Alguns
VADs se especializam em fornecer produtos para o setor de varejo, além dos usuários
e compradores finais corporativos.
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Como distribuidores, os VADs estocarão e despacharão os produtos. O valor agre-
gado básico vem da consultoria pré-vendas, do treinamento pós-vendas e do forneci-
mento de suporte técnico aos usuários finais.

Um grande VAD pode pedir descontos no limite entre 60% e 70%, além de acor-
dos para programas de comercialização em empresas. Alguns aceitarão o produto em
lugar de pagamento em dinheiro pelos programas de comercialização.

Menores, com orientação mais vertical, os VADs podem negociar diretamente
com as empresas de software. As vendas através de VADs podem chegar a um ou dois
exemplares do produto. A maioria dos pequenos VADs tem receitas anuais abaixo de
US$ 1 milhão e trabalham com descontos entre 20% e 30%.

VII. Como selecionar um fornecedor Independente de VII. Como selecionar um fornecedor Independente de VII. Como selecionar um fornecedor Independente de VII. Como selecionar um fornecedor Independente de VII. Como selecionar um fornecedor Independente de softwaresoftwaresoftwaresoftwaresoftware (ISVs) (ISVs) (ISVs) (ISVs) (ISVs)

Os fornecedores independentes de software vêm se tornando um canal cada vez
mais importante para as pequenas empresas de software. Muitos ISVs são pressiona-
dos para desenvolver softwares cada vez mais ricos em recursos em prazos curtos, e
não têm disposição ou capacidade para expandir seus recursos de desenvolvimento
interno para acompanhar o ritmo das demandas do mercado.

Eles procuram outros fornecedores que ofereçam tecnologias importantes que se
tornam integradas aos produtos dos ISVs.

Os desenvolvedores de software utilizam os relacionamentos com ISVs de forma
muito semelhante à utilizada nos acordos com OEMs em indústrias fabricantes. Os
relacionamentos com ISVs normalmente envolvem algum tipo de pagamento adianta-
do (às vezes pelo trabalho de desenvolvimento ou integração) e um fluxo permanente
de royalties. As partes específicas do contrato são ditadas pelo tamanho do mercado,
facilidade de integração e preço de catálogo do produto.

VIII. Fabricantes originais de equipamentos (OEMs)VIII. Fabricantes originais de equipamentos (OEMs)VIII. Fabricantes originais de equipamentos (OEMs)VIII. Fabricantes originais de equipamentos (OEMs)VIII. Fabricantes originais de equipamentos (OEMs)

Os OEMs são empresas que incorporam ao seu próprio produto softwares fabri-
cados por empresas independentes. Considerando que as pressões competitivas obri-
gam os OEMs a desenvolver softwares cada vez mais ricos em recursos, muitos se
consideraram incapazes ou não tinham condições de ser auto-suficientes tecnicamen-
te. Assim, procuram empresas independentes para lhes fornecer tecnologias impor-
tantes, permitindo que seus produtos permaneçam competitivos. Para penetrar nesse
canal, uma empresa de software deve compreender profundamente a tecnologia e
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conseguir comunicar com eficácia os benefícios de um relacionamento conjunto. O
período para aceitação varia dependendo do OEM, da empresa de software e da
tecnologia. Em todos os casos os OEMs devem ser abordados com um compromisso
de longo prazo para a construção e manutenção de relacionamentos.

Antes da aceitação o produto será avaliado tanto pelo grupo de marketing quanto
pelo grupo técnico dos OEMs. Para a avaliação de marketing, a empresa de software
deve fornecer uma análise de mercado com informações sobre a concorrência e amos-
tras de material de marketing. A avaliação técnica observará a documentação técnica,
fará análises de produtos e afirmações técnicas, observará o suporte técnico e a estabi-
lidade e confiabilidade do código.

As taxas de royalties são negociadas individualmente com cada OEM e geralmente
são porcentagens muito baixas. Os fatores que têm impacto sobre a negociação incluem:

 Volume das vendas potenciais. Quanto maior o volume, menor o royalty.

 A duração do contrato. Quanto maior o prazo, menor a taxa de royalty.

 Pressões competitivas. Pressões de mercado podem obrigar o OEM a oferecer
royalties altos.

IX. Como selecionar os canais de varejo e catálogosIX. Como selecionar os canais de varejo e catálogosIX. Como selecionar os canais de varejo e catálogosIX. Como selecionar os canais de varejo e catálogosIX. Como selecionar os canais de varejo e catálogos

As lojas de varejo progrediram estavelmente em importância como canal. O canal
do varejo é basicamente composto de três tipos de lojas:

Comerciantes de produtos em massaComerciantes de produtos em massaComerciantes de produtos em massaComerciantes de produtos em massaComerciantes de produtos em massa

Os comerciantes de produtos em massa são mais importantes para produtos de
alto volume e baixo preço. A escolha do produto é baseada unicamente na demanda de
mercado. Quando o comerciante de produtos em massa decide vender um produto,
espera-se que o fornecedor de software empreenda atividades de marketing que ge-
rem movimentação e vendas. Se depois de 90 a 120 dias a venda do produto for
decepcionante, ele será abandonado. É necessário um excelente material mercadológico,
já que os comerciantes de produtos em massa contam com o pessoal de vendas com
menor competência tecnológica no setor.

Superlojas de computadoresSuperlojas de computadoresSuperlojas de computadoresSuperlojas de computadoresSuperlojas de computadores

As superlojas são o canal de crescimento mais rápido na América do Norte. As
superlojas típicas vendem entre 5 mil e 6 mil produtos e espera-se que gerem US$ 4
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milhões de receita anual por loja. O pessoal de vendas e, surpreendentemente, a maior
parte dos compradores, são tecnicamente capacitados. As superlojas tornaram-se o
canal de compra preferido de muitas pequenas e médias empresas para produtos que
vão de sistemas operacionais a softwares de apresentação. As superlojas, segundo
todas as previsões do setor, continuarão a ampliar sua participação no mercado global
de software. Alguns analistas acreditam que as redes se expandirão para vendas atra-
vés de catálogo ou telemarketing.

Superlojas de suprimentos para escritóriosSuperlojas de suprimentos para escritóriosSuperlojas de suprimentos para escritóriosSuperlojas de suprimentos para escritóriosSuperlojas de suprimentos para escritórios

As lojas de suprimentos para escritórios vêm aumentando muito suas ofertas de
software nos últimos anos. Uma loja normal vende entre 500 e 600 produtos para
computador (cerca de 35% de softwares), representando aproximadamente 15% de
sua receita. Muitos títulos de software são direcionados para aplicativos comerciais, de
produtividade ou financeiros.

As vendas de software por catálogo abrangem hoje toda a gama de produtos.
Existem catálogos especializados em ferramentas de desenvolvimento, softwares de
gerenciamento de redes e quase todo tipo de software imaginável para praticamente
todos os mercados verticais.

Os catálogos oferecem produtos de distribuidores ou diretamente das empresas de
software com descontos de 50% a 60%. Esses grandes descontos permitem oferecer
produtos abaixo do preço de tabela, os chamados “preços de rua”. Eles não correm
riscos. As empresas pagam (em dólares ou em produtos) pelo espaço publicitário no
catálogo. Um anúncio de ¼ de página geralmente custa entre US$ 5 mil e US$ 7,5 mil.
Muitas vezes as empresas de catálogos oferecem o envio de ofertas promocionais para
sua mala direta, ou combinando seu banco de clientes potenciais e o delas, por um custo
adicional. Algumas chegam a produzir e administrar toda uma campanha de mala direta.

Os catálogos são um canal de distribuição importante para uma ampla gama de
produtos. Obter espaço num catálogo é um assunto simples. Escolher o catálogo certo
é bem mais difícil. Deve-se tomar cuidado extremo para escolher um catálogo que
reflita o posicionamento de mercado da sua empresa.

X. TX. TX. TX. TX. Terceirizaçãoerceirizaçãoerceirizaçãoerceirizaçãoerceirização

Esta tem sido uma maneira crescente de entrada indireta em um mercado pelas
empresas brasileiras que vêm explorando a terceirização de parte ou de todo o desen-
volvimento de uma solução ou aplicativo a partir do Brasil, onde toda a coordenação de
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projeto, definição de escopo e atendimento ao cliente, é realizado por um parceiro
local, enquanto a produção e o desenvolvimento são realizados a partir do próprio
núcleo da empresa onde quer que esteja sediada.

Já existem também empresas brasileiras que estão terceirizando os seus projetos
“terceirizados” para outras regiões, para dessa forma serem mais competitivos.

XI. As principais premissas para se trabalhar com sucesso com o canalXI. As principais premissas para se trabalhar com sucesso com o canalXI. As principais premissas para se trabalhar com sucesso com o canalXI. As principais premissas para se trabalhar com sucesso com o canalXI. As principais premissas para se trabalhar com sucesso com o canal

AncoragemAncoragemAncoragemAncoragemAncoragem

Realizar a negociação com um OEM ou parceiro pode levar de três meses a três
anos. Um grande problema é que os funcionários de grandes organizações mudam de
emprego com freqüência e, portanto, as negociações ficam paralisadas e você precisa
recomeçar tudo. Uma forma de contornar isso é ancorar-se a uma parte da organiza-
ção que não seja mutável, por exemplo, a administração ou a fabricação. Dessa manei-
ra você sempre tem um elo permanente com a organização-alvo.

DependênciasDependênciasDependênciasDependênciasDependências

Não se torne dependente de qualquer canal, empresa ou pessoa isolada. Certifique-
se de que pode rescindir contratos e mudar de estratégia conforme seja mais apropriado.

Difusão do riscoDifusão do riscoDifusão do riscoDifusão do riscoDifusão do risco

Não coloque todos os seus ovos numa única cesta: certifique-se de que sua estra-
tégia de canal lhe dá uma amplitude de negócios vindos de diferentes fontes.

Construção paulatinaConstrução paulatinaConstrução paulatinaConstrução paulatinaConstrução paulatina

Construa seu negócio sobre uma série de blocos com base numa fundação sólida.
Não tenha pressa, lembre-se de que você está construindo um futuro.

Evite a exclusividadeEvite a exclusividadeEvite a exclusividadeEvite a exclusividadeEvite a exclusividade

Muitos parceiros de canal procuram obter licença exclusiva. Se um parceiro exclusivo
fracassar na comercialização de seu produto, as vendas sofrerão as conseqüências. Por outro
lado, às vezes é necessário conceder uma licença exclusiva para dar ao parceiro o incentivo de
que ele precisa para comercializar vigorosamente um produto.  Muitas vezes os acordos são
limitados em tempo ou âmbito. A melhor regra básica é evitar a exclusividade, mas se você
não tiver outra alternativa vincule-a ao desempenho e limite seu período de tempo.
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FacetimeFacetimeFacetimeFacetimeFacetime

Você não pode assinar um contrato com um parceiro e ir embora. Como disse uma
empresa, é necessário “ficar de frente para eles”, o que os americanos chamam de facetime.
Você precisa conviver com eles, visitar os clientes  e trabalhar com eles, pelo tempo que
seja necessário para deixá-los tão à vontade com o produto quanto você.

Os principais pontos a considerar na comercialização de seu produto ou serviço
através de um canal são os seguintes:

 O sucesso de um produto ou serviço está diretamente vinculado à escolha e ao
apoio de um canal de distribuição apropriado.

 Os principais canais de distribuição incluem representantes dos fabricantes,
VARs, integradores de iistemas, distribuidores de valor agregado, distribuidores, forne-
cedores independentes de software, OEMs, lojas de varejo e catálogos.

 De maneira geral os parceiros de canal não criam demanda para seu produto.

 Simplesmente, satisfazem à demanda de mercado criada pelos seus próprios
esforços.

 Identifique e defina os melhores parceiros disponíveis, levando em conta seu
mercado-alvo e financiamento. É melhor evitar pessoas que você já conhece.

 Lembre-se de que pode levar 12 meses ou mais para gerar qualquer receita a
partir do ponto em que o potencial parceiro é identificado.

 As principais lições a se aprender são: desenvolver um elo permanente com os
clientes-alvo, evitar dependências, evitar exclusividade e não colocar todos os seus ovos
numa única cesta.

 Uma vez que encontre o parceiro, você deve trabalhar com ele pelo tempo que
for necessário até que ele fique tão familiarizado com o produto quanto você.

AçãoAçãoAçãoAçãoAção

Apresentação

Avaliação do produto

Desenvolvimento e integração

Vendas

PrazoPrazoPrazoPrazoPrazo

1-3 meses

2-4 meses

3-6 meses

12 meses ou +

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

Pedido para avaliação

Qualificação do produto

Contrato de sociedade

Início de royalties

Escala de TEscala de TEscala de TEscala de TEscala de Tempo para Construir Relacionamentos com Canaisempo para Construir Relacionamentos com Canaisempo para Construir Relacionamentos com Canaisempo para Construir Relacionamentos com Canaisempo para Construir Relacionamentos com Canais
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Este é o caso de uma empresa que desenvolve games para celulares, e que, por atuar

num nicho de mercado muito específico, tem características e possibilidade de atuar em

outros mercados muito distintos e próprios.

Atualmente, os mercados mais promissores para o seu produto já são bastante conheci-

dos, os asiáticos, pois são eles que culturalmente já criaram uma grande massa crítica de

consumidores, e que ao mesmo tempo, têm sistemas de distribuição próprios através das

operadoras de celulares.

Portanto, o seu desafio não estava no modelo de negócio e na estratégia de distribuição,

e sim na atratividade dos seus jogos criados para aquelas culturas e consumidores e na sua

capacidade de criação e renovação do estoque de jogos, já que existe um quesito de

perecibilidade dos mesmos.

Essa empresa descobriu rapidamente que para divulgar bastava seguir os passos das suas

concorrentes locais. Mas para isso, ela precisava estar presente mais tempo nesses mercados.

Isso requeria muito investimento em viagens  que consumiam bastante tempo,  pois a distân-

cia a ser percorrida era grande.

Nesse momento, apesar de a empresa achar que não precisava de planejamento deta-

lhado com previsões orçamentárias  etc., ela descobriu que não tinha feito uma previsão

financeira para tratar do investimento em viagens e hospedagem dos profissionais que esta-

vam alocados  para fazer a prospecção no mercado.

Segundo um dos executivos da empresa,  esse foi um dos primeiros aprendizados.Por

mais que se tenha um caminho muito claro de penetração no mercado devido à especificidade

do produto e do modelo de distribuição, não se pode prescindir de  um planejamento

detalhado,caso contrário, certamente se acabará gastando muito mais do que o previsto.

A empresa, em determinado momento, acabou sem fôlego financeiro para dar suporte

à prospecção, e quase perdeu todo o investimento inicial feito. A sua sorte é que também por

causa disso, ela se viu obrigada a buscar alternativas, e  acabou encontrando um representante

local que exigiu um investimento muito menor de deslocamento dos executivos do Brasil.

Caso de EstudoCaso de EstudoCaso de EstudoCaso de EstudoCaso de Estudo
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Questões para reflexãoQuestões para reflexãoQuestões para reflexãoQuestões para reflexãoQuestões para reflexão

1. Qual a importância de se conhecer as características culturais de um mercado
no desenvolvimento de um produto ou serviço?

2.  Como a empresa deve resolver a questão cultural no seu desenvolvimento e
conseguir produzir produtos atraentes para os mercados-alvo?
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CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULOOOOO 6. 6. 6. 6. 6. COMO DESENVOLCOMO DESENVOLCOMO DESENVOLCOMO DESENVOLCOMO DESENVOLVER UMA ESTRAVER UMA ESTRAVER UMA ESTRAVER UMA ESTRAVER UMA ESTRATÉGIATÉGIATÉGIATÉGIATÉGIA
DEDEDEDEDE MARKETING MARKETING MARKETING MARKETING MARKETING COM SUCESSO COM SUCESSO COM SUCESSO COM SUCESSO COM SUCESSO

I. A importância de um plano estratégico de I. A importância de um plano estratégico de I. A importância de um plano estratégico de I. A importância de um plano estratégico de I. A importância de um plano estratégico de marketingmarketingmarketingmarketingmarketing

Ao formular sua estratégia de marketing, as perguntas-chave que se deve fazer são:

 Meu produto ou serviço exige uma presença de vendas direta, ou posso vendê-
lo através de um canal?

 Se usar canais indiretos, como farei o canal trabalhar para mim e de quantos
níveis de canais preciso?

 Que nível de suporte local é necessário?

 Em que segmento geográfico ou de mercado me concentrarei inicialmente?

 Que outras empresas de software são semelhantes à minha e que posso fazer
para aprender com elas?

Você deve ser muito claro em sua mensagem de venda e muito concentrado em
suas atividades promocionais. Programas promocionais eficientes ajudarão seu esforço
de vendas diretas, aumentando a consciência sobre sua empresa e seus produtos ou
serviços. Esses programas também proporcionarão novas possibilidades de vendas para
seus canais. As técnicas utilizadas em programas promocionais são: propaganda, ex-
posições, marketing direto (tanto mala direta quanto telemarketing), promoções,
marketing por canal e relações públicas. As pequenas empresas precisam gastar valo-
res proporcionalmente maiores para se sobressairem acima do nível de ruído desse
grande mercado. Para ter qualquer impacto você deve estar preparado para alocar
mais de 40% de seu orçamento total para marketing e promoção.

Demonstrar a importância de se ter um plano de marketing bem estruturado,
contendo objetivos claros, com metas e indicadores bem definidos e alinhados com
os resultados almejados. A comunicação para mercado e a percepção de valor criada
pelo cliente é um dos fatores mais críticos de sucesso em mercados altamente com-
petitivos. O principal tópico abordado é “A importância de um plano estratégico de
marketing”.

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo
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A promoção no canal é uma questão de educação, treinamento e fornecimento aos
parceiros dos instrumentos necessários para vender seu produto. As empresas devem
suprir todos os parceiros de canal com informações claras sobre a empresa, o produto,
formação de preço e informações técnicas. Esse material deve ser complementado por
estratégias de vendas recomendadas, estratégias para lidar com recusas, posicionamento
competitivo, notícias de jornais etc. Em muitos casos, as empresas de software devem
realizar treinamentos de vendas on-site e visitas conjuntas aos clientes.

Suas operações no mercado selecionado deverão ter a aparência do próprioSuas operações no mercado selecionado deverão ter a aparência do próprioSuas operações no mercado selecionado deverão ter a aparência do próprioSuas operações no mercado selecionado deverão ter a aparência do próprioSuas operações no mercado selecionado deverão ter a aparência do próprio
mercado.mercado.mercado.mercado.mercado. A diferença de fusos horários terá grande impacto sobre sua organização. Quando
os clientes telefonam, esperam conversar com você no horário próprio deles.

É muito importante ter conhecimento sobre qual é a expectativa do mercado-alvo:

 A forma de abordagem que deve estar alinhada à prática local;

 O modelo de negócio que o potencial cliente está acostumado;

 E também ter a capacidade de expandir e oferecer um diferencial que seja
percebido como um valor adicional importante.

Novamente, a identificação desse diferencial ou diferenciais, advém do processo de
inteligência competitiva e da pesquisa. Já sabemos, que tal qual na arte da guerra,  quanto
mais soubermos sobre os nossos inimigos (leia-se concorrentes), melhor chances tere-
mos de neutralizá-los.

Propaganda e relações públicasPropaganda e relações públicasPropaganda e relações públicasPropaganda e relações públicasPropaganda e relações públicas

As oportunidades de propaganda são abundantes na América do Norte. O
Almanaque da Indústria de Computador de 1994-1995 relaciona 1.076 publicações
que cobrem apenas o mercado de TI. Somando-se as publicações empresa-a-empresa,
os resultados crescem significativamente. À medida que a propaganda pela Internet se
torna corriqueira, as possibilidades passam a ser ilimitadas.

As taxas de propaganda variam de US$ 50 mil para uma inserção de página inteira
a quatro cores numa grande revista, como por exemplo, a PC Week (circulação
1.100.000), até algumas centenas de dólares para uma inserção semelhante num bole-
tim dirigido ao setor. A propaganda é cara, mas permite um controle completo das
mensagens de marketing. A propaganda deve ser vista basicamente como um meio de
promover a imagem da empresa e as ofertas globais de produtos e, secundariamente,
como um mecanismo de geração de oportunidades de vendas. Infelizmente, os anún-
cios têm uma credibilidade muito baixa no mercado.
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As relações públicas, especialmente resenhas na imprensa, têm mais credibilidade
no mercado. A atividade de relações públicas é a única maneira eficiente em termos de
custo para uma empresa emergente tornar-se conhecida no mercado. O vasto conjun-
to de redatores, editores, revisores, resenhistas e gurus da imprensa comercial na área
da indústria de software detém uma enorme influência sobre o mercado. Ignorá-los e
a suas opiniões pode ser um erro fatal. Diferentemente da publicidade, as resenhas e
relatórios da imprensa transmitem alta credibilidade, mas, infelizmente, oferecem pou-
co controle sobre a mensagem e seu conteúdo. Conseqüentemente, toda a estratégia
de relações públicas deve ser bem pensada e controlada. Recomenda-se que você tra-
balhe com pequenas agências especializadas em relações públicas. As associações de
software, ABT e outras empresas no mercado são uma boa fonte de recomendações.

Uma empresa brasileira envolvida em serviços voltados para o setor corporativo
inicialmente gastou uma soma modesta em relações públicas e publicidade. Não
viram resultados palpáveis da iniciativa. Tomou a decisão de parar de gastar dinhei-
ro em relações públicas e recrutar mais pessoal de vendas e investir mais em fecha-
mento de vendas, enfocando clientes dirigidos. Quando os principais locais de re-
ferência estavam marcados iniciou um programa dirigido de relações públicas, que
gerou resultados positivos.

Outra empresa, com um produto de valor baixo indicou uma agência de rela-
ções públicas numa base mensal limitada. Isso se mostrou ineficaz, porque a agên-
cia não era especializada em TI e o orçamento era pequeno demais para que a
agência realmente se empenhasse.

As seguintes diretrizes ajudarão a fazer uma campanha de relações públicas fun-
cionar para você:

 Identifique uma pequena agência especializada de relações públicas para a
qual sua conta seja importante.

 Estipule uma verba de pelo menos US$ 5 mil por mês.

 Verifique quem seus concorrentes ou empresas semelhantes usam para rela-
ções públicas.

 Seja paciente; relações públicas são como um conta-gotas, você tem  de
continuar a alimentá-los. Leva tempo até que você veja algum retorno pelo seu investi-
mento.
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Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing diretodiretodiretodiretodireto

Tanto a mala direta quanto o telemarketing oferecem oportunidades sem prece-
dentes para atingir mercados altamente específicos por custos muito razoáveis. Os
resultados do marketing direto são mensuráveis e previsíveis.

As técnicas de marketing direto, telemarketing, fax e suporte técnico via Internet
tornaram secundária a localização física dos clientes para um mercado-alvo bem iden-
tificado.

Os fornecedores de software se saem melhor quando selecionam nichos de mer-
cado-alvo que compartilham um conjunto de necessidades comuns e que possuem
uma rede de comunicações ativa entre eles, melhorando as vendas por indicação. En-
contrar potenciais compradores e qualificar oportunidades de vendas, também são
otimizados quando um perfil claro da empresa cliente, suas aplicações, a pessoa que
toma a decisão de compra e das preferências econômicas e comerciais, todos são
elementos conhecidos. Um mercado-alvo definido de maneira menos ampla também
significa que se podem projetar mensagens de marketing altamente personalizadas e
materiais colaterais eficientes. Hoje, considera-se que as técnicas de marketing direto
podem ser eficazes para produtos com preços até US$ 50 mil. Algumas empresas de
marketing direto também podem oferecer um serviço de complementação e tornar-se
um canal por conta própria.

Corretores de listas para mala direta ou contato são abundantes, e os critérios de
seleção podem ser extremamente específicos. Os custos variam de US$ 50 até US$
200 por mil nomes. Os custos de produção e envio geralmente podem ser mantidos
abaixo de US$ 1 por unidade.

1.1.1.1.1.     Os custos de telemarketing variam amplamente, dependendo do nível de sofis-
ticação do script, do nível de qualificação do cliente a ser sondado e do número
de ligações feitas. Podem-se conseguir programas com ligação por hora ou por
preço fixo, através de vários especialistas em telemarketing. Os custos por hora
variam de US$ 35 a US$ 55/hora. As taxas de instalação para scripts e registro
de dados vão de US$ 1 mil a US$ 5 mil, dependendo da complexidade. As em-
presas de telemarketing geralmente podem tentar de 15 a 18 ligações por hora,
uma taxa de conexão de 25% a 40% é considerada padrão. Os mecanismos de
resposta apropriados, cartões de resposta comercial (BRC), números 0800, nú-
meros de fax, e-mail etc. são essenciais para o sucesso de qualquer campanha
de marketing direto. Também é importante oferecer uma garantia de devolução
do dinheiro.
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 A taxa de acerto do telemarketing feito com profissionais técnicos ocupados é
muito baixa. Levantamentos do setor mostram que as ligações feitas aos gerentes
MIS (Sistema de Informação Gerencial) resultam em uma taxa de conexão de 3% a
5%. O marketing direto para esse grupo requer mensagens bem pensadas. A expe-
riência de uma empresa ilustra claramente esse ponto:

“Identificamos uma empresa de telemarketing para nossa primeira campanha.
Dissemos a eles para tentar um determinado setor, mas não tínhamos nomes de
contato. Esperávamos que eles nos dessem isso. Os resultados foram muito baixos.
Então localizamos uma pequena empresa especializada em telemarketing, cujo prin-
cipal negócio eram as vendas por telefone. Demos-lhes nossa base de dados e cuida-
mos para que eles conhecessem bem o produto. De 800 nomes conseguimos 100
indicações, das quais 20 eram boas.”

Para fazer o marketing direto funcionar para você, considere o seguinte:

 Identifique uma empresa especializada em marketing direto.

 Se você não tiver uma boa base de dados, compre uma.

 Um bom modelo de funcionamento é desenvolver uma lista atualizada de
perspectivas, enviar uma mala direta para esse grupo e acompanhar através do
telemarketing.

 Verifique o script com antecedência até que esteja satisfeito de que estejam
absolutamente familiarizados com seu produto ou serviço.

 Considere a propriedade de usar o marketing direto como um canal, além de
seu papel como gerador de oportunidades.

Feiras comerciaisFeiras comerciaisFeiras comerciaisFeiras comerciaisFeiras comerciais

Realizam-se cerca de 30 mil feiras comerciais anualmente nos Estados Unidos, no
Canadá e na Europa, desde pequenas conferências de indústria ou nichos específicos,
atraindo mil participantes, até eventos de maior porte como a Cebit, que atrai aproxi-
madamente 200 mil pessoas a Hannover. Com um orçamento normal de pelo menos
US$ 20 mil por feira, é muito importante escolher o local certo para expor.

O maior não é necessariamente o melhor. As pequenas empresas tendem a ficar
perdidas em grandes feiras como a Cebit. Às vezes uma pequena empresa vai às gran-
des exposições, reúne 2 mil “indicações de vendas” e passam-se  seis meses de follow-
up para se descobrir que a maioria das indicações estava mais interessada em brindes
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promocionais do que em comprar o produto. Feiras como a Softworld, uma mostra de
TI que se realiza no Canadá a cada  dois anos, é um evento particularmente bom para
identificar parceiros.

A solução simples de reduzir a lista de feiras possíveis para uma empresa significa
combinar o perfil do participante da feira com o mercado-alvo para o seu produto.
Converse com os expositores de anos anteriores, visite a feira antes de participar ou
obtenha informações dos gurus do setor e através da imprensa antes de se comprome-
ter com o evento. Localizar catálogos de feiras junto aos órgãos de turismo local pode
ser um bom início para conhecer as feiras e datas e fazer uma seleção prévia.     A Media
Map produz anualmente um “Relatório de Feiras Comerciais” com informações com-
pletas de todos os eventos na área de TI nos Estados Unidos.

Exposições de mercados de nicho, mais especializadas, são mais eficazes. Ven-
das em seminários, em conjunto com um parceiro de canal, também podem dar
resultados. Alternativamente, algumas empresas alugam um salão de hotel no local
adequado e fazem sua própria exposição, visando seus alvos-chave. É importante
fazer os preparativos com antecedência e estar extremamente focalizado quando
expuser ou visitar uma feira.

Pontos de referênciaPontos de referênciaPontos de referênciaPontos de referênciaPontos de referência

No início, os pontos de referência podem ser um dos melhores veículos promocionais.
Os primeiros usuários de uma nova tecnologia querem que os outros sigam o exemplo, e
geralmente ficam contentes em ajudar a vender seu produto.

Uma empresa brasileira usou seus pontos de referência iniciais incentivando-os
a visitar clientes na Argentina e no Chile, em vez de fazê-los viajar ao Brasil. A lição
é: mantenha seus usuários contentes; eles podem ajudar a fechar outras vendas.

InternetInternetInternetInternetInternet

Muitas empresas de software estão usando a Internet para se promover. Os clien-
tes potenciais, embora possam não ler o correio, vão navegar pela Internet em busca
de informações sobre um produto. Muitas empresas brasileiras que vendem em outros
mercados têm uma versão do seu site na língua nativa daquele mercado que oferece
informações sobre a empresa e os produtos e serviços oferecidos. Por enquanto ainda
não a utilizam como um veículo de vendas em grande escala, o que é uma falha estra-
tégica. Geralmente, os clientes podem fazer consultas via e-mail e podem descarregar
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cópias de avaliação. A Web pode e deve ser usada como um catalisador de vendas e de
formação de opinião dos clientes. Está disponível, a custo irrisório, 24 horas por dia o
que permite consultas de empresas de outros fusos horários sem complicações. É fun-
damental oferecer uma experiência rica ao potencial cliente, o que significa um web
site funcional, bem projetado e esteticamente adequado. É um cartão de visitas e trans-
mite ao visitante uma idéia da empresa e dos produtos. Se o web site estiver mal
traduzido, a mensagem será  de pouco caso para com os clientes. Se for amador, essa
será a mensagem recebida pelo visitante quanto ao produto.

Comunicações corporativasComunicações corporativasComunicações corporativasComunicações corporativasComunicações corporativas

Sejam quais forem os métodos que você adote para se promover no mercado-alvo
escolhido, deve acionar os mecanismos apropriados de resposta para se comunicar com
seus potenciais clientes, sócios e profissionais de sua empresa. Esses mecanismos incluem:

 Número de discagem gratuita. Seu cliente potencial pode não saber como
fazer uma ligação internacional ou pode não ter verba para isso. Atualmente, há inú-
meras opções inclusive para aquisição de números telefônicos locais (nos países-alvo)
através de operadoras de VoIP.

 E-mail. Este é importante ao se trabalhar em diferentes fusos horários, para
suporte técnico e comunicação entre seu pessoal no Brasil e nos mercados escolhidos.

 Brochuras no idioma do local com uma mensagem de conteúdo claro.

 Web site devidamente traduzido, esteticamente e funcionalmente adequado,
com informações básicas e avançadas das ofertas da empresa, depoimentos de clientes,
whitepapers sobre a tecnologia, demonstrações, informações sobre a empresa e de con-
tato etc. Uma presença marcante na Internet não é um plus, é simplesmente o normal.

Os principais pontos em relação à promoção são:Os principais pontos em relação à promoção são:Os principais pontos em relação à promoção são:Os principais pontos em relação à promoção são:Os principais pontos em relação à promoção são:

 O mercado internacional é muito disputado, e você deve ser muito claro em
sua mensagem de venda e muito direcionado nas atividades promocionais.

 Prepare-se para gastar mais de 40% do seu orçamento total com marketing e vendas.

 As campanhas publicitárias devem ser planejadas muito cuidadosamente, pois
os anúncios têm pouca credibilidade no mercado.

 É aconselhável trabalhar com uma empresa especializada em relações públicas
e alocar uma verba mensal de pelo menos US$ 5 mil.
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 Uma campanha de marketing direto atingirá maiores resultados se você tiver
uma lista atualizada de clientes potenciais, nos quais você se concentra inicialmente
através de mala direta e com acompanhamento por telemarketing.

 As associações de software e grupos de usuários podem ser uma maneira
eficiente de identificar potenciais clientes e parceiros.

 Os pontos de referência podem ser um dos melhores veículos promocionais nos
primeiros tempos. Mantenha seus clientes felizes e eles poderão fechar outras vendas.

 A maioria das empresas possui uma página na Internet fornecendo informa-
ções sobre a empresa e seus produtos.

 As comunicações corporativas devem ter uma aparência do local, incluindo
números de telefone de discagem gratuita, e-mail e correio por voz.

Perguntas:Perguntas:Perguntas:Perguntas:Perguntas:

1.  Qual a característica principal que minha empresa deve ter no mercado interna-
cional?

2.  Quais as  três principais características que os clientes do mercado-alvo têm e
que são fatores críticos de sucesso?

3.  Quais as empresas locais concorrentes que atendem essas  três características
principais?

4.  Qual seria um valor hoje não proposto para esse mercado que os potenciais
clientes podem considerar como um valor importante?

5.  Qual seria uma característica importante para os clientes do mercado pretendido
que hoje a sua empresa não possui?

6.  Quais são os valores predominantes que os clientes desse mercado-alvo procu-
ram quando  adquirem uma solução semelhante a sua empresa?

7.  Quais os canais de comunicação mais usados pelos concorrentes para vender
para o mesmo público que você deseja atingir?

8.  Quais são as coisas que os clientes para os quais deseja vender a sua solução mais
irão levar em consideração antes de adquiri-la?

9. Quais são as oportunidades de mercado nos diferentes segmentos que a sua
solução atende?
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10.  Quais são as características em comum que os clientes dos diversos segmentos
do mercado em que você está têm?

11.  Quais os segmentos que estão passando por um período de expansão maior
que os demais?

Caso de EstudoCaso de EstudoCaso de EstudoCaso de EstudoCaso de Estudo

Esta é uma empresa que desenvolve um aplicativo para gerenciar projetos de pintura de

interiores. A solução permite que você digitalize um espaço interno qualquer de uma casa, e

experimente diversas combinações de cores até encontrar a tonalidade e combinações que

deseja. Depois disso, emite um relatório com a codificação das cores (por fabricante) que devem

ser encomendadas para realizar a pintura. Uma solução muito boa para os arquitetos e decoradores,

pois através da mesma, podem simular diversas combinações para os clientes antes de compro-

meter recursos humanos e financeiros.

Esta empresa, motivada por entender que possuía uma solução inovadora, associou-se ao

projeto do Softex, para que pudesse então explorar o potencial de exportação da sua solução.

A fim de determinar o possível potencial da solução no mercado norte-americano, e coletar

informações a respeito das tendências de consumo dos clientes desse mercado, a empresa resol-

veu participar dos eventos agendados pelo Softex com um pavilhão brasileiro de software.

Um dos principais eventos focados pelo Softex era um dos maiores eventos do mercado

norte-americano e com visibilidade mundial, a Comdex. E foi nesse evento então, que essa

empresa do Paraná fez a sua estréia. Ela se preparou para ter acesso aos potenciais consumidores

da sua solução e desenvolveu um protótipo (demonstração) para ser usado no evento e dessa

forma poder coletar informações valiosas dos consumidores.

A Comdex, na realidade um acrônimo que significa COMPUTER DEALERS EXHIBITION, era

um evento voltado para canais (distribuidores e revendas) e considerado um dos principais

portões de entrada para o mercado norte-americano. Com mais de 200 mil visitantes, o público

presente, na sua grande maioria, representava alguma forma de canal de escoamento de produ-

to e não, na verdade, o consumidor final, fosse ele corporativo ou simplesmente um usuário.

Contudo, mesmo tendo se preparado adequadamente para fazer uma coleta de informa-

ções para realizar o seu estudo de mercado, e dessa forma conhecer melhor as tendências e

características locais, a empresa não obteve sucesso, pois o público presente não tinha o perfil

adequado, e porque  sua solução  era específica de um nicho de atuação, poucas pessoas se

interessaram em conhecê-la. Ou seja, o público-alvo não havia sido corretamente identificado

para que a coleta de informações almejada tivesse a representatividade necessária.
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Essa empresa, eventualmente descobriu que, para fazer uma coleta com propriedade,

em que a amostra teria relevância e significado, ela precisaria identificar eventos focados na

vertical onde a sua solução se encaixava, ou seja, eventos de arquitetura e paisagismo.

Questões para reflexãoQuestões para reflexãoQuestões para reflexãoQuestões para reflexãoQuestões para reflexão

1.  Qual deve ser a primeira definição para decidir qual o tipo de evento que deve
ser priorizado para ter sucesso em fazer contatos com potenciais compradores?

2.  O fato de um evento ser um dos principais no mercado faz com que ele
automaticamente seja adequado para a sua necessidade?
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CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO 7.O 7.O 7.O 7.O 7. COMO SE PREPCOMO SE PREPCOMO SE PREPCOMO SE PREPCOMO SE PREPARAR PARAR PARAR PARAR PARAR PARA EXPLARA EXPLARA EXPLARA EXPLARA EXPLORAR OPORTUNIDADESORAR OPORTUNIDADESORAR OPORTUNIDADESORAR OPORTUNIDADESORAR OPORTUNIDADES
DE INVESTIMENTO E ACESSO A FINANCIAMENTOSDE INVESTIMENTO E ACESSO A FINANCIAMENTOSDE INVESTIMENTO E ACESSO A FINANCIAMENTOSDE INVESTIMENTO E ACESSO A FINANCIAMENTOSDE INVESTIMENTO E ACESSO A FINANCIAMENTOS

Este capítulo apresenta a descrição de alguns dos tipos e fontes mais comuns de
financiamento disponíveis para que as empresas brasileiras desenvolvam seus proje-
tos de exportação de software, direta ou indiretamente, além de programas de apoio.

Os tópicos que serão abordados neste capítulo são:

I.  Custos do ingresso

II.  Opções de financiamento

III.  Quais as perguntas básicas que devem ser feitas, após a decisão de financiar o
desenvolvimento de software usando fontes de capital de risco?

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

Existem alguns fatores que influenciam na escolha do nível e do tipo de financia-
mento que se deve buscar para que as empresas brasileiras estabeleçam e desenvol-
vam uma base nos mercados-alvo escolhidos:

 A estratégia de marketing e de vendas.

 O período de tempo para o qual será necessário o financiamento.

 O custo de opções alternativas.

 A situação financeira atual da empresa.

I. Custos do ingressoI. Custos do ingressoI. Custos do ingressoI. Custos do ingressoI. Custos do ingresso

Os custos associados ao ingresso nos mercados-alvo escolhidos podem ser expressi-
vos. É necessário planejar cuidadosamente em termos de custeio e financiamento do pro-
jeto. Inicialmente, não se pode esquecer que o investimento é de longo prazo. Os retornos
somente deverão começar a surgir somente após um ano do start do empreendimento
(como visto no capítulo 1), após seleção e capacitação de canais, ciclo de venda e início do
faturamento. Isso, sem contar o trabalho interno anterior de moldar a empresa para ter
mentalidade e comportamento global e de adaptação do software ao mercado-alvo.

É possível que a via indireta possa exigir um investimento de capital para cobrir a
identificação de parceiros, viagens, feiras comerciais etc. A abordagem direta, com seu
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grande investimento em pessoal e escritórios, poderá demandar um investimento mai-
or, dependendo do tamanho e da natureza da estrutura desejada. Esse orçamento
normalmente é distribuído num período de dois a três anos. O Apêndice 3 discrimina
em itens os principais custos de entrada em um mercado que se devem considerar ao
preparar seu orçamento. Você também deve calcular os custos de pré-lançamento,
assim como o custo permanente ligado à manutenção de presença no mercado, ou
seja, telefone, fax e o custo do sistema interno de TI.

II.  Opções de financiamentoII.  Opções de financiamentoII.  Opções de financiamentoII.  Opções de financiamentoII.  Opções de financiamento

As principais opções de financiamento para uma empresa brasileira são:

A.A.A.A.A. Reservas internas, empréstimos e concessões.

B.B.B.B.B. Participação em forma de capital de risco.

Empresas de crescimento pequeno a médio podem financiar sua expansão atra-
vés da opção A, mas as empresas de grande crescimento precisarão de uma injeção de
dinheiro maior, como na opção B. Essa decisão terá enormes implicações para a em-
presa em geral.

Atualmente, há algumas oportunidades de financiamento para empresas brasilei-
ras de software, sendo que há uma especificamente voltada para a exportação, e ou-
tras com propostas genéricas. Há inclusive a oportunidade de aportes de agências de
fomento do governo a fundo perdido, em diversas modalidades.

O Apêndice 4 sobre linhas de crédito e apoios detalha as diversas formas disponí-
veis. Aqui, discutiremos com mais atenção as ações diretamente vinculadas à exporta-
ção ou que possam beneficiar indiretamente as mesmas.

Prosoft - BNDESProsoft - BNDESProsoft - BNDESProsoft - BNDESProsoft - BNDES

O Programa para o Desenvolvimento da Indústria Nacional de Software e Serviços
Correlatos (Prosoft) é uma linha de financiamento criada para estimular a competitividade
da indústria brasileira de software em nível internacional. O programa inicialmente foi
projetado para operar até 2004, tendo sido renovada por mais  três anos, tendo valida-
de então até julho de 2007. O BNDES já se pronunciou favorável  à implantação de uma
terceira etapa a partir dessa data.

Através do apoio a investimentos em desenvolvimento, localização e comercialização
de produtos, o Prosoft visa  à consolidação do setor de software brasileiro e  à estimulação
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da exportação. Na configuração atual, em consonância com a  Política Industrial Tecnológica
e de Comércio Exterior brasileira (Pitce), ele é dividido em três subprogramas:

 Prosoft-empresaProsoft-empresaProsoft-empresaProsoft-empresaProsoft-empresa: financiamento para investimentos e planos de negócios de
empresas nacionais produtoras de software e serviços correlatos.

 Prosoft-comercializaçãoProsoft-comercializaçãoProsoft-comercializaçãoProsoft-comercializaçãoProsoft-comercialização: financiamento para aquisição, no mercado interno,
de softwares e serviços correlatos desenvolvidos no Brasil.

 Prosoft-exportaçãoProsoft-exportaçãoProsoft-exportaçãoProsoft-exportaçãoProsoft-exportação: financiamento à exportação de softwares e serviços correlatos
desenvolvidos no país, por meio de operações de pré-embarque e pós-embarque.

O Prosoft-exportação funciona na forma de apoio indireto (por meio de instituições
financeiras credenciadas) para empresas que desejam exportar software e serviços desen-
volvidos no Brasil. O modelo desse subprograma é o Exim, também do BNDES, de acordo
com as operações de pré-embarque (financiamento da produção nacional de bens a serem
exportados em embarques específicos) e de pós-embarque (financiamento da comercialização
de bens e serviços nacionais no exterior, através de refinanciamento ao exportador, ou atra-
vés da modalidade buyer’s credit). O foco do BNDES-exim é o financiamento com custos
e prazos diferenciados à produção de bens e serviços de maior valor agregado, permitindo
sua inserção em mercados internacionais altamente competitivos. Os instrumentos de ga-
rantia utilizados são os mesmos oferecidos pelas agências de crédito à exportação, mas o
Exim também oferece um fundo de aval para facilitar o acesso às micro, pequenas e médias
empresas e um seguro de crédito para cobrir riscos comerciais.

Para pleitear apoio do Prosoft-exportação inicialmente a empresa deve encaminhar
consulta ao BNDES para enquadramento do pedido. Na modalidade Pré-embarque, o BNDES
participa com até 100% do valor da exportação (excluídos a comissão do agente comercial
e outros pré-pagamentos), a um custo de TJLP mais 1% a 2% ao ano (a.a.) como remune-
ração do BNDES e até 4% a.a. como remuneração do agente financeiro. O prazo do em-
préstimo é de 18 a 30 meses e as garantias são negociadas caso a caso com o agente
financeiro, podendo-se lançar mão de um fundo de aval para cobertura parcial. Essa moda-
lidade visa ao financiamento da produção, oferecendo um prazo de até 360 dias desde a
contratação até o “embarque”. A proposta é oferecer capital de giro para financiar a expor-
tação, cobrindo despesas no Brasil e oferecendo garantias ao exportador. Essa modalidade
é dividida em linhas específicas para atender a modelos diferentes de operações.

Na modalidade Pós-embarque, o BNDES também participa com até 100% do valor
da exportação, com aplicação da taxa Libor pelo período do financiamento mais remunera-
ção a definir durante a análise do pedido. Os prazos também são definidos durante a aná-
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lise. Deverão ser aplicadas garantias sobre os títulos de crédito, por aval ou fiança bancária
de instituições credenciadas. As cartas de crédito deverão ser emitidas por instituições fi-
nanceiras admitidas pelo BNDES. Essa modalidade apóia a comercialização externa de
software e a prestação de serviços no exterior e tem um perfil de longo prazo (até 10 anos),
sendo que as garantias podem ser oferecidas pelo exportador ou pelo importador.

Infelizmente, muito poucas operações foram realizadas no âmbito do Prosoft-exporta-
ção desde sua criação (2004). Em 2006, somente  uma operação foi concluída e  uma estava
em análise, segundo informações do BNDES. Essa pouca movimentação prejudica uma ava-
liação mais profunda das possibilidades da modalidade e não permite atestar sua viabilidade
para pequenas empresas, a grande maioria do setor. O BNDES, entretanto, se mostra dispos-
to a continuar apoiando essa modalidade, o que significa que é uma opção a ser considerada,
por ser praticamente a única oferta específica para apoio à exportação de software.

O sub-programa Prosoft-empresa também pode ser empregado para apoiar a con-
solidação de processos de internacionalização da empresa, financiando planos de negóci-
os, modernização e qualificação das empresas. Esse subprograma é operado em conjun-
to com a Sociedade Softex, que avalia preliminarmente os planos de negócio submetidos,
e permite financiar o desenvolvimento de software em si, além de capacitação gerencial
e tecnológica, comercialização, internacionalização (acumulação local e exportação) e
reestruturação societária (somente para empresas brasileiras sob controle nacional), em
operações diretas com valores a partir de R$ 400 mil, sem teto. A participação do BNDES
chega a 85% dos itens financiáveis (equipamentos, P&D, certificação, marketing,
comercialização, capital de giro, fomento à exportação e reestruturação financeira e
societária) com encargos de TJLP mais 1% a 3% a.a., contando com garantias simplificadas
(para até R$6 milhões bastam garantias pessoais dos sócios controladores). Opcionalmente,
essa operação pode ser realizada através de aporte de capital com aquisição de participa-
ção societária por parte do BNDES de até 40% do capital social total.

Em 2006, foram realizadas 44 operações (e outras 17 estavam em análise)
totalizando mais de 225 milhões de reais. Dentro de nosso contexto, essa modalidade
é adequada para o processo de pré-exportação, em que a empresa está se preparando
internamente para internacionalizar-se: reavaliação de processos internos, busca de canais
no exterior, internacionalização do software, capacitação de pessoal.

Pró-inovacão – FinepPró-inovacão – FinepPró-inovacão – FinepPró-inovacão – FinepPró-inovacão – Finep

A Finep oferece uma linha de financiamento muito interessante, com encargos
tão decrescentes quanto mais critérios sejam atendidos pelo projeto: projeto de P&D,
vinculação à Pitce, inovação, parcerias com universidades, contratação de mestres e
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doutores e outros. Os encargos podem variar de TJLP+5% a.a. (taxa cheia) até redução
de 10 pontos percentuais na taxa cheia. O projeto deve ter prazo de execução de até 2
anos, e há uma carência de até 36 meses e prazo de até 120 meses (incluída a carência)
para quitação. O apoio é exclusivo para as fases anteriores à produção e comercialização
(ou seja, P,D&I), mas envolve a possibilidade de financiar a equipe, a contratação de
pesquisadores, aquisição de material de consumo, insumos, máquinas e equipamentos
e outras despesas relacionadas à P,D&I. A Finep cobre até 90% do valor do projeto, mas
exige garantias reais variadas (como aval pessoal e fiança bancária, hipoteca, bloqueio
de recebíveis etc.).

Pode ser considerada uma opção interessante por empresas que tenham como
oferecer as garantias, em especial em momentos em que a TJLP se encontra em níveis
baixos (de janeiro a junho de 2007 está em 6,5% a.a.) e o projeto atende a diversos dos
quesitos de desconto, podendo chegar a taxas extremamente atrativas.

Juro Zero – FinepJuro Zero – FinepJuro Zero – FinepJuro Zero – FinepJuro Zero – Finep

Com empréstimos sem juros e pagamento dividido em 100 (cem) parcelas, o
Programa Juro Zero oferece condições únicas para o financiamento de micro e peque-
nas empresas(MPEs) inovadoras, com uma redução drástica de burocracia. É um expe-
rimento único da Finep em descentralizar oportunidades e viabilizar o financiamento
para empresas baseadas na economia do conhecimento. As MPEs do setor de software
sempre têm dificuldades em obter crédito especialmente pela carência de ativos reais
que ofereçam as garantias materiais exigidas pelos agentes financeiros. São empresas
baseadas em capital intelectual e não se valem de grandes instalações e equipamentos
caros para executar suas atividades. A compreensão dessa situação fez a Finep criar
esse programa, inicialmente com um orçamento modesto. Neste momento, há  cinco
agentes locais credenciados para executar o programa (Porto Digital (PE), Fiemg (MG),
Fiepr (PR), Fapesb (BA) e Acate (SC), com datas limites para submissão de propostas.

Dirigido a empresas inovadoras com faturamento anual de até R$ 10,5 milhões, o
Programa Juro Zero oferece financiamentos que variam de R$ 100 mil a R$ 900 mil,
corrigidos apenas pelo índice da inflação - Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA). Não há carência, e o empresário começa a pagar no mês seguinte à liberação do
empréstimo. No quesito garantias, a fórmula é a seguinte: os sócios afiançam 20% do
total liberado, há um percentual de 3% do valor concedido destinado a um fundo de
reserva descontado antecipadamente que corresponderá a 30% do total e os 50%
restantes serão garantidos pelo Fundo de Garantia ao Crédito criado pelos agentes
locais.
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A aprovação do crédito também está condicionada à inovação da proposta e o valor
concedido está limitado a 30% da receita operacional bruta da empresa no ano fiscal
anterior ao pedido. O projeto ou plano de negócio da empresa deverá ser executado em
18 meses a partir da concessão do crédito.

Essa modalidade é interessante por atender a um segmento geralmente excluído
dos programas de financiamento. Entretanto, os recursos destinados (R$20 milhões)
nesse momento, se mostraram acanhados para atender às demandas do setor.

Rhae e Rhae-Inovação – CNPqRhae e Rhae-Inovação – CNPqRhae e Rhae-Inovação – CNPqRhae e Rhae-Inovação – CNPqRhae e Rhae-Inovação – CNPq

O Programa de Capacitação de Recursos Humanos para Atividades Estratégicas
em apoio à Inovação Tecnológica do CNPq apóia, com recursos não-reembolsáveis,
projetos para capacitação de recursos humanos vinculados à pesquisa tecnológica, ao
desenvolvimento de processos produtivos e aos serviços tecnológicos e de gestão. A
idéia é viabilizar a ampliação da capacidade técnica-científica das empresas, melhorar a
competitividade através do incremento da qualidade e produtividade e do aumento da
capacidade inovadora das empresas, valorizando a interação das empresas com univer-
sidades e centros de pesquisa. São potenciais clientes os projetos com tecnologias avan-
çadas e portadoras de futuro (especialmente biotecnologia, informática e materiais
especiais) e que tragam inovação, difusão e modernização tecnológica, como a intro-
dução de novas tecnologias de produtos e processo na cadeia produtiva.

O programa é genérico, mas dá margem a projetos que vêm ao encontro dos interes-
ses das empresas de software que se preparam para exportar: capacitação de pessoal,
introdução de novos processos no dia-a-dia da empresa (internacionalização e localização,
por exemplo) e incorporação de pessoal capacitado por tempo limitado através de bolsas de
desenvolvimento tecnológico de vários níveis (graduação e pós-graduação). Em 2006, fo-
ram aplicados R$5,4 milhões em 41 empresas, boa parte delas do setor de software.

O programa é operacionalizado por meio de editais/chamadas públicas apresenta-
dos periodicamente pelo CNPq e aberto à participação por empresas e instituições de
ciência e tecnologia. O Rhae é uma oportunidade excelente para as empresas disporem
de recursos para readequação de seus processos internos, para contratação temporária
de especialistas e consultores e para reforçar a equipe em momentos de maior demanda.

Subvencão – FinepSubvencão – FinepSubvencão – FinepSubvencão – FinepSubvencão – Finep

Uma modalidade nova de apoio às empresas inovadoras é a subvenção econômi-
ca, criada a partir da Lei de Inovação, e faz parte de um conjunto de novos mecanismos



97Exportação de software e serviços de Tecnologia da Informação - Conceitos Básicos

de política científica-tecnológica para promover a competitividade das empresas nacionais.
O objetivo é fomentar, no cerne das empresas, a pesquisa e o desenvolvimento de proces-
sos e produtos inovadores no país, ao mesmo tempo que reduz o risco para as empresas
através do compartilhamento dos custos. As despesas apoiáveis através dos editais/chama-
das públicas de subvenção econômica às empresas são aquelas com pessoal, material de
consumo, serviços de terceiros, patenteamento e obras destinadas ao desenvolvimento do
projeto. Há necessidade de aporte de contrapartida por parte da empresa (conforme o
porte e a localização física da sede), mas não de reembolso dos valores. A contrapartida
deve ser economicamente mensurável, mas também pode ser objeto de financiamento
pela própria Finep (reembolsável), dentro dos programas oferecidos.

Da mesma forma que os editais Rhae, esses editais são excelentes oportunidades
para as empresas investirem nas mudanças organizacionais e especialmente na qualifica-
ção de seus produtos e processos com vistas à internacionalização.

OutrosOutrosOutrosOutrosOutros

Há diversos outros mecanismos oferecidos por agências de fomento nacionais para
que as empresas possam financiar suas atividades. Os citados acima são os que mais se
enquadram nas possibilidades e necessidades do setor de software e em especial daque-
les que estão prospectando o mercado externo. O anexo citado oferece uma visão mais
aprofundada das ações acima e apresenta outras modalidades de apoio disponíveis.

III.III.III.III.III.          Quais as perguntas básicas que devem ser feitas, após a decisão de financiarQuais as perguntas básicas que devem ser feitas, após a decisão de financiarQuais as perguntas básicas que devem ser feitas, após a decisão de financiarQuais as perguntas básicas que devem ser feitas, após a decisão de financiarQuais as perguntas básicas que devem ser feitas, após a decisão de financiar
o desenvolvimento de o desenvolvimento de o desenvolvimento de o desenvolvimento de o desenvolvimento de softwaresoftwaresoftwaresoftwaresoftware usando fontes de capital de risco? usando fontes de capital de risco? usando fontes de capital de risco? usando fontes de capital de risco? usando fontes de capital de risco?

 Você está disposto a abrir mão de uma parte da empresa em troca do investimento?

 Você pode dedicar de dois a três meses do seu tempo para levantar fundos?

 Você procurará fontes de capital de risco tanto nos mercados-alvo quanto no Brasil?

 Você tem um sólido projeto empresarial demonstrando que existe demanda no
mercado. Sua abordagem está planejada?

 Você pode provar que possui uma vantagem competitiva exclusiva em um nicho
de mercado?

Lembre-se que os investidores de risco querem pelo menos 20% de retorno sobre
o investimento. O que mais os assusta são empresas que não possuem enfoque de
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atividade e que têm expectativas irreais. Um investidor quer respostas para esse tipo de
pergunta: “Qual o volume?”, “Qual o prazo”, “Quanto?” e “Como pode dar certo?”
Você deve ser capaz de responder a essas e outras perguntas.

De maneira geral, o investimento de risco ocorre em etapas:

Início Início Início Início Início (primeira rodada) – de US$ 500 mil a US$ 3 milhões, dedicados a criar um
protótipo e a comprovar que a tecnologia funciona – de alto risco e incomum no
contexto brasileiro.

Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento (segunda rodada) – de US$ 500 mil a US$ 5 milhões, para
testar os produtos junto aos consumidores e para preparar a fabricação em grande
escala – também incomum no contexto brasileiro.

Expansão Expansão Expansão Expansão Expansão (terceira rodada) – de US$ 500 mil a US$ 5 milhões para o capital de
giro necessário para dar suporte às vendas e à pesquisa e desenvolvimento.

MezaninoMezaninoMezaninoMezaninoMezanino (último capital antes de lançar ações) – de US$ 2 milhões a US$ 5 milhões.

As empresas brasileiras geralmente precisam se apoiar em empréstimos e concessões
para conseguir entrar no estágio expansionista, e então procuram um investidor para ex-
pandir o capital de giro. O estágio de mezanino geralmente recebe o apoio dos grupos
originais de risco, juntamente com novos participantes. Nesse estágio, as ações ficam mais
caras, porque existe menor risco e já se conhece melhor o potencial da empresa.

 Tenha uma mensagem clara.

 Seja claro quanto aos motivos de você precisar de investimento e a forma
como o gastará.

 Prepare um plano comercial bem elaborado.

 Considere um mecanismo de saída.

 Esteja preparado para apresentar uma avaliação realista da empresa.

 Esteja preparado para negociar e compreender os interesses dos investidores.

 Seja paciente e persistente.

Lembre-se: dinheiro não garante sucesso. Todo o dinheiro do mundo não produzi-
rá uma empresa bem-sucedida. Você tem de possuir o produto ou serviço certos, a
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estratégia certa, a administração certa, os recursos financeiros certos e a execução
certa. Em média leva de 5 a 7 anos entre a criação de uma empresa e a recuperação do
investimento. Durante esse período, a administração e os investidores devem controlar
constantemente as atividades e revisar os planos a fim de garantir que os objetivos
sejam atingidos.

Os pontos importantes em relação ao financiamento são:

 Os custos associados à entrada nos mercados-alvo podem ser muito altos. O
melhor conselho é que você avalie seus custos e então os dobre. O período de tempo
para ter vendas asseguradas pode variar de seis meses a dois anos, dependendo do
tempo de prospecção de vendas e o tempo necessário para desenvolver o canal.

 Empresas de baixo ou médio crescimento podem financiar sua entrada com
base em reservas bancárias, empréstimos ou concessões.

 Empresas de alto crescimento necessitarão de capital de risco. Lembre-se de
que os concorrentes baseados nos mercados escolhidos contarão com o financiamen-
to de capital de risco desde o princípio.

 O capital de risco pode ser levantado nos mercados-alvo ou no Brasil. Existem hoje
vários fundos de investimento nesse país que procuram ativamente o setor de software.

 Um plano de marketing bem estruturado, identificando uma nítida vantagem
competitiva, fortalecerá sua posição ao negociar com potenciais investidores.

 Durante o período de investimento você deve monitorar constantemente as
atividades e revisar os planos para garantir que as metas sejam atingidas.
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CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO 8O 8O 8O 8O 8. VIAGENS EMPRESARIAIS AO EXTERIOR. VIAGENS EMPRESARIAIS AO EXTERIOR. VIAGENS EMPRESARIAIS AO EXTERIOR. VIAGENS EMPRESARIAIS AO EXTERIOR. VIAGENS EMPRESARIAIS AO EXTERIOR

Demonstrar como é importante internalizar, por meio de toda a sua atuação
nos mercados selecionados, a compreensão dos aspectos culturais e como estes
influenciam o ambiente de negócios. Como é importante preparar bem sempre
as suas viagens aos mercados escolhidos e ser percebido como uma empresa
local.  O ponto central deste capítulo é “Prepare-se para criar um intercâmbio
cultural permanente”.

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

I.I.I.I.I.          Prepare-se para criar um intercâmbio cultural permanentePrepare-se para criar um intercâmbio cultural permanentePrepare-se para criar um intercâmbio cultural permanentePrepare-se para criar um intercâmbio cultural permanentePrepare-se para criar um intercâmbio cultural permanente

O primeiro passo é buscar o maior número de informações culturais e sobre como
os hábitos locais influenciam a maneira de conduzir negócios no país de destino. Isso
pode ser feito através dos consulados  na sua cidade ou cidade mais próxima, pela própria
Internet e, principalmente, conversando com outras pessoas que já estiveram no país que
se quer visitar. Saber qual é o comportamento esperado pelos seus interlocutores.

“No Japão não se pode falar de negócios imediatamente no primeiro encontro, e
talvez não se fale nem no segundo ou no terceiro. O japonês valoriza muito o contato
e conhecimento das pessoas com as quais pretende realizar negócios, e não avança em
qualquer negociação até que esteja confortável com o provável parceiro e entenda
que existam pontos de vista gerais em comum a respeito de valores de vida”.

O segundo passo é a obtenção da documentação necessária para a viagem. É impor-
tante destacar que se deve solicitar o tipo de documentação e vistos que permitam  condu-
zir negócios no país para o qual se está viajando.  Pode-se passar pelo constrangimento de
não poder realizar negócios no país de destino  por não se estar autorizado para tal.

“Cometemos o erro de solicitar visto de turista para a China achando que era
desnecessário informar que estaríamos fazendo visitas de negócios e o nosso anfi-
trião se recusou a seguir em frente com o nosso plano, pois não queria constranger
os parceiros locais”.

É imprescindível planejar o itinerário cuidadosamente, uma vez que quando estamos
em viagem, o tempo é sempre bastante limitado e a quantidade de tarefas  é sempre
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grande. Portanto, buscar o maior número de informações sobre o itinerário e todos os
trajetos que serão feitos é muito importante. Saber para todos os trajetos planejados,
quais são as opções de transporte também é essencial,caso haja  problemas e imprevis-
tos e se precise usar  outro meio de transporte. Na Europa, a malha ferroviária e rodo-
viária são excelentes e podem ser uma alternativa de deslocamento em caso de algum
imprevisto com o deslocamento aéreo.

Fazer um check list para todas as reuniões e encontros empresariais é muito im-
portante para se ser produtivo e obter resultados. Antecipar uma pauta de itens com
todos os seus interlocutores programados irá facilitar e aperfeiçoar o tempo das discus-
sões. Quando fizer a pauta para cada reunião, pense nos seus objetivos e quais seriam
os “produtos finais” que, se alcançados, determinariam o sucesso da reunião.

É necessário também conhecer antecipadamente os objetivos dos seus interlocutores
para cada reunião programada. Portanto, quando estiver elaborando a pauta, programe
submetê-la  aos participantes, fazendo um convite para que  cada um pontue os itens
que também gostaria de discutir. Dessa forma, você também poderá antecipar quais são
os objetivos dos seus interlocutores e estar preparado para endereçá-los.

Normalmente a embaixada brasileira possui um setor comercial (Secom) que está
habilitado a prestar assistência comercial às empresas brasileiras procurando fazer ne-
gócios nos respectivos países de representação. Ele também é uma excelente fonte
para descobrir sobre os aspectos culturais relativos ao ambiente de negócios, e mais:
tem a possibilidade de buscar maneiras de promover e facilitar encontros de negócios
com potenciais parceiros locais que já têm alguma espécie de relação comercial com o
Brasil.

“Enquanto estávamos em Londres participando de uma feira comercial, um
dos adidos comerciais da embaixada brasileira nos visitou no nosso stand, conver-
sou com as empresas presentes e coletou informações sobre os seus objetivos
enquanto em Londres. No dia seguinte ele retornou com um plano contendo uma
série de alternativas e oportunidades para as empresas brasileiras explorarem”.

No caso acima descrito, as empresas na realidade tiveram sorte de o adido comer-
cial ter tido disponibilidade de tempo naquela ocasião em específico. Mas não é sempre
que isso acontece. Portanto, é importante fazer esse tipo de contato com antecedên-
cia. Os setores comerciais das embaixadas brasileiras estão cada vez mais bem apare-
lhadas para atender às demandas das empresas  e de as auxiliar no que for preciso nos
respectivos mercados.



102 Exportação de software e serviços de Tecnologia da Informação - Conceitos Básicos

Questões para reflexãoQuestões para reflexãoQuestões para reflexãoQuestões para reflexãoQuestões para reflexão

1.  Quais são as fontes governamentais que devo acessar para obter maiores infor-
mações a respeito de potenciais parceiros e/ou clientes?

2.  De que forma as diferenças culturais podem afetar o resultado de um negócio?

3.  Como devo planejar o meu itinerário de viagem?

4.  Como devo propor a minha pauta? Quais os itens que devem constar?

5.  Qual seria a fonte brasileira local que posso acessar no mercado que pretendo
investir?
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CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULOOOOO 9. 9. 9. 9. 9.     VENDAS NO EXTERIOR E PÓS-VENDAS NO EXTERIOR E PÓS-VENDAS NO EXTERIOR E PÓS-VENDAS NO EXTERIOR E PÓS-VENDAS NO EXTERIOR E PÓS-VENDASVENDASVENDASVENDASVENDAS

Demonstrar a necessidade de estar de prontidão para responder às demandas.
A velocidade do mercado é cada vez mais impactante e isso vale para todas as empre-
sas de qualquer região do planeta. Portanto, rapidez de resposta, boas práticas comer-
ciais e uma estratégia de pós-vendas são vitais para construir um relacionamento co-
mercial duradouro. Os tópicos abordados neste capítulo são:

I.  Como responder a solicitações e obter mais informações sobre potenciais clientes

II.  Melhores práticas em negócios internacionais

III.  Construindo um relacionamento comercial positivo através de uma estratégia de
pós-vendas

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

I. Como responder a solicitações e obter mais informações sobre potenciaisI. Como responder a solicitações e obter mais informações sobre potenciaisI. Como responder a solicitações e obter mais informações sobre potenciaisI. Como responder a solicitações e obter mais informações sobre potenciaisI. Como responder a solicitações e obter mais informações sobre potenciais
clientesclientesclientesclientesclientes

O mercado nos últimos anos vem vivendo uma efervescência cada vez maior,  em
que uma das principais dinâmicas influenciando o ambiente de negócios é a velocidade
de resposta. Com isso, sempre que se recebe uma demanda ou solicitação de um
potencial cliente, é extremamente importante  contatar o cliente avisando que recebeu
a comunicação a respeito da solicitação feita e oferecer um prazo para a resposta.

Caso isto não seja feito, corre-se o risco de o potencial cliente procurar outra alterna-
tiva, pois ele provavelmente também está sob a “batuta do tempo”.

Outro fator importante é buscar informações sobre os potenciais clientes que
estão demandando alguma ação. Uma forma de buscar essas informações é visitar o
web site  e procurar por empresas clientes e fornecedoras com as quais  eles se comu-
nicam, para obter maiores informações e ter certeza que se está lidando com uma
entidade idônea.

Uma alternativa de buscar informações é através das associações comerciais das
localidades nas quais esses potenciais clientes se encontram. Com a Internet, esse con-
tato é bem mais fácil. Outra maneira de contatar é através do setor comercial do país
do potencial cliente no Brasil. Eles têm diversas fontes de informações bastante úteis.
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II. Melhores práticas em negócios internacionaisII. Melhores práticas em negócios internacionaisII. Melhores práticas em negócios internacionaisII. Melhores práticas em negócios internacionaisII. Melhores práticas em negócios internacionais

Tudo o que foi apresentado e discutido até agora faz parte de um conjunto de
melhores práticas em negócios internacionais. Mas nunca é demais relembrar: primeiro,
e isso vale tanto para os negócios internacionais como para os nacionais, são as práticas
de gestão uníssonas com o sistema no qual estamos inseridos, em que o objetivo final é
o lucro. Isso também considera a onda cada vez mais crescente das empresas de busca-
rem ser socialmente responsáveis, zelando pelo bem-estar e o crescimento dos seus
colaboradores, enquanto ao mesmo tempo procuram estar atentas às questões impor-
tantes do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.

Hoje, uma parcela cada vez mais crescente das empresas ao redor do mundo está
procurando efetivamente operar dentro de um conjunto de regras que garanta estar
contribuindo para a preservação do meio ambiente, que possibilite retribuir para a soci-
edade através de ações sociais. As empresas estão também aplicando esses critérios
para a seleção de parceiros e fornecedores, uma vez que entendem que a empresa para
estar verdadeiramente engajada  precisa ter toda a sua cadeia de valor também aderen-
te ao mesmo conjunto de regras.

III. Construindo um relacionamento comercial positivo através de uma estratégiaIII. Construindo um relacionamento comercial positivo através de uma estratégiaIII. Construindo um relacionamento comercial positivo através de uma estratégiaIII. Construindo um relacionamento comercial positivo através de uma estratégiaIII. Construindo um relacionamento comercial positivo através de uma estratégia
de pós-vendasde pós-vendasde pós-vendasde pós-vendasde pós-vendas

Como já sabemos, software não é um produto trivial, que o cliente compra, instala,
usa e você não o vê nunca mais. Não, pelo menos no ambiente corporativo. Se você está
querendo vender uma solução ou aplicação para o ambiente empresarial, certamente
precisa considerar uma série de fatores para atender aos clientes com sucesso.

Se existe um fator mais crítico que todos para o sucesso em vendas internacionais,
esse fator é o pós-vendas. É o processo de entrega ao cliente dentro da sua expectativa
que faz com que se consiga buscar permanência nos mercados escolhidos. E o pós-
venda em quase todas as modalidades é sempre complexo, pois normalmente se trata
do momento de alinhamento das expectativas entre o que foi vendido e o que foi
comprado.

O pós-venda envolve todas as questões de implementação dentro dos ambientes
característicos dos clientes, e nem sempre, durante a definição de escopo, se consegue
identificar todas variáveis que podem influenciar o resultado final. Portanto, uma boa
estratégia de pós-vendas começa na realidade com um alinhamento de expectativas na
fase de definição do projeto. E este é um momento bastante tênue, pois se discutem e
negociam itens que podem inviabilizar a venda.



105Exportação de software e serviços de Tecnologia da Informação - Conceitos Básicos

Mas acima disso, é necessário se pensar com uma visão de médio/longo prazo; se
você não tiver uma boa estratégia de pós-vendas, inevitavelmente não conseguirá cons-
truir um relacionamento comercial positivo. Uma das grandes forças dessa construção é
o processo de referências positivas. É bastante usual, especialmente nos mercados alta-
mente competitivos, o uso do “referral”, ou seja, a referência de um cliente satisfeito.
Quase todas as empresas nesses mercados solicitam pelo menos três a  quatro referênci-
as com as quais possam conversar para conhecer como a empresa opera no pós-venda.

Em visto disso, ter uma estratégia de pós-venda para o mercado em que se pre-
tende penetrar é vital para ter continuidade e sucesso. Uma das formas que as empre-
sas brasileiras têm encontrado para resolver essa questão é a formação de parcerias
com empresas e profissionais de consultoria, que já possuem uma formação grande
em pós-vendas e ao mesmo tempo têm capacidade de atendimento.

A desvantagem desse modelo é que não se tem o controle direto da relação com o
cliente, uma vez que isso está com o “parceiro consultor”. Em contrapartida, não  existe
o alto custo do investimento necessário para se ter uma estrutura própria, que na maioria
das vezes é proibitivo e inclusive acaba inviabilizando a entrada da empresa no mercado.

Uma outra maneira que vem sendo tentada por empresas brasileiras é a formação de
consórcios para que possa criar uma central de atendimento e pós-vendas compartilhada e
dessa forma ter os seus custos rateados entre as empresas. Esse modelo está presentemen-
te em processo de formação, por isso ainda não se tem um feedback do seu sucesso.

De qualquer forma, a conclusão é que sem uma estratégia de pós-vendas, a em-
presa deveria repensar o seu momento de entrada no mercado-alvo escolhido, pois
estaria em total desvantagem em relação à concorrência local num dos principais que-
sitos na escolha de uma solução pelos profissionais, juntamente com a funcionalidade
e especificações técnicas.

Questões para reflexãoQuestões para reflexãoQuestões para reflexãoQuestões para reflexãoQuestões para reflexão

1. Quais são os principais quesitos no processo de escolha de uma solução de
pós-vendas pelos profissionais?

2. Qual seria a melhor maneira de montar uma estratégia de pós-vendas no
mercado escolhido?

3. Quais as chances de sucesso em penetrar um mercado sem uma estratégia
de pós-vendas?
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APÊNDICE 1. QUESTIONÁRIO DE COMPETÊNCIAAPÊNDICE 1. QUESTIONÁRIO DE COMPETÊNCIAAPÊNDICE 1. QUESTIONÁRIO DE COMPETÊNCIAAPÊNDICE 1. QUESTIONÁRIO DE COMPETÊNCIAAPÊNDICE 1. QUESTIONÁRIO DE COMPETÊNCIA

O seguinte questionário o ajudará a avaliar se sua empresa está pronta para tentar
seriamente penetrar no mercado-alvo escolhido.

 Qual é meu principal objetivo?

 Qual é minha meta básica no mercado-alvo?

 Como atingirei essa meta?

 Quanto tempo levarei para atingir essa meta?

 De quanto dinheiro precisarei para atingir essa meta?

 Quais os resultados mensuráveis que estou buscando?

 Meu produto ou serviço atende às necessidades dos compradores?

 Os consumidores se beneficiarão com meu produto?

 Meu produto ou serviço é único?

 Qual será minha estratégia de penetração no mercado?

 Como promoverei meu produto/serviço e minha empresa no mercado escolhido?

 Tenho um plano de marketing bem estruturado, detalhando meu público-alvo,
minha vantagem competitiva e minha estratégia proposta?

 Qual o retorno que obtive com esse plano?

 O que posso aprender com os outros que já tentaram a mesma coisa?

 Terei a paciência e a persistência necessárias para que isso se realize?

 Como a empresa sobreviverá se eu tiver de cancelar o investimento no merca-
do-alvo escolhido?
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APÊNDICE 2. DICAS DE SOBREVIVÊNCIAAPÊNDICE 2. DICAS DE SOBREVIVÊNCIAAPÊNDICE 2. DICAS DE SOBREVIVÊNCIAAPÊNDICE 2. DICAS DE SOBREVIVÊNCIAAPÊNDICE 2. DICAS DE SOBREVIVÊNCIA

Seria difícil resumir tudo o que foi dito acima sobre venda e distribuição de software
no mercado internacional. No entanto, há algumas dicas de sobrevivência que podem
ser aprendidas com a experiência adquirida com esforço pelos que operam nesse mer-
cado há algum tempo.

 Certifique-se de que você tem um produto ou serviço a vender.

 Estabelecer uma presença no local escolhido exige planejamento cuidadoso.
É aconselhável que você escolha seus consultores cuidadosamente.

 Esteja preparado para tentar uma estratégia de alto crescimento, e lembre-se
de considerar quem irá cuidar da base no país de origem.

 Investir em pessoal de alta qualidade e possuir um escritório bem localizado
são requisitos básicos para uma abordagem de sucesso.

 É necessário realizar um planejamento para financiar a empreitada: é impossí-
vel custear o projeto com capital de giro. Procure opções de financiamento o mais cedo
possível durante o processo.

 Lembre-se de que alguns serviços podem ser terceirizados. A terceirização e a
assistência de um especialista o ajudarão a enfrentar um mercado externo altamente
competitivo e regulamentado.

 Faça a sua parte: converse com as pessoas, isso o fará economizar tempo,
dinheiro e preocupação.

 Lembre-se de que ninguém conhece o seu negócio tão bem quanto você.
Empenhe-se, acredite em si mesmo, seja paciente e persistente.

 Quando planejar uma viagem ao mercado-alvo, verifique com antecedência
reserva de passagens, aluguel de carro e cartões telefônicos.

 Esteja ciente do impacto sobre sua vida pessoal. Você está assumindo um
grande compromisso: “Viver num avião”.

 Utilize plenamente os programas de suporte da ABT, ISA e NSD. Esses progra-
mas são inestimáveis, especialmente no estágio inicial.
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PPPPPrincipais componentes de custorincipais componentes de custorincipais componentes de custorincipais componentes de custorincipais componentes de custo

AtividadeAtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Pessoal de vendas

Pesquisa de mercado

Relações públicas

Viagens

Feiras comerciais

Marketing direto

Material promocional

Despesas legais

Custos financeiros

Instalações de escritório

Outros

Variação de custoVariação de custoVariação de custoVariação de custoVariação de custo

(US$ 1000)(US$ 1000)(US$ 1000)(US$ 1000)(US$ 1000)

40 - 70 +

15 - 30 +

10 - 20 +

10 - 30 +

20 - 60 +

20 - 60 +

10 - 20 +

10 - 20 +

10 - 20 +

5 - 30 +

10 - 30 +

APÊNDICE 3. PRINCIPAPÊNDICE 3. PRINCIPAPÊNDICE 3. PRINCIPAPÊNDICE 3. PRINCIPAPÊNDICE 3. PRINCIPAIS COMPONENTES DE CUSTOAIS COMPONENTES DE CUSTOAIS COMPONENTES DE CUSTOAIS COMPONENTES DE CUSTOAIS COMPONENTES DE CUSTO

FONTES DE CAPTFONTES DE CAPTFONTES DE CAPTFONTES DE CAPTFONTES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PAÇÃO DE RECURSOS PAÇÃO DE RECURSOS PAÇÃO DE RECURSOS PAÇÃO DE RECURSOS PARA O SETORARA O SETORARA O SETORARA O SETORARA O SETOR
DE TDE TDE TDE TDE TECNOLECNOLECNOLECNOLECNOLOGIA DA OGIA DA OGIA DA OGIA DA OGIA DA IIIIINFORMAÇÃONFORMAÇÃONFORMAÇÃONFORMAÇÃONFORMAÇÃO

APÊNDICE 4.APÊNDICE 4.APÊNDICE 4.APÊNDICE 4.APÊNDICE 4.

1. BNDES1. BNDES1. BNDES1. BNDES1. BNDES

1.a. Prosoft1.a. Prosoft1.a. Prosoft1.a. Prosoft1.a. Prosoft

O Programa para o Desenvolvimento da Indústria Nacional de Software e Serviços
Correlatos (Prosoft) é uma linha de financiamento criada para estimular a competitividade
da indústria brasileira de software em nível internacional. Criada pelo BNDES e Softex e
lançada em dezembro de 1997, desde então beneficiou mais de 40 micro, pequenas e
médias empresas, com a aprovação de mais de R$ 80 milhões.

Em 2004, o Prosoft foi reformulado pelo BNDES e adquiriu um novo formato.
Com o intuito de aumentar sua eficácia como instrumento de apoio ao software naci-
onal, buscando promover o crescimento das empresas nacionais e aumentar sua parti-
cipação nos mercados interno e externo, o novo Prosoft, com vigência renovada até
julho de 2007, foi dividido em três subprogramas:

a)  Prosoft-empresa:a)  Prosoft-empresa:a)  Prosoft-empresa:a)  Prosoft-empresa:a)  Prosoft-empresa: financiamento para investimentos e planos de negócios de
empresas nacionais produtoras de software e serviços correlatos, ao custo da variação
da TJLP mais 1% ou 3% anuais.
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b)b)b)b)b)  Prosoft-comercialização:Prosoft-comercialização:Prosoft-comercialização:Prosoft-comercialização:Prosoft-comercialização: financiamento para aquisição, no mercado inter-
no, de softwares e serviços correlatos desenvolvidos no Brasil. Utiliza também a TJLP
acrescida de 1% a 4% a.a..

c)c)c)c)c)  Prosoft-exportação: Prosoft-exportação: Prosoft-exportação: Prosoft-exportação: Prosoft-exportação: financiamento à exportação de softwares e serviços
correlatos desenvolvidos no país, por meio de operações de pré-embarque e pós-em-
barque, com encargos pela TJLP ou Libor (taxa de juros do mercado de Londres).

O Prosoft-empresasProsoft-empresasProsoft-empresasProsoft-empresasProsoft-empresas corresponde à linha administrada em conjunto com a Soci-
edade Softex, sendo voltado para a realização de investimentos em planos de negócios
e operações de capital de risco em empresas nacionais. As principais vantagens com
que conta essa linha são as seguintes:

 Não exigibilidade de garantias reais para financiamentos de até R$ 6 milhões;

 Taxas de juros reduzidas: TJLP + 1% a.a. para empresas com faturamento anual
de até R$ 60 milhões (micro, pequenas e médias empresas), e TJLP + 3% a.a. para empre-
sas com receitas anuais superiores a R$ 60 milhões (empresas de grande porte);

 Apoio direto, isto é, inexistência de intermediários financeiros;

 Prazo de até 24 meses de carência e mais 48 meses para amortização.

O aporte mínimo para o Prosoft-empresas Prosoft-empresas Prosoft-empresas Prosoft-empresas Prosoft-empresas é de R$ 400 mil,     sendo que o BNDES
cobre até 85% dos itens financiáveis, como investimentos em máquinas e equipamen-
tos; gastos em capacitação, certificação, P&D, comercialização, marketing e capital de
giro; fomento a atividades voltadas para exportação de bens e serviços; reestruturação
financeira e societária de empresas sob controle de capital nacional.

Quanto às operações de capital de risco, os aportes também terão valor mínimo
de R$ 400 mil e poderão representar até 40% do capital total das empresas beneficiárias.

Micro, pequenas e médias empresas interessadas na linha devem encaminhar seus
planos de negócios à Sociedade Softex, enquanto as grandes empresas podem encami-
nhar suas solicitações diretamente ao BNDES.

O Prosoft-comercializaçãoProsoft-comercializaçãoProsoft-comercializaçãoProsoft-comercializaçãoProsoft-comercialização se destina ao financiamento para aquisição, no mer-
cado interno, de softwares e serviços correlatos desenvolvidos no Brasil e credenciados
no BNDES, exclusivamente na forma de apoio indireto automático, por meio das insti-
tuições financeiras credenciadas.
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A participação do BNDES é de até 100% dos itens financiáveis. A taxa de juros a ser
cobrada é a TJLP, fixada trimestralmente, acrescida de 1% a.a. de remuneração do BNDES,
mais a  remuneração da instituição financeira credenciada, de até 4% a.a.. O prazo total
é de 36 meses, incluída a carência de até 12 meses.

As empresas interessadas devem se dirigir à instituição financeira credenciada,
que informará qual a documentação necessária, analisará a possibilidade de concessão
do crédito e negociará as garantias. Após aprovação pela instituição, a operação será
encaminhada para homologação e posterior liberação dos recursos pelo BNDES.

O Prosoft-exportaçãoProsoft-exportaçãoProsoft-exportaçãoProsoft-exportaçãoProsoft-exportação visa financiar a exportação de softwares e serviços correlatos
desenvolvidos no Brasil, na forma de apoio indireto, por meio das instituições financei-
ras credenciadas, mediante o encaminhamento de Consulta Prévia de Enquadramento
ao BNDES.

Trata-se basicamente de um programa da linha Exim, atualmente operada pelo
BNDES para financiamentos pré-embarque e pós-embarque. Assim como o Prosoft-
comercialização, a taxa de juros do Prosoft-exportação inclui o custo financeiro (TJLP ou
LIBOR + variação cambial ou não), remuneração do BNDES (1% a 2% a.a.), além da
remuneração do agente financeiro (até 4% ao a.a., ou no caso das grandes empresas,
livremente negociado).

O pedido de financiamento deverá ser formalizado mediante consulta prévia, que
poderá ser apresentada ao BNDES, pelo interessado, diretamente ou por intermédio da
instituições financeiras credenciadas.

1.b. Fundec1.b. Fundec1.b. Fundec1.b. Fundec1.b. Fundec

O Fundec representa uma iniciativa de apoio financeiro a projetos que objetivam
estimular o desenvolvimento tecnológico e a inovação de interesse estratégico para o
país, através da liberação de recursos não reembolsáveis pelo BNDES, em conformida-
de com os programas e políticas públicas do governo federal.

O Fundec foi reativado em 2005,1 como decorrência da nova política de inovação
do BNDES e de sua nova percepção de competitividade, que colocam entre as priorida-

1 O Fundec foi reativado juntamente com a criação de duas novas linhas de financiamento a inovação,  P, D &I e
Produção. Até então, as linhas para pesquisa e desenvolvimento estavam restritas a programas específicos, como
o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Farmacêutica (Profarma) e o Prograna para o
Desenvolvimento da Indústria Nacional de Software e Serviços Correlatos (Prosoft).
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des máximas do Banco o apoio a investimentos em projetos que visem transformar
pesquisa em valor econômico e o estímulo à idéia de que a inovação deve estar presen-
te em toda a cadeia produtiva, em qualquer segmento industrial.

Podem pleitear recursos do Fundec as Instituições Tecnológicas (IT)2 e as Instituições
de Apoio (IA),3 com a interveniência ou não de empresas participantes da pesquisa.4

No geral, são considerados itens passíveis de apoio do Fundec aqueles necessários
ao desenvolvimento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovações tecnológicas
(P, D & I), como a aquisição de equipamentos novos de pesquisa e softwares, nacionais
ou importados, quando não houver similar produzido dentro do país; investimentos
em infra-estrutura e despesas com pessoal necessárias à realização do projeto de P, D & I;
despesas pré-operacionais etc.

Os setores a serem contemplados são aqueles ligados a energias renováveis pro-
venientes da biomassa, a semicondutores, softwares e soluções biotecnológicas volta-
das  à agropecuária, e medicamentos e insumos específicos.

As operações no âmbito do Funtec são de apoio direto, na modalidade não
reembolsável e limitadas a 90% do valor total do projeto.

As solicitações de apoio financeiro do Funtec devem ser encaminhadas ao BNDES.

1.c. Linhas de apoio à Inovação: P1.c. Linhas de apoio à Inovação: P1.c. Linhas de apoio à Inovação: P1.c. Linhas de apoio à Inovação: P1.c. Linhas de apoio à Inovação: P, D & I e Produção, D & I e Produção, D & I e Produção, D & I e Produção, D & I e Produção

A nova política de inovação do BNDES e sua nova percepção de competitividade
no setor de TI a partir de 2005 resultaram na reativação do Funtec e na criação de duas
novas linhas de financiamento à Inovação: a linha P, D & I e a linha produção, que
contemplam os mais baixos custos cobrados pelo Banco e talvez as melhores condi-
ções de financiamento que este pode oferecer.

2 Considera-se instituição tecnológica a pessoa jurídica de direito público interno ou entidade direta ou
indiretamente por ela controlada ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que tenham por
missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou
tecnológico, bem como desenvolvimento tecnológico.
3  Consideram-se instituições de apoio as instituições criadas com a finalidade de dar apoio a projetos de
pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse das
instituições estaduais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e instituições criadas ao amparo
da Lei n° 8.958, de 20/12/1994, que possuam essa mesma finalidade.
4 Empresas participantes da pesquisa são pessoas jurídicas de direito público ou privado, que exerçam ativida-
de econômica diretamente ligada ao escopo do desenvolvimento de projetos de pesquisa, desenvolvimento
tecnológico e inovação.
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Para ambas as linhas, os possíveis beneficiários são sociedades que exerçam ativi-
dades produtivas ou instituições especializadas em desenvolvimento tecnológico apli-
cado a atividades produtivas. São necessárias somente garantias pessoais, sendo dis-
pensáveis as garantias reais para operações de financiamento inferior a R$ 10 milhões.

As solicitações de apoio às duas linhas de Inovação devem ser encaminhadas ao
BNDES, diretamente ou por intermédio da instituição financeira credenciada, quando a
operação for de apoio indireto.

PPPPP, D & I, D & I, D & I, D & I, D & I

Essa linha tem por objetivo apoiar projetos relacionados a substanciais esforços de
pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, voltados para novos produtos e
processos, visando ao alcance de melhores posicionamentos competitivos. Sendo uma
operação de apoio direto, não conta com intermediários financeiros. A taxa de juros
cobrada inclui o custo financeiro da operação, de 6% ao ano, mais uma taxa de risco de
crédito de 1,8% a.a., independente da classificação de risco do negócio. A linha P, D& I
oferece prazos extensos, de até 12 anos, com participação de até 100% do Banco no
valor do projeto.

ProduçãoProduçãoProduçãoProduçãoProdução

Já a linha produção tem a finalidade de financiar projetos de investimento em
inovações incrementais em desenvolvimento de produtos e processos; investimentos
complementares diretamente associados à formação de capacitações e de ambientes
inovadores; e criação, expansão e adequação da capacidade para produção e
comercialização dos resultados do processo de inovação.

Essa linha conta com as formas de apoio direto e indireto. Para o apoio direto, a
taxa de juros cobre o custo financeiro e a taxa de risco de crédito.5 No caso de apoio
indireto, a taxa de juros abarcará, além do custo financeiro, uma taxa de intermediação
financeira6 e a remuneração da instituição financeira credenciada.

O custo financeiro corresponde à TJLP e a taxa de risco de crédito é de 1,8% a.a.,
independente da classificação de risco da operação. A remuneração da instituição fi-

5 Nesta modalidade, de apoio direto, o valor mínimo para financiamento é de R$ 400 mil.
6 Aplicável somente às grandes empresas, isto é, àquelas com faturamento anual superior a R$ 60 milhões, de
acordo com a classificação do BNDES. Nesse caso, a taxa cobrada é de 0,8% a.a..
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nanceira credenciada é  livremente negociada entre ela e o cliente, respeitado o teto de
3% a.a.. O prazo de pagamento é um pouco menos extenso que o da linha P, D & I, de 10
anos, mas assim como ela, o Banco pode financiar integralmente o valor total do projeto.

1.d. Cartão BNDES1.d. Cartão BNDES1.d. Cartão BNDES1.d. Cartão BNDES1.d. Cartão BNDES

O Cartão BNDES oferece às micro, pequenas e médias empresas o acesso a uma
linha de financiamento pré-aprovado de até R$ 250 mil para compra de máquinas e
equipamentos, além de estabelecer e valorizar o contato direto entre essas empresas e
o BNDES, via Internet, através do Portal de Operações do BNDES.

O Cartão BNDES é uma oportunidade para essas empresas com faturamento anual de
até R$ 60 milhões obterem financiamento automático em 12, 18, 24 ou 36 meses com
prestações fixas e taxa de juros atrativa (varia mês a mês, sendo divulgada no Portal de
Operações do BNDES), para a aquisição de bens de fabricação nacional ou que recebam
agregação de valor econômico em território nacional, aí incluídos os bens de capital e ou-
tros bens que, a critério do BNDES, estejam relacionados à realização de investimentos.

Essas empresas podem ainda desfrutar de um espaço virtual para a realização de
seus negócios com os fornecedores – o Portal de Operações do BNDES – que oferece de
forma inteiramente gratuita a exposição na Internet do catálogo de produtos de cada
fabricante, contribuindo, assim, para a redução de custos das empresas. As operações de
compra através do Portal podem ser realizadas sob duas modalidades distintas:

 Compra diretaCompra diretaCompra diretaCompra diretaCompra direta: é a compra realizada diretamente pelo cliente (on-line), atra-
vés do Portal de Operações do BNDES e quitada com a utilização do Cartão BNDES.

 Compra indiretaCompra indiretaCompra indiretaCompra indiretaCompra indireta: é a compra realizada mediante o contato entre fornecedor
e cliente, finalizada pelo fornecedor através do Portal e quitada pelo cliente com a
utilização do Cartão BNDES.

A empresa que desejar obter o Cartão BNDES deverá solicitá-lo através do Portal
de Operações do BNDES. A empresa terá seu pedido analisado pelo banco emissor, que
irá definir seu limite de crédito.

1.e. Finem1.e. Finem1.e. Finem1.e. Finem1.e. Finem

O Finem se destina geralmente a financiamentos de valor superior a R$ 10 mi-
lhões para a realização de projetos de implantação, expansão e modernização, incluída
a aquisição de máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacional, credenciados
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pelo BNDES, e capital de giro associado, realizados diretamente com o BNDES (apoio
direto) ou através das instituições financeiras credenciadas (apoio indireto). No caso de
apoio direto, a taxa de juros da operação inclui o custo financeiro, a remuneração do
BNDES e a taxa de risco de crédito. Já para o apoio indireto, além do custo financeiro e
da remuneração do Banco, tem-se também a incidência de uma taxa de intermediação
financeira7 e da remuneração da instituição financeira credenciada.

Quanto ao custo financeiro, este é constituído pela TJLP e abrange as variações do
dólar norte-americano, da unidade monetária do BNDES (UMBNDES)8 e do IPCA.

A remuneração do BNDES varia de acordo com a linha de financiamento, com teto
de 3% a.a.. A taxa de risco de crédito também varia, mas conforme o risco do beneficiário,
de até 1,8% a.a., passível de redução até 0,8% se prestada fiança bancária.

A remuneração da instituição financeira credenciada, no caso de apoio indireto, é
negociada entre esta e o cliente. Nas operações garantidas pelo Fundo de Garantia para
Promoção da Competitividade (FGPC), a taxa cobrada não pode ultrapassar 4% a.a.. A
empresa ou grupo econômico deve estar ciente de que podem ser cobrados, ainda, ou-
tros encargos e comissões financeiras específicas às características da operação realizada.

Os prazos de amortização são definidos em função da capacidade de pagamento
do cliente. O mesmo para as garantias que, no caso de apoio direto, são definidas na
análise da operação, e no caso de apoio indireto, são negociadas diretamente entre as
instituições financeiras credenciadas e o cliente.

As solicitações de apoio ao Finem devem ser encaminhadas ao BNDES, direta-
mente ou por intermédio da instituição financeira credenciada, no caso de a operação
ser de apoio indireto.

1.f. BNDES automático1.f. BNDES automático1.f. BNDES automático1.f. BNDES automático1.f. BNDES automático

O BNDES automático oferece apoio financeiro de até R$ 10 milhões por cliente, a
cada período de 12 meses, através de instituições financeiras credenciadas (apoio indi-
reto), para a realização de projetos de investimentos, incluindo a aquisição de equipa-

7 Aplicável somente às grandes empresas, isto é, àquelas com faturamento anual superior a R$ 60 milhões,
de acordo com a classificação do BNDES. Nesse caso, a taxa cobrada é de 0,8% a.a..
8 A variação da UMBNDES reflete a média ponderada das variações cambiais das moedas existentes na Cesta
de Moedas do BNDES. Sempre que o BNDES efetua novas captações externas e/ou amortiza operações
existentes, sua composição é alterada.
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mentos de fabricação nacional, credenciados pelo BNDES, bem como a importação de
maquinários novos, sem similar nacional e o capital de giro associado.9

A taxa de juros da operação inclui, além do custo financeiro e da remuneração do
BNDES, uma taxa de intermediação financeira10 e uma de remuneração à instituição
financeira credenciada, uma vez que se trata de uma operação de apoio indireto. O custo
financeiro é constituído pela TJLP e corrigido pelas variações do dólar norte-americano e
da unidade monetária do BNDES (UMBNDES).11 A remuneração do BNDES varia confor-
me a linha de financiamento, com teto de 3% a.a. Os investimentos em setores contem-
plados pelo Programa de Dinamização Regional (PDR) têm redução de 1 ponto percentual
na remuneração do BNDES, respeitada a remuneração mínima do Banco de 1% a.a.

A remuneração da instituição financeira credenciada é negociada livremente com o
cliente. Nas operações garantidas pelo Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade
(FGPC), a taxa cobrada não pode ultrapassar 4% a.a.

Os prazos de carência e amortização são definidos pela instituição financeira, de acor-
do com a capacidade de pagamento do cliente. O término da carência, porém, não deve
exceder seis meses após a data de entrada em operação comercial do empreendimento.
Prazos superiores só poderão ser negociados, mediante justificativa, quando a maturação
do projeto realmente o exigir. Quanto às garantias a serem apresentadas, essas são reais e
pessoais, negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente.

Para encaminhamento de solicitação de apoio junto ao BNDES Automático, a
empresa deve se dirigir à instituição financeira credenciada de sua preferência, que
avaliará a possibilidade de concessão de crédito e negociará as garantias. Uma vez
aprovada pela instituição, a operação será encaminhada para homologação e posterior
liberação dos recursos pelo BNDES.

9 A parcela de capital de giro associado será calculada em função das necessidades específicas do empreendi-
mento, respeitados os seguintes limites (parcela em proporção do investimento fixo financiável): microempresas:
até 70%; pequenas empresas: até 40%; médias empresas: até 40%; grandes empresas: até 15%.
10 Aplicável somente às grandes empresas, isto é, àquelas com faturamento anual superior a R$ 60 milhões, de
acordo com a classificação do BNDES. Nesse caso, a taxa cobrada é de 0,8% a.a..
11 A variação da UMBNDES reflete a média ponderada das variações cambiais das moedas existentes na Cesta
de Moedas do BNDES. Sempre que o BNDES efetua novas captações externas e/ou amortiza operações
existentes, sua composição é alterada.
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2. FINEP2. FINEP2. FINEP2. FINEP2. FINEP

2.a. Programa Juro Zero2.a. Programa Juro Zero2.a. Programa Juro Zero2.a. Programa Juro Zero2.a. Programa Juro Zero

O Programa Juro Zero foi concebido, no âmbito da Financiadora de Estudos e
Projetos  (Finep), com a finalidade de estimular o desenvolvimento das Micro e Peque-
nas Empresas12 “Inovadoras” (MPEI’s) brasileiras nos aspectos gerenciais, comerciais,
de processo ou de produtos/serviços viabilizando o acesso ao crédito por parte dessas
empresas, através do financiamento de itens com vinculação direta ou indireta às ativi-
dades de inovação tecnológica.

O Programa Juro Zero atende a cinco estados brasileiros, cada qual com seu res-
pectivo parceiro estratégico,13 setores apoiados e tem data limite para submissão de
proposta, como apresentado no quadro a seguir:

ParceiroParceiroParceiroParceiroParceiro

Núcleo de Gestão do Porto Digital

(www.portodigital.com.br)

Federação das Indústrias de Minas Gerais –

FIEMG (www.fiemg.com.br)

Federação das Indústrias do Estado do

Paraná – FIEPR (www.fiepr.org.br)

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado

da Bahia – FAPESB (www.fapesb.ba.gov.br)

Associação Catarinense de Empresas de

Tecnologia - ACATE (www.acate.com.br)

Região deRegião deRegião deRegião deRegião de

atuaçãoatuaçãoatuaçãoatuaçãoatuação

Estado de

Pernambuco

Estado de

Minas Gerais

Estado do

Paraná

Estado da

Bahia

Estado de

Santa Catarina

Setores apoiadosSetores apoiadosSetores apoiadosSetores apoiadosSetores apoiados

Software (TIC)

Semicondutores (Microeletrônica)

Software (TIC)

Bens de Capital

Fármacos e Medicamentos

Biotecnologia

Nanotecnologia

Biomassa

Outros (desde que caracterizada a inovação)

Data-limite paraData-limite paraData-limite paraData-limite paraData-limite para

submissão da propostasubmissão da propostasubmissão da propostasubmissão da propostasubmissão da proposta

12/03/2008

02/07/2007

30/04/2007

13/01/2008

22/02/2008

Fonte: http://www.jurozero.finep.gov.br/jurozero_prod/informacao.do

As vantagens oferecidas são diversas. A maior delas, que faz jus ao nome do progra-
ma, é a não cobrança de juros reais na amortização da dívida. As empresas contratadas
estarão submetidas a uma taxa de atualização monetária mensal igual à variação do IPCA
e mais 10% a.a. a título de spread. Porém, desde que a empresa se mantenha em dia
com os pagamentos, esse spread é “equalizado” (subsidiado) com recursos do Fundo
Verde e Amarelo, restando a ela, portanto, somente a correção pelo IPCA.

12 O programa contemplará as empresas que tiverem apurado uma Receita Operacional Bruta de no mínimo
R$ 333.333,34 e no máximo R$ 10,5 milhões, no ano fiscal anterior ao do pedido de financiamento à Finep.
13 Os parceiros estratégicos, que são instituições ou consórcios de instituições, foram selecionados através da
Chamada Pública MCT/FINEP – Programa Juro Zero, de janeiro de 2004.
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Outra grande vantagem é a não exigibilidade de garantias reais. O programa conta
com uma fórmula alternativa de garantias:

20% - fiança pessoal dos sócios da empresa ou de terceiros nomeados;

30% - fundo de reserva;

50% - fundo de garantia de crédito.14

Não há período de carência e o prazo de amortização é de 100 meses (100 parce-
las mensais e consecutivas), sendo que a primeira parcela será devida no mês seguinte
ao que houver a liberação da primeira parcela do financiamento.

Os recursos serão liberados em  duas parcelas, sendo a primeira no valor de 57%
(são descontados 3% para constituição do Fundo de Reserva) do valor total do projeto,
e a segunda, liberada seis meses após a primeira, completando os 40% restantes. O
valor mínimo do financiamento é de R$ 100 mil, e o máximo, de R$ 900 mil, limitado a
30% da Receita Operacional Bruta da empresa no exercício anterior à data do pedido de
financiamento.

A burocracia do programa é extremamente reduzida. A solicitação  se dá por
meio do preenchimento de um formulário eletrônico padronizado e simplificado, dis-
ponível no Portal da Finep. O formulário deve então ser encaminhado ao Parceiro Estra-
tégico do estado em que a empresa se situa (ver quadro acima). Este terá um prazo de
15 dias para realizar uma pré-qualificação das propostas e disponibilizar o seu parecer
no Portal da Finep. Se o parecer recomendar a aprovação, a empresa terá um prazo de
5 dias para manifestar sua concordância e aceitar o parecer, assinando digitalmente o
formulário e encaminhando-o para análise da Finep.

Havendo a aprovação da Finep, será firmado um contrato de financiamento, assi-
nado digitalmente por todas as partes. O contrato de financiamento somente será
assinado pela Finep caso haja saldo suficiente no Fundo de Garantia de Crédito.

2.b. 2.b. 2.b. 2.b. 2.b. PappePappePappePappePappe

O Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas (Pappe) é uma iniciativa do Minis-
tério da Ciência e Tecnologia (MCT), coordenado pela Finep) e executado pelas Funda-
ções de Amparo à Pesquisa (FAP´s) estaduais, cujo objetivo é o financiamento de ativi-
dades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de produtos e processos inovadores em-

14 O Fundo de Garantia de Crédito (FGC) se compõe com recursos oriundos do Parceiro Estratégico, não
podendo ter como fontes as empresas solicitantes de financiamento do Programa Juro Zero.
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preendidos por pesquisadores que atuem diretamente ou em cooperação com empre-
sas de base tecnológica. A operação desse programa baseia-se no apoio direto ao pes-
quisador, associado a uma empresa já existente, ou em criação, através do financia-
mento de seu projeto de pesquisa de criação de um novo produto ou processo. São
apoiados, no âmbito desse programa, projetos que estejam em fases que precedem a
comercialização.

O Pappe Pappe Pappe Pappe Pappe foi criado com a finalidade de:

Estimular pesquisadores a se associarem a empresas de base tecnológica
em projetos de inovação tecnológica;

Contribuir para a criação e o fortalecimento de uma cultura que valorize a ativi-
dade de pesquisa, desenvolvimento e inovação em ambientes empresariais;

Melhorar a distribuição geográfica dos investimentos em pesquisa e de-
senvolvimento no país;

Oferecer incentivos e oportunidades para que as empresas de base
tecnológica, existentes ou em criação, e preferencialmente aquelas associ-
adas a incubadoras de empresas, desenvolvam atividades inovadoras em
termos tecnológicos (P, D & E) de impacto comercial ou social;

Estimular o desenvolvimento de inovações tecnológicas e, ao mesmo tem-
po, viabilizar uma maior aplicação prática de pesquisas realizadas com o
apoio das agências de fomento.

Descrição do PappeDescrição do PappeDescrição do PappeDescrição do PappeDescrição do Pappe

O programa, que tem prazo de execução de até dois anos, prevê a realização do
projeto em três fases:

Fase Pré-OperacionalFase Pré-OperacionalFase Pré-OperacionalFase Pré-OperacionalFase Pré-Operacional: Durante até quatro meses, é realizado o cadastramento
de potenciais clientes para as Fases I e II do programa.

Fase IFase IFase IFase IFase I: Com um prazo máximo de execução de seis meses, esta etapa visa apoiar
a realização de estudos de viabilidade técnica, econômica e comercial do projeto.

Fase IIFase IIFase IIFase IIFase II: Com um prazo máximo de execução de 18 meses, esta etapa visa apoiar
o final do desenvolvimento de novos produtos ou processos, já em vias de serem colo-
cados no mercado.
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Cabe a cada FAP a elaboração de sua chamada pública e a definição dos critérios
de avaliação das propostas. O montante de recursos, o período de duração dos proje-
tos, a área de pesquisa do projeto a ser apoiado e as condições para enquadramento na
chamada são definidos pelas FAPs, dentro do escopo do Pappe.

Aportes do PappeAportes do PappeAportes do PappeAportes do PappeAportes do Pappe

O valor individual máximo dos projetos deve respeitar os limites da Finep para
cada etapa: Na fase I, o aporte máximo é de R$ 50.000,00 por projeto, e na fase II, de
R$ 150 mil. A contrapartida da FAP, ou de terceiros envolvidos nos projetos, pode
elevar esse valor a critério de cada FAP.

Itens financiáveisItens financiáveisItens financiáveisItens financiáveisItens financiáveis

Dentro do escopo do Pappe, os itens financiáveis são preferencialmente:

 Custeio do pesquisador (auxílio ou bolsa), equivalente a, no máximo, 35% do
apoio total de cada fase, dependendo da experiência profissional do pesquisador e da
carga horária dedicada ao projeto. Os pesquisadores que possuam vínculo com institui-
ção pública federal, estadual ou municipal não poderão receber recursos a título de
remuneração, de acordo com o artigo 8º da Instrução Normativa 01/97 da Secretaria
do Tesouro Nacional.

 Material de consumo relacionado à atividade de pesquisa e serviços de terceiros.

 Serviços de consultoria para o projeto, desde que obedecido o disposto nas
Instruções Normativas 01/97 e 03/03 da Secretaria do Tesouro Nacional.

 Equipamentos e material permanente, excepcionalmente quando se mostra-
rem essenciais à sua execução. Os equipamentos e material permanente deverão ser
apoiados com recursos das FAPs, através de sua contrapartida.

Outros elementos de despesa, como equipamentos e material permanente, po-
dem ser apoiados, desde que previstos pelas chamadas públicas das FAP, e a origem de
recursos seja a contrapartida da mesma para o programa.

2.c. Critérios de avaliação de propostas2.c. Critérios de avaliação de propostas2.c. Critérios de avaliação de propostas2.c. Critérios de avaliação de propostas2.c. Critérios de avaliação de propostas

São critérios de avaliação de propostas sugeridos pela Finep (complementados
pelas FAPs de acordo com as condições locais):

 Grau de inovação do projeto;
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 Potenciais impactos sociais e econômicos a serem gerados pelo projeto em
âmbito local e regional;

 Potencial mercadológico e empresarial do projeto;

 Consistência do plano de pré-incubação ou de transferência de tecnologia
apresentado;

 Adequação da metodologia proposta aos objetivos do projeto;

 Adequação do orçamento proposto aos objetivos do projeto;

 Magnitude dos recursos financeiros oferecidos em contrapartida ao projeto
por agentes públicos e/ou privados;

 Capacidade gerencial da instituição co-executora frente às necessidades do
projeto;

 Definição da propriedade dos resultados, incluindo patentes e direitos de
comercialização.

Para a avaliação das propostas há uma banca julgadora composta por um mínimo
de  quatro membros – sendo um deles da própria FAP – e que se caracterize por um
equilíbrio entre o viés científico e o tecnológico/comercial. Outros membros da banca
podem ser representantes de: Finep (sede ou representações); sistema CNI (IEL, Sesi,
Senai, CNI); Sebrae; incubadoras de empresas (locais, Anprotec); fundos de investimen-
to ou agentes de mercado; federações de indústrias locais; empresário local convidado.

2.d. Editais - Subvenção econômica à inovação2.d. Editais - Subvenção econômica à inovação2.d. Editais - Subvenção econômica à inovação2.d. Editais - Subvenção econômica à inovação2.d. Editais - Subvenção econômica à inovação

O objetivo das Chamadas Públicas da Finep é selecionar propostas empresariais
para subvenção econômica à pesquisa e desenvolvimento de processos e produtos
inovadores no país. A subvenção econômica é objeto da Lei da Inovação, nova moda-
lidade de apoio financeiro, e faz parte de um conjunto de mecanismos das políticas de
governo para promover a competitividade das empresas nacionais. O objetivo maior
da subvenção é a ampliação das atividades de inovação e a diminuição de seu risco
tecnológico no universo empresarial brasileiro através do compartilhamento de custos.

As propostas devem ser aderentes a uma das três prioridades que constam na
Portaria Interministerial MCT/MDIC 597, listadas a seguir, para que estejam em condi-
ções de pleitear apoio financeiro de subvenção econômica à inovação:
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 Ações horizontaisAções horizontaisAções horizontaisAções horizontaisAções horizontais: aumento da competitividade das empresas pela inovação;
o adensamento tecnológico e a dinamização das cadeias produtivas; o incremento,
compatível com o setor de atuação, dos gastos empresariais com atividades de pesqui-
sa e desenvolvimento tecnológico; o atendimento  à relevância regional; e a coopera-
ção com instituições científicas e tecnológicas.

 Opções estratégicasOpções estratégicasOpções estratégicasOpções estratégicasOpções estratégicas: semicondutores e software, fármacos e medicamentos
e bens de capital.

 Atividades portadoras de futuroAtividades portadoras de futuroAtividades portadoras de futuroAtividades portadoras de futuroAtividades portadoras de futuro: biotecnologia, nanotecnologia e biomassa/
energias alternativas.

Dentro desses temas gerais, conforme Portaria Ministerial MCT nº 558 de 30/08/
2006, constam alguns segmentos como o de “semicondutores e softwares”, que en-
globam TVs digitais e aplicações mobilizadoras e estratégicas, de “fármacos e medica-
mentos”, de “bens de capital”, de “adensamento tecnológico da cadeia aeroespacial”,
de “nanotecnologia”, de “biotecnologia” e de “biomassa e energias alternativas”.

São elegíveis para a obtenção de subvenção econômica as empresas nacionais de
qualquer porte, isoladamente ou em consórcio, que realizem, ou se proponham a rea-
lizar, atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) no país, e que ofere-
çam contrapartida economicamente mensurável. As despesas apoiáveis são aquelas
com pessoal, material de consumo, serviços de terceiros (pessoa física ou jurídica),
despesas de patenteamento, encargos diversos e despesas com obras de conservação
e adaptação de bens imóveis, destinados ao desenvolvimento do projeto.

Devem ser seguidas, porém, as seguintes orientações de distribuição de recursos
em relação aos temas priorizados, ao porte das empresas e à localização geográfica das
empresas:

 Aplicação de, no mínimo, R$ 30 milhões para cada um dos segmentos supracitados;

 Aplicação de, no mínimo, R$ 60 milhões em micro e pequenas empresas;

 Aplicação de, no mínimo, 30% do valor total disponível em projetos de empre-
sas situadas nas áreas geográficas de atuação da Agência de Desenvolvimento da
Amazônia (ADA) e da Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADene), visando aten-
der ao disposto no artigo 27, inciso I, da Lei 10.973/2004.

O valor mínimo da subvenção econômica será de R$ 300 mil     por proposta. A
concessão da subvenção econômica implica, obrigatoriamente,  o aporte de recursos
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de contrapartida ao projeto, economicamente mensurável, pela empresa beneficiária,
de acordo com as condições expostas a seguir:

Empresas com receita brutaEmpresas com receita brutaEmpresas com receita brutaEmpresas com receita brutaEmpresas com receita bruta

anual apurada em 2005 de:anual apurada em 2005 de:anual apurada em 2005 de:anual apurada em 2005 de:anual apurada em 2005 de:

Até R$ 2,4 milhões

Entre R$ 2,5 milhões e R$ 10,5 milhões

Entre R$ 10,6 milhões e 60 milhões

Acima de R$ 60,1 milhões

Contrapartida mínima exigida (% do custo total doContrapartida mínima exigida (% do custo total doContrapartida mínima exigida (% do custo total doContrapartida mínima exigida (% do custo total doContrapartida mínima exigida (% do custo total do

projeto), por localização geográfica da empresaprojeto), por localização geográfica da empresaprojeto), por localização geográfica da empresaprojeto), por localização geográfica da empresaprojeto), por localização geográfica da empresa

Áreas geográficas de atuação da ADA/ADENE Demais áreas

5%

10%

30%

50%

5%

20%

40%

60%

A contrapartida oferecida pela empresa, além das demais atividades a serem desen-
volvidas para inovação de produtos e processos, podem ser financiadas pela Finep, atra-
vés dos mecanismos e condições de financiamento reembolsável da carteira de progra-
mas da Finep, disponível na Internet no endereço www.finep.gov.br. A apresentação das
propostas para subvenção econômica deve ser encaminhada à Finep, através da Internet,
por meio do Formulário de Apresentação de Propostas (FAP) específico para essa Chama-
da Pública, disponível nas páginas da Finep, através do endereço acima.

Os processo de avaliação das propostas é constituído por três etapas, a saber: pré-
qualificação, avaliação de mérito e análise operacional. Em cada uma delas, diversos cri-
térios são levados em conta e notas são atribuídas segundo cada um deles. A decisão de
aprovação ou reprova, em última instância, é tomada pela Diretoria Executiva da Finep.

A partir da liberação dos recursos, a Finep fará o acompanhamento técnico e
financeiro dos projetos apoiados.

3. 3. 3. 3. 3. FUNDO VERDE-AMARELFUNDO VERDE-AMARELFUNDO VERDE-AMARELFUNDO VERDE-AMARELFUNDO VERDE-AMARELOOOOO

O Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para Apoio à Inova-
ção tem como objetivo intensificar a cooperação tecnológica entre universidades, cen-
tros de pesquisa e o setor produtivo em geral, contribuindo para a elevação significativa
dos investimentos em atividades de C&T no Brasil nos próximos anos, além de apoiar
ações e programas que reforcem e consolidem uma cultura empreendedora e de in-
vestimento de risco no país.

O fundo deve ter um papel de estímulo, complementação e ampliação do alcance
das iniciativas e das diretrizes consideradas prioritárias pelo governo federal em conjun-
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to com os segmentos da sociedade envolvidos na interação empresa-universidade. Nesse
sentido, ele pode conferir flexibilidade às políticas do governo e ampliar, com base em
políticas financeiras e instrumentos institucionais adequados, as interfaces do MCT com
os demais ministérios, com o setor privado e mesmo com os governos estaduais. Ain-
da assim, não pode ser instrumentalizado como mero mecanismo de financiamento
de políticas e programas de apoio à inovação, os quais requerem recursos muito supe-
riores aos mobilizados pelo FVA. Nesse sentido, as ações a serem apoiadas pelo Fundo
Verde-Amarelo devem ser concebidas como instrumentos para forjar parcerias, multi-
plicar recursos e catalisar sinergias entre atores públicos e privados que integram o
sistema nacional de inovação.

As mais significativas fontes de financiamento para o Fundo Verde-Amarelo advêm
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), que participa com 50%
dos recursos do Verde-Amarelo e cuja arrecadação provém, por sua vez, da incidência
de alíquota de 10% sobre a remessa de recursos ao exterior para pagamento de assis-
tência técnica, royalties, serviços técnicos especializados ou profissionais; e da receita
estimada do IPI incidente sobre os bens e produtos beneficiados pelos incentivos fiscais
da Lei de Informática, que perfazem 43% dos recursos totais do fundo.

Os itens financiáveis pelo Verde-Amarelo são aqueles normalmente apoiados pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT): custeio (diárias
e passagens, material de consumo e serviços de terceiros, seja pessoa física ou jurídica)
e investimento (obras civis, instalações, equipamentos e material permanente - nacio-
nal ou importado).

As instituições passíveis de utilização de recursos do Fundo Verde-Amarelo são as
seguintes:

 Instituições públicas de ensino superior e pesquisa e instituições públicas de

pesquisa, que poderão ser representadas por fundações de apoio criadas para
tal fim ou por entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo (regi-

mental ou estatutariamente) a pesquisa, o ensino ou o desenvolvimento
institucional, científico e tecnológico;

 Instituições qualificadas como organizações sociais cujas atividades sejam

dirigidas à pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico (de acordo com
a Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) e que tenham firmado contrato de

gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia ou com o Ministério da
Educação.
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Para assegurar a adequação dos projetos apoiados às diretrizes, estabeleceu-se a
agregação das ações em três eixos temáticos:

 Fatores sistêmicos para a inovação ou melhoria da infra-estrutura tecnológica;

 Cooperação tecnológica para a inovação;

 Empreendedorismo de base tecnológica e sistemas locais de inovação.

Os programas e projetos contemplados nesses eixos devem ser classificados, quanto
à sua vinculação com o setor produtivo, em setoriais ou horizontais. Caberá ao Comitê
Gestor do Fundo definir no Plano Anual de Investimento as proporções de recursos a
serem aplicados em cada eixo.

Entre os programas setoriais, deverão ser priorizados aqueles setores ou cadeias
produtivas que não disponham de fundo setorial específico.

4.  4.  4.  4.  4.  PRÓ-INOPRÓ-INOPRÓ-INOPRÓ-INOPRÓ-INOVVVVVAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

O Programa de Incentivo à Inovação nas Empresas Brasileiras (Pró-Inovação) consti-
tui-se de financiamento com encargos reduzidos para a realização de projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação nas empresas brasileiras. Os encargos financeiros das opera-
ções de crédito nessa modalidade são determinados conforme os seguintes requisitos:

1) Projetos que resultem em aumento de competitividade da empresa, no
âmbito da atual Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (Pitce);

2) Projetos que resultem em aumento nas atividades de pesquisa e desenvol-
vimento tecnológico (P&D) realizadas no país e cujos gastos em P&D sejam compatí-
veis com a dinâmica tecnológica dos setores em que atuam;

3) Projetos de inovação que tenham relevância regional ou estejam inseridos
em arranjos produtivos locais, objeto de programas do MCT;

4) Projetos que resultem em adensamento tecnológico e dinamização de ca-
deias produtivas;

5) Projetos que sejam desenvolvidos em parceira com universidades, institui-
ções de pesquisa e/ou outras empresas;

6) Projetos que contemplem a criação ou expansão em, no mínimo, 10% das
equipes de P&D, com a contratação de pesquisadores pós-graduados, com titulação de
mestre ou doutor;
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7) Projetos cujas atividades estejam inseridas em segmento industrial priorizado
como estratégico na Pitce: semicondutores/microeletrônica, software, bens de capital,
fármacos/medicamentos, biotecnologia, nanotecnologia, biomassa.

EncargosEncargosEncargosEncargosEncargos

Não há redução dos encargos
TJLP + 5% ao ano (taxa cheia)

Redução de até 5 pontos
percentuais na taxa cheia

Redução de até 7 pontos
percentuais na taxa cheia

Redução de até 8 pontos
percentuais na taxa cheia

Redução de até 10 pontos
percentuais na taxa cheia

Atendimento aos requisitosAtendimento aos requisitosAtendimento aos requisitosAtendimento aos requisitosAtendimento aos requisitos

Projetos de P,D&I não enquadrados nos requisitos
do Programa Pró-Inovação

Atendimento a pelo menos um dos requisitos de
(1) a (5)

Atendimento a pelo menos um dos requisitos de
(1) a (5) e atendimento ao requisito (6)

Atendimento a pelo menos um dos requisitos de
(1) a (5) e atendimento ao requisito (7)

Atendimento a pelo menos um dos requisitos de
(1) a (5) e atendimento aos requisitos (6) e (7)

Os prazos são definidos caso a caso, de acordo com a natureza da proposta. O
prazo limite para o pagamento é de 120 meses, incluída a carência de até 36 meses,
cujo início se dá a partir da assinatura do contrato. A periodicidade de pagamento é
mensal. A Finep se dispõe a estudar outras formas de pagamento conforme o fluxo de
caixa e eventuais sazonalidades das atividades da empresa financiada. O prazo total
para execução do projeto é de  dois anos.

Em relação às garantias, as que são usualmente aceitas para operações aprovadas
pela Finep consistem, cumulativa ou alternativamente, mediante análise, em: hipoteca,
penhor, alienação fiduciária de bens móveis e imóveis, bloqueio de recebíveis, aval e
fiança bancária.

O limite do financiamento dependerá da avaliação da capacidade de pagamento
da empresa, do conteúdo do projeto e da disponibilidade de recursos da Finep, que
participa com até 90% do custo total do projeto. A liberação dos recursos é feita tri-
mestralmente, conforme o cronograma financeiro aprovado e o acompanhamento
técnico-financeiro do projeto.

Quanto aos itens financiáveis, o Pró-Inovação apóia os custos do desenvolvimento de
ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I), incluindo ativos tangíveis e intangí-
veis. O programa financia apenas as etapas anteriores à produção, não apoiandofinancia apenas as etapas anteriores à produção, não apoiandofinancia apenas as etapas anteriores à produção, não apoiandofinancia apenas as etapas anteriores à produção, não apoiandofinancia apenas as etapas anteriores à produção, não apoiando
investimentos para expansão da mesma. investimentos para expansão da mesma. investimentos para expansão da mesma. investimentos para expansão da mesma. investimentos para expansão da mesma. Os principais itens financiáveis são:
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 Equipe própria;

 Contratação de pesquisadores e especialistas;

 Aquisição de insumos e material de consumo;

 Investimento em máquinas e equipamentos;

 Outros custos e despesas envolvidos em atividades de P,D&I.

A apresentação de propostas para financiamento junto ao Pró-Inovação é feita
em duas etapas. Na primeira, a empresa apresenta informações básicas do projeto
através da Consulta Prévia (CP)Consulta Prévia (CP)Consulta Prévia (CP)Consulta Prévia (CP)Consulta Prévia (CP). Nessa etapa, a proposta é avaliada principalmente
quanto à relevância das atividades de P,D&I durante um período não superior a 30 dias.
Após o enquadramento pela Finep, a empresa apresenta o projeto completo, na forma
de uma Solicitação de Financiamento (SF)Solicitação de Financiamento (SF)Solicitação de Financiamento (SF)Solicitação de Financiamento (SF)Solicitação de Financiamento (SF). A Finep disponibiliza em seu portal os
formulários eletrônicos que devem ser preenchidos para a apresentação de propostas.

Uma vez contratado, o projeto deve ser acompanhado sob os aspectos técnico e
financeiro. Devem ser apresentados relatórios técnicos e comprovação dos dispêndios dos
projetos. A periodicidade para a apresentação desses requisitos varia conforme o projeto.

5.  5.  5.  5.  5.  SEBRAESEBRAESEBRAESEBRAESEBRAE

5.a. 5.a. 5.a. 5.a. 5.a. MicrocréditoMicrocréditoMicrocréditoMicrocréditoMicrocrédito

O Microcrédito é uma modalidade de financiamento que busca permitir o acesso
dos pequenos empreendedores ao crédito. É um instrumento financeiro que se carac-
teriza por empréstimos de valores relativamente pequenos e utiliza-se de metodologia
própria voltada ao perfil e às necessidades dos microempreendedores. As instituições
de microcrédito, levando em conta a realidade dos pequenos negócios, operam de
forma mais simplificada, apostando na potencialidade econômica do empreendimento
e nas relações de confiança entre o empreendedor e a instituição financiadora.

Quanto às características dos financiamentos concedidos pelas instituições de
microcrédito no Brasil, destacam-se as seguintes:

 O microcrédito é voltado ao financiamento das atividades produtivas dos peque-
nos empreendedores e raramente financia o consumo;

 O montante do financiamento é compatível com as necessidades do negócio e a sua
capacidade de pagamento. Nas renovações de crédito os valores poderão ser crescentes;
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 As taxas de juros geralmente são as praticadas no mercado;

 As garantias exigidas pelas instituições de microcrédito são as mais simples e
de acordo com as condições dos pequenos empreendimentos. Dessa maneira, as for-
mas mais praticadas são o aval solidário e o aval individual, sendo raras as solicitações
de garantias reais;

 Os prazos de pagamento geralmente são curtos e sempre ligados à finalidade
do financiamento e ao fluxo de caixa da atividade empresarial;

 Os prazos para liberação dos recursos variam de instituição para instituição.
No entanto, no geral, o crédito é muito rápido;

 Burocracia reduzida, simplicidade e agilidade nos trâmites internos para análi-
se, aprovação e liberação dos recursos;

 Sistematicamente o Agente de Crédito visita o empreendimento financiado e
acompanha a aplicação dos recursos e o desenvolvimento do negócio. Nessa oportuni-
dade o empreendedor poderá receber orientação quanto às práticas básicas para uma
boa administração dos recursos e do negócio.

5.b. Atuação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)5.b. Atuação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)5.b. Atuação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)5.b. Atuação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)5.b. Atuação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)

O objetivo do Programa Sebrae de apoio ao microcrédito é contribuir para a cons-
trução de um amplo e sólido segmento de microfinanças, auto-sustentável e integrado
ao sistema financeiro nacional. O programa está em linha com a prioridade estratégica
da instituição de ampliar a oferta e reduzir os custos do crédito e dos demais serviços
financeiros aos micro e pequenos empreendimentos, inclusive informais. O programa
se norteia sob as seguintes diretrizes básicas:

 Auto-sustentabilidade das organizações de microcrédito e dos seus clientes;

 Manutenção de níveis elevados de governabilidade corporativa nas organizações;

 Transparência das ações das organizações de microcrédito junto ao seu públi-
co externo e interno;

 Formação de parcerias potencializadoras do desenvolvimento das organiza-
ções de microcrédito e dos pequenos empreendimentos;

 Participação no processo de desenvolvimento econômico e social das comuni-
dades, em particular aquelas de menor IDH.
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Os objetivos específicos são traçados a seguir:

 Apoiar a criação de novas instituições de microcrédito;

 Apoiar a reestruturação e expansão de entidades de microcrédito existentes;

 Capacitar entidades de microcrédito;  

 Apoiar  a ampliação da oferta privada de serviços às organizações de microcrédito;

 Formar/fortalecer a rede de instituições de microcrédito;

 Contribuir para a construção de soluções coletivas e de mercado que visem ao
desenvolvimento sustentável da indústria de microfinanças, em especial para o supri-
mento de recursos (funding) e sistemas de informação e gestão. 

A clientela do programa é constituída por Organizações Não Governamentais (ONG),
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), Sociedades de Crédito ao
Microempreendedor (SCM), lideranças comunitárias, associações e entidades de classe,
instituições financeiras oficiais e privadas e demais instituições que atuam com microcrédito
ou se proponham a atuar nesse segmento. O apoio do Sebrae deve ser obtido através da
articulação com esse órgão nos estados.     

6. 6. 6. 6. 6. CNPQCNPQCNPQCNPQCNPQ

6.a. Rhae6.a. Rhae6.a. Rhae6.a. Rhae6.a. Rhae

O Programa de Capacitação de Recursos Humanos para Atividades Estratégicas
(Rhae) tem por objetivo melhorar as condições de competitividade do país no ambiente
internacional por meio da elevação da capacidade tecnológica em temas selecionados
por sua relevância estratégica, de acordo com as diretrizes do  MCT.

A lógica do Rhae orienta-se para o apoio a projetos de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico e para o estímulo à colaboração entre empresas, universidades e institutos
de pesquisa, não devendo ser utilizado para substituição dos quadros de pessoal das
instituições executoras, nem tampouco para viabilizar a formação de indivíduos em
cursos formais de pós-graduação.

Os clientes prioritários do Rhae são as MPEs, públicas ou privadas, produtoras de
bens e prestadoras de serviços, que atuam em parceria com universidades e institutos
através de projetos cooperativos.

São algumas estratégias do Rhae para consecução do seu objetivo:
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 Selecionar projetos de forma competitiva, segundo um calendário de avaliação
definido, tanto no sentido de escolher as melhores propostas, quanto para distribuir de
forma mais harmônica as dotações orçamentárias do programa;

 Atrair investimentos privados para atividades de C&T, mediante redução dos
custos e riscos de projetos de pesquisa e desenvolvimento  tecnológico;

 Incorporar mecanismos de instrução (avaliação ex-ante ou prospecção) para
definição de prioridades e agendas de trabalho, que permitam a sua gestão estratégica
(acompanhamento, avaliação e coordenação).

São elegíveis para apoio projetos que se ajustem às seguintes classes:

 TTTTTecnologias Avançadas e Pecnologias Avançadas e Pecnologias Avançadas e Pecnologias Avançadas e Pecnologias Avançadas e Portadoras do Fortadoras do Fortadoras do Fortadoras do Fortadoras do Futurouturouturouturouturo:

   Temas indicados por estudos prospectivos e estratégias mercadológicas das empresas;

   Desenvolvimento de tecnologias de largo campo de aplicação e grande conteú-
do científico, como biotecnologia, informática e materiais especiais.

 TTTTTecnologia Industrial Básicaecnologia Industrial Básicaecnologia Industrial Básicaecnologia Industrial Básicaecnologia Industrial Básica:

   Metrologia, normalização, ensaios, certificação;

   Propriedade industrial, informação e gestão tecnológica;

   Programas de qualidade e produtividade.

 Inovação, Difusão e Modernização TInovação, Difusão e Modernização TInovação, Difusão e Modernização TInovação, Difusão e Modernização TInovação, Difusão e Modernização Tecnológicaecnológicaecnológicaecnológicaecnológica:

   Introdução de novas tecnologias de produtos e processo na cadeia produtiva
industrial;

   Reconversão industrial e reestruturação produtiva, decorrentes de mudanças de
paradigma tecnológico;

   Desenvolvimento de tecnologias de apoio à infra-estrutura econômica (energia,
transportes e telecomunicações).

 TTTTTecnologias Ambientais:ecnologias Ambientais:ecnologias Ambientais:ecnologias Ambientais:ecnologias Ambientais:

  Aproveitamento da biodiversidade brasileira;

   Gerenciamento de ecosistemas;
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 Tratamento de resíduos e gestão ambiental; e

 Atendimento e certificação das normas ISO 14000.

A seleção dos projetos a serem atendidos em resposta à demanda do Rhae seguirá
as seguintes etapas:

 Exame da carteira de projetos para efeitos de enquadramento e definição de
prioridades, pelo Comitê Gestor;

 Instrução dos projetos enquadrados por consultores ad-hoc;

 Avaliação por parte da Comissão de Avaliação de Projetos; e priorização e apro-
vação pelo Comitê Gestor.

Os indicadores de desempenho dos projetos deverão ser compatíveis com os do
programa. A agregação destes permitirá a aferição da eficácia do Rhae na direção de seu
objetivo e de sua contribuição para implementação da política de C&T. Os indicadores
para aferição de desempenho dos projetos serão propostos pelas instituições executoras
e negociados pelo CNPq, de acordo com as especificações do programa. Além disso,
serão selecionados de acordo com os seguintes critérios: relevância das informações para
aferir a eficácia ou o desempenho do programa em relação ao seu objetivo e propósito
específico, bem como a sua eficiência; referência ao tempo; e facilidade de aferição.

Para efeitos de acompanhamento dos projetos, o CNPq utilizará consultores que
farão visitas de verificação, por amostragem, segundo os indicadores acordados e es-
pecificados nos projetos aprovados. Devem ser exploradas as tecnologias de comuni-
cação disponíveis para atualização contínua de informações sobre o desenvolvimento
dos projetos, sob a responsabilidade dos executores.

7. 7. 7. 7. 7. FFFFFAPAPAPAPAPsssss

As Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs), ao lado do CNPq, são as agências
mais representativas do país no que diz respeito ao financiamento de bolsas e projetos
de pesquisa em ciência e tecnologia. O financiamento à inovação é uma atividade re-
cente, embora, há alguns anos, essas agências venham criando um conjunto de incen-
tivos para ampliar a interação entre universidades e o setor produtivo, mais especifica-
mente entre universidades e empresas.

As FAPs são vinculadas às Secretarias de Ciência e Tecnologia do respectivo estado
e contam basicamente com recursos orçamentários dessas secretarias.
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Abaixo, foram selecionadas quatro FAPs e destacadas algumas de suas iniciativas
de apoio à inovação nos últimos anos:

7.a. Fapesp7.a. Fapesp7.a. Fapesp7.a. Fapesp7.a. Fapesp

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) tem custeado
importantes projetos acadêmicos e tecnológicos e contribuído para a renovação da
infra-estrutura de pesquisa das Instituições Públicas de Pesquisa (IPPs). Isso se configura
num diferencial da Fapesp, uma vez que tal forma de atuação não é padrão na maioria
das FAPs, dadas as dificuldades financeiras e organizacionais enfrentadas por essas
agências, em função dos freqüentes cortes no repasse orçamentário e de outros pro-
blemas de natureza gerencial e decorrentes da precária demanda local.

Inspirada no modelo de gestão do Programa SBIR norte-americano, a Fapesp, por
exemplo, criou o Programa de Inovação Tecnológica em Pequenas Empresas (Pipe) de
fomento à inovação em micro e pequenas empresas.

O Pipe foi iniciado em 1997, sendo o primeiro programa da Instituição a apoiar a
pesquisa diretamente na empresa, sem alocação direta de recursos mas através da
concessão de financiamentos ao pesquisador a ela vinculado ou associado. Este pro-
grama está direcionado especificamente para as empresas de até 100 funcionários,
dispostas a investir na pesquisa de novos produtos de alto conteúdo tecnológico ou
processos produtivos inovadores, capazes de aumentar sua competitividade e sua con-
tribuição socioeconômica para o país.

Por financiar pesquisadores de pequenas empresas, o Pipe não exige nenhuma
contrapartida das mesmas. Os projetos aprovados são desenvolvidos em  três fases. A
primeira tem duração de seis meses e financiamento limitado a R$ 100 mil. Nela se
produz um estudo de viabilidade técnica e comercial. Os projetos bem-sucedidos nessa
fase recebem recursos adicionais, limitados a R$ 400 mil, para execução em um prazo
de mais  dois anos. A terceira fase está relacionada ao desenvolvimento de novos pro-
dutos comerciais baseados nas fases 1 e 2, só que esta não conta com financiamento
do órgão, há apenas a colaboração para a obtenção de outras fontes.

Outra iniciativa bem-sucedida da Fapesp foi o Programa Parceria para Inovação
Tecnológica (Pite) para apoio à formação de consórcios empresariais em parceria com
instituições acadêmicas.

Também inspirado no modelo do SBIR, o Pite foi implementado em 1995 com o
objetivo de apoiar o desenvolvimento de novos produtos com alto conteúdo tecnológico
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ou novos processos produtivos propostos conjuntamente por uma empresa e uma
instituição de pesquisa do Estado de São Paulo. A Fundação aporta recursos sem retor-
no financiando parte do projeto a cargo da instituição de pesquisa. A empresa parceira
fica responsável por uma contrapartida financeira para custear a parte da pesquisa que
lhe cabe desenvolver. Os projetos contemplados são enquadrados em uma das três
modalidades de projetos sugeridas pela própria fundação:

 Modalidade IModalidade IModalidade IModalidade IModalidade I: projetos que visam desenvolver inovação cuja fase exploratória
já esteja praticamente completada. A Fapesp financia até 20% do custo de cada proje-
to, cabendo à(s) empresa(s) aportar o restante dos recursos.

 Modalidade IIModalidade IIModalidade IIModalidade IIModalidade II: projetos que visam desenvolver inovações associadas a baixos
riscos tecnológicos e de comercialização. A Fapesp financia até 50% do custo de cada
projeto, cabendo à(s) empresa(s) aportar o restante dos recursos.

 Modalidade IIIModalidade IIIModalidade IIIModalidade IIIModalidade III: projetos que visam desenvolver inovações associadas a altos
riscos tecnológicos e baixos riscos de comercialização, mas com alto poder “fertilizante
ou germinativo”. A Fapesp financia até 70% do custo de cada projeto, cabendo à(s)
empresa(s) aportar o restante dos recursos.

7.b. Fapemig7.b. Fapemig7.b. Fapemig7.b. Fapemig7.b. Fapemig

A Fapemig lançou em 2001 um instrumento de crédito através do Programa de
Apoio Financeiro às Micro e Pequenas Empresas de Base Tecnológica (Promitec), visan-
do financiar a pesquisa tecnológica nesses empreendimentos de menor porte. Essa foi
uma iniciativa de certa forma pioneira, mas que, além de contemplar uma parcela
muito pequena dos recursos, também se vê limitada pelo não cumprimento dos repas-
ses legais da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. No ano de 2003, por
exemplo, por conta dos problemas na liberação dos recursos orçamentários, a Fapemig
não lançou nenhum edital para este Programa.

A baixa demanda para esses tipos de programas também é um fator que explica o
desempenho insatisfatório em relação às metas propostas. Muitas empresas desistem de
participar dos programas, mesmo após a aprovação de seu projeto e esse comportamento
cria, na grande maioria das FAPs, um sentimento de frustração em relação a essas ações.

Assim como nas demais FAPs, o foco das ações da Fapemig, seja no atendimento
da demanda espontânea, seja nos programas ou nas bolsas, é o fomento às atividades
científicas. Da mesma forma, as atividades com algum componente tecnológico são
financiadas ou fomentadas com base nos mesmos instrumentos acadêmicos.



133Exportação de software e serviços de Tecnologia da Informação - Conceitos Básicos

Dentre as demais ações de incentivo à inovação da Fapemig incluem-se o apoio à
gestão de incubadoras de empresas e à Rede Metrológica, que ocorre por meio de bolsas,
o apoio à instalação de parques tecnológicos nas cidades de Itajubá, Juiz de Fora, Montes
Claros e Viçosa, Betim, Itabira e na capital Belo Horizonte, que vem se dando por meio de
auxílios para a elaboração de projeto básico e/ou estudos de viabilidade econômico-finan-
ceira. Essas ações foram iniciadas em 2001.

Além dessas, A Fapemig criou, em 2000, o Escritório de Gestão Tecnológica para
gerir os direitos de propriedade intelectual das pesquisas por ela financiadas. Criou tam-
bém o Projeto Inventiva, buscando apoiar o desenvolvimento de protótipos de produtos
ou processos inovadores  projetados por inventores independentes e microempresas,
objetivando o licenciamento e a transferência de tecnologia. Este projeto tem como fun-
do a criação de uma estrutura de financiamento e de procedimentos para a alavancagem
da inovação tecnológica em Minas Gerais.

7.c. Faperj7.c. Faperj7.c. Faperj7.c. Faperj7.c. Faperj

Na Faperj, os principais programas em operação atualmente são o Programa de
Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT/RIO e o Pronex, que são pro-
gramas do governo federal que, em parceria com as FAPs, procuram ampliar sua difusão,
descentralizar o processo de seleção, o acompanhamento e a avaliação dos resultados.

Recentemente, lançou-se o Programa Rio Inovação, em parceria com a Secretaria
de C&T do estado e com o MCT, para as áreas de petróleo e gás, agronegócios,
biotecnologia, saúde e energia.

A Rede de Pesquisa Cooperativa (Recope-RJ) também foi executada no Rio de Janei-
ro pela Faperj que, juntamente com o governo federal, SCTRJ e Finep, visava estimular a
cooperação entre instituições públicas de ensino e pesquisa e empresas, para melhorar a
competência tecnológica, o intercâmbio de conhecimentos e tecnologias em temáticas
de interesse, dentre outros propósitos. Assim como o Recope federal e os demais, tam-
bém no Rio de Janeiro, esse programa foi desativado e a Instituição está fazendo o acom-
panhamento dos projetos em andamento.

7.d. Fapergs7.d. Fapergs7.d. Fapergs7.d. Fapergs7.d. Fapergs

A Fapergs conta com um Programa de Apoio a Pesquisas Temáticas e Setoriais em
que financia, através de chamadas públicas, projetos com alguma perspectiva tecnológica.
Projetos financiados com solicitação de contrapartida financeira se tornaram freqüen-
tes nos novos programas lançados através de editais.
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Um desses programas que merece destaque é o Programa de Apoio ao Desen-
volvimento Científico e Tecnológico da Informática, que seleciona projetos que con-
templem geração de tecnologia inovadora, na forma de novos produtos de hardware
e/ou software, destinados a atender demandas econômicas e sociais, permitindo a
integração entre as atividades de pesquisa e o desenvolvimento das empresas e dos
grupos de pesquisa do estado. O programa está desativado no momento e aguarda o
lançamento de novo edital.

8. 8. 8. 8. 8. CAPITCAPITCAPITCAPITCAPITAL DE RISCOAL DE RISCOAL DE RISCOAL DE RISCOAL DE RISCO

O capital de risco é uma modalidade de investimento em que os investidores aportam
recursos em empresas, geralmente de alta tecnologia, que oferecem perspectivas de
elevado crescimento e rentabilidade. O investimento ocorre mediante a aquisição de títu-
los de dívida de longo prazo conversíveis em ações, ou direitos de participação acionária.

Nos últimos anos, no Brasil, o capital de risco tem sido a solução encontrada tanto
pelo lado das empresas, para sobreviver em um mercado dinâmico e com alta taxa de
obsolescência de produtos e processos, quanto dos investidores, para a manutenção
da rentabilidade financeira em um cenário macroeconômico de queda das taxas de
juros e estabilidade dos preços.

O investimento de risco compreende quatro estágios de desenvolvimento: inicial,
expansão, maturidade e saída. Ao longo desses estágios, têm-se diferentes fases de
capitalização que antecedem a etapa de oferta pública de ações (IPO).

O primeiro estágio de desenvolvimento é o chamado estágio inicialestágio inicialestágio inicialestágio inicialestágio inicial, que pode
ou não compreender a geração de receitas. Porém, não há ainda capacidade para gera-
ção de lucros. Nesse estágio, a capitalização ocorre geralmente sob a forma de seed
money (capital semente), fornecido por agências públicas de fomento ou por angel
investors (investidores anjos). A necessidade de capital para essas empresas start-up é
significativa e se destina a financiar gastos com pesquisa básica, desenvolvimento do
protótipo da tecnologia, estudos de mercado, elaboração de um plano de negócios,
investimentos iniciais, despesas correntes de funcionamento, marketing inicial etc.

Quando as empresas ampliam suas vendas e começam a obter lucros, passam ao
estágio de expansãoexpansãoexpansãoexpansãoexpansão, em que o capital de risco assume a forma de venture capital.
Nesse estágio, geralmente, as empresas lançam-se em uma estratégia agressiva de
conquista de novas posições no mercado e, para tanto, buscam financiamentos de
terceiros.
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O estágio mais avançado é o de maturidade,maturidade,maturidade,maturidade,maturidade, em que a empresa, estabelecida no
mercado, continua a gerar grandes volumes de renda. A modalidade de capital de risco
que se destina a empresas nesse estágio de desenvolvimento é o private equity.

A maturidade é o estágio imediatamente anterior ao IPO, e o financiamento via private
equity é a última fase de capitalização, antecedendo o desinvestimento. Porém, apenas
algumas das empresas que recebem aporte de capital de risco saem do mercado através de
IPOs, uma vez que não atingem tamanho suficiente para tanto. As formas de saída mais
praticadas são através de fusões e aquisições por outras empresas ou pelos chamados
mercados de acesso – em que as exigências são reduzidas e os custos para emissão de
ações são menores em comparação aos mercados de capitais – ou através da falência.

As pequenas e médias empresas de base tecnológica, que são as principais beneficia-
das pelo financiamento de risco, desempenham papel fundamental para o crescimento e o
desenvolvimento de uma economia. Sua contribuição pode ser avaliada tanto pela ótica
social, isto é, pela geração de novos postos de trabalho, como econômica, pelo estímulo ao
desenvolvimento empresarial, propiciando a criação de um mercado interno capaz de fun-
cionar como base sólida para uma economia sustentável. Sem o constante surgimento de
novas empresas de orientação inovativa o sistema econômico perde dinamismo tecnológico,
que é imprescindível ao desenvolvimento de uma economia moderna.

As principais dificuldades enfrentadas por esse perfil de empresas são duas: o
acesso ao crédito e as práticas de gestão. O financiamento via capital de risco ajuda a
remover esses dois empecilhos à trajetória rumo ao crescimento.

Quanto às dificuldades de acesso ao crédito, por se tratar de sociedades anônimas
de capital fechado e com recursos financeiros limitados, essas empresas vêem-se im-
possibilitadas de captar recursos em bolsas de valores. Outra alternativa seria o merca-
do de crédito, porém os ativos reduzidos e a ausência de garantias reais, uma vez que
a principal vantagem competitiva dessas empresas são os ativos intangíveis (knowhow
técnico, conhecimento etc.) elevam a percepção de risco dos bancos que, como
contrapartida, impõem juros elevadíssimos, justamente em um momento de pesados
gastos correntes e fluxo de caixa negativo, inviabilizando a tomada de crédito.

O segundo entrave ao desenvolvimento dessas pequenas empresas inovadoras
reside na ausência de expertise em gestão de negócios. Sabe-se que essa categoria de
empresas é dirigida por empresários-pesquisadores, que possuem inegável conheci-
mento no core technology da empresa, mas cujo knowhow e experiência na área de
gestão são muitas vezes limitados.
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No Brasil, ainda existem outros agravantes, como o fato de grande parte dos re-
cursos financeiros disponíveis serem canalizados à rolagem da dívida pública, além de
possuirmos um sistema financeiro pouco engajado com atividades tecnológicas, in-
dustriais, ligadas à inovação.

É nessa medida que o financiamento de risco pode ser considerado muito adequado
para as pequenas e médias empresas inovadoras. Ele age duplamente: ao realizar o aporte
de recursos naquele empreendimento, o capitalista de risco faz uma análise voltada para
as perspectivas de ganhos futuros, de oportunidades de negócio, e não coloca em pri-
meiro plano o passado da empresa, seu desempenho financeiro; ao mesmo tempo, esse
capitalista oferecerá apoio à gestão do empreendimento, um amplo conhecimento
mercadológico e rede de relacionamentos etc., agregando valor à empresa.

A indústria de capital de risco tem sua estrutura organizacional composta por três
principais agentes: os investidores individuais (anjos), os fundos de capital de risco e os
investidores corporativos.

Os investidores individuais, conhecidos como anjos, são os empreendedores de
sucesso em setores de alta tecnologia. Os fundos de capital de risco são compostos
pelos recursos de investidores institucionais (fundos de pensão, seguradoras, fundos
mútuos), fundações, instituições públicas de fomento etc., que não participam da ad-
ministração dos fundos e obtêm remuneração baseada na valorização das cotas. Os
investidores corporativos, por sua vez, são grandes corporações que buscam no aporte
de capital de risco oportunidades de investimento com alto retorno, através da criação
de novas competências ou o desenvolvimento de novos produtos.

A tendência global que se observa nas últimas décadas é a redução da participa-
ção relativa dos investidores anjos, antes os mais expressivos, frente à ascensão dos
investidores mais profissionalizados e de maior porte, ou seja, os fundos de capital de
risco e os investidores corporativos.

Paralelamente a essa mudança na hierarquia da estrutura organizacional da indús-
tria de capital de risco, observam-se também outros interesses por parte das empresas
que justificam o desejo de atrair financiamentos via capital de risco. Além, é óbvio, da
alternativa mais comum, que é a da saída – seja ela através da abertura de capital nas
bolsas de valores ou nos já citados mercados de acesso, da aquisição por outra empre-
sa ou da recompra de participação pela própria empresa – há o caso de empreendi-
mentos que precisam de recursos para se reestruturar, fazer o turnaround, e assim
valorizar suas ações logo antes de abrir o capital, numa estratégia de alavancagem de
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IPO; há também aquelas empresas que desejam refinanciar suas dívidas e, para tanto,
um fundo de risco, além de contribuir com recursos financeiros, pode prover auxílio na
gestão, e sua maior credibilidade com o credor pode garantir a renegociação da dívida
sob melhores condições.

9. 9. 9. 9. 9. AGÊNCIAS DE FOMENTOAGÊNCIAS DE FOMENTOAGÊNCIAS DE FOMENTOAGÊNCIAS DE FOMENTOAGÊNCIAS DE FOMENTO

As agências de fomento são instituições cujo funcionamento é regulamentado pelo
Conselho Monetário Nacional e suas principais atividades são o financiamento de longo
prazo e outras modalidades de apoio ao setor produtivo. Embora não sejam instituições
financeiras nos exatos termos da Lei, a elas se aplicam as mesmas condições e limites
operacionais estabelecidos para o funcionamento de instituições financeiras.

Como agente financeiro do BNDES, as agências de fomento são fiscalizadas por
este Banco, sendo obrigadas a cumprir uma série de normas e resoluções e a atender a
limites operacionais e contábeis ditados por ele.

As agências de fomento operam, basicamente, com três produtos, a saber:

  Financiamentos Financiamentos Financiamentos Financiamentos Financiamentos: as agências de fomento têm como missão principal
atuar no financiamento a projetos de investimentos das micro e pequenas
empresas. Para tanto, atuam como agente financeiro do BNDES, para re-
passe de seus recursos para que estes cheguem às empresas. Vale dizer
que o limite estabelecido pelo Banco Central (Bacen) para agências de fo-
mento para alavancar recursos é de 3,3 vezes o valor do seu capital.

  Administração de contratos de financiamentos Administração de contratos de financiamentos Administração de contratos de financiamentos Administração de contratos de financiamentos Administração de contratos de financiamentos: as agências de fomen-
to podem, ainda, atuar como agentes financeiros na administração e no
repasse de recursos de operações de financiamento no âmbito dos fundos
estaduais. Às agências de fomento cabe substituir o Banco do Brasil como
agentes financeiros do Fundes, promovendo a administração dos contra-
tos dos financiamentos concedidos pelo estado nos diversos programas.

 Administração de fundosAdministração de fundosAdministração de fundosAdministração de fundosAdministração de fundos: as agências de fomento podem vir a atuar,
também, como agentes financeiros na administração de fundos estaduais
ou fundos privados de investimentos.
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APÊNDICE APÊNDICE APÊNDICE APÊNDICE APÊNDICE 55555. O SISTEMA SOFTEX E A SOCIEDADE SOFTEX. O SISTEMA SOFTEX E A SOCIEDADE SOFTEX. O SISTEMA SOFTEX E A SOCIEDADE SOFTEX. O SISTEMA SOFTEX E A SOCIEDADE SOFTEX. O SISTEMA SOFTEX E A SOCIEDADE SOFTEX
(EXTRAÍDO DO RELA(EXTRAÍDO DO RELA(EXTRAÍDO DO RELA(EXTRAÍDO DO RELA(EXTRAÍDO DO RELATÓRIO ANUTÓRIO ANUTÓRIO ANUTÓRIO ANUTÓRIO ANUAL DO SISTEMA SOFAL DO SISTEMA SOFAL DO SISTEMA SOFAL DO SISTEMA SOFAL DO SISTEMA SOFTEX)TEX)TEX)TEX)TEX)

O Sistema Softex Sistema Softex Sistema Softex Sistema Softex Sistema Softex é uma rede dedicada ao apoio às empresas da indústria brasi-
leira de software e serviços, baseada nas diretrizes do Programa Softex. O sistema tem
abrangência nacional e é composto por:

Sociedade SoftexSociedade SoftexSociedade SoftexSociedade SoftexSociedade Softex

Criada em dezembro de 1996, a Sociedade Softex tem o objetivo de executar, promo-
ver, fomentar e apoiar atividades de inovação e desenvolvimento científico e tecnológico de
geração e transferência de tecnologias e, notadamente, de promoção do capital humano,
através da educação, cultura e treinamento apropriados, de natureza técnica e mercadológica
em tecnologia de software e suas aplicações, com ênfase no mercado externo. visando ao
desenvolvimento socioeconômico brasileiro,  com a inserção do país na economia mundial.
A Sociedade Softex é, desde sua criação, a gestora do Programa para Promoção da Excelên-
cia do Software Brasileiro – o Programa Softex –, um programa prioritário do Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT) para fins de aplicação dos incentivos da Lei 8.248, a chamada Lei
de Informática. A Sociedade Softex é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público (Oscip), sediada em Campinas, São Paulo, e reúne 26 agentes em todo o país.

Agentes SoftexAgentes SoftexAgentes SoftexAgentes SoftexAgentes Softex

Os agentes são os braços operacionais do Sistema Softex que prestam apoio consul-
tivo e operacional às empresas que desenvolvem software em todo o Brasil, atuando em
articulação com a iniciativa privada, os governos estaduais e municipais, as universidades
e as instituições de fomento e financiamento. Em alinhamento com a diversidade ineren-
te ao país, os agentes Softex estão organizados sob diversas estruturas como associações
de empresas, institutos de pesquisa e incubadoras de tecnologia. Com entornos privilegi-
ados – universidades, centros de pesquisa, parques tecnológicos, pólos industriais – e
notável capacidade de articular parcerias, os agentes oferecem vários produtos e serviços
orientados para o desenvolvimento da indústria brasileira de software. Essa oferta é defi-
nida  pelos agentes de acordo com as necessidades de cada região e sempre com foco
em capacitação, investimentos e apoio a empreendedores. O Sistema Softex conta com
26 agentes distribuídos nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. As empresas
associadas do Sistema Softex estão ligadas aos agentes. Consulte a lista completa e atua-
lizada de agentes no portal Softex www.softex.br. Conheça a localização e o entorno dos
agentes na subseção Pólos, Parques e APLs.
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Empresas AssociadasEmpresas AssociadasEmpresas AssociadasEmpresas AssociadasEmpresas Associadas

São aquelas afiliadas aos agentes Softex, na forma de empresas associadas ou
incubadas. Normalmente em proximidade geográfica com o agente ao qual estão liga-
das, as empresas associadas são beneficiárias e, em alguns casos, agentes das ações
Softex, incluindo consultorias, capacitações, eventos, disseminação de qualidade e de
informações. Nos últimos  cinco anos, o número de associadas aumentou 2,35 vezes,
evoluindo de 700 para mais de 1.600 empresas.

HistóriaHistóriaHistóriaHistóriaHistória

O Sistema Softex advém da criação do Programa Softex e ambos remontam à
década de 1990 (leia mais sobre a história do Programa e do Sistema Softex na seção
Os 10 anos da Sociedade Softex, do site www.softex.com.br). As ações do sistema são
centradas na ampliação da competitividade da indústria brasileira de software e servi-
ços e na sua participação nos mercados nacional e internacional.

A oferta SoftexA oferta SoftexA oferta SoftexA oferta SoftexA oferta Softex

Por meio dos agentes e/ou da própria Sociedade Softex, o Sistema Softex oferece às
empresas brasileiras de software e serviços apoio em ações relacionadas a financiamento,
empreendedorismo, disseminação de melhores práticas e certificação, oportunidades de ne-
gócios, participação em eventos nacionais e internacionais, capacitação empresarial, planos
de negócios, assessorias e consultorias e estudos de mercados, entre outras competências.

ApoiosApoiosApoiosApoiosApoios

  O Sistema Softex conta com apoio institucional e/ou financeiro das seguintes entidades:

ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software

ABINEE - Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

ANPROTEC - Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos
Inovadores

APEX-BRASIL - Agência de Promoção de Exportações

ASSESSPRO - Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação, Software
e Internet
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BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

FENADADOS - Federação Nacional dos Profissionais de Processamento de Dados

FENAINFO - Federação Nacional das Empresas de Serviços Técnicos de Informática e
Similares

FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos

Frente Parlamentar da Informática do Congresso Nacional

MCT/Sepin - Ministério da Ciência e Tecnologia/Secretaria de Política de Informática

SBC - Sociedade Brasileira de Computação

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

Destaques 2006 do Sistema SoftexDestaques 2006 do Sistema SoftexDestaques 2006 do Sistema SoftexDestaques 2006 do Sistema SoftexDestaques 2006 do Sistema Softex

Confira a seguir os principais resultados do Sistema Softex em 2006 (Extraído do
Relatório Anual do Sistema Softex).

MPS.BR Melhoria dos Processos de MPS.BR Melhoria dos Processos de MPS.BR Melhoria dos Processos de MPS.BR Melhoria dos Processos de MPS.BR Melhoria dos Processos de SoftwareSoftwareSoftwareSoftwareSoftware

O MPS.BR é uma metodologia criada no Brasil e compatível com as congêneres
internacionais, como o CMMi, que se destina a melhorar os processos de desenvolvi-
mento de software e serviços, com custos adequados à realidade brasileira. A meta de
adesão das empresas brasileiras ao MPS.BR para o final de 2007 – 80 empresas – será
antecipada em um ano. Empresas de grande porte começam a implementar o modelo.
Em 2006, mais de 2.800 pessoas participaram de cursos MPS.BR (a meta Softex era
capacitar 1.200 pessoas em  três anos). Há mais de 600 profissionais aprovados em
provas MPS.BR, e mais de 30 instrutores capacitados.

Projeto apoiado  pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Financiadora
de Estudos e Projetos (Finep) e MCT.

SIBSS – Sistema de Informação da Indústria Brasileira de SIBSS – Sistema de Informação da Indústria Brasileira de SIBSS – Sistema de Informação da Indústria Brasileira de SIBSS – Sistema de Informação da Indústria Brasileira de SIBSS – Sistema de Informação da Indústria Brasileira de SoftwareSoftwareSoftwareSoftwareSoftware e Serviços e Serviços e Serviços e Serviços e Serviços

O projeto, que reunirá informações abrangentes sobre a indústria brasileira de
software, recebeu aporte de recursos da Secretaria de Política de Informática (Sepin/
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MCT) em outubro de 2006 e o plano de trabalho está sendo detalhado. Têm sido reali-
zadas articulações com várias entidades e estão sendo estabelecidos termos de coope-
ração técnica com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Projeto apoiado pelo MCT.

PSI-SW – Projeto Setorial Integrado para Exportação de PSI-SW – Projeto Setorial Integrado para Exportação de PSI-SW – Projeto Setorial Integrado para Exportação de PSI-SW – Projeto Setorial Integrado para Exportação de PSI-SW – Projeto Setorial Integrado para Exportação de SoftwareSoftwareSoftwareSoftwareSoftware e Serviços e Serviços e Serviços e Serviços e Serviços

O PSI-SW visa apoiar as exportações das empresas brasileiras de software e servi-
ços. É baseado em estratégia totalmente inovadora, pois organiza as empresas em
grupos, visando  à atuação internacional, conforme as áreas em que o Brasil tem com-
petência reconhecida, como automação bancária, energia, educação, comércio eletrô-
nico,  telecomunicações, segurança da informação, saúde, gestão empresarial, aviação
e governo. Em 2006, as ações do PSI-SW promoveram US$ 36,4 milhões de dólares
em exportações de software e serviços, ultrapassando em quase 70% a meta
estabelecida de US$ 21,5 milhões. Em 2006, 100 empresas fizeram parte do PSI-SW.

Projeto apoiado por APEX-Brasil, MCT e empresas participantes.

TTTTTecnologias Emergentesecnologias Emergentesecnologias Emergentesecnologias Emergentesecnologias Emergentes

Pelo menos 10 agentes Softex atuam direta ou indiretamente em projetos relaciona-
dos a tecnologias emergentes. Há 19 projetos que incluem áreas como telemedicina,
concepção e projetos de circuitos integrados, sistemas inovadores em agricultura, internet
via rede elétrica, tecnologias inovadoras para ensino de idiomas estrangeiros, rastreabilidade
vegetal, sistemas de redes sociais (do tipo Orkut) via celular, além de toda a cadeia de TV
digital (do hardware ao modelo de distribuição e conteúdo).

Projetos apoiados por diversas fontes através dos agentes Softex.

Arranjos Produtivos Locais – APLsArranjos Produtivos Locais – APLsArranjos Produtivos Locais – APLsArranjos Produtivos Locais – APLsArranjos Produtivos Locais – APLs

Pelo menos 17 agentes estão ativamente envolvidos com pólos, parques tecnológicos
e arranjos produtivos locais, desempenhando papéis diversos como gestão, consultoria,
transferência de tecnologia, articulação e coordenação de projetos.

Projetos apoiados por diversas fontes através dos agentes Softex.
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FinanciamentoFinanciamentoFinanciamentoFinanciamentoFinanciamento

No âmbito da operação realizada em parceria com a Softex, a linha Prosoft-empresa
do BNDES encerrou 2006 com um desempenho notável. Foram contratados apoios finan-
ceiros que somam R$ 25,4 milhões, não apenas um recorde histórico, mas 103% a mais
que o resultado de 2005. Durante 2006 foram feitos cerca de 100 contatos de empresas
com a Sociedade Softex, tendo sido submetidos 15 projetos ao BNDES. Desde 1999, o
Prosoft já concedeu financiamentos que somam aproximadamente R$ 97 milhões.

Investimento em Capital HumanoInvestimento em Capital HumanoInvestimento em Capital HumanoInvestimento em Capital HumanoInvestimento em Capital Humano

A pedido do MCT/Sepin, o Sistema Softex produziu e, em setembro de 2006, apre-
sentou ao Comitê da Área de Tecnologia da Informação (Cati), um plano de investimento
para a Formação de Capital Humano em Software (FCHS) no período 2006-2012. O
plano propõe investimentos da ordem de R$ 480 milhões para o período de 2006 a 2012.
As ações propostas deverão inserir no mercado de desenvolvimento de software perto
de 50 mil profissionais nos níveis técnico, tecnológico, de graduação e pós-graduação.

Portfólio SoftexPortfólio SoftexPortfólio SoftexPortfólio SoftexPortfólio Softex

Seguindo orientações de planejamento estratégico, foi realizado o mapeamento
de competências do Sistema Softex, com o objetivo de consolidar o portfólio de servi-
ços oferecidos. O documento, que será divulgado no Portal Softex, indicará as compe-
tências do sistema em termos dos serviços oferecidos pelos agentes Softex e pela pró-
pria sociedade, fortalecendo a atuação conjunta.

TTTTTermo de Referência do Programa Softex Publicado no DOUermo de Referência do Programa Softex Publicado no DOUermo de Referência do Programa Softex Publicado no DOUermo de Referência do Programa Softex Publicado no DOUermo de Referência do Programa Softex Publicado no DOU

A Sociedade Softex estreitou ainda mais seu relacionamento com o MCT/Sepin.
Em resolução publicada no Diário Oficial da União - DOU,15 o Cati, aprovou o Termo de
Referência do Programa Softex. Coordenado pela Sociedade Softex, é um programa
prioritário para efeito da aplicação dos incentivos da legislação de informática. O Termo
de Referência especifica o foco de atuação e as diretrizes estratégicas que devem orien-
tar os projetos do Programa Softex, que podem ser realizados com os recursos incenti-
vados da legislação da área.16

15 DOU, 14/12/2006, Resolução no. 28, de 11/12/06, do CATI - Comitê da Área de Tecnologia da Informação.
16 Leis 8248/91 e 10176/01, segundo Portaria no. 200, de 18/11/1994, do MCT, ratificada pela Resolução no.
001, de 06/3/2002, do Cati.
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