
 
 
A indústria de software é estratégica 
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É preciso criar incentivos fiscais para o setor 
  
O Ministério de Desenvolvimento Econômico elegeu a indústria de software (assim como os 
setores de bens de capital, medicamentos e semicondutores) como estratégicos para o país pelo 
seu potencial de exportação. Para inverter o quadro desfavorável em nossa balança comercial de 
tecnologia de informação e fortalecer a indústria nacional de software, que enfrenta diariamente 
os gigantes do setor, várias medidas precisam ser tomadas coordenadamente. Infelizmente, 
apesar da posição expressa pelo Ministério de Desenvolvimento, o próprio governo emite sinais 
contraditórios quando se trata da política nacional de software.  
 
Muito precisa ser feito. É necessária a criação de uma nova lei de software. Como foi salientado 
no documento "Premissas Fundamentais para a Política Nacional de Software e Tecnologia da 
Informação" das entidades representativas do setor empresarial (Softex, Fenainfo e Assespro), "a 
lei de software atualmente em vigência (7496) é falha, pois não define os produtos de software 
em suas singularidades e nem estabelece o tratamento adequado para o setor, que permita 
salvaguardar a independência tecnológica do país, a liberdade dos usuários, o respeito aos seus 
direitos de consumidor, a garantia de competição justa e equilibrada no mercado".  
 
Além disso, o poder de compra do Estado precisa ser exercido. Todos os países que 
desenvolveram sua indústria de software criaram mecanismos para direcionar as compras de 
tecnologia pelo estado para as empresas nacionais. Assim fizeram os Estados Unidos com o seu 
"American Buy Act", Israel, Irlanda e Índia.  
 
No Brasil, infelizmente, acontece o contrário. O estado e suas companhias direcionam 
concorrência para produtos produzidos por empresas estrangeiras sem considerar as alternativas 
nacionais. Isto vem sendo feito ainda no novo governo. O estado brasileiro é responsável por 
cerca de 50% de todas as compras do setor no Brasil. Não adianta dizer que é estratégico o 
desenvolvimento das empresas nacionais se o próprio governo e suas entidades não fazerem isso 
valer na prática nas compras públicas. 
 
A defesa pelo governo do software livre, embora não agrade à maioria das multinacionais, 
também não ajuda em nada a indústria nacional, pois os melhores produtos de software livre são 
de infra-estrutura (sistemas operacionais, gerenciadores de bancos de dados, servidores de 
internet), enquanto a maior vocação das empresas nacionais é o desenvolvimento de aplicativos, 
onde praticamente não existem produtos na modalidade de software livre, e existem sérias 
dúvidas se aplicativos especializados desse tipo podem passar um dia a se constituir como 
alternativas viáveis. 
 
Querer que a indústria nacional desenvolva software livre aplicativo para atender as necessidades 
do governo não leva ao desenvolvimento do setor, pois praticamente não existe software livre 
nacional. Mesmo se existisse, não teria condições de alavancar exportações, pois o modelo 
econômico de rentabilizar o software livre é através da prestação de serviços, o que não oferece 
as margens e escalas da comercialização de software. 
 
O governo acerta ao incentivar o uso de software livre como plataforma tecnológica de infra-
estrutura, diminuindo assim o envio de divisas para o exterior para o pagamento de sistemas 
operacionais e outros softwares básicos, mas erra ao apoiar genericamente as iniciativas de 
software livre para aplicativos, pois em vez de desenvolver a indústria nacional de software, 
inviabiliza a mesma como negócio.  
 



É preciso que o governo crie incentivo fiscal para o setor. Não é possível criar novos impostos 
para apoiar a indústria de software, pois a carga tributária já é excessiva. O que pode ser feito é 
permitir que os impostos pagos pelas empresas possam ser utilizados através de fundos 
específicos para o desenvolvimento do setor. Isto já foi feito com sucesso nas leis de incentivo à 
cultura e pode ser implementado para o segmento de tecnologia, permitindo que as empresas 
usuárias possam destinar parte de seus impostos para contratação de empresas nacionais. 
 
Para desenvolver a tecnologia nacional é importante criar empresas fortes com padrão de 
qualidade internacional e apoiadas pelos governos. Caso não sejam reformuladas as leis e criados 
os mecanismos para que exista uma política para a tecnologia de informação, perderemos 
definitivamente as oportunidades.  
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