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Índia  
 
 
O Brasil começa a atrair atenção como importante parceiro global na indústria de software.  
 
O conhecido MIT (Massachusetts Institute of Technology) concluiu recentemente importante 
estudo sobre a economia do conhecimento no Brasil, China e Índia, ("Slicing the Knowledge-
Based Economy in Brasil, China and India, a Tale of Three Software Industries"), que pode 
abrir boas oportunidades para o setor no Brasil.  
 
Em cada país analisado, as vendas domésticas em 2001 teriam atingido cerca de US$ 8 
bilhões. O relatório destaca que o Brasil, a China e a Índia avançaram, em software, "bem 
mais do que se poderia esperar de economias de seu porte e nível de desenvolvimento", 
superando outras nações em desenvolvimento e algumas desenvolvidas.  
 
O Brasil e a China estariam mais próximos, por terem alimentado essa indústria 
essencialmente como suporte para seus mercados internos, à diferença da Índia, que é 
descrita como uma plataforma voltada para a exportação. Brasil e China só recentemente 
começaram a enveredar, ainda timidamente, para o setor externo, mas possuem um setor 
interno vibrante, com excelentes perspectivas no que respeita à exportação de software em 
volumes substanciais.  
 
No caso do Brasil, pesquisa, realizada de maio a outubro de 2002, revela que a indústria do 
gênero tem hoje um "conjunto de realidades", mais que "uma identidade". Nosso parque 
industrial é caracterizado por forte demanda doméstica (que desestimularia a exportação), 
pela fragmentação do mercado (por conta de empresas de menor porte, avessas à 
cooperação e pouco vocacionadas para exportar), bem como por um enquadramento na 
economia global de tecnologia da informação mais desvinculada dos grandes centros, 
especialmente dos Estados Unidos.  
 
Apesar disso, o Brasil seria o sétimo mercado mundial de software. As empresas nacionais 
estão presentes em quase todos os segmentos relacionados com esse produto, competindo 
abertamente com multinacionais estabelecidas no Brasil.  
 
Um aspecto que merece menção, no caso brasileiro, é a questão da certificação. Segundo o 
estudo, apenas uma pequena parcela das empresas possuiria certificação de elevada 
maturidade no seu processo de desenvolvimento de software. Dentre as certificadas, a 
maioria estaria associada a produtos. As de serviços empregariam métodos próprios, não 
certificados, que podem transformar-se em impeditivo grave para a inserção internacional 
dessas empresas. No caso brasileiro, ainda são poucas as empresas presentes no mercado 
internacional, e as que já tomaram esse rumo dão preferência ao mercado norte-americano 
e utilizam canais internos, de multinacionais ou de subsidiárias próprias no exterior.  
 
O relatório do MIT aponta qualidades e defeitos das indústrias de programas de computador 
e ressalta igualmente o potencial exportador das indústrias de software nos três países, 
indicando problemas e soluções. Sugere, por exemplo, a formulação de uma política que 
distinga serviços de produtos, estimule o desenvolvimento de mecanismos de financiamento 
e de instituições de apoio ao desenvolvimento industrial, além de articular o poder de 
compra do governo e promover a alteração da estrutura tributária aplicável.  



 
O obstáculo principal identificado pelo MIT é a falta de envolvimento das empresas na 
comercialização de seus produtos no exterior, que, segundo o relatório, deveria ser feito de 
forma mais direta e sustentada.  
 
O documento é importante porque chama a atenção para as perspectivas que se abrem para 
o Brasil e recomenda que os empresários brasileiros não deixem escapar as oportunidades 
que se lhes apresentam, pelas características positivas de nossa indústria de software. Para 
isso, é preciso mudar certos enfoques, como a baixa prioridade do mercado externo, e 
superar problemas, como ausência de certificação e de cooperação entre empresas.  
 
A nova política industrial, científica e tecnológica, que o governo do presidente Lula começou 
a anunciar, poderá ser o momento para o estabelecimento de uma efetiva parceria governo-
setor privado para projetar o Brasil", "a exemplo da Índia e agora da China" como um 
grande e significativo ator do mercado global de software.  
 
O relatório do MIT pode ser encontrado no sítio da Softex: http://www.softex.br . 
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