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O presidente da Microsoft para mercados emergentes, Orlando Ayala, está no Brasil e mandou 
um recado: O mundo está mudando e o Brasil está no centro desta mudança. “Há uma 
semana, o Brasil passou o Reino Unido e tornou-se o terceiro maior mercado global de PCs. 
Outro exemplo: ainda este ano, a China deve passar os Estados Unidos como o maior mercado 
de PCs”, lembrou, afirmando que o eixo comercial global está mudando do Atlântico para o 
Pacífico. 
 
Mais que isso, de acordo com o executivo, nos próximos 25 anos, 70% do PIB global virão de 
mercados emergentes, que são essenciais para as empresas de tecnologia. Some-se a isso a 
revolução trazida pelo conceito de computação em nuvem, e o que se tem é um novo 
contexto, repleto de oportunidades, para o qual o País precisa estar preparado. 
 
O ponto central colocado por Ayala é que, se o Brasil não capacitar seus jovens nos próximos 
20 anos, nada vai acontecer. A tecnologia e as oportunidades estão postas, mas há a 
necessidade de uma política pública que as coloque em evidência. “É importante que a 
sociedade tenha um diálogo claro com o governo, que tem que dar incentivos para que o 
trabalho seja feito pela iniciativa privada”, diz.  
 
Por incentivo entenda-se a formação de mão-de-obra e o estímulo ao empreendedorismo na 
área de tecnologia, que pode tornar o Brasil um referência global em diversas áreas, como 
exportação de software. Para tanto, Ayala acredita que há alguns desafios a serem 
enfrentados. De acordo com ele, o número de mestres e doutores do País, por exemplo, está 
muito abaixo do necessário. “É preciso estimular o estudo de engenharia e matemática e o 
trabalho de desenvolvedores em torno de mercados de interesse do País, como óleo e gás, 
energia e fontes renováveis”, afirma. Ayala apontou alguns caminhos. 
 
Uma sugestão foi a criação de fundos de inovação e fundos de inovação social com a 
possibilidade de investimento por parte do setor privado, todos focados em áreas prioritárias. 
Outra: criar uma agenda de inovação a ser incluída nos tratados comerciais fechados com 
países asiáticos. Estas iniciativas teriam que ser iniciadas com urgência. Ayala lembrou que 
alguns países, principalmente a China, já estão bastante adiantados na definição de suas 
políticas públicas.  
 
“Proporcionalmente falando, o Uruguai e o Chile estão mais bem posicionados em exportação 
de software do que o Brasil”, diz. A Austrália acaba de definir seu plano nacional de banda 
larga, que vai entregar internet de 100 MB aos usuários finais. A China, por sua vez, investe 
45% de seu PIB em infraestrutura e conta com um fundo de US$ 300 bilhões exclusivamente 
para ajudar suas empresas a conquistar o mercado internacional.  
 
Apesar disso, Ayala vê o governo Dilma com bons olhos, principalmente pela manutenção da 
estabilidade econômica apresentada até aqui. “O governo tem se mantido atraente para o 
mercado internacional, mas falta um diálogo claro para definição das políticas que vão permear 
o setor nos próximos anos”, acrescenta. O presidente da Microsoft para a área de mercados 
emergentes participa nesta quarta-feira, 27, da reunião do Fórum Econômico, no Rio de 
Janeiro. 
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