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Fonte: MCTI e empresas  
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F i n a n c i a m e n to Programa de governo prevê R$ 486 milhões para fomentar indústria de softwares e serviços

TI Maior começa a selecionar startups
Genilson Cezar
Para o Valor, de São Paulo

O raciocínio é lógico: o Brasil
já é competitivo globalmente
em vários setores econômicos —
mineração, óleo e gás, produção
de aeronaves, tecnologia bancá-
ria. Por que, então, não associar
o desenvolvimento de softwares
ao crescimento dessas indús-
trias? Para efetivar essa proposta
ambiciosa, governo, universida-
des e empresários de grandes
multinacionais pretendem criar
um ecossistema digital com vis-
tas a estimular o desenvolvimen-
to de produtos de software ino-
vadores, fortalecer a indústria
brasileira de software e serviços
e tornar o país mais competitivo
no mercado internacional de
tecnologia e inovação.

Não é pura retórica, nem ape-
nas mais um plano concebido
em gabinetes do governo, desta-
ca Virgílio Almeida, secretário
de política de informática do
Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação (MCTI). Almeida é
responsável pela coordenação
do Programa de Incentivo à In-
dústria de Software e Serviços, o

“TI Maior”, lançado no final do
ano passado pelo MCTI, e que
vai tornar disponíveis R$ 486
milhões até 2015 para o desen-
volvimento de projetos inovado-
res no país. Ele assegura que vá-
rias ações já estão em pleno an-
d a m e n t o.

Em maio, saiu um edital da Fi-
nanciadora de Estudos e Proje-
tos (Finep) para subvenção, no
valor de R$ 60 milhões, de proje-
tos de desenvolvimento de apli-
cações em setores estratégicos
como educação, saúde e defesa.
Também já foram selecionadas
as nove “aceleradoras” que vão
fomentar junto com o governo,
com recursos da ordem de R$ 40
milhões, a criação de 100 star-
tups, pequenas empresas volta-
das à inovação. Pelo menos 52
delas, das quais 11 do exterior
(Argentina, Estados Unidos, Is-
rael, Irlanda e Espanha) estão
em fase de contratação.

Outra iniciativa substancial é
a adesão de grandes multinacio-
nais que pretendem colocar seus
centros de pesquisas globais no
país como fontes de estímulos à
indústria de software e serviços
de TI no Brasil.

A Microsoft anunciou o inves-
timento de R$ 200 milhões num
amplo programa que inclui a ins-
talação de um laboratório de tec-
nologia avançada, criação de
uma empresa de investimentos e
o fomento a empresas startups
de base tecnológica. A Intel vai
investir R$ 300 milhões na cria-
ção de “células de excelência” es -
palhadas pelo país, formando
um polo de tecnologia avançada.
E a  EMC disporá de R$ 150 mi-
lhões para acelerar as pesquisas
do seu centro de P&D em tecno-
logias de big data (armazena-
mento e uso de grandes volumes
de dados) no Parque Tecnológico
da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, na Ilha do Fundão.

“O plano teve a participação
das empresas, universidades, en-
tidades empresariais e por con-
sultas públicas, e terá forte im-
pacto no desenvolvimento eco-
n ô m i c o”, ressalta Almeida. Se-
gundo ele, o Brasil é hoje o séti-
mo maior mercado de TI no
mundo com um movimento de
US$ 123 bilhões, devendo chegar
a US$ 132 bilhões este ano (7,3% a
mais), mas exporta pouco
software de valor agregado. “A
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Franklin Luzes: “A proposta da Microsoft é de ser um parceiro estratégico do governo brasileiro na área de TI”

meta é articular ações que pos-
sam multiplicar por oito o valor
das exportações brasileiras de TI,
atualmente em torno de US$ 3 bi-
lhões, até 2020”, sustenta.

Para Karin Breitman, gerente-
geral e vice-presidente do Centro
de Pesquisa em Big Data da EMC
no Brasil, a ideia do TI Maior, de
atrair os centros de P&D das mul-
tinacionais que operam no país,
é conseguir atravessar uma pon-
te que sempre foi muito compli-
cada, que é fazer a transferência
de pesquisas para toda a socieda-
de. “O objetivo é criar um ecossis-
tema de centros de pesquisas
aplicadas — e aí o centro de pes-
quisas da EMC no Parque Tecno-
lógico do Fundão é um exemplo
excelente — para fazer com que
os resultados cheguem ao mer-
cado, que possam dar vantagens
competitivas para as empresas,
gerar novos produtos, tecnolo-
gia e inovação”, afirma.

O centro de pesquisas da EMC

deve ficar pronto no início do
ano que vem e concentra seu fo-
co em big data, computação em
nuvem e segurança da informa-
ção, em especial para o segmen-
to de óleo e gás.

A Microsoft deve atuar em
quatro frentes diferentes, segun-
do Franklin Luzes, diretor de
operações da Microsoft Partici-
pações, a holding de investi-
mentos que vai apoiar a criação
das startups. Além de fomentar
a rede das aceleradoras que vão
realizar os aportes nas startup (a
Microsoft é uma das nove cria-
das pelo MCTI), a multinacional
vai trazer ao Brasil seu Laborató-
rio de Pesquisas Avançadas, vai
desenvolver no país sua plata-
forma de busca (Big) e reformar
o prédio histórico fundado pelo
Barão de Mauá, na região do
Porto Maravilha, no Rio. “A pro-
posta da Microsoft é de ser um
parceiro estratégico do governo
brasileiro na área de TI, e isso es-

tá em sintonia com o plano na-
cional que a Microsoft tem para
o Brasil”, diz Luzes.

Não é outra a visão da Intel, a
maior fabricante mundial de
chips para computadores, com
vendas de US$ 53,3 bilhões em
2012. “A Intel faz todos esses in-
vestimentos no país, atualmen-
te, porque existe um grande ne-
gócio, nós não somos uma
ONG”, comenta Fernando Mar-
tins, presidente da empresa no
Brasil. “Estamos aqui para resol-
ver problemas importantes em
áreas como transporte, educa-
ção e energia, e gerar negócios.”

De acordo com o executivo, os
investimentos de R$ 300 milhões
no Brasil são inusitados, mas ex-
pressam um programa de ações
em escala progressiva devido ao
crescimento do mercado brasi-
leiro. “Afinal, o Brasil é hoje o ter-
ceiro maior mercado de compu-
tadores do mundo, maior até que
o Japão”, afirma.

Ligue: (11) 2199-2199 (São Paulo e Grande e São Paulo)
ou 0800 701 8888 (demais localidades)

As contratações dos últimos anos
demonstraram que as usinas eólicas
atingiram preços bastante
competitivos e impulsionaram
a instalação de uma indústria nacional
de equipamentos, fomentando ainda
mais a cadeia produtiva do setor.

O estudo Análise Setorial Energia
Eólica, retrata esse segmento
emergente, destacando seus aspectos
estruturais, participação na matriz
energética do país, fatores de
competitividade, investimentos,
tendências e perspectivas.

Garanta o acesso às informações
que apoiam suas melhores decisões
e levam a negócios promissores.
Acesse e adquira seu estudo:

www.setorial.valor.com.br

Valor Análise Setorial “Energia Eólica”
é uma das maiores tendências da chamada “economia moderna”. Essa
fonte é uma das apostas mais seguras no futuro energético do planeta,

que precisa ser menos dependente de combustíveis fósseis.

Perfis de empresas

CPFL Renováveis

Bons Ventos

Eólica Formosa

Eólica Icaraizinho

Eólica Paracuru

SIIF Cinco

Rosa dos Ventos

New Energy Options

Energimp-Impsa

Amparo Eólica

Salto Energia Eólica

Campo Belo

Aquibatã Energia Eólica

Cascata Energia Eólica

Bom Jardim Energia Eólica

Púlpito Energia Eólica

Rio de Ouro Energia Eólica S.A.

Santo Antônio Energia Eólica

Central Eólica Volta do Rio

Central Eólica Praia de Parajuru

Elecnor-Enerfin

Ventos do Sul Energia

Parques Eólicos Palmares

Ventos da Lagoa

Eletrobras/Eletrosul

Eólica Cerro Chato

EDP Renováveis Brasil

Central Nacional de Energia Eólica

Elebrás Projetos S.A.

Grupo Iberdrola

Energias Renováveis do Brasil

Cruz Alta Energia Eólica

WobbenWind Power

Pacific Hydro

Vale dos Ventos

SPE Millennium

Petrobras

Preço R$ 1.400,00
Assinante do ValorR$ 1.260,00

Principais tópicos

• Matriz energética brasileira
• Quadro geral

• Desempenho do segmento
• Perspectivas

• Panorama internacional
• Investimentos
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 ago. 2013, Especial: Inovação, p. F2.




