
Acontece na próxima segunda-
feira a discussão do novo Progra-
ma Estratégico de Software e
Tecnologia da Informação, cha-
mado “TI Maior”. No evento, o
Governo Federal discutirá um
conjunto de diretrizes e medi-
das visando apoiar o desenvolvi-
mento de software brasileiro e
outros produtos e serviços da
área de informática.
Um dos principais pontos de

discussão será o tratamento da-
do aos estrangeiros tanto na ho-
ra de oferecer incentivos para o
desenvolvimento como na hora
dedeterminar preços para a ven-
das de produtos internacionais.
Segundo a Associação Brasileira
de Software (ABES), 80% das
vendas no país são de progra-
mas desenvolvidos no exterior.

“Estamos confiantes. Nessa
reunião, eles devem dar um
sim ou um não à nossa propos-
ta. Mas alguma coisa deve
sair”, diz o vice-presidente de
Relações Públicas da Assespro,
Roberto Mayer.
Outro ponto a ser tratado e

mudado é o conceito dos softwa-
res livres, quehoje é definido pe-
loMinistério de Ciência e Tecno-
logia como “um programa em
que o usuário tem a liberdade de
executar, distribuir, modificar e
repassar alterações, sem que se-
ja necessário pedir permissão ao
criador do programa”.
Segundo a ABES, nos últimos

anos, do ponto de vista da legis-
lação, houve muitas dúvidas de
como o setor deveria ser trata-
do. De acordo comMeyer, o que
se espera é que o governo tome
ciência das propostas do setor e,
a partir daí, adote medidas para
o seu fortalecimento. ■ C.M.

O Brasil virou referência aos
olhos do mundo quando o as-
sunto é crescimento. O país foi
o quinto a vender mais carros
no primeiro semestre de 2012.
Na rede social mais famosa do
mundo, Facebook, os brasilei-
ros formam a segundamaior co-
munidade. Além disso, a classe
C passou a compor omaior con-
tingente da população, coma re-
dução da pobreza extrema nos
quatro cantos do país. Mas,
quando o assunto é tecnologia
ainda é preciso evoluir muito.
Diante disso, a Assespro Na-

cional, entidade que representa
as empresas brasileiras de TI, en-
viou uma série de propostas ao
Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação (MCTI) para fo-
mentar o setor de software bra-
sileiro. As sugestões foram apre-
sentadas levando em conta as
discussões entre governo e se-
tor privado do novo Programa
Estratégico de Software e Tecno-
logia da Informação que come-
çam na próxima segunda-feira.
Segundo o vice-presidente

de Relações Públicas da Asses-
pro, Roberto Mayer, o setor não
tem uma legislação específica.
“O nosso setor é tão complexo
como uma engenharia. E pior,
os nossos problemas são conhe-
cidos e antigos”, diz Mayer.
São 12 as propostas da Asses-

pro Nacional,destacando-se en-
tre elas a necessidade da cria-
ção de uma cadeia produtiva de
TI; a definição do que é softwa-
re brasileiro; a promoção do em-
preendedorismo digital; a am-
pliação domercado para empre-
sas de TI brasileiras; o desenvol-
vimento do software como ino-
vação; a necessidade de estimu-
lar a competitividade nacional;
e, principalmente, estimular a
competitividade internacional
de empresas nacionais.
“O nosso principal problema

é que os softwares livres são de-
senvolvidos fora do país. Falta
incentivo e preparação”, afir-
ma Mayer. Para ele, é necessá-
rio desenvolver programas de
capacitação também. AAssocia-
ção defende que empresas es-
trangeiras até podem entrar no
Brasil desde que desenvolvam
as suas tecnologias aqui.
Hoje o setor de TI e Telecomu-

nicações representa 9% do PIB
brasileiro e o número de empre-
sas tecnológicas e de startups
não para de crescer. Porém,
Mayer ressalva que o sucesso
dos empreendedores no Brasil

não é motivo de comemoração.
“O ritmo de criação está cres-
cendo, mas é ainda menos do
que os nosso vizinhos da Améri-
ca Latina”, adverte.
De acordo compesquisa reali-

zada pela Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), metade da população
ainda está excluída do uso de al-
gum tipo de tecnologia da infor-
mação. Por outro lado,o número
debrasileiros comacesso à inter-
net passou de 2,87% da popula-
ção em 2000 para 45% em 2011.
No ano passado as exporta-

ções brasileiras do setor totaliza-

ramUS$ 1,95 bilhão, e o merca-
do interno gerou receita de US$
19,5 bilhões, ante US$ 17,3 bi-
lhões em 2010.
OBrasil, de acordo com levan-

tamento da Associação Brasilei-
ra das Empresas de Software
(ABES), é o décimo colocado no
ranking internacional de softwa-
re e serviços. Projeções da ABES
indicamque, em2012, as empre-
sas brasileiras desses dois seg-
mentos deverão registrar cresci-
mento de cerca de 20%em rela-
ção a 2011 e alcançar faturamen-
to em torno de US$ 22 bilhões.

“Temos um objetivo único:
consolidar o Brasil como centro
de referência internacional de
excelência em TI”, afirma Luís
Mário Luchetta, presidente da
Assespro Nacional.
A Assespro possui 14 unida-

des regionais, que representam
mais de 1400 empresas de tecno-
logia no Brasil. Todas elas estão
envolvidas no processo de mu-
dança e de criação de umestatu-
to tecnológico e, até o fim do
ano, esperam ter alcançado um
resultado positivo em relação
às suas sugestões. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 12.




