




também bancos, supermercados e prestado-
res de serviços em geral terão de se adaptar e
prover recursos para o usuário independente-
mente do local em que ele esteja. As empresas
vão se diferenciar pelo nível de serviço que
prestarão no mundo móvel.

O usuário exigirá uma interface mais uni-
forme, ou seja, vai querer conectar seu celular
e ter acesso aos mesmos recursos que teria a
partir de seu desktop. Para se ter uma idéia do
que isso pode significar, bem mais de 50% das
compras on-line, feitas por jovens, no Japão,
são realizadas pelo celular.

No Brasil, a rápida difusão da mobilidade
também deixa claro seu potencial. Temos mais
de 120 milhões de linhas móveis frente a 10
milhões de domicílios com acesso à Internet.
Além disso, acredito que nos próximos cinco
ou dez anos todos os usuários terão um celu-
lar compatível com 3G. E isso significa que,
em vez de ter 10 milhões de potenciais usuá-
rios, você vai ter mais de 100 milhões.

Os aparelhos serão cada vez mais sofisti-
cados e próximos de um dispositivo compu-

tacional móvel em vez de um simples celular.
Assistiremos também a uma consolidação das
plataformas, já que hoje temos dúzias delas, o
que torna certas aplicações impraticáveis. Isso
também representará um desafio para as em-
presas de TI e de outros setores.

De que forma o mercado brasileiro de TI -forne-

cedores, universidades e governo-está alinhado

ou trabalha para se adequar às tendências tec-

nológicas mundiais?
A principal questão no Brasil é que sabe-

mos o que está acontecendo, mas estamos fa-
zendo muito pouco para participar ativamente
das mudanças. Não há investimento para criar
inovação do Brasil para o mundo. As iniciati-
vas que temos ainda estão concentradas local-
mente. Falta perspectiva de mercado mundial.
O setor de informática está voltado para o glo-
bal. Falta-nos a coragem de tentar inovar para
o mundo. E o primeiro passo é ter consciência
dessa limitação e investir na formação de pro-
fissionais. A língua que se fala tio mundo é o
inglês e precisamos de uma quantidade signi-
ficativa de profissionais preparados.

Como o senhor avalia o ensino de TI no Brasil?

Quais aspectos ou áreas ainda precisam ser

aprimorados?

A qualidade das universidades é muito boa. Al-
guns centros no Brasil estão equiparados com as
melhores escolas do mundo. A nossa deficiência
está mais ligada à falta de visão empreendedora.
No ensino, o que precisamos melhorar é a quanti-
dade de profissionais com boa formação e isso im-
plica em inúmeras mudanças, inclusive políticas.

Para ampliar o número de bons profissionais
disponíveis no mercado, é necessário investir:
oferecer mais vagas, contratar professores e im-
pulsionar os cursos de pós-graduação. Precisa-
mos criar mecanismos para mostrar as oportu-
nidades relacionadas à informática. Atualmente,
é difícil contratar bons professores para a área
em função da falta de incentivo. Resolver essa
questão depende de um esforço conjunto que
envolve fornecedores de TI, universidades, Mi-
nistério da Educação etc.

16 MICROSOFT BUSINESS



Quais as áreas mais carentes de profissionais?

Como atrair os jovens para esses setores?

Todos os setores de Tecnologia da Infor-
mação são carentes de recursos humanos,
mas na área de programação de computa-
dores a questão é ainda mais crítica. Essa
profissão é vista como algo místico e muito
difícil de exercer. Precisamos quebrar essas
resistências, mostrar que a informática está
presente em nosso dia-a-dia. Para melhorar
as condições do Brasil, é necessário ter um
mercado de trabalho bem preparado e com-
petitivo mundialmente.

Quais os principais desafios do Brasil quando

comparado a outros países do BRIC (Rússia,
índia e China)?

Uma das grandes deficiências do país é a
falta de competitividade do nosso capital hu-
mano. O trabalhador brasileiro custa muito
em função de seus encargos tributários e da
confusão trabalhista. Temos uma legislação
confusa, rebuscada e obscura. O trabalho na
área de software, por exemplo, implica em
um modelo de relacionamento diferente do
fabril. É um exercício mental e o profissio-
nal deve ter a liberdade de trabalhar sema-
nas para finalizar uma tarefa e depois tirar
férias, muitas vezes por ano. Ou receber tudo
em dinheiro sem tutela do Estado. Enquanto
vívenciarmos um padrão inflexível, teremos
dificuldades em competir com outros países.

Exportamos, talvez, l bilhão de dólares em
software diante dos 40 bilhões da índia. O Bra-
sil poderia, com facilidade, chegar a 5 bilhões
de dólares em serviços de software, mas ainda
não adotamos uma postura ativa para atender
à demanda mundial pela nossa competência.
Esses números teriam sido alcançados se os
investimentos tivessem sido feitos.

Nesse contexto de formação de profissionais

especial izados e de investimento em pesquisa

tecnológica, como o senhor encara a questão
das patentes?

Acredito que o sistema mundial de paten-
tes precisa ser revisto. Atualmente, a paten-

te é concedida indiscriminadamente. Consi-
dero-a importante nos casos em que há um
fone investimento de tempo e recursos para
desenvolver determinada solução. Nessas
situações, ela garante o retorno sobre o in-
vestimento e, com isso, faz com que as com-
panhias continuem a investir em inovação.
Acho que esse tipo de avaliação deve ser fei-
ta antes de se conceder uma patente.

Pernambuco é tido como um exemplo de inicia-

tivas inovadoras em TI. Quais são os principais

casos de sucesso no Estado?

O Porto Digital é uma amostra de que
a união da iniciativa privada com o poder
público e as entidades setoriais é positiva.
Conseguimos criar um sistema de inovação
e reunir 103 empresas fora de um grande
centro urbano. Isso só foi possível graças ao
alinhamento de muitos agentes. O Porto Di-
gital ajuda a promover companhias locais no
Brasil e no mundo, incentivando a inovação
e o avanço do país no mercado de TI.
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Text Box
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