
Governo lança plano para software nacional 

 

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação Marco Antonio Raupp anunciou nessa segunda-

feira, em São Paulo, o lançamento do Programa Estratégico de Software e Serviços de 

Tecnologia da Informação, batizado de „TI Maior‟. Trata-se de uma série de diretrizes e metas 

para promover o setor de software e serviços brasileiros com o objetivo de impulsionar 

indústrias de outros setores e ganhar espaço no crescente mercado internacional. 

  

Para Raupp, o programa vem se juntar aos esforços já realizados e que beneficiaram o setor 

de hardware e semicondutores no passado. “O software é uma ferramenta indispensável hoje 

devido à sua transversalidade que beneficia vários setores, não se faz inovação sem ele”, 

disse. 

  

O plano irá favorecer softwares que sejam fabricados com alguma parte nacional e tragam 

resultados práticos em termos de desenvolvimento sócio-econômico. Para isso, o governo irá 

usar o poder das compras públicas e as prerrogativas existentes (como o Decreto 7.174/10 e a 

Lei 12.349/2010) para promover o setor já existente e o nascimento de startups. 

  

A definição sobre o que virá a ser um software nacional será feita por meio das Certics 

(Certificação de Tecnologia Nacional de Software e Serviços). Nos próximos dias, as regras 

serão publicadas e ficarão durante um mês para consulta pública e avaliações da sociedade. “A 

metodologia de avaliação que será adotada virá após essas discussões, mas respeitará o 

mercado atual no qual é irrealista exigir que tudo seja feito no Brasil e existem empresas 

nacionais e transnacionais”, comentou o secretário de Política de Informática do MCTI, Virgílio 

Almeida. 

  

Entre as medidas destacadas no TI Maior está o incentivo às startups, por meio de 

aceleradoras. A meta é criar 40 empresas no primeiro ano e igual número de produtos 

comercializados internacionalmente. O plano também irá beneficiar fabricantes de software 

com soluções em nichos considerados estratégicos para a economia, como educação, petróleo, 

agricultura, grandes eventos esportivos, finanças e telecomunicações. Ao todo são 12 setores 

listados. 

  

A TI Maior também já tem meta para a formação de mão de obra qualificada. Nos próximos 

dias, vários portais em parceria com as entidades que participaram da criação do programa 

irão divulgar vagas e incentivar a entrada de mais profissionais de TI. O objetivo é formar pelo 

menos 50 mil novos trabalhadores nos próximos anos. 

  

A divulgação do produto nacional será feita em parceria com a Apex, que criará escritórios nos 

principais pólos de tecnologia do mundo. Esses locais servirão de ponto de contato entre 

fabricantes brasileiros e os mercados internacionais, além de fazerem a ponte com eventuais 

investidores estrangeiros. 

 

Fonte: CRN [Portal]. Disponível em:  
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