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Resumo
O trabalho aqui apresentado tem como principal objetivo relatar alguns resultados

de estudos preliminares sobre a dinâmica competitiva nos setores de base tecnológica, em
especial o segmento de Software (SW) e Serviços de Informática (SI). A abrangência da
análise desenvolvida se refere mais aos aspectos conceituais e metodológicos, pois o
presente estudo faz parte de um esforço para construir as principais referências teóricas e
estabelecer os fundamentos concretos mais importantes, para investigação dos movimentos
das empresas no segmento focalizado. O ponto de partida é a caracterização da natureza dos
recursos produtivos utilizados no  segmento e observa-se, de início, que, como em todas as
empresas de base tecnológica, há uma proporção muito significativa de tais recursos que
são amortizados em fases preliminares do ciclo de vida dos produtos, antes, portanto de sua
realização efetiva no mercado. O ponto de chegada preliminar é a identificação dos
principais obstáculos para a formação de preços e como as empresas, dependendo das
estruturas de mercado e de sua inserção nelas, agem estrategicamente neste campo.

Palavras chave: Custeio do Ciclo de Vida, Custos Fixos Amortizados, Formação
de Preços de Produtos de Base Tecnológica.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 2 / 18 -

1. Introdução

O estudo de alguns dos aspectos mais importantes que envolvem a dinâmica de

fixação de preços nos setores de base tecnológica, particularmente, no segmento produtor

de Software (SW) e Serviços de Informática (SI), parte de alguns conceitos já abordados

em trabalhos anteriores1 e apresentados, brevemente, a seguir:

•  Custos: a noção de custos é tratada como valor da utilização efetiva dos recursos, de

qualquer natureza, no processo de produção; tal valor deve ser dimensionado tendo em

vista a natureza e as características peculiares do uso dos diversos recursos produtivos

nos distintos processos;

•  Processo de Custeio: construção de métodos de determinação dos custos de tal forma

que seja garantida, no tempo correto e na medida certa, a reposição de todos os

recursos produtivos utilizados;

•  Formação de Preços: processo que depende, simultaneamente, da garantia do custeio e

da condições competitivas peculiares que vigorem na estrutura de mercado; a formação

de preços está referida à natureza dos recursos utilizados no processo de produção, à

forma de inserção de cada empresa em particular e à necessidade de geração e

apropriação de lucro para sustentar, em última instância, e dinamicamente, uma

posição num espaço competitivo;

•  Ciclo de Vida do Produto: período de tempo que se inicia na concepção (planejamento

e desenvolvimento) do produto e se encerra com seu descarte (retirada da pauta

produtiva);  representa o horizonte de tempo total, para a reposição de qualquer recurso

produtivo utilizado no processo de produção de cada produto específico; isso implica

que o processo de custeio tem um período de validade2.

Em suma, a valorização do uso e a reposição dos recursos produtivos -

concretizada na transação efetiva, no mercado - estão subordinados à estratégia de

sustentação competitiva dos negócios.

                                                          
1 Ver, p. ex. Vasconcelos (1996) e (1999).
2 V. Vasconcelos (99): "(...) o sentido concreto mais relevante para a noção de reposição de

recursos se manifesta subordinado a um período de validade. Tal validade se esgota, em
última instância, diante do esgotamento das condições produtivas dos recursos, impondo-se,
portanto, a necessidade do planejamento estratégico da sua utilização." e, além disso: "o
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Assim, para todos os setores e mercados, as empresas - em quaisquer das

estruturas competitivas, com maior, menor ou nenhum grau de oligopolização - não serão

capazes de sustentar preços formados - exclusiva e autonomamente - a partir do processo de

custeio, sem levar em conta as condições competitivas, efetivas ou potenciais, vigentes no

mercado e, reciprocamente, não terão condições de formar preços sem o estabelecimento de

uma referência básica - subordinada à noção de ressarcimento de gastos - ao processo de

custeio dos recursos produtivos.

No caso do setor aqui focalizado - Produção de Software (SW) e Serviços de

Informática (SI) - ressalte-se que há especificidades, que, de um lado, conferem às unidades

produtoras, variados graus de autonomia produtiva, e, simultaneamente, distintos níveis de

interrelação e integração produtiva entre elas; de outro, há particularidades quanto à

duração (em geral, muito curta) dos ciclos mais relevantes tendo em vista o processo de

custeio e formação de preço: o ciclo dos produtos e o ciclo das tecnologias.

Neste cenário conceitual é que serão abordados os principais aspectos do processos

de custeio e de formação de preços no Setor de SW e SI; assim, se postulará no presente

estudo, que os preços no setor focalizado são formados a partir das características

específicas dos recursos produtivos utilizados - traduzidas pelo ciclos referidos - e do grau

de concentração econômica das estruturas de mercado prevalecentes no setor - que refletem

o grau de monopólio ou de autonomia para fixar preços pelas unidades empresariais.

Além disso, e complementarmente, é necessário levar em conta, para a apreensão

das principais características do funcionamento dinâmico do segmento de SW e SI, os

aspectos relacionados ao estágio das relações sistêmicas no conjunto da economia nacional

- o chamado sistema nacional de inovações -, em especial, ao grau de efetividade e de

integração das políticas de apoio e fomento destinadas, em última instância, a dotar a base

produtiva tecnológica de condições de competitividade internacional; para isso, será feita

uma brevíssima apresentação das principais iniciativas de políticas públicas no âmbito dos

setores de base tecnológica (que abrangem os segmentos focalizados) e que se encontram

vigentes no Brasil, no período recente.

2. Estrutura de Custos nos Setores Produtivos de Base Tecnológica: o Segmento

de SW e SI

                                                                                                                                                   
período de validade dos recursos ou o esgotamento de suas condições produtivas, devem
estar referidos ao processo lucrativo ou de geração e apropriação do excedente produtivo".
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A composição dos recursos produtivos utilizados nos compartimentos produtores

de bens e serviços de base tecnológica, em particular o setor de SW e SI, é

predominantemente marcada pelo elevado grau de utilização de conhecimento no processo.

De um lado, o conhecimento vivo exercido pelos profissionais com altos níveis de

especialização - a quase totalidade, ostentando graus acadêmicos de pós graduação

(mestrado, doutorado, etc.) e, de outro, o conhecimento cristalizado, contido em grande

parte dos meios de produção - manuseados e reciclados pelos trabalhadores altamente

especializados - utilizados nos processos, tais como, máquinas, equipamentos, ferramentas,

computadores, periféricos, em suma, hardware e software, de variados tipos e graus de

complexidade de uso.

Por isso, pode-se sugerir que os principais recursos produtivos geradores de gastos

nas unidades produtoras de SW e SI, devem ser:

a) Trabalho humano de elevado grau de especialização: aplicado nas etapas de

planejamento e desenvolvimento do produto, que são etapas prévias do ciclo de vida do

produto, pois antecedem sua disponibilização no mercado; vale dizer são gastos

totalmente amortizados antes de qualquer transação com os produtos no mercado;

b) Máquinas, Equipamentos, Dispositivos Periféricos, Instalações, Programas de

Computador (SW de variado tipo: sistemas operacionais, aplicativos de diversas

naturezas, sistemas de gestão, de telecomunicações, etc.), cuja principal característica

está relacionada com o seu ciclo de vida que é, em geral, para vários destes recursos,

muito curto (em torno de 3 a 5 anos, no máximo). Tais recursos são aplicados em todas

as etapas do ciclo de vida do produto, desde as fases prévias até o seu descarte;

c) Outros recursos, relacionados ao esforço de vendas (Sistema de Vendas, Marketing), à

reciclagem da capacidade de trabalho (em especial, os mais  especializados), etc.

Tal perfil de recursos produtivos utilizados, deixa transparecer que o critério mais

relevante para a classificação de custos é aquele que divide os recursos em dois grandes

grupos de acordo com seu grau de variação com relação ao volume de negócios, rebatidos

sobre as atividades relevantes do processo de produção: recursos cujo volume e valor de

utilização independe da quantidade produzida ou vendida (custos fixos) e recursos cuja

utilização (em quantidade e valor) depende do volume de produção ou vendas (custos

variáveis).

Os exemplos ilustrados nas Tabelas 1 e 2, que podem ser vistas no Anexo

Estatístico apresentado ao final do texto, servem para ilustrar a estrutura de custos em duas

empresas do setor de Software e Serviços de Informática. Destacam-se os seguintes

aspectos principais:
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a) Há ampla predominância dos Custos Fixos Totais na Estrutura de Custos:

correspondem a cerca de 60,7% para a unidade produtora de Software para Business

Inteligence (BI) e a 76,4% para a empresa de SW e Serviços para Telecomunicações;

b) Dentre os Custos Fixos, a proporção mais elevada está relacionada aos recursos

utilizados nas fases preliminares do ciclo de vida dos produtos, ou seja, nas atividades

de Planejamento e Desenvolvimento: representam cerca de 37,7% dos Custos Fixos

Totais para o SW de BI e quase metade para a empresa de SW e Serviços para

Telecomunicações;

c) O segundo grupo de recursos, em termos do seu peso na estrutura, são os gastos de

comercialização (sistema de vendas e marketing), cuja porção relacionada a custos

fixos, corresponde a cerca de 8,7% do custo total (11,3% dos custos fixos) para o caso

da empresa de SW e Serviços de Telecomunicações e a cerca de 16,3% do custo total

(26,9% dos custos fixos) para o exemplo da empresa de SW para BI.

Ressalte-se, então, que para os casos examinados, os gastos efetivados nas etapas

prévias do ciclo de vida do produto (antes do produto ser transacionado) são, ao lado das

despesas fixas com comercialização, os mais importantes da estrutura de custos. Observe-se

que, em geral, são gastos amortizados, vale dizer, são efetuados (e geram saída de caixa)

sem a garantia efetiva de sua reposição na medida certa. Nos casos focalizados, a proporção

total de gastos destes dois grupos atingem a 39,2% dos custos totais (64,6% dos custos

fixos) para a unidade produtora de SW para BI e cerca de 46,0% do total dos gastos (60,3%

dos gastos fixos) para a empresa de SW e Serviços de Telecomunicações.

Por outro lado, há mais uma questão crucial que se coloca para a gestão estratégica

das empresas do Setor de SW e SI, e que se refere à determinação do resultado, em especial

o resultado econômico, gerado pelo movimento corrente das empresas.

O fato dos recursos serem distribuídos de forma muito concentrada nas etapas

iniciais do ciclo de vida do produto, coloca obstáculos ao processo de custeio e exige a

efetivação de soluções particulares quanto à formação de preços. Nessas condições e

conforme o tipo de produto e a estrutura de mercado prevalecente, as empresas são

impelidas a:

•  Em alguns casos (para produtos de consumo individual e com grande potencial de

consumidores) formar preços elevados no início do ciclo e, a partir do comportamento

da demanda e da concorrência direta, administrar reduções gradativas que permitam a

realização, ao longo do ciclo (cuja duração total não é plenamente previsível), não só

ressarcimento dos gastos, como também, evidentemente, dos lucros;
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•  Em outros casos (para produtos de consumo corporativo ou institucional) formar

preços unitários médios que devem vigorar (com modificações residuais) ao longo de

todo o ciclo de vida do produto, a partir de rigorosas projeções de vendas e de custos

para o período de validade planejado ou projetado para o produto.

Ademais, a especificidade do produto SW tem ampliado intensamente sua

importância, e enfatizado a relevância do seu preço, no interior do extenso conjunto de

produtos do setor de Tecnologias da Informação. A principal característica dos Programas

de Computador (Softwares), pode ser sintetizada: " à medida que se amplia o uso de

processadores nos equipamentos, aumenta também o uso de aplicativos para operá-los; ao

mesmo tempo, quanto mais o hardware é tratado como commodity, mais o preço do

software será o diferenciador do produto e a parte mais ponderável do valor agregado no

equipamento." 3

Dessa forma, de um lado os processos de custeio e formação de preços exigem

formas específicas de gestão, e, de outro, a geração do lucro deve ser referenciada,

rigorosamente, aos ciclos de vida dos diversos produtos de cada empresa. Ou seja, a

lucratividade só fica visível e pode ser administrada a partir de informações baseadas em

cada um dos diversos produtos das empresas, que frequentemente tem ciclos de vida

distintos.

A questão crucial, então, é o estabelecimento de métodos de custeio que sejam, ao

mesmo tempo, consistentes com o objetivo de repor os recursos utilizados e com a

necessidade de criar fundamentos sólidos para o processo de formação de preços no

mercado, tendo em vista que uma proporção elevada dos gastos é desembolsada (ou

amortizada) antes mesmo do produto chegar ao mercado.

3. Estratégias e Métodos de Custeio Mais Adequados

A dificuldade inicial a ser enfrentada é estabelecer, previamente, o ciclo de vida

dos produtos, ou mais precisamente, qual deverá ser o tempo de permanência de cada

produto no mercado. A estimativa do ciclo de vida deve ser simultânea, à projeção do

volume de vendas que se pode esperar para o produto. Ambos os conceitos estabelecidos

exigem ainda verificação de sua compatibilidade com os custos totais (gastos realizados ao

longo de todo o ciclo de vida do produto) que se projetam.

                                                          
3 Conforme MCT (99)
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Ou seja, mesmo que para várias hipóteses (de ciclo de vida e volume de vendas

previstos) é necessário chegar as soluções únicas que demonstrem a viabilidade da

utilização e reposição dos recursos produtivos disponíveis ou mobilizáveis para o

planejamento, desenvolvimento e produção dos produtos idealizados, integrando, portanto,

as estimativas de tempo de permanência, volume de vendas e recursos produtivos a utilizar.

É evidente que o percurso estratégico para o custeio do produto proposto acima, é

de concretização muito problemática, tendo em vista a impossibilidade de muitas empresas

trabalharem com um mínimo de garantias prévias ou graus minimamente sustentáveis de

segurança sobre as projeções efetuadas. É claro que algumas outras empresas (v. exemplo

de algumas das poucas e gigantescas unidades produtoras de Softwares tornados

indispensáveis, tendo em vista, não apenas sua utilidade como, principalmente, a

inevitabilidade de seu uso), assentadas em maciças e portentosas campanhas de marketing,

conseguem administrar com maiores graus de segurança e precisão o trinômio: ciclo de

vida, volume de vendas e custos.

Parece ser perfeitamente adequada ao setor de SW e SI, as conclusões de Bacic4:

"La administración de costos se basa mucho más en actitudes ex-ante que ex-post. La

situación favorable en términos de costos debe ser creada previamente al início de un

proyeto o a la introducción de un nuevo producto. La empresa debe buscar una posición de

costos favorable en términos de los direccionadores de estructura y de ejecución. Las

economías de escala, el contenido tecnológico de productos y procesos, la calidad de la

gestión, el descubrimiento de oportunidades de disminuir dos costos de transacción a partir

de acciones dentro del sistema de red, son actitudes que contribuyen para la construcción de

una posición solida en cuanto a los costos con los quales una empresa opera. Deven ser

buscadas ya en la etapa del proyeto del negócio. La visión estratégica, indicando cuál es el

posicionamento mas adecuado, es fundamental."

Dessa forma, os métodos de custeio que surgem como os mais adequados, são os

que pertencem à família do custeio total ou integral. Em especial, as versões destes métodos

que buscam criar fundamentos para o processo competitivo, articulando o cálculo dos

preços, custos e volumes, num movimento simultâneo de determinação integrada de valores

de referência, tendo em vista um horizonte de tempo especificado. Ou seja, tal processo de

determinação integrada, se estabelece num instante lógico decisório-estratégico que precede

a produção, e, que exige o conhecimento estimativo (ou o poder de mercado ou grau de

monopólio, para traçar metas) sobre os volumes de transação requeridos ou almejados,

sobre os recursos produtivos a ser utilizados e sobre o ciclo de vida dos produtos.

                                                          
4 Ver Bacic (98), conclusões do Capítulo V - "Costos para aumentar la competitividad".
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É claro que essa sugestão de procedimentos é exigente em termos de informação

estratégica concorrencial e de capacidade de produzir inovações, exclusividade ou posições

competitivas baseada em custos. Acompanhando, mais uma vez, Bacic: "El costeo meta, la

planificación del costo del producto durante su ciclo de vida, permiten adecuar los costos de

los productos en la fase anterior a la producción. Son también acciones prévias (en el caso a

la introducción de un producto. Además de las actitudes prévias existen conceptos y

herramientas que cuando son implementadas contribuyen con la mejora y la innovación,

modificando de forma favorable la posición corriente de costos de la empresa. Son

ejemplos el costo-kaizen, la gestión por la Calidad Total, la administración del capital

intelectual, el desarrollo de relaciones de largo plazo con proveedores y clientes

optimizando los enlaces dentro del sistema de valores." 5

Isto posto, examinemos, brevemente, alguns dos principais aspectos da dinâmica

competitiva que vigora no Setor de SW e SI, com ênfase nos rebatimentos das estruturas de

mercado e das formas específicas de inserção das empresas, sobre os processos de custeio e

formação de preços, aqui focalizados.

4. Formação de Preços, Condições Competitivas e Bases da Lucratividade

As características das estruturas de mercado estabelecem os contornos mais

importantes das condições competitivas. Os atributos principais que conformam as

diferentes estruturas são, como se sabe6: a) existência ou não de liderança, exercida, em

geral pelas grandes empresas, detendo elevadas porções das vendas, seja em termos

absolutos ou relativos; b) padrão de concorrência vigente - via diferenciação de produtos,

liderança de custos ou oferta de exclusividade - foco ou nicho; c) forma de inserção da

empresa: empresa líder, empresa pequena ou média "autônoma" - ofertantes de

exclusividade -, empresa subordinada, dependente, etc. e d) tipo de produto: Pacote pronto

para venda - "packaged SW", Sob Ecomenda, inclusive para uso próprio da empresa

produtora - "Custom SW", Embarcado - "Embedded SW", Acompanhando HW - "Bundled

SW", Para Internet - "Internet SW", dentre outros.

Ou, com enfoque específico na Indústria de Bens de Informação, em Shapiro &

Varian (99): "As características já apontadas (alto custo amortizado e baixo custo marginal

- ou variável unitário de produção, venda e distribuição) impõem apenas duas estruturas

                                                          
5 Idem.
6 Conforme Possas (85) e Porter (86) para os principais setores industriais, em geral.
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Alto grau de concentração (AGC) Baixo grau de concentração
(BGC)

Mercados emergentes
(ME)

1. Produtos do Segmento Horizontal (em
geral): de uso difundido, com conteúdo
de conhecimentos concentrado na área de
Informática, exigindo alta qualificação de
R.H. em Informática

2. Altas Barreiras a entrada: Economias de
Escala (de distribuição em larga escala),
Vantagens de diferenciação de produto
(preferência dos clientes pelas marcas,
reputação das firmas estabelecidas) e
Vantagens de Custo (montantes
absolutos) para firmas estabelecidas
(controle de produção, via patentes,
cobrança de royalties, etc

3. Mercado Consumidor amplo,
heterogêneo e composto por diversos
agentes e setores (modernos ou
tradicionais)

4. Altos investimentos, acompanha e
promove o desenvolvimento da área de
HW

5. Inovações incrementais (com algumas
novas funções) ou radicais
(revolucionando a forma de
processamento e transmissão da
informação).

6. Produto de prateleira (a política de
“Marketing” é fundamental para atrair
novos consumidores)

7. Grau intenso de concorrência,
especificamente, extra preço.

1. Produtos do Segmento
Vertical (em geral): de uso
restrito, exigindo,
frequentemente,
conhecimento de outras
áreas

2. Algumas barreiras a
entrada: particularmente,
de exclusividade de oferta,
via Nichos de mercado

3. Grandes mercados  ou
Mercados específicos
(Indústria, Comércio,
Finanças, etc. com baixo
investimento em
Marketing, em função do
contato direto com o
cliente), composto por
segmentos tradicionais ou
estratégicos

4. Inovações incrementais
5. Produto de prateleira ou

sob encomenda
6. Grau médio de intensidade

de concorrência, com
alguma importância dos
preços

1. Produtos do
Segmento
Estratégico: em
geral sob
encomenda, para
uso exclusivo,
exigindo
conhecimento
em pelo menos
uma área
diferenciada

2. Usuário único
3. Sem barreiras

tradicionais à
entrada

4. Inovações
radicais

5. Novos mercados
potenciais

6. Gera sua própria
demanda

Fonte: Frick & Nunes (96) com complementações de minha responsabilidade

Quadro 1. Atributos do padrão de concorrência nas categorias de SW

sustentáveis para um mercado de informações: 1) O Modelo da empresa dominante, que

pode ou não produzir o 'melhor' produto, mas, em função do seu tamanho e de sua

economia de escala, desfruta de uma vantagem de custo sobre suas rivais menores (Ex.

Microsoft); 2) O Modelo de produto diferenciado onde há numerosas empresas produzindo

o mesmo 'tipo' de informação, mas com muitas variedades diferentes. Essa é a estrutura de

mercado mais comum dos bens de informação: a mídia impressa, o cinema, a televisão e

alguns mercados de Software encaixam-se nesse modelo; 3) Amálgamas (combinações) dos
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modelos acima: muitos mercados de SW envolvem tanto produtos diferenciados como

distintas faixas de participação". A interação de tais atributos, pode conformar diversos

tipos de obstáculos à concorrência de preços e à entrada de novas empresas, fornecendo as

bases sobre as quais se assenta a dinâmica competitiva dos diferentes mercados de SW e SI.

A articulação de tais determinantes da concorrência no setor de SW e SI sugere

que podemos, de início e se incorporadas as características do processo de produção e a

destinação dos produtos7, considerar a existência de dois grandes compartimentos

produtivos no setor.

O primeiro deles, seria o Segmento Horizontal, assim chamado porque os produtos

incorporam, fundamentalmente, conhecimentos de Informática, sendo seus principais

produtos: sistemas operacionais, banco de dados, processadores de texto, planilhas, etc; o

outro seria o Segmento Vertical, cuja denominação está vinculado ao fato dos produtos

incorporarem, além dos conhecimentos de Informática, outros conhecimentos de uma ou

mais especialidades, tais como os Sistemas Integrados de Informação para Gestão

Empresarial, Sistemas de Gestão Corporativos - Setoriais (Saúde, Educação, Transporte,

Segurança, etc.), dentre outros, que podem ser encontrados tanto no formato "pacote"

(produto pronto e parametrizável) como "sob encomenda" com desenvolvimento específico

para cada caso.

O Quadro 1, apresentado na página anterior, ilustra os principais segmentos do

Setor de SW e SI e as principais características da concorrência vigentes, tendo em vista o

grau de concentração econômica (participação das vendas das maiores empresas no total

das vendas do segmento) - que configura o tipo de oligopólio que prevalece.

A partir das características apontadas para as estruturas de mercado, pode ser

sugerido que, assim como em outros setores de atividade econômica, o grau de autonomia

das empresas (ou de cada unidade em particular) para fixar preços é maior nos mercados

concentrados (Segmento horizontal) e nos mercados emergentes (Segmento estratégico); as

razões são específicas e distintas para cada caso: no segmento horizontal há efetiva

liderança nos mercados, com um número reduzido de enormes empresas respondendo por

proporções elevadas das vendas (em alguns casos, com comportamento, tipicamente, de

grande monopólio), impondo um ritmo intenso de inovações, ou de lançamento de novas

versões, estratégias assentada, como se sabe, em sistemas de distribuição altamente eficazes

(chegando a gerar os chamados problemas de "aprisionamento"8) e em notáveis

                                                          
7 Como está originalmente concebido, e detalhadamente apresentado, em Frick & Nunes (96)
8 Conforme Shapiro & Varian (99), página 25:"O aprisionamento surge sempre que os

usuários investem em ativos duráveis e de múltipla complementariedade, específicos de um
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performances de marketing;  no segmento estratégico, por sua vez, a explicação é mais

simples e localizada, pois a principal característica apontada é a oferta exclusiva (com graus

de sustentação diferenciado, conforme o produto) e estratégica, pois, em geral, tratam-se de

produtos inovadores em especial como meios de produção dentro do próprio setor de SW e

SI, ou seja, são supridos por produtores que geram de sua própria demanda.

Para os mercados de menor grau de concentração (Segmentos verticais) os preços

são, via de regra, importantes para sustentar as posições competitivas das empresas. Há

importantes frações deste segmento que tem produtos diferenciados por porte das empresas,

criando, portanto, amplas possibilidades de ofertas "customizadas" baseadas,

decisivamente, na formação de preços diferenciados9.

Portanto, tendo em vista as necessidades impostas pela estrutura de custos (como

já foi comentado), pode-se concluir, preliminarmente, que as empresas dos segmentos

horizontal e emergente teriam maior capacidade de sustentação de estratégias de

estabelecimento de preços compatíveis com o ritmo de reposição de recursos produtivos,

em especial aqueles amortizados antes do produto chegar ao mercado para transação; além

disso, e, por decorrência, tais segmentos tem também melhores condições de planejamento

do ciclo de vida dos produtos, com consequente controle mais estrito do lançamento de

novas versões e do processo de inovações.

5. Alguns Aspectos Sistêmicos que Afetam o Setor no Brasil

Há uma compreensão clara e difundida que a dinâmica dos setores de base

tecnológica (onde estão inseridos os negócios de SW e SI, aqui focalizados), em qualquer

economia nacional, é fortemente assentada em externalidades e sinergias que advém,

principalmente, do estágio dos sistemas de inovação locais e da qualidade e extensão da sua

interface com os  sistemas de inovação de outros países do planeta. De outro lado, é

também ampla a concordância sobre o peso decisivo que as políticas nacionais de variado

tipo, representam, tendo em vista o fomento das atividades no, assim chamado, segmento

do conhecimento.

                                                                                                                                                   
determinado sistema de Tecnologia de Informação (...); os usuários ficam sujeitos a "custos
de troca e aprisionamento: uma vez que você tenha escolhido uma tecnologia ou um
formato de manter a informação, a troca pode custar muito caro."

9 Ver exemplos dos principais produtos do segmento de SW e SI e do setor de Tecnologia da
Informação na Tabela 3 do Anexo Estatístico, apresentado ao final do texto.
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Por outro lado, são muito distintas a natureza e as formas de efetivação das

políticas nacionais para o setor. Assim, nos USA, por exemplo, a modalidade de atuação no

setor é de caráter mais focalizado nas leis, no campo jurídico, de que de política de fomento

e sustentação, no campo da economia; cite-se a recente polêmica (de longa duração) entre a

Microsoft e o Departamento de Justiça norte americano:

"(...) As empresas de alta tecnologia não são imunes às leis antitruste. A estratégia

competitiva na economia da informação colide com a legislação antitruste em três áreas

básicas: fusões e aquisições, fixação cooperativa de padrões e monopolização. Além de

tudo, a lei antitruste não impede a maioria das empresas de perseguir as estratégias que

escolheram, mesmo quando precisam cooperar com outros membros do setor para

estabelecer padrões de compatibilidade. À medida que o próximo século se aproxima, a lei

antitruste tem suficiente flexibilidade para impedir que a mão pesada do monopólio sufoque

a inovação, ao mesmo tempo em que mantém os mercados suficientemente competitivos

para impedir que a mão ainda mais pesada da regulamentação governamental se intrometa

nos dinâmicos mercados de HW e SW."10

No Brasil, ao contrário, as políticas para o setores de base tecnológica, estão mais

vinculadas ao estabelecimento dos alicerces para a construção de um sistema nacional de

inovações, apresentando, por isso, características mais marcantes no campo econômico, em

especial na área de Tecnologia. Assim, ao longo do período de 1991 (com regulamentação

em 1993) até 1999-2000, vigorou no Brasil, a chamada Política Nacional de Informática

(que veio substituir a Política de Reserva de Mercado, em vigência desde 1984) abrangendo

aspectos diversificados de suprimento de externalidades (supostamente integradas e

sinérgicas) às unidades produtoras do Setor Tecnologia da Informação, abrangendo, quase

exclusivamente, a produção de Hardware, Periféricos, etc., com impactos apenas indiretos

sobre o segmento de SW e SI, com o objetivo explícito "de inserção no mercado

internacional, tendo como novo modelo a competitividade". Desde o mês "de abril de 1993,

a Política Nacional de Informática (PNI) mudou de direção, baseando-se, a partir de então,

em um mercado aberto e na livre produção. (...) o equacionamento desta inserção

competitiva foi, e ainda é, calcado primordialmente sobre o desenvolvimento científico e

tecnológico" (...) O processo de inovação tem sido exercitado através da pesquisa e

desenvolvimento de novos produtos para nichos específicos de mercado. A seletividade se

constitui principalmente na definição do quê produzir no País e em que escala. A qualidade

tem se constituído num requisito indispensável para a inserção neste mercado." 11

                                                          
10 Conforme Shapiro & Varian (99).
11 Conforme Ministério da Tecnologia - MCT (1999); v. principalmente, com impactos no

processo de custeio e na apropriação do lucro, a Isenção do Imposto sobre Produto
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Os aspectos da Política relacionadas à base produtiva, (o Processo Produtivo

Básico e os Investimentos em P&D ) impactaram aspectos relevantes do setor (de acordo

com os avaliadores do Ministério de Ciência e Tecnologia), em especial, o "preponderante

peso de agregação de valor e de engenharia na cadeia produtiva e têm revertido a tendência

de desmonte de equipes de projeto e desenvolvimento ligadas às mais relevantes

especializações do setor, observada a partir da abertura do mercado."12 É evidente que tais

efeitos em cadeia ou em rede, impactaram o segmento de SW e SI nacional, em especial em

alguns mercados (SW para Automação Bancária e SW para o setor de Telecomunicações,

apenas para citar dois dos mais importantes), que ademais, foram alvo, a partir de 1996/97

de políticas de incentivo à exportação com abertura de linhas de crédito de fomento,

particularmente através do Banco Nacional para o Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES), mas também via outros agentes, tais como a Financiamento Nacional de Estudos

e Projetos (FINEP) e Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq). Nos últimos três ou quatro

anos, estima-se que tais órgãos investiram em torno de R$ 30 milhões em cerca de 45

empresas13.

Atualmente, no início do ano de 2001, a Política Nacional de Informática foi

reformulada. Os principais aspectos que passam a caracterizá-la, com vigência ainda por ser

regulamentada, se referem ainda aos Setores de HW e periféricos, dentre os quais pode-se

destacar: 1) Criação de incentivos destinados a promover atividades de P&D no setor de

tecnologias da informação. Assim as empresas transnacionais, com atividades produtivas

no País, serão induzidas também a desenvolverem atividades de P&D; 2) Promoção da

atração de novos investimentos e a expansão dos investimentos já realizados; 3) Melhora na

distribuição das aplicações em P&D por região do País. Hoje, 90% dessas aplicações são

realizadas nas regiões Sul e Sudeste, enquanto que as demais regiões recebem apenas os

10% restantes. Com a nova Lei, as regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste passarão a

receber pelo menos 40% dessas aplicações; 4) Estimula a descentralização da atividade

industrial no País, através da concessão de incentivos diferenciados para as regiões Norte,

Nordeste e Centro Oeste; 5) Institui o Fundo para Desenvolvimento da Informática, com

contribuição de 0,5% do faturamento das empresas incentivadas; em 2001 o fundo será de

                                                                                                                                                   
Industrializado – IPI; a Redução em até 50% no Imposto de Renda – IR (via desconto das
despesas em atividades de P&D); - Capitalização: Redução de 1% do Imposto de Renda
devido em cada ano fiscal, na compra de ações novas de empresas brasileiras de capital
nacional do setor de informática; Preferência nas compras governamentais; Fora da área
fiscal: definição e acompanhamento de programas prioritários (Rede Nacional de Pesquisa
– RNP; Programa Nacional de Software para Exportação - SOFTEX 2000 e Programa
Temático Multiinstitucional em Ciência da Computação – ProTeM-CC);

12 Conforme, MCT (1999).
13 Conforme Softex, Coordenação Nacional.
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R$50 milhões14. Embora o texto da lei não contemple, diretamente, o setor de SW e SI vale

citar um trecho importante do texto "Balanço da Lei da Informática": "Como pontos a

serem complementadas com outras ações setor de Tecnologias da Informação, não

alcançados diretamente pela atual legislação, mas de grande relevância para a consolidação

do setor no País, estão os segmentos de programas de computadores (software) e

componentes, já objeto de estudos e ações programadas no governo."15

6. Considerações Finais

A partir do que foi comentado, na breve análise apresentada até aqui, pode-se

ressaltar alguns aspectos mais importantes.

Em primeiro lugar,  a natureza e dinâmica específicas do setor de SW e SI estão

relacionados com o perfil dos recursos produtivos utilizados e com a peculiaridade do ciclo

de vida dos produtos. O elevado peso do grau de especialização do trabalho aliado às

exigências do padrão tecnológico do setor e impactam diretamente a estrutura de custos,

colocando, em geral, os custos fixos como o grupo mais importante.

Ademais, em consequência da especificidade do ciclo de vida dos produtos de SW

e SI, que reserva para a etapa de planejamento e desenvolvimento a maior proporção de

gastos, o setor ostenta uma estrutura de custos ainda mais peculiar: a maior parte dos custos

é fixa e amortizada nas fases prévias à produção e venda.

Tais aspectos impõem condições para o processo de formação dos preços, criando,

em especial para empresas menores ou nascentes ou com relações de dependência na cadeia

produtiva, dificuldades no processo de custeio e incertezas quanto à capacidade e ao

horizonte temporal da reposição dos custos fixos amortizados; as dificuldades se situam,

basicamente, nos obstáculos para a determinação simultânea e prévia ao processo produtivo

propriamente dito do volume vendido (e níveis de custos), dos preços e do ciclo de vida dos

produtos.

                                                          
14 V. MCT (www.mct.gov.br), texto Balanço da Lei da Informática.
15 Idem.
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ANEXO ESTATÍSTICO, PÁGINA 1

Tabela 1. Empresa Produtora de SW para Business Inteligence (BI)

Mil R$ % CT % CF % RT
1. Receita Total 10.947               100,0                 

1.1. Software 4.277                 39,1                   
1.2. Serviços / Consultoria 3.373                 30,8                   
1.3. Locação 750                    6,8                     
1.4. Manutenção 2.548                 23,3                   
2. Custos Variáveis Totais 3.107                 39,3                   28,4                   
2.1. Plan e Desenv. Produto -                     -                     -                    
2.2. Produção 1.098                 13,9                   10,0                   
2.3. Implementação e Treinamento 653                    8,3                     6,0                     
2.4. Manutenção 728                    9,2                     6,6                     
2.5. Comercialização 569                    7,2                     5,2                     
2.6. Administração Geral 60                      0,8                     0,5                     
3. Margem de Contribuição 7.840                 71,6                   
4. Custos Fixos Totais 4.800                 60,7                   100,0                 43,8                   
4.1. Plan e Desenv. Produto 1.809                 22,9                   37,7                   16,5                   
4.2. Produção 331                    4,2                     6,9                     3,0                     
4.3. Implementação e Treinamento 156                    2,0                     3,3                     1,4                     
4.4. Manutenção 285                    3,6                     5,9                     2,6                     
4.5. Comercialização 1.289                 16,3                   26,9                   11,8                   
4.6. Administração Geral 929                    11,8                   19,4                   8,5                     
5. Custos Totais 7.907                 100,0                 72,2                   
6. Resultado Econômico 3.040                 27,8                   
7. Ponto de Nivelamento 6.702                 61,2                   

Obs.: a) Valores relativos mantidos e Valores monetários alterados para garantia de sigilo
           b) % CT (Custo Total = 100%), % CF (Custos Fixos Totais = 100%) e % RT (Receita Total = 100%)

Estrutura
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Anexo Estatístico, página 2

Tabela 2.  Empresa Produtora de SW e Serviços Acoplados para Telecomunicações

Mil R$ % CT % CF % RT
1. Receita Bruta de Vendas 13.350               100,0                
SW WL2 3.400                 
SW DBGD 2.900                 
Serviços de Engenharia/Consultoria 2.600                 
Desenvolvimento de SW  e HW 1.300                 
Gerencia de Rede 3.150                 
2. Custos de Produção 5.624                 74,4                42,1                  
2.1. Fixos 3.837                 50,8                66,5                28,7                  
Pessoal 2.826                 37,4                49,0                21,2                  
Viagens 170                    2,3                  3,0                  1,3                    
Gerais 508                    6,7                  8,8                  3,8                    
Serviços de Terceiros 332                    4,4                  5,8                  2,5                    
2.2. Variáveis 1.787                 23,6                13,4                  
Pessoal 827                    10,9                6,2                    
Viagens 302                    4,0                  2,3                    
Gerais 260                    3,4                  1,9                    
Serviços de Terceiros 399                    5,3                  3,0                    
3. Despesas Operacionais (Fixas) 1.934                 25,6                33,5                14,5                  
Pessoal 637                    8,4                  11,0                4,8                    
Gerais e Administração 447                    5,9                  7,7                  3,3                    
Serviços de Terceiros 196                    2,6                  3,4                  1,5                    
Propaganda e Marketing 654                    8,7                  11,3                4,9                    
4. Custos Variáveis Totais 1.787                 23,6                13,4                  
5. Margem de Contribuição 11.563               86,6                  
6. Custos Fixos Totais 5.771                 76,4                100,0              43,2                  
7. Custos Totais 7.558                 100,0              56,6                  
8. Resultado Econômico 5.792                 43,4                  
9. Ponto de Nivelamento 6.663                 49,9                  
Obs.: a) Valores relativos mantidos e Valores monetários alterados para garantia de sigilo
           b) % CT (Custo Total = 100%), % CF (Custos Fixos Totais = 100%) e % RT (Receita Total = 100%)

Estrutura
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Anexo Estatístico, página 3

Tabela 3. Principais Características dos Produtos de Software Brasileiros

E m p resas %
F ina lid ade  do  d esenv o lv im en to 2 .272           1 0 0 ,0  

 C om ercialização 1 .9 8 2           8 7 ,2    
 E ncom enda  para T erceiro s 2 4 2              1 0 ,7    
 U so  P róp rio 48                2 ,1      

 Á rea  de  A plicação 2 .285           1 0 0 ,0  
 A dm in istração /A u tom ação  C om erc ia l 51 6              2 2 ,6    
 G estão  F in an ce ira  (C o n tab ilid ad e , F in an ce iro ) 4 3 2              1 8 ,9    
 A dm in istração /C orpo rativo 3 7 0              1 6 ,2    
 A dm in istração /A u tom ação  de E scritó rio s 2 1 7              9 ,5      
 G erenciado r de  In fo rm ações/D o cu m en tação 1 7 8              7 ,8      
 A dm in istração  de  R H 16 9              7 ,4      
 E ducação 15 8              6 ,9      
 A dm in istração /A u tom ação  Indu stria l 1 2 6              5 ,5      
 Saúde 103              4 ,5      
 A dm in istração  P úb lica 91                4 ,0      
 C on tro le  de  Q ualidade  e  P rocesso 80                3 ,5      

 P la ta form a  de  H ardw a re 2 .261           1 0 0 ,0  
 C om pu tad o r pad rão  IB M -PC 2 .175           9 6 ,2    
 C om pu tad o r P o rtá til 4 4 1              1 9 ,5    
 E stação  de  T rabalho 4 3 9              1 9 ,4    
 M in icom pu tado r 2 3 5              1 0 ,4    
 A S /400 1 3 6              6 ,0      
 C om pu tad o r de  G rande  P o rte  (m ain  fram e) 1 1 3              5 ,0      
 C om pu tad o r M ach in to sh 6 8                3 ,0      
 H ard w are  P ro p rietário 3 4                1 ,5      

 P la ta form a  de  R ed e 2 .222           1 0 0 ,0  
 W indow s N T 1 .3 3 3           6 0 ,0    
 W indow s 95 /98 /C E 1 .2 8 9           5 8 ,0    
 N ew /N ovell 1 .2 8 9           5 8 ,0    
 W indow s fo r  W orkG roups 9 4 0              4 2 ,3    
 L an tastic 6 1 3              2 7 ,6    
 T C P/IP 527              2 3 ,7    
 U n ix 4 2 2              1 9 ,0    
 E therne t 4 0 0              1 8 ,0    
 P la ta form a  de  So ftw are / A m b iente  O peraciona l 2 .253           1 0 0 ,0  
 W indow s 95 1 .3 4 7           5 9 ,8    
 W indow s N T 1 .1 5 8           5 1 ,4    
 W indow s versões an terio res a 9 5 1 .1 0 4           4 9 ,0    
 M S -D O S e  com patíve is 1 .0 2 5           4 5 ,5    
 W indow s 98 5 8 1              2 5 ,8    
 U n ix 4 0 6              1 8 ,0    
 O S /2 2 0 3              9 ,0      
 D O S/V SE 1 8 0              8 ,0      

 L in guagem  de  P rogram ação 1 .158           1 0 0 ,0  
 D elph i 3 7 6              3 2 ,5    
 V isua l B asic /B asic /Q basic 27 7              2 3 ,9    
 C + + /V isua l C + + /C + +  B u ilder 2 5 2              2 1 ,8    
 C lipper 1 7 5              1 5 ,1    
 C obo l 1 4 6              1 2 ,6    
 O rac le 10 4              9 ,0      
 C /V isua l C 9 3                8 ,0      
 A ssem b ly 8 1                7 ,0      
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