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Estimular a geração de idéias para o desenvolvimento de softwares no Brasil. Esse é o objetivo 
do Concerto de Idéias on-line, fruto de uma parceria entre a Softex (associação para promoção 
do software brasileiro) e a IBM Brasil. O anúncio foi feito na última terça-feira (09), durante o 
Fórum IBM em São Paulo. A companhia vai fornecer a plataforma Idea Factory, com 
ferramentas de colaboração baseadas em conceitos de web 2.0. 

Entre os dias 04 e 06 de novembro, a Softex vai realizar o Concerto de Idéias por meio da 
plataforma IBM. Cerca de 1.500 fornecedores de software ligados à associação, além de outras 
comunidades de TI de todo o país, estarão conectados ao sistema para gerar novas idéias. 
“Nosso planejamento era tradicional antigamente. Reuníamos algumas pessoas em um hotel 
para fazer esse planejamento”, explica o vice-presidente do Softex, Arnaldo Bacha. 

As melhores idéias serão selecionadas e enviadas como sugestão ao governo federal para o 
planejamento estratégico de desenvolvimento de software para os anos de 2009 e 2010. “O 
ponto crítico é motivar essa comunidade a participar, mas acreditamos que pelo menos mil 
pessoas devem colaborar”, acredita Bacha. 

O representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, Antenor Correa, que estava presente na 
assinatura do acordo, disse que o governo vê a parceria com bons olhos e que é um fator a 
mais para impulsionar a inserção do Brasil no mercado mundial de TI. 

O Idea Factory é uma plataforma que permite gerar idéias, discuti-las e, a partir desse debate, 
reformular essas mesmas idéias. “Se gerenciarmos idéias e colocarmos isso no mercado, 
vamos causar uma revolução em TI e em outras áreas”, explica Willy Chiu, vice-presidente do 
IBM High Performance On Demand. 

No Brasil, o aplicativo foi utilizado apenas pela própria IBM. Agora, a companhia vai ceder a 
infra-estrutura à Softex. Ainda assim, não há perspectiva de tornar a tecnologia em negócio. 
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