
O Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Inovação (MCTI) anun-
cia hoje em São Paulo uma no-
va política para o setor de soft-
ware no Brasil, voltada para o
fortalecimento das empresas
que atuam no mercado inter-
no. O programa, chamado de
TI Maior, prevê investimentos
de R$ 550 milhões e tem entre
as medidas previstas a imple-
mentação de uma certificação
para os sistemas nacionais. Des-
ta forma, as companhias que
produzem software no Brasil
poderão ter vantagens nas com-
pras governamentais.

A certificação, que será emiti-
da pelo Centro de Tecnologia da
Informação Renato Archer
(CTI), servirá como uma prova
de que o software é nacional e
teve ao menos mais da metade
de seu desenvolvimento no
país. Assim, a desenvolvedora
poderá tirar proveito da lei que
prevê que produtos brasileiros
tenham preço até 25% superior
aos estrangeiros em licitações.

“Até agora o setor de softwa-
re não podia desfrutar da lei
pois não havia um mecanismo
para provar a nacionalidade do
sistema”, diz Almeida. Segundo
ele, deve entrar em vigor em
cerca de quatro meses.

Entre as empresas, a dúvida
é sobre como o processo vai

funcionar na prática. Rogério
Oliveira, que é presidente do
conselho da Resource IT Solu-
tions e ex-conselheiro da Asso-
ciação Brasileira de Empresas
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (Brasscom), tem
receios em relação ao proces-
so de certificação. “É um pro-
cesso complexo. Às vezes a bu-
rocracia pode atrapalhar uma
história boa”, diz.

Para Gérson Schmitt, presi-
dente da Associação Brasileira
de Software (ABES), uma das di-
ficuldades nas vendas para o go-
verno pode ser a preferência his-
tórica por software livre, que
em geral é internacional. “Te-
mos mais perguntas que respos-
tas. Mas ter uma política para o
setor é muito positivo”, diz.

Mesmo assim, em geral as
empresas estão otimistas.
“Acreditamos que a nova políti-
ca será benéfica e contribuirá
para resultados ainda melho-
res”, diz Hermínio Gastaldi, di-
retor de Mercado da Senior So-
lutions, outra companhia nacio-
nal de software. Ele espera que
no ano que vem as vendas para
o governo, que hoje represen-
tam 10% do total, dobrem a par-
ticipação no faturamento.

Além da preferência pelo soft-
ware nacional, o TI Maior prevê
também medidas voltadas para
atração de centros de pesquisa
e qualificação de mão de obra,
entre outras. ■

Terminou ontem, na Alema-
nha, uma competição que ainda
não tem o mesmo potencial eco-
nômico de uma Olimpíada, mas
está cada vez mais próximo dis-
so. O Intel Extreme Masters
(IEM), um campeonato profis-
sional de videogames, é realiza-
do anualmente na cidade alemã
de Colônia e se consolidou co-
mo o maior exemplo de uma ca-
tegoria que tem ganhado muita
importância — e dinheiro — nos
últimos tempos: a de competi-
ções profissionais de games.

Esses campeonatos, ou eS-
ports, como são conhecidos en-
tre os fãs de jogos, ainda são re-
lativamente novos, mas merca-
dos como Alemanha e Coreia do
Sul já se mostram bastante aque-
cidos, com o crescimento do nú-
mero de eventos. Os Estados
Unidos, um dos principais mer-
cados para jogos eletrônicos no
mundo todo, começa agora a
ver o aumento dessa tendência.

Participar de um evento co-
mo esse não é lucrativo não só
para os jogadores profissionais,
que podem faturar entre US$
20 mil e US$ 100 mil em prê-
mios, além de complementar
esse valor com atividades para-

lelas, como patrocínios. Desen-
volvedoras de videogames afir-
mam que participar de um even-
to do tipo pode aumentar a po-
pularidade de um jogo.

Realmente o impacto não é
pequeno. O IEM atrai mais de
250 mil fãs, além das 20 mi-
lhões de pessoas de mais de 180
países devem se conectar às
transmissões via internet, ad-
ministra por grupos de mídia
como o CBS.

Mesmo empresas que não es-
tão diretamente ligadas a esse
mercado já notaram o poten-
cial do fenômeno. Grandes mar-
cas, incluindo Dr. Pepper,
Sony Ericsson e Bic Razors, pa-
gam a partir de US$ 500 mil
por ano para conectarem-se
com a crescente plateia desses
eventos. A procura é tanta que
os organizares agora só fecham
contratos multimilionários, vá-
lidos por vários anos.

Outra que está de olho neste
mercado é a Red Bull. Ao invés
de patrocinar alguma das com-
petições existentes, a fabrican-
te de energéticos resolveu orga-
nizar os próprios campeonatos.
Um dos mais bem sucedidos é o
Red Bull Battlegrounds Invita-
tional, no Texas. O evento reu-
niu 16 dos melhores jogadores
de “StarCraft II”, um dos jogos
mais populares do mundo, que
competiram por um prêmio de
US$ 41 mil. O evento reuniu 5
mil expectadores pagantes. ■

A questão da mão de obra, que
também está prevista no pro-
grama TI Maior, lançado hoje, é
um ponto crítico para o setor
de software. Segundo levanta-
mento da Associação para a Pro-

moção da Excelência do Softwa-
re Brasileiro (Softex), haverá
um déficit de 280 mil profissio-
nais na área em 2020, se manti-
das as condições atuais de cres-
cimento, o que pode gerar “per-
da elevada de receita”.

“Acredito que a escassez de
mão de obra qualificada seja ain-
da o ponto que mais necessita de

investimentos no setor”, diz Her-
mínio Gastaldi, diretor da Senior
Solution. O TI Maior prevê capa-
citação de 50 mil jovens até
2014, de nível técnico. “Forma-
ção técnica é insuficiente, temos
que fortalecer a educação como
um todo”, diz Gérson Schmitt,
presidente da Associação Brasilei-
ra de Software (ABES). ■ C.P.
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Empresas poderão
cobrar 25% a mais em
licitações de software

Falta de mão de obra qualificada
é um dos maiores entraves do setor
Área de software e serviços
de TI poderá ter déficit de
280 mil profissionais em 2020

Reuters

Campeonatos de
videogame atraem
patrocinadores
Competições atraem atenção
de empresas e movimentam
milhões de dólares por ano
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Living Construtora faz lançamento de
R$ 58 milhões em São José dos Campos

A Living Construtora, empresa do segmento econômico
do Grupo Cyrela, anuncia o lançamento do empreendimento
Pleno Vila Flora em São José dos Campos (SP). Com VGV (Valor
Geral de Vendas) de R$ 58 milhões, o empreendimento
possui 6 torres com 7 pavimentos cada. O lançamento de
384 unidades ocupa um terreno com 22 mil metros quadrados.

Medida vale para companhias que comprovarem o desenvolvimento
local do sistema e faz parte do pacote de incentivos de R$ 550 milhões

Virgílio Almeida
Secretário
do Ministério
da Ciência,
Tecnologia e
Inovação (MCTI)

“Objetivo é fortalecer
quem tem desenvolvimento
e pesquisa no Brasil.
O processo de certificação
das empresas entrará em
operação em quatro meses”

John Gaudiosi, Reuters
redacao@brasileconomico.com.br

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br

Campeonatoscomoo IEMchegamapagarUS$100mil emprêmios

RECEITA

Mercado de software e serviços
de TI no país, em R$ bilhões
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.




