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Software, Lei de informática e desenvolvimento econômico



O mercado de trabalho

• Taxa mundial de desemprego deverá subir de 5,7% para 5,8% em 2017;

• Aumento de 3,4 milhões de pessoas desempregadas em relação ao período anterior;

• Em 2017, mais de 201 milhões de pessoas desempregadas no mundo, com aumento de 2,7 milhões em 2018;

• Os desafios do desemprego são particularmente graves na América Latina e no Caribe, em função da crise 
econômica;

• o desemprego deve diminuir, em 2017, nos países desenvolvidos, reduzindo sua taxa de 6,3% para 6,2%. No 
entanto, o ritmo do progresso está desacelerando e há sinais de desemprego estrutural;

• A produtividade na economia brasileira é uma das piores no mundo das grandes economias.
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TIC no mundo
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PENETRAÇÃO DE TECNOLOGIAS MOBILE NA OCDE, G20 E BRIICS. 2016. 
Total de assinaturas por 100 residentes.

Fonte: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017.THE DIGITAL TRANSFORMATION. OCDE, 2017.

Assinaturas por 100 residentes. Escala à esquerda. Total de assinaturas, em milhões. Escala à direita.



TIC no mundo
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Por 100 residentes.

PENETRAÇÃO DA COMUNICAÇÃO MÁQUINA A MÁQUINA (Internet das coisas).
Países da OCDE, G20 e resto do mundo. Junho de 2017.

Fonte: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017.THE DIGITAL TRANSFORMATION. OCDE, 2017.



TIC no Brasil. Agenda Congresso 2018.
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Importância estratégica da revisão da Lei de Informática

• Contencioso OMC
• Harmonizar as regras de investimentos em P&D entre a Lei do Bem (Lei 11.196/05) e as Leis nº 8.248/91 e Lei nº 

8.387/91;

• Deslocamento dos incentivos à indústria de TIC, atendendo a demanda da OMC.

• Software e desenvolvimento de soluções
• Equalizar os incentivos aos setores de hardware e software;

• Estimular o desenvolvimento de soluções em TIC (hardware + software).



TIC no Brasil. Agenda Congresso 2018.
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MEDIDA PROVISÓRIA 810 DE 2017
Objetivo de aprimorar os mecanismos instituídos na legislação, com vistas a dinamizar e a fortalecer as atividades de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) no setor produtivo das tecnologias da informação e comunicação (TIC). Para tanto, promove alterações na Lei nº 
8.248, de 1991, conhecida como “Lei da Informática Nacional”, que estabelece uma política de incentivos fiscais vinculados à realização de 
esforços de P&D na área de TIC; e na Lei nº 8.387, de 1991, conhecida como “Lei da Informática da Suframa”, que concede incentivos fiscais 
para empresas da área de informática e automação que realizam investimentos na Zona Franca de Manaus.

Emenda 4: aplicações na contratação dos projetos de P,D&I do setor de TICs em contas específicas deverão ser isentos de 
impostos e contribuições incidentes sobre as referidas aplicações financeiras;

Emenda 5: Lançamento por homologação. Nos últimos dez anos, no MCTIC acumulou-se passivo nos relatórios anuais de 
prestações de contas dos investimentos em atividades de P&D (exercícios 2006 a 2015);

Emenda 6: alocação de recursos da Lei de Informática na EMBRAPII;

Emenda 7: criação de comissão mista e paritária entre governo, representantes da academia e do setor produtivo;

Emenda 8: estender às empresas de base tecnológica a possibilidade de recebimento de recursos para investimento em 
pesquisa, desenvolvimento e inovação, garantindo às empresas investidoras os benefícios da Lei de Informática.
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AÇÃO ESTATAL NO SETOR

• Agenda estratégica de compras governamentais para aquisição de soluções tecnológicas (defesa, saúde, 
saneamento, energia, logística, etc);

• Investimento no setor de pesquisa científica e tecnológica, combinada com desburocratização;

• Incentivos aos empreendedores, a exemplo da desoneração fiscal da folha de pagamento. 
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Baseado na publicação “Emprego e crescimento. A agenda da 
produtividade”, editada pelo Banco Mundial em 2018.
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SIMULAÇÃO CRESCIMENTO DO PIB VARIANDO INVESTIMENTO E PRODUTI-
VIDADE TOTAL DOS FATORES

Fonte: Emprego e crescimento. A agenda da produtividade. Banco Mundial, 2018.
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✓ O setor de TIC têm papel importante na geração de mais e melhores empregos no Brasil em geral, não apenas no 
próprio setor;

✓ É necessário rever a lei de informática e outros instrumentos legais e normativos no sentido de incentivar o setor de 
soluções em TIC a expandir seus negócios;

✓ A próxima legislatura, além de temas como a violência urbana (o que inclui as nacionais sobre drogas), terá que se 
debruçar sobre uma ampla reforma que garanta o desenvolvimento sustentável de nossa país. O setor de TIC é 

fundamental neste processo !

Brasília, Março de 2018



Obrigado !

dep.celsopansera@camara.leg.br
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