Do IT with Poland – O setor de IT puxa a Economia Polonesa
Conforme o relatório Global Competitiveness Report 2012-2013,
publicado pelo Fórum Econômico Mundial, a Polônia encontrava-se
dentro do grupo dos países que faziam parte da economia baseada na
efetividade do processo de produção. No momento 21 países,
incluindo a Polônia, passaram a fazer parte do modelo baseado em
inovações. Dentro desse processo os poloneses colocam em primeiro
lugar o desenvolvimento do IT/ICT, tornando-se especialidade
nacional polonesa. A campanha internacional Do IT with Poland tem
como objetivo apresentar ao mundo o potencial intelectual, potencial
de investimentos e marcas mais fortes da teleinformática polonesa.
Os economistas dizem que a Polônia entrou na terceira fase de desenvolvimento após as mudanças do sistema
político e econômico que começaram em 1989. Nos anos 90 os fundamentos do crescimento econômico dinâmico eram
as reformas fundamentais favoráveis para o mercado (liberdade econômica, abertura para o mundo e estabilidade da
moeda). Na década seguinte, o fator importante era o acesso a União Europeia, hoje em dia a Polônia enfrenta a chance
de manter o crescimento do PIB com a participação ativa no mercado internacional das tecnologias modernas.
Além de ser resistível à crise financeira mundial dos últimos anos a economia polonesa está enfrentando o desafio da
“armadilha da renda média” (middle income trap) que diminui a dinâmica do crescimento do PIB ao atingir o nível de
60% do PIB per capita dos países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento, o rápido crescimento da renda média
per capita se deriva pelas cópias de soluções técnicas e organizacionais dos países desenvolvidos, mas no momento em
que atingem um nível de acima de dez mil dólares, o mesmo não é mais eficaz devido ao aumento de salários e a
deficiência das vagas de empregos que vão para os países mais pobres. Os outros fatores que influenciam todo o
processo acabam resultando na saturação de investimentos de capital e o grande aumento de custos das tecnologias
que ajudam a aumentar a produtividade.
Os empresários do setor de teleinformática, qual o crescimento nos últimos anos era de dois dígitos, respondem a
necessidade urgente da economia polonesa das inovações e desenvolvimento das tecnologias novas. Nos anos de
1996-2008 a exportação polonesa do setor ICT estava crescendo 28% por ano e o país especializou-se nos segmentos de
eletrônica de consumo, desenvolvimento de software sob encomenda, videogames e soluções moveis. A Polônia é a
quinta economia europeia em relação ao número das pessoas que trabalham na parte de fabricação do setor ICT (5,1%
do setor europeu). Dentro dos países da região, a Polônia é classificada como a melhor no setor de centros de pesquisas
e desenvolvimento, os startups especializados em desenvolvimento de software. No ano de 2010 a renda líquida de
vendas no setor teleinformático polonês concluiu 113,5 bilhões de zloty e comparando com ano de 2007 cresceu 26%
da renda e no setor de produção ICT cresceu 48%. Os gastos para as pesquisas e desenvolvimentos aumentaram neste
período três vezes mais atingindo o nível de 758,6 bilhões de zloty.
O governo polonês não ignorou a chance de crescimento que surgiu e nos últimos anos criou uma política de
desenvolvimento de uma sociedade de informação competente, sendo este um objetivo do Ministério de
Administração e Digitalização criado em 2011. O primeiro ministro Donald Tusk, falou sobre um impacto digital, que vai
receber 2,5 bilhões de euros do novo orçamento da União Europeia. Um dos elementos desse processo será a abertura
do Programa Operacional Polônia Digital, que foi anunciado pelo ministro da administração e digitalização durante o
Fórum de Competitividade da Europa Central-Leste realizado em Varsóvia.
Hoje em dia, os poloneses usam mais mídias sociais que os outros europeus, e os indicadores do uso de e-governo são
maiores do que a média europeia. Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, confirmou recentemente durante uma
reunião com o ministro da administração e digitalização em Varsóvia, que a Polônia é o país mais importante para a sua

empresa de todos os outros países da região e que os programadores poloneses são o segundo maior grupo entre todas
as outras contratadas, ficando atrás dos indianos.
Os poloneses são uma nação de programadores e informáticos talentosos. Os recursos de funcionários no setor ICT
aumentam a cada ano, sendo aproximadamente 15 mil recém-formados. A carreira no setor de IT/ICT garante um
trabalho estável e um salário acima da média. Devido a esses resultados a previsão feita até o ano de 2020 é de que em
todos os países da União Europeia a quantidade dos informáticos aumente apenas na Polônia e na Alemanha. Os
estudantes poloneses se destacam com frequência em várias competições internacionais de informática, tanto
individuais quanto as em grupos. Eles são vencedores de varias competições prestigiadas tais como, Top Coder,
Microsoft Imagine Cup, Google Code Jam e Intel Challenge.
Todo o trabalho do governo polonês resultou na nomeação da Polônia como o país parceiro da edição deste ano da
feira de tecnologia CeBit em Hannover na Alemanha, que é uma das maiores feiras no mundo do setor de IT. Na
abertura da feira a Chanceler da Alemanha Angela Merkel, agradeceu os organizadores pela oportunidade de mostrar o
incrível desenvolvimento da Polônia e como o mesmo resultou em novas oportunidades de trabalho. O primeiro
ministro da Polônia Donald Tusk disse: “A forte participação da Polônia na feira é sem duvida uma chance não só para
os poloneses, mas também para todos os parceiros estrangeiros interessados. Oferece a oportunidade para conhecer
melhor o nosso mercado de teleinformática e todas as suas oportunidades disponíveis. A teleinformática polonesa, de
alguma forma ainda é como um tesouro que não foi descoberto pela Europa e pelo mundo.” Donald Tusk disse também
que tem certeza que os primeiros descobridores desse tesouro, como investidores, prestadores de serviços, parceiros
em negócios, ganharão de todos. “Para todos os nossos parceiros eu desejo pró-atividade e rapidez” - adicionou.
As empresas polonesas de informática que planejam expansão estrangeira ganharam em abril do ano passado um
parceiro em forma de um Programa de Promoção do Setor de IT/ICT „Do IT with Poland” criado pelo Ministério da
Economia e realizado pelas empresas parceiras. As agendas dos participantes estão cheias de eventos que fazem parte
do programa intensivo de promoção do setor polonês IT/ICT no mundo. Em outubro de 2012 os participantes do
programa foram promovidos na feira Futurecom no Rio de Janeiro, a maior feira do setor IT na América do Sul, em
fevereiro de 2013 na feira Mobile World Congress em Barcelona, e em março de 2013 na feira CeBIT em Hannover. Os
últimos meses eram também cheios de missões econômicas em Oslo, Washington, Barcelona e Hannover, reuniões com
experts em conhecimento dos mercados teleinformáticos locais e participações em reuniões cujo o objetivo era o de
encontrar novos parceiros em negócios. Em abril de 2013 as empresas do programa participaram na feira Intertelecom
em Łódź na Polônia, e no começo de maio visitaram a feira Japan IT Week, que fez parte da missão econômica para
Tóquio. O programa é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, que faz parte do Programa
Operacional Economia Inovadora.
“As empresas polonesas do setor IT/ICT possuem produtos e serviços que podem competir nos mercados
estrangeiros, mas os custos de participação numa missão econômica estrangeira são mais de dez mil zloty e a
presença de dois representantes da empresa na feira CeBIT ou Mobile World Congress custa entre 70 e 110 mil zloty.
A possibilidade de receber um reembolso no valor de ate 75% dos custos dessas campanhas promocionais irá
incentivar muitas empresas do setor IT/ICT para iniciar as atividades fora da Polônia” – disse Michał Sobaoski,
presidente de Agencia M Promotion, que realiza o programa.
Mais informações encontram-se no site oficial do programa: www.poland-it.pl
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