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tais nos atuais modelos de
desenvolvimento, distribui-
ção e suporte da indústria
de software. As transforma-
ções estão acontecendo em
escala global, o que viabi-
liza oportunidades signifi-
cativas na dinâmica atual
desse mercado.

O crescimento dos produ-
tos e soluções desse tipo
criam uma enorme gama de
oportunidades para que os
países excluídos do mercado
internacional de produtos e
serviços de software possam
conquistar uma fatia desse
segmento. Estamos assistin-
do à ascensão de países
emergentes no segmento de
Tecnologia da Informação
(TI) e Telecomunicações,
como a índia, Brasil, China,
Rússia, Israel, Finlândia e Ir-
landa. Também observamos
a Europa procurando apro-
veitar essa oportunidade
com o objetivo de recuperar
a participação de mercado
perdida na década de 90.

Esse movimento configu-
ra o fato novo mais relevante
da indústria de software
após a expansão da internet.
Os países que não acumula-
ram patentes tecnológicas
nos últimos 20 anos e que
não possuem fartos recursos
financeiros para entrar na
disputa dos concorridos e
competitivos mercados e
segmentos da indústria de
software precisam reinven-

tar os seus modelos de negó-
cios nas áreas de inovação e
portadoras de futuro.

A adesão e o estímulo ao
uso de software livre podem
colaborar de forma determi-
nante para a criação de uma
nova cadeia de valores de al-
ta qualidade, elevada robus-
tez e baixos custos em torno
de produtos, soluções e pa-
drões adotados.

Por todas essas questões,
entendemos que é estratégi-
co a união entre países, em-
presas públicas e privadas,
universidades, institutos de
pesquisas e governos com o
objetivo de organizar a par-
ticipação de todos os poten-
ciais intervenientes e inte-
ressados no novo mercado
de software organizados em
rede e em nível mundial.

Essa organização poderá
coordenar os interessados em
transformar as oportunidades
abertas pela ascensão do
software livre em negócios,
geração de renda e empregos
para as suas empresas e paí-
ses. Para tanto, deverão ser
declaradas suítes básicas de
softwares, uma concepção de
arquitetura e padrões a serem
utilizados por todos. O apro-
veitamento dessa oportunida-
de deverá gerar benefícios pa-
ra empresas e países.

Quanto maior a corrente de
adesão de grandes empresas
públicas e privadas, maior se-
rá a garantia de longevidade e
evolução da suíte de produtos
e serviços. Penso que pode-
mos estar trilhando um bom
caminho para a disseminação
do software livre, aproveitan-
do a oportunidade que se abre
no Brasil e no mundo.
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