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Guru do MIT diz que brasileiros têm condições de enfrentar empresas do país asiático na corrida 
por um lugar de destaque no mercado mundial de software 
   

 

   
 Fundador e professor de um dos mais conceituados laboratórios de pesquisa do mundo, o 
Massachusetts Institute of Technology, o americano Nicholas Negroponte sempre foi uma 
referência em assunto de futuro. Autor do livro Vida Digital e colunista da publicação de maior 
prestígio no mundo hi-tech, a revista de tecnologia Wired, que ele mesmo ajudou a fundar, não 
fica um dia sem tomar seu chá inglês (que leva sempre na mala) e se conectar à internet. No 
início do mês, ele esteve em Campinas, interior de São Paulo, para dar uma palestra no programa 
Gestão do Futuro, organizado e produzido pela People Marketing Empresarial. Horas antes, 
Negroponte concedeu uma entrevista exclusiva para DINHEIRO na qual disse que o caminho 
natural do Brasil na indústria de software é apostar na criatividade local. Essa seria uma maneira 
de o País se diferenciar da Índia, que, mesmo com as dificuldades inerentes a um país em 
desenvolvimento, tornou-se um dos maiores produtores de software terceirizando serviços para 
empresas americanas (a Índia exporta anualmente cerca de US$ 5,7 bilhões em softwares para o 
mercado internacional contra US$ 115,5 milhões do Brasil). O especialista também faz suas 
apostas como bom visionário que é. Diz que a internet não morreu e que a tecnologia irá 
surpreender ainda mais os seus críticos. Veja os detalhes nesta entrevista. 
 
DINHEIRO – Há um grande esforço das empresas brasileiras de tecnologia de disputar contratos 
no mercado internacional.  
Nesse cenário, a Índia é uma grande barreira em função da hegemonia no mercado americano. O 
sr. acredita que os  
brasileiros têm alguma chance? 
NICHOLAS NEGROPONTE – Acredito que a produção brasileira de software não será tão grande 
quanto a indiana, mas há formas diferentes de atacar esse problema. Vocês são um país mais 
caótico e criativo e podem gerar produtos inovadores e bem diferenciados do restante do 
mercado. O melhor a fazer seria estimular engenheiros de computação a produzir softwares de 
entretenimento ou negócios. Nesse aspecto, o Brasil é mais criativo que a Índia. 
 
DINHEIRO – Por que somos diferentes? 
NEGROPONTE – É o sabor latino. Desenvolvimento precisa de um ambiente heterogêneo, 
diversificado. É o que acontece nos Estados Unidos. Precisa também ter oportunidade e juventude 
com disposição para correr riscos. A Europa não é assim, a Índia também não. Mas a China e o 
Brasil são. Nada é impossível quando a soma das partes imperfeitas faz algo muito robusto. 
 



DINHEIRO – Apenas 10% da população brasileira tem acesso à internet e muito menos gente está 
envolvida com tecnologia. O sr. acredita que é possível criar esse ambiente de desenvolvimento 
com essa realidade? 
NEGROPONTE – A internet será tão acessível como a televisão é. E tão amplamente usada como 
os telefones celulares, e veja que os telefones celulares ainda são bastante limitados. Algo 
próximo à totalidade da população terá acesso, mas para isso acontecer os preços devem baixar. 
Seja o preço das telecomunicações seja o preço dos computadores. E até que os preços caiam 
dramaticamente, a internet permanecerá como uma mídia elitista. Para evitar esse problema 
serão necessários muitos pontos de acesso e disposição das pessoas em compartilhar o mesmo 
computador, como em algumas vilas no Vietnã, onde são 500 pessoas para usar um único PC. 
  

 

 
  

“ Intel e Microsoft mantêm o preço dos PCs artificialmente alto” 
     
DINHEIRO – É a melhor saída para garantir o acesso para quem não tem? 
NEGROPONTE – Não é o ideal, mas essas pessoas conseguem ter um pouco de acesso e estão 
acostumadas a enviar mensagens eletrônicas e navegar na rede. São números sem grande 
atração, mas alguns computadores disponíveis são melhores que nada. Espero que o governo e as 
organizações não-governamentais coloquem em funcionamento redes de internet veloz sem fio 
(tecnologia conhecida como Wi-Fi) nas favelas. Além disso, nas escolas, por exemplo, nunca 
deveríamos instalar desktops e as crianças deveriam ter permissão para levar os laptops para 
casa à noite.  
 
DINHEIRO – É uma idéia um tanto exótica, o sr. não acha? 
NEGROPONTE – Constantemente somos surpreendidos por idéias que parecem absurdas e que se 
revelam importantes no dia-a-dia das pessoas.  
 
DINHEIRO – Colocar Wi-Fi em favelas não ficaria muito caro?  
NEGROPONTE – Montei uma rede Wi-Fi na minha casa em Boston por menos de US$ 75 e depois 
descobri que havia pelo menos vinte vizinhos utilizando minha infra-estrutura para acessar a rede 
sem fio num raio de 300 metros. Não fiquei chateado. Fiquei, sim, foi fascinado pelo poder 
democrático desta tecnologia. O maior custo serão os laptops. Mas é bom lembrar que há 10 anos 
ninguém imaginaria que todos teríamos o seu próprio telefone portátil para levar onde quisesse.  
 
DINHEIRO – Por que o computador é tão caro? 
NEGROPONTE – O preço dos PCs está sendo mantido artificialmente alto. A cada ano, a Intel 
aumenta a capacidade de processamento do computador e a Microsoft faz um software ainda mais 
complicado. A todo momento eles anunciam aperfeiçoamentos e características novas e, claro, 
mais caras. Isso acontece porque a indústria não quer encarar o seu produto como uma 
mercadoria de baixo preço. Em 1985, o meu Macintosh 512, da Apple, satisfazia boa parte das 
minhas necessidades. Hoje esse mesmo equipamento deveria custar menos de US$ 10. Então, a 



pergunta que se faz é: por que os computadores são tão caros hoje em dia? Nós precisamos parar 
com esse movimento o mais rápido possível. E um dia nós vamos conseguir.  
 
DINHEIRO – Mas os softwares estão ficando cada dia melhores, não? 
NEGROPONTE – Uma das minhas áreas preferidas de estudo é exatamente a relação entre as 
pessoas e o computador. E posso dizer sem sombra de dúvida que a cada nova atualização de 
software, a frustração das pessoas aumenta. Os acessórios que são colocados nos programas os 
tornaram muito complexos. Isso, em vez de ajudar, atrapalha. Mas essa realidade um dia vai 
mudar. Acredito que um dia vamos conseguir tornar as coisas mais simples. Esse é um desafio de 
todos nós. 
 
DINHEIRO – O Linux não é o caso de um software que facilita a vida das pessoas? 
NEGROPONTE – Certamente que sim. O Linux é um fenômeno muito importante e com o tempo 
ele será mais importante que o Windows, da Microsoft. Digo isso porque também estou muito 
desapontado com o Windows XP, um verdadeiro passo atrás. Toda a idéia de se abrir o código de 
um programa, como o Linux, é sem dúvida o caminho a ser seguido. Não é apenas por uma 
questão de custo mais baixo, mas porque dessa forma é possível contribuir para que haja uma 
diversidade maior dos softwares. O Linux permite construir, adicionar e ampliar, o que não se 
conseguiria fazer se não tivesse um código aberto. Se há muita contribuição, de diferentes lados, 
o resultado final fatalmente será um sistema mais imaginativo. Não há dúvidas de que o aumento 
do uso de sistemas como o Linux terá um impacto forte na companhia de Bill Gates. 
  
  
 
DINHEIRO – O PC e o telefone celular continuarão sendo os únicos meios de acesso à internet? 
NEGROPONTE – Os dois sobreviverão por mais algum tempo e gradualmente cederão lugar a uma 
nova leva de equipamentos. Companhias como Lego, Swatch e Mattel estão colocando mais poder 
de computação em brinquedos, relógios e aparelhos eletrônicos. Em pouco tempo teremos uma 
Barbie capaz de falar vários idiomas. Também teremos pequenos processadores na gravata, no 
sapato e nos óculos que, além de guardar e processar dados, também serão capazes de se 
comunicar entre si. Por isso, os fabricantes de celulares como Nokia, Sony-Ericsson, Motorola e 
Siemens precisam encontrar novos caminhos. O mercado de celulares está saturado na maior 
parte do mundo. Na Europa e EUA, 80% ou 90% das vendas de celulares são trocas de aparelhos 
usados. 
 
DINHEIRO – Então os computadores deixarão de existir? E as companhias que dependem deles? 
NEGROPONTE – Os computadores ainda terão uma presença importante, mas cada vez mais eles 
estarão ligados a outros equipamentos como relógios e roupas, por exemplo. As empresas que 
dependem dos PCs estão conscientes disso e estão preparando novidades. 
 
DINHEIRO – As operadoras de telefonia podem se dar mal com a disseminação das redes de 
comunicação Wi-Fi, que permitem acesso veloz à internet sem fio? 
NEGROPONTE – Isso pode ter um impacto negativo na receita das operadoras e elas terão de usar 
a sua imaginação para juntar-se a esse movimento em vez de lutar contra ele. Qualquer 
operadora de telecomunicações que roda sistemas de cabo e sem fio tem uma chance real de usar 
a tecnologia Wi-Fi em seu proveito. 
 
DINHEIRO – Qual a sua avaliação da guerra entre as gravadoras e as empresas que desenvolvem 
softwares de troca de músicas pela rede? 
NEGROPONTE – Há muitas maneiras de se permitir a troca de arquivos, e isso é obviamente um 
problema para a indústria fonográfica. Mas essa troca não irá acabar. O direito autoral foi criado 
para proteger os artistas, para que eles pudessem ser remunerados pelo trabalho que tiveram e 
para que continuassem a produzir. Só que na indústria fonográfica atual, quem está protegido são 
as distribuidoras, aquelas que ficam entre os consumidores e os artistas. Acontece que elas 
simplesmente elas não são mais necessárias num mundo que vive de bits. Tanto isso é verdade  



que alguns artistas começaram a ir diretamente aos consumidores vendendo músicas em sites 
próprios na internet. Nessa nova realidade, a troca de arquivos pode servir como uma ferramenta 
de marketing para promover o artista e seus shows. Não há como impedir que as pessoas 
troquem seus arquivos no mundo virtual. É impossível conter esse avanço da tecnologia. 
 
DINHEIRO – E qual é o futuro da internet? 
NEGROPONTE – Estamos no começo da rede. Quem aposta que a internet veio e foi, vai se 
surpreender. Tudo será feito pela internet, por uma tela. O que se imagina? Pessoas mandando 
contas umas para as outras? Isso não faz sentido nenhum. Você imagina o quanto é ridículo hoje 
enviar um fax? No futuro, seu único competidor será sua imaginação. A internet não é uma 
indústria que exige um custo muito grande para entrar. Novas marcas e empresas irão aparecer. 
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