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O Brasil é o país do futuro, certo? O problema é que nós, brasileiros, não acreditamos nisso. Ou, 
se acreditamos, esperamos o futuro chegar, cair do céu, ser-nos dado de presente, pronto para 
uso e consumo. Isso é típico do Brasil de ontem. Futuro não se espera. Futuro se constrói. E 
precisamos construir o nosso já. Quem? Nós, brasileiros. 
 
É aí que o patriotismo tem de sair um pouco de cena, assumir seu papel de inspiração e dar lugar 
ao profissionalismo, ao arregaçar de mangas, ao TRABALHO. E vale lembrar que só trabalhar não 
é suficiente. Esse país carece de planejamento, metas de longo, médio e curto prazos. Inclusive, 
sugerimos seriamente se começar a pensar em aplicar, para a profissionalização e medição de 
performance de países, Estados e cidades, metodologias de integração estratégia-execução tão 
valorizadas em empresas, como o BSC (Balanced Score Card) e o EVA (Economic Value Added), 
dentre outras. 
 
Educação, alimentação, moradia, saúde, segurança, cultura, arte, lazer, cidadania e democracia 
são assuntos fundamentais para o bem-estar social de um país, para o acionista do país... o 
cidadão. Esses itens são, digamos assim, fins, ou seja, os objetivos estratégicos que constariam 
de um suposto BSC nacional. Mas não podemos nos esquecer de que precisamos de meios para 
atingirmos esses fins. E na sociedade moderna nada é mais meio do que a TECNOLOGIA, 
especialmente a Tecnologia da Informação. Então, como planejar o Brasil de amanhã, com os fins 
que queremos (educação, alimentação etc), começando HOJE, com os meios que temos? 
 
Todos sabemos que tecnologia é o meio mais rápido de se pular etapas, que tecnologia acelera 
sobremaneira os processos evolutivos da sociedade, que os negócios são violentamente 
impactados por ela. O que nem todos sabemos é que o Brasil já é, reconhecidamente, um 
potencial pólo de produção tecnológica. 
 
Seja na indústria financeira, seja nas esferas do Governo, na automação industrial ou na 
substituição dos processos empresariais, o Brasil é figura de ponta mundial em tecnologia. Voto 
eletrônico, segurança digital, e-banking, SBP, declaração de IR, e-commerce, call center, 
softwares aplicativos verticais, biotecnologia, biometria, robótica, neurotecnologia... são vários os 
expoentes tecnológicos que nosso país apresenta. 
 
É nesse momento que urge perguntarmos quem está à frente desse assunto no Brasil. Discussões 
como software livre X software fechado, inclusão digital, tarifa variável ou flat para acesso à 
Internet, OiOO, padrão 2,5G ou GSM para telefonia celular, dentre outras, são fundamentais... 
mas tecnologia para um país não é só isso. 
 
Estamos convictos que precisamos integrar, já, à discussão nacional os seguintes pontos: 
universalização do acesso aos serviços tecnológicos para todos os cidadãos, inclusão empresarial 
(que traz consigo a inclusão digital automática, além de inserir as empresas, principalmente as 
micro, pequenas e médias, na lógica global de negócios), educação remota e digital, e expansão e 
maximização da infra-estrutura de conectividade a todas as regiões do país, dentre outras. 
 
No primeiro semestre deste ano, lançamos (Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico e FGV), em 
parceria com mais de 100 representantes da sociedade organizada (empresas, ONGs e líderes das 
três esferas do Governo), o E-Brasil, um movimento contínuo de proposição de ações e metas 
para a devida utilização da Tecnologia da Informação e do Comércio Eletrônico para o 
desenvolvimento de nosso país. A etapa que começa agora é a de divulgação desse material para 
toda a sociedade e para o Congresso Nacional, bem como a discussão dessas proposições com o 
Governo Federal e sua inclusão ou não nos próximos PPAs. 
 



Entendemos ter a obrigação de levantar essa bandeira. O Brasil pode e deve encurtar caminhos 
lançando mão, de maneira inteligente, das armas que possui. Precisamos valorizar o 
CONHECIMENTO NACIONAL. Aliás, aqui vai uma dica... é necessário que o Brasil se posicione de 
maneira competitiva em tecnologias móveis (móbile/wireless) – até porque ganha mais quem 
pega a onda antes. 
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