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Se o software brasileiro é tão bom, por que vende tão pouco no exterior? Há respostas fáceis: o 
nosso mercado interno é grande demais; as nossas empresas são pequenas; os indianos 
liberalizaram o seu comércio antes que o Brasil; os nossos empresários de software não falam 
inglês e custam mais caro.  
 
Há ainda as respostas autocomplacentes: somos caros porque mais criativos do que os indianos e 
por isso não podemos competir com eles no mercado braçal de software.  
 
Como toda boa cortina de fumaça, as respostas acima podem ter algo de verdade, algumas têm 
até algo de dor de cotovelo, como aquela referente à criatividade. Mas nem o conjunto das 
desculpas ajuda a entender por que não exportamos mais. Mercado interno grande ajudaria à 
especialização e à exportação. As empresas indianas também não tinham a escala atual quando 
começaram a exportar. O surto exportador indiano precedeu a liberalização comercial deles. 
Países do antigo bloco soviético não falam inglês melhor do que os brasileiros, mas exportam mais 
software.  
 
Então, por que é que exportamos tão pouco software? É bom começar pelo princípio: não há 
venda sem cliente e para vender a este precisamos saber o que ele precisa.  
 
Nos anos 90, nós não sabíamos o que os americanos precisavam porque uma mentalidade 
autárquica tinha tomado conta do Brasil.  
 
Foi assim que criamos a "reserva de mercado" para excluirmos a IBM.  
 
Na Índia não era muito diferente. Em 1978, ela chegou a expulsar a IBM. Mas nos anos 80, o 
caminho da Índia do nosso começou a se bifurcar.  
 
Os programadores indianos mais talentosos preferiram seguir à IBM do que trabalhar com 
computadores soviéticos. Os nossos ficaram aqui.  
 
Os indianos trabalharam e estudaram nos EUA e lá demonstraram que podiam ser muito bons, ao 
tempo que cultivaram contatos comerciais.  
 
Quando estourou a demanda por programadores nos EUA, esse mercado podia entender sem 
maiores explicações que acharia na Índia o que precisava.  
 
Foi assim que a indústria de software indiana se internacionalizou, enquanto que a nossa ficou 
escondida: era muito boa, mas ninguém conhecia.  
 
A indústria brasileira de software continua tão fechada que quase não emprega estrangeiros: em 
2001, havia apenas seis norte-americanos trabalhando nela.  
 
O isolamento gerou um Saci digital com sua única perna fincada no mercado interno.Mas também 
há poderosos fatores psicológicos que dificultam o acesso do software brasileiro ao mercado 
internacional.  
 
A discriminação contra soluções tecnológicas brasileiras tem origem nas imagens estereotipadas 
daquilo que o Brasil tem a oferecer de bom: "areia, sol, sensualidade, futebol e música", em 
detrimento de nossas soluções de software.  
 
Do nosso lado, traços da cultura brasileira têm um papel importante no enfraquecimento da 
audácia necessária para penetrar em novos mercados.  



Por exemplo, os brasileiros tendem a privilegiar relacionamentos afetivos sobre os de negócios. 
Por isto, feiras comerciais não seriam o melhor canal para um brasileiro vender algo que o cliente 
reluta em comprar dele.  
 
Além disso, os brasileiros estão relativamente desconectados do mundo em termos de ligações 
telefônicas e viagens internacionais.  
 
Falamos ao exterior pelo telefone tanto quanto os indianos, apesar de termos seis vezes mais 
telefones per capita do que eles.  
 
Ademais, o Brasil tornou-se altamente urbanizado somente no final do século passado, quando a 
taxa de estrangeiros residentes sobre o total de brasileiros caiu em quase 90% em relação aos 
anos 40.  
 
Esses dois movimentos, o inchaço das cidades com cidadãos de orientação cultural rural e a 
diminuição da exposição a imigrantes, colaboraram para o fechamento da mentalidade brasileira 
em relação ao resto do mundo.  
 
Também a história de escravidão e de abusos impunes teriam minado a auto-estima do brasileiro, 
tão necessária para vencer no exterior.  
 
Assim é que o mundo avançado passou a ser visto mais como ameaça do que como oportunidade.  
 
Os formuladores da política de software não ficaram imunes a esses poderosos impactos: o 
demográfico e o psicológico. Para desenvolver soluções de software exportáveis, os brasileiros 
deveriam ter a segurança para procurar parcerias internacionais de desenvolvimento de software 
por encomenda, mas preferimos criar incubadoras e apoiar a exportação de produtos acabados.  
 
Com o dinheiro gasto na promoção infrutífera de produtos, poderíamos ter enviado até um quarto 
da nossa mão-de-obra para fazer estágios de curta duração no exterior.  
 
Com os estágios, teríamos integrado a nossa capacidade de desenvolvimento com as 
necessidades dos clientes. Então viriam as encomendas que seriam financiáveis porque seriam 
promessas de compra tão seguras quanto as que permitiram aos indianos financiar a sua 
indústria. Porque eles, nos primórdios, tampouco contaram com capitais de risco.  
 
Os protagonistas da política de software nacional ofereceram as respostas que a sua formação 
cultural permitia: nos anos 80 se sentiram acuados e nos anos 90 desenvolveram políticas mais 
apropriadas para um país sitiado do que para uma campanha exportadora. O nosso software é 
refém da síndrome do isolamento burocrático dos formuladores de uma política que exporta 
programadores no lugar do talento deles.  
 
Mas já entramos no século XXI. Desvendar a origem inconsciente dos erros será fundamental para 
deslanchar a nova fase.  
 
Tendo o nosso Saci como emblema deveremos aprender a achar nele as razões que levem os 
outros a comprarem as soluções da nossa inteligência.  
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