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É preciso aliar talento com bom senso 
 
O mundo passa por um período de profundas mudanças e é cada vez mais importante o domínio 
das tecnologias da informação para que uma sociedade possa se manter competitiva em uma 
economia globalizada. A melhor definição que conheço para Tecnologia da Informação ainda é a 
do professor Christopher Freeman da Universidade de Sussex, Inglaterra - "Tecnologia da 
Informação é o conjunto de tecnologias avançadas no campo da computação, do software, da 
microeletrônica e das telecomunicações".  
 
Mudam os modos de se produzir riqueza, os modos de comunicação no lazer e no trabalho, os 
modos como as sociedades consolidam seu desenvolvimento e mantêm a soberania. Vejo na 
definição do professor Freeman o valor de dar destaque exatamente àquelas tecnologias que 
estão no cerne da economia moderna.  
 
Acredito que o governo deve procurar acelerar a inserção do país na Era da Informação facilitando 
e incentivando a utilização das novas tecnologias pelos cidadãos e pelas empresas. Deve procurar 
estimular de todas as formas possíveis o desenvolvimento e a disseminação das tecnologias da 
informação no país.  
 
No início de março, o Ministro das Comunicações, Miro Teixeira, em pronunciamento no almoço da 
Associação Brasileira de Telecomunicações, Telecom, e da Associação Comercial do Rio de Janeiro, 
falou que precisamos ousar, ousar criar um sistema brasileiro de TV digital, que possa vir a ser 
comparado com os padrões americano, europeu e japonês quanto às características que melhor 
venham a atender à sociedade brasileira. Disse ainda que o esforço do desenvolvimento vai se 
focar no software e que módulos de imagem e som já internacionalmente aceitos e bem sucedidos 
podem vir a ser aproveitados, como estão, ao novo sistema.  
 
Sem entrar no mérito da proposta, acredito que por representar um novo e importante paradigma 
em "broadcasting", que vai afetar profundamente a vários segmentos da economia, as decisões 
sobre a TV digital têm um caracter de extrema relevância para o país. E ainda assim é apenas 
uma peça do mosaico de tecnologias e serviços que vão ser decisivos as país nos próximos anos.  
 
Software é uma área em que o Brasil está buscando um lugar de destaque no mercado nacional e 
internacional, em criatividade e inteligência não somos menos qualificados que ninguém. Pelo 
contrário, o Brasil dispõe de uma invejável disponibilidade de analistas e programadores de 
primeira linha, bem como de engenheiros de software altamente capacitados. Não fica atrás a 
área acadêmica, que dispõe de pesquisadores de nível internacional, e é preciso buscar integrar 
esta inteligência cada vez mais ao segmento industrial.  
 
Acredito que o esforço de desenvolvimento de tecnologia nacional para a TV Digital deve se 
centrar no desenvolvimento do software de interatividade, do chamado "middleware", onde 
inclusive podem pesar muito os pagamentos de royalties e onde já demos provas concretas de 
nossa competência. Acredito ser esta a tônica da proposta da TV digital.  
 
Nossa capacidade de inovar e de partir na frente - infelizmente também às vezes de parar no 
meio ou quase no fim do caminho - já se evidenciou repetidas vezes no passado. É preciso aliar 
talento com bom senso, capacidade com tenacidade, representatividade com imparcialidade e 
sobretudo é preciso pensar como um todo, com a participação de todas as forças produtivas da 
sociedade, o desenvolvimento das Tecnologias da Informação, o que envolve padronização, 
regulamentação, fabricação, insumos e operação comercial - custos de desenvolvimento, 
interoperabilidade, economias de escala e escopo, royalties, transferência de tecnologia, inclusão 



social. Não é pouco o que é necessário para criar as condições adequadas ao surgimento de um 
mercado avançado e competitivo nas Tecnologias da Informação.  
 
Neste contexto me lembro de um evento que assisti em São Paulo, em 1994, onde Alvin Toffler, o 
famoso pensador e futurista, alertava para a importância de privilegiar investimentos públicos em 
Tecnologia da Informação. Citou o caso da China onde houve a decisão política de dar a telefones 
mais preferência que a estradas, uma reviravolta nas antigas prioridades.  
 
A meu ver o Ministro está tocando em uma área de extrema importância, e não estou 
especificamente pensando nos desdobramentos da TV Digital.  
 
Penso na defesa dos melhores interesses do mercado de Tecnologia da Informação, que inclui 
empresas e consumidores. Penso também no papel da Anatel e em sua missão: "Promover o 
desenvolvimento das telecomunicações do País de modo a dotá-lo de uma moderna e eficiente 
infra-estrutura de telecomunicações, capaz de oferecer à sociedade serviços adequados, 
diversificados e a preços justos, em todo o território nacional". As críticas que lhe são feitas 
devem visar aperfeiçoá-la, nunca enfraquecê-la. Sua importância é imensa para o setor de 
telecomunicações brasileiro, deve ser dotada de todos os recursos humanos e financeiros que 
precisar para poder levar adiante sua difícil e crucial missão, com mais competência e sem perder 
sua autonomia.  
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