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In-house prevalece
Como é a segmentação das receitas com TI
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Evolução do mercado brasileiro de TI 
Em US$ bilhões

Divisão do mercado (%)

Mão de obra
1,2 milhão
de profissionais

Déficit
115 mil
profissionais

Demanda
750 mil
novos profissionais
até 2020

46,4
TI in-House (depto 
interno das empresas)

15,7
Serviços

5,5
BPO (terceirização

de processos)

23,3
Hardware

6,3
Software

2,8
Exportações

D e s e nvo l v i m e n to Intel, Microsoft e EMC já anunciaram investimentos milionários

TI Maior atrai centros de pesquisa
Martha San Juan França
Para o Valor, de São Paulo

O Programa de Incentivo à In-
dústria de Software e Serviços (TI
Maior), a maior aposta do governo
brasileiro para estimular a indús-
tria de software e serviços de TI no
Brasil, já conta com a cooperação
de pelo menos três grandes em-
presas que assinaram acordo com
o Ministério de Ciência, Tecnologia
e Inovação (MCTI) e o Ministério da
Educação para criar centros de
pesquisa globais no país.

A fabricante de chips Intel inves -
tirá R$ 300 milhões no programa
nos próximos cinco anos em con-
vênios e parcerias com várias insti-
tuições e universidades do país nas
áreas de educação, energia e trans-
porte. A EMC Corporation disporá
de R$ 150 milhões no mesmo pe-
ríodo para dar andamento a pes-
quisas no centro de P&D em tecno-
logias de big data (armazenamen-
to e uso de grande volume de da-
dos) no Parque Tecnológico da
UFRJ, na Ilha do Fundão (RJ). E a
Microsoft anunciou o investimen-
to de R$ 200 milhões em uma em-
presa de investimentos no Brasil
(Microsoft Participações), além da
criação de um Laboratório de Tec-
nologia Avançada (ATL em inglês),
de uma aceleradora de negócios
(Acelera Rio) e de um centro de de-
senvolvimento da plataforma de
busca (Bing), que serão instalados
no Edifício Barão de Mauá, prédio
histórico na região do Projeto Por-
to Maravilha no Rio de Janeiro.

O MCTI pretende atrair um
quarto centro de pesquisa até
2014. O TI Maior, anunciado em
agosto do ano passado, tem como
objetivo colocar o Brasil em quinto
lugar no ranking mundial de TI em
dez anos. Pretende também au-
mentar as exportações em oito ve-

zes, crescer a participação do setor
no PIB nacional em 50% e quase
dobrar a geração de empregos
qualificados na área. Para isso, a
meta é investir cerca de R$ 500 mi-
lhões em cinco anos.

Para otimizar o seu desenvolvi-
mento, o governo selecionou nove
aceleradoras (Microsoft, Wa y r a ,
Fu m s o f t , Aceleratech, 21212, Start
You Up, Outsource Brasil, Pa p a ya
Ve n t u r e s e Pipa), escolhidas em
edital cujo resultado foi divulgado
no último dia de fevereiro. Elas vão
servir de mentoras e dar condições
de trabalho nas áreas jurídica, ad-
ministrativa e de marketing das
startups, além de promover o con-
tato com outros investidores e com
pesquisadores.

O coordenador de software e
serviços do MCTI, Rafael Moreira,
destaca que o ministério analisou
as melhores políticas públicas e
parcerias privadas de EUA, Índia,
Chile, Israel e países europeus para
criar o programa. “Vimos que era
preciso que o nosso programa co-
letasse o melhor dessas iniciativas.
Precisava ter o peso institucional
do governo para montagem do

ecossistema e a leveza do setor pri-
vado para que fosse acelerado.”

Ele entende que, se funcionar, o
programa poderá ser expandido
para outras áreas de desenvolvi-
mento tecnológico. “O pulo do ga-
to é a parceria público privada”, diz
Carlos Pessoa, diretor do Wayra
Brasil, empresa criada pelo Grupo
Te l e f ó n i c a para promover a inova-
ção e o empreendedorismo na
área de TIC. “Eu acredito que o pro-
grama pode se tornar referência
i n t e r n a c i o n a l .”

A Microsoft decidiu instalar no
Brasil o seu quarto ATL (os outros
estão na Alemanha, Israel e Egito),
considerando o tamanho do mer-
cado brasileiro e o investimento
do TI Maior. Além disso, pretende
que a Microsoft Participações fun-
cione como gerente de uma rede
de aceleradoras de startups, a Ace-
lera Brasil, em conjunto com diver-
sos parceiros.

As aceleradoras apoiadas por
essa rede ajudarão as empresas
nascentes a desenvolver meca-
nismos de gestão para que sejam
atraentes tanto ao mercado de
fundos de capital de risco quanto

a grandes corporações. A primei-
ra delas é a Acelera Rio, com em-
presas como a OAS e  a NEC, além
da Prefeitura do Rio de Janeiro,
mas outras estão previstas em
Porto Alegre e Natal. “Em termos
tecnológicos, nós já oferecemos
o BizSpark, um programa que dá
às empresas de TI acesso gratuito
às tecnologias da Microsoft, além
de suporte técnico e treinamen-
t o”, explica Franklin Luzes, dire-
tor de operações da Microsoft
Pa r t i c i p a ç õ e s .

No âmbito do programa, a EMC
vai colaborar com agências gover-
namentais, universidades e indús-
trias para empreender iniciativas
conjuntas relacionadas à pesquisa,
desenvolvimento e inovação em
tecnologias de ponta em big data,
computação em nuvem e seguran-
ça da informação. “Queremos criar
um trânsito que não existe ainda”,
afirma Karin Breitman, gerente-
geral do centro de P&D da empre-
sa, previsto para ficar pronto no
início de 2014. Ele já está funcio-
nando provisoriamente no centro
do Rio. A pesquisa é focada em
uma das áreas estratégicas estabe-

lecidas pelo MCTI — aquisição, mo-
bilidade, análise e visualização de
dados geofísicos, geológicos, de
engenharia e de negócios utiliza-
dos no ciclo de vida de óleo e gás.

A Intel pretende trabalhar com
o que chama de “células de exce-
l ê n c i a” que serão espalhadas pelo
país, formando o primeiro polo de
tecnologia da empresa na América
Latina. O foco está nas na área de
energia com o desenvolvimento
de soluções de software como fer-
ramenta de visualização e simula-
ção para a extração de petróleo na
camada pré-sal; de educação, com
o desenvolvimento de softwares
educacionais e computação de al-
to desempenho; e de transporte,
com tecnologias para emplaca-
mento eletrônico de carros e solu-
ções para aumentar a eficiência na
gestão de trânsito de passageiros e
carga. “A ideia é investir em toda a
cadeia de valor até o consumidor
final, ou desde a pesquisa até a
transformação em produtos que
sirvam para o ecossistema local e
internacional”, afirma o presiden-
te da empresa no Brasil, Fernando
Martins.

Coppe tem
parcerias em
600 projetos
Paulo Vasconcellos
Para o Valor, do Rio

Da Marina da Glória, na zona sul
do Rio, partiu no começo de março
uma embarcação levando o pri-
meiro robô mergulhador que fará
a coleta de dados oceanográficos
na Baia de Santos, no litoral de São
Paulo. A iniciativa inédita no Brasil
é fruto de uma parceria entre a Co-
ordenação dos Programas de Pós-
Graduação em Engenharia da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro
(Coppe/UFRJ) com a BG Brasil, em-
presa de óleo e gás com participa-
ção no pré-sal que financia os
R$ 20 milhões do projeto, e a Proo-
ceano, empresa de base tecnológi-
ca que nasceu no Laboratório de
Métodos Computacionais em En-
genharia (Lamce) da Coppe.

Durante três anos, robôs, boias e
perfiladores farão a coleta de in-
formações sobre a Bacia de Santos.
É a primeira vez que os parâmetros
da oceanografia da região serão
estudados, de forma sistemática,
até a profundidade de dois mil me-
tros. O banco de dados oceanográ-
ficos vai ajudar a melhorar a segu-
rança nas operações de engenha-
ria de poços de petróleo e na miti-
gação de emergências em caso de
vazamento de óleo.

“A parceria universidade-em-
presa é estimulante. É importan-
te quando a universidade dire-
ciona esforços afinados com a
demanda das empresas”, diz Flá-
via Adissi, coordenadora de SMS
do Centro Global de Tecnologia
do BG Group.

A Coppe/UFRJ gerencia 600
projetos de P&D com empresas
de diversos setores. Com o au-
mento das parcerias foi criado o
núcleo de gestão IDEA, para au-
mentar a integração e transfe-
rência de tecnologias.A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 mar. 2013, Especial Inovação, p. F6.




