
É hora do Brasil exportar software 
 
''A hora de o Brasil ocupar seu espaço no mercado internacional de software é agora. Em dez 
anos, a competição não estará restrita principalmente à China ou à Índia, mas um novo país 
surgirá no tabuleiro de xadrez da exportação de software: a Rússia, um pólo enorme de talentos 
de programação, mas que, ainda, tem pouco conhecimento de mercado aberto''. O alerta é feito 
pelo professor da Carnegie Mellon University, Francisco Veloso, PhD, um dos keynote speakers do 
I DO - Conference & Business Meetings, um dos mais importantes eventos para a discussão dos 
rumos da indústria brasileira de software. 
 
Em sua palestra, que acontece amanhã, , Veloso analisará as oportunidades para o Brasil e as 
demais nações emergentes no mercado global de software e serviços. ''Eu apostaria como bons 
targets para o software brasileiro no exterior os segmentos de e-Government, e-Banking, 
outsourcing e serviços offshore'', disse. 
 
O professor lembra a importância da criação de uma marca brasileira de software. ''A maior parte 
dos países têm, internacionalmente, um link tecnológico que os identifica. Por exemplo: Índia, 
expertise em programação de software; Israel, em outsourcing e P&D. O Brasil precisa tentar 
associar ao seu nome uma determinada área ou tecnologia, como e-Government ou software 
livre'', comenta. 
 
Questionado sobre que estratégias que o País poderia adotar no sentido de reduzir o déficit da 
balança comercial de software (US$ 1 bilhão em importação contra apenas US$ 100 milhões em 
exportação), o professor Veloso é categórico. ''O Governo brasileiro tem a sua disposição 
instrumentos públicos de fomento para a expansão do software nacional. O governo da Índia, por 
exemplo, oferece aos exportadores de software isenção de impostos''. Segundo o especialista, é 
também essencial que o Brasil tenha, ao menos, 10 empresas de porte e conhecidas no exterior, 
como já ocorre com a China e a Índia. 
 
Mas Veloso também pondera que o peso do sucesso da exportação brasileira de software não 
recai apenas sobre os ombros do Governo, mas também sobre o dos empresários do setor. 
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