
Um esforço consistente desde
1992 trouxe a produção de
software no Brasil para uma po-
sição interessante e muito rele-
vante. A produção de software

foi incorporada como um dos
principais segmentos da nova
política industrial do País.

É importante perceber que o
esforço inicial, constante e cres-
cente até o final de 2002, se deu
dentro de uma política de Ciência
e Tecnologia, e foi responsável
pela criação dos recursos huma-
nos necessários para fazer frente
à tarefa de produzir conhecimen-
to em software, seguido da gera-
ção, por todo o Pais, de milhares
de pequenas empresas oriundas
de incubadoras e outras mais,
oriundas das próprias incubadas,
num processo de contaminação
saudável do sucesso.

Diversos outros fatores con-
tribuíram para este sucesso, mas
não são o foco deste artigo. Foi
o estudo, contratado ao Massa-
chusetts Institute of Technology
(MIT), que comparava a produ-
ção de software no Brasil, China
e índia, publicado em setembro
de 2003 e cujos resultados já
eram de conhecimento do gover-
no desde o fim de 2002, que trou-
xe a percepção de que o setor
havia alcançado a maturidade

produtiva e que era necessário pas-
sar a tratá-lo sob uma ótica de po-
lítica de indústria e comércio.

A perfeita compreensão do sig-
nificado desta migração, a meu ver,
ainda não atingiu integralmente
nem o governo, nem o setor produ-
tivo, gerando desconforto em am-
bos. As partes precisam perceber
que há todo um novo universo com-
portamental e de demandas, prove-
nientes da mudança de origem de
políticas: da anterior de C&T, com
viés académico e protetor, para es-
ta de Indústria e Comércio, prag-
mática e exigente de resultados
económicos concretos.

Os resultados do MIT mostra-
ram que o Brasil tem peculiarida-
des na produção de software que
precisam ser percebidas e aprovei-
tadas. A capacidade de gerar solu-
ções em software nos diferencia dos
concorrentes, mas nossa pequena
capacidade económica não tem
permitido exportar produtos aca-
bados de maneira significativa.
Não só pela dificuldade gerada pe-
lo custo do atendimento personali-
zado no mercado mundial, exigido
pelo setor, mas também pela ainda
modesta percepção do Brasil como
um produtor de software.

Õ estudo abre outras oportunida-
des, que apenas começam a ser ex-
ploradas pelo Brasil e que nos co-

locam na mesma arena competindo
com índia e China, mas com o di-
ferencial de já atendermos a um
mercado interno relevante em ter-
mos de soluções, que nos permite
oferecer serviços com maior valor
agregado do que nossos concorren-
tes. Esta vantagem, no entanto, vai
durar pouco tempo. Aproveitar a
oportunidade de oferecer serviços
nesta janela, que muitos analistas
vêem como se fechando já em 2006,
pelo avanço da própria China, pode
trazer não apenas o reconhecimento
mundial do Pais como um produtor
de software, como atrair enormes
recursos externos que mudem o per-
fil econômico de nossas empresas,
permitindo sua expansão para o so-
nhado atendimento personalizado
nos diversos mercados mundiais.

Aproveitar esta janela exige
consolidar rapidamente a migra-
ção de políticas, ação que precisa
ser concatenada tanto pelos agen-
tes públicos como pelos privados
para que cada um possa, adequa-
damente, cumprir seu papel.

Como todo setor em estágio de
maturidade produtiva, caberá à es-
trutura de governo dividir suas atri-
buições para que haja coerência de
políticas que enfoquem toda a ca-
deia produtiva. No caso do softwa-
re, nossos insumos são recursos hu-
manos, e o aumento de oferta qua-

lificada se dará pela inclusão do
contingente do ensino médio, in-
cluindo-se ai o ensino efetivo de
inglês como lingua universal.

Da parte do setor produtivo,
além do rearranjo obrigatório
de sua representatividade em-
presarial neste novo papel, há a
necessidade de fortalecimento
econômico das empresas, o que
a organização de pequenos con-
sórcios exportadores apenas ti-
midamente toca, associada à
percepção--clara da existência
de parceiros internacionais
atuando localmente e que po-
dem ser nossos abre-alas em
seus países de origem.

A política de Indústria e Co-
mércio Exterior tornou público o
novo patamar de maturidade do
setor de software no Brasil. Para
que o setor e a própria política
tenham sucesso, é preciso que to-
dos compreendamos as mudan-
ças exigidas por esta migração
de políticas e que consigamos
executá-las com presteza e foco.
Se formos bem sucedidos, o Bra-
sil, antes do final da década, es-
tará entre os três principais pro-
dutores de software do mundo.
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