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Construção (Chico Buarque, 1971) 
 
Amou daquela vez como se fosse a última 
Beijou sua mulher como se fosse a última 
E cada filho seu como se fosse o único 
E atravessou a rua com seu passo tímido 
Subiu a construção como se fosse máquina 
Ergueu no patamar quatro paredes sólidas 
Tijolo com tijolo num desenho mágico 
Seus olhos embotados de cimento e lágrima 
Sentou pra descansar como se fosse sábado 
Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe 
Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago 
Dançou e gargalhou como se ouvisse música 
E tropeçou no céu como se fosse um bêbado 
E flutuou no ar como se fosse um pássaro 
E se acabou no chão feito um pacote flácido 
Agonizou no meio do passeio público 
Morreu na contramão atrapalhando o tráfego 
 
Amou daquela vez como se fosse o último 
Beijou sua mulher como se fosse a única 
E cada filho seu como se fosse o pródigo 
E atravessou a rua com seu passo bêbado 
Subiu a construção como se fosse sólido 
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas 
Tijolo com tijolo num desenho lógico 
Seus olhos embotados de cimento e tráfego 
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe 
Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo 
Bebeu e soluçou como se fosse máquina 
Dançou e gargalhou como se fosse o próximo 
E tropeçou no céu como se ouvisse música 
E flutuou no ar como se fosse sábado 
E se acabou no chão feito um pacote tímido 
Agonizou no meio do passeio náufrago 
Morreu na contramão atrapalhando o público 
 
Amou daquela vez como se fosse máquina 
Beijou sua mulher como se fosse lógico 
Ergueu no patamar quatro paredes flácidas 
Sentou pra descansar como se fosse um pássaro 
E flutuou no ar como se fosse um príncipe 
E se acabou no chão feito um pacote bêbado 
Morreu na contra-mão atrapalhando o sábado 
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Prefácio	  

 O autor desta pesquisa atua profissionalmente na área de tecnologia da informação 

desde os seus 16 anos.  Foi uma criança fascinada pela tecnologia, posteriormente um 

profissional interessado em aprender a manuseá-la e em estudar o seu potencial.  Participou 

da criação de uma empresa voltada para a prestação de serviços na área, empreendimento que 

adquiriu foco na educação de profissionais para o setor, tendo se tornado uma instituição de 

ensino superior em 2006. 

 Ao longo de sua vida, conviveu com a Política Nacional de Informática, primeiro 

como usuário e, mais tarde, como profissional e empresário.  Como economista formado em 

escolas de inclinação liberal e também como usuário de microcomputadores, sua primeira 

reação em relação à reserva foi a de desconfiar de que pudesse ser adequada uma ingerência 

tão grande por parte do Estado em um tipo de bem tão importante para as empresas. 

 Como profissional e empresário, conheceu várias pessoas favoráveis à política, outras 

tantas, contrárias.  Freqüentemente, os dois grupos se utilizando de argumentos passionais e 

debates não aprofundados.  Nos colegas empresários, quase sempre viu –e vê– reclamações 

por mais incentivos fiscais, mais proteção, o que bem compreende, embora isso sempre o 

tenha intrigado. 

 Como estudioso do impacto da tecnologia da informação nas organizações há vários 

anos, acredita ser possível que tal tecnologia possa ser de alto impacto para um país como o 

Brasil, com tantas questões sociais e econômicas a solucionar e que o Estado pode atuar de 

modo a facilitar que tal impacto seja mais abrangente e mais intenso. 

 Soma-se a esta percepção um interesse genuíno do pesquisador de entender melhor 

como funciona a prática de políticas no Brasil, como funciona a sua administração pública, 

pois acredita que, a partir de tal entendimento, poderá contribuir, atuando direta e 

indiretamente, para seu aprimoramento futuro. 
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 Foi, portanto, com essas características e motivações que o autor desta pesquisa 

lançou-se à investigação do tema da Política Nacional de Informática, sem propriamente uma 

opinião prévia –condenatória ou laudatória– acerca dos seus resultados.  Ademais, o autor da 

pesquisa também não teve qualquer tipo de contato mais próximo com o processo de 

elaboração e implantação da política, não tendo relação pessoal ou profissional com qualquer 

uma das pessoas mais diretamente envolvidas com a política, com ela tendo se relacionado de 

modo distante, como usuário, profissional e empresário do setor. 
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Capítulo	  1	  -	  Introdução 

Desde as sucessivas crises do petróleo, durante a década de 1970 e início da década de 

1980, o Brasil tem encontrado alguma dificuldade para o seu desenvolvimento econômico.  

Enquanto a economia do país cresceu a taxas inferiores às do resto do mundo e as décadas de 

1980 e 1990 foram consideradas perdidas, no período que se estendeu até 1994, o país 

experimentou elevadas taxas de inflação, em alguns anos superiores ao patamar de 1000% ao 

ano.  A gravidade do problema inflacionário, além de ter desarticulado o setor privado e as 

ações governamentais em geral, fez com que o tema do combate à inflação dominasse a 

agenda de políticas públicas do país. 

Após 1994, com a reforma monetária do Plano Real, foi vencida a agenda mais 

urgente da estabilidade de preços.  Cada vez mais, desde então, a atenção de políticos e 

gestores das políticas econômicas no Brasil tem se voltado para questões relacionadas com o 

crescimento econômico.  O aumento da eficiência da economia brasileira e seu 

desenvolvimento, além dos temas sociais, como a erradicação da miséria e o controle do 

desemprego, têm ganhado crescente espaço no cenário político e na agenda de políticas 

públicas do país. 

Em vista disso, o debate em torno das políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento da economia tem crescido em importância.  No segundo mandato do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, o desenvolvimento e a política industrial voltaram a 

ser debatidos intensamente.  E o governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, ainda no 

seu primeiro ano, manifestou preocupação com a questão e lançou diretrizes para uma política 

industrial.  Apesar disso, há quem questione o sucesso das novas políticas, podendo-se 

afirmar que o País “não vem tendo uma política industrial aplicada de forma efetiva ou 

articulada desde os anos 80” (SUZIGAN e FURTADO, 2006, p. 310, tradução do autor).  A 

situação em que a preocupação com o desenvolvimento aumenta e os sucessivos governos 
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tentam, com sucesso discutível, elaborar políticas para o desenvolvimento econômico do país, 

mantém renovado o interesse de se discutir a administração de políticas públicas no Brasil, 

que é o tema maior no qual se insere esta pesquisa. 

No Brasil, há um setor em particular, o da Informática, que vem sendo objeto de 

políticas verticais há mais de três décadas.  Ao longo do tempo, a administração dessa política 

tem enfrentado seguidas dificuldades e variações.  Esta pesquisa se volta para o estudo da 

Política Nacional de Informática (PNI), buscando investigar como tal política vem se 

desenvolvendo ao longo do tempo, bem como as razões de tal desenvolvimento. 

Por	  que	  estudar	  a	  Política	  Nacional	  de	  Informática:	  ótica	  da	  prática	  da	  gestão	  pública	  

Embora a análise da história da utilização dos computadores no Brasil só permita que 

se observe uma política pública mais estruturada e definida para a área na década de 1970, 

desde a década de 1950 o Estado tem tido alguma preocupação com a área.  Ainda no governo 

do Presidente Juscelino Kubistchek, no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Nacional, 

em 1959, foi apresentado relatório de um grupo de trabalho especialmente formado para 

estudar a questão da informática no país (DANTAS, 1988).  O grupo de trabalho foi 

institucionalizado com a denominação de Grupo Executivo para Aplicação de Computadores 

Eletrônicos (Geace), pelo Decreto Nº 46.987, de 10 de outubro de 1959, que pode ser 

considerado como um marco fundador das medidas de política pública para o setor de 

informática no país.  A partir daí, passou a haver um órgão do Estado voltado para a política 

pública para a área de informática, já sendo previstos no Decreto vários dos temas que 

marcariam as décadas seguintes, como a relação da informática com o desenvolvimento do 

país, a necessidade da importação de componentes e o impacto da informática na taxa de 

câmbio e no balanço de pagamentos do país (BRASIL, 1959). 

Durante as décadas de 1960 e 1970, a maior utilização e o crescente interesse em 

relação aos computadores levaram ao surgimento de diferentes iniciativas dentro do próprio 
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governo.  Em 1964, por exemplo, foi criado o Serpro e, em 1968, o BNDE, que juntamente 

com a Marinha e setores da Academia, projetaria um protótipo de computador brasileiro, 

promovendo uma articulação que se mostraria decisiva para a política executada na década 

seguinte.  Em 1972, em reação a uma necessidade de maior “racionalização dos investimentos 

governamentais no setor” (BRASIL, 1972, art. 1), foi criada a Coordenação das Atividades de 

Processamento Eletrônico (Capre), novo órgão do governo para o setor e que passaria a 

executar a política pública para a área.  Em 1974, principalmente por iniciativa do governo 

federal, foi criada a Cobra (Computadores Brasileiros S.A.) e, em 1976, os poderes da Capre 

foram ampliados pelo Decreto Nº 77.118/1976 (BRASIL, 1976): a partir daquele momento, 

aquela Coordenação passaria a controlar todas as  importações de computadores e peças para 

o país, ganhando também a atribuição de realizar uma Política Nacional de Informática. 

A restrição às importações, que ficaria conhecida pela polêmica que despertou,  

manteve-se em execução ao longo da década de 1980, apesar de a política pública ter sofrido 

transformações, tanto ligadas ao processo político brasileiro quanto ao desenvolvimento 

tecnológico. 

Em termos políticos, a política de informática foi, de 1979 a 1984, submetida ao 

Conselho de Segurança Nacional, sendo a Capre extinta e substituída pela Secretaria Especial 

de Informática, criada em 1979 (BRASIL, 1979).  A política ganhara um  maior viés 

autoritário, que seria amenizado no período imediatamente posterior por um intenso processo 

de discussão no Congresso Nacional (ROSENTHAL e MEIRA, 1995), do qual resultou a Lei 

7.232/1984, que confirmou a reserva de mercado.  Em termos de desenvolvimento 

tecnológico, no final da década de 1970 surgiram os microcomputadores, que mudaram não 

apenas alcance da informática, mas também a organização da indústria (MARQUES, 2000). 

A década de 1990 é marcada por uma ruptura na trajetória da política, com a lógica da 

substituição de importações sendo trocada pela da abertura comercial e competitividade.  Na 
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presidência de Fernando Collor, embora o país tenha praticado políticas mais horizontais 

(GUIMARÃES, 1996), o setor de informática permaneceu sendo alvo de políticas específicas, 

principalmente por meio de “incentivos acompanhados de exigência de contrapartidas” na 

forma de investimento em pesquisa e desenvolvimento (BONELLI e MOTTA VEIGA, 2004, 

p. 15). 

O mesmo tipo de intervenção continuou vigendo ao longo da presidência de Fernando 

Henrique Cardoso, tendo sido, em 2001, prorrogada a validade dos benefícios fiscais 

anteriormente previstos e mantida a estratégia de contrapartida em investimentos de pesquisa 

e desenvolvimento, com a promulgação da Lei 10.176/2001 (BRASIL, 2001).  Embora as 

atenções do governo tenham sido concentradas na problemática macroeconômica, a partir de 

1997, acentuou-se o debate sobre políticas públicas e desenvolvimento, sendo o setor de 

informática novamente considerado um dos prioritários (IPEA, 1997).  A década de 1990 foi 

marcada não apenas pela estabilização monetária brasileira, mas também pela popularização 

da Internet, a qual tem profundo impacto na sociedade brasileira e mundial e foi influenciada 

decisivamente pela Política Nacional de Informática da época, conforme se discutirá ao longo 

desta tese.  Sensível ao momento, o governo, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, 

promoveu ampla discussão a respeito da temática da informação na sociedade, a qual foi 

consolidada no Livro Verde da Sociedade da Informação no Brasil (TAKAHASHI, 2000), 

documento repleto de propostas de iniciativas de política pública para o setor. 

Por último, o governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva, desde o seu início, foi 

marcado por uma discussão da questão do emprego e do desenvolvimento nacional.  E, ainda 

em 2003, elegeu apenas quatro setores como prioritários: semicondutores, software, 

fármacos/medicamentos e bens de capital (BRASIL, 2003).   A informática continuava sendo 

vista como um dos setores mais estratégicos para o país, sendo mantida no Ministério da 

Ciência e Tecnologia a Secretaria de Política de Informática – SEPIN. 
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Em suma, o Brasil vem praticando políticas públicas para o setor de informática desde 

o final da década de 1950, tendo mantido privilégios para o setor mesmo em momentos de 

adoção de um paradigma mais horizontal de intervenção estatal.  Várias iniciativas, leis, 

órgãos públicos, ministérios, agências, empresas e atores estão envolvidos em um processo 

político de décadas, que é afetado não apenas pelos contextos políticos e econômicos, mas 

também por se caracterizar por uma tecnologia que tem evoluído aceleradamente, tornando 

ainda mais difícil o desafio do estabelecimento de políticas. 

Tal situação justifica a realização desta pesquisa, posto que, se atingir seus objetivos, o 

estudo poderá influenciar em prol do melhor entendimento, do melhor desenho e da melhor 

implementação de políticas futuras. 

Por	  que	  estudar	  a	  Política	  Nacional	  de	  Informática:	  ótica	  da	  ciência	  da	  administração	  

 Apesar de a legislação brasileira já prever uma Política Nacional de Informática desde 

1976 (BRASIL, 1976) e de sempre, desde então, ter havido política de informática no país, a 

questão não é um tema esgotado na literatura.  Em primeiro lugar, não é esgotado por ser um 

tema ainda contemporâneo, com acontecimentos ainda se desenrolando, de certa forma, ainda 

em decorrência daqueles primeiros anos de política.1  Em segundo lugar, também não se trata 

de assunto esgotado por não estar –a política– em muita evidência nos últimos anos.  Embora 

tenha sido um assunto muito presente na literatura na época em que a política se pautava pela 

reserva de mercado, mais recentemente, trata-se de um assunto pouco estudado.  Outra razão 

para o estudo do tema é estudá-lo a partir da ótica da administração pública, o que, mesmo 

nos estudos do passado, também não foi feito com freqüência.  Finalmente, mais um motivo 

para se estudar o tema é analisá-lo a partir da perspectiva da teoria do ator-rede, a qual vem 

                                                

1 Um dos entrevistados pela pesquisa, Ricardo Saur, que dela vem participando desde o seu início, em diferentes papéis, defende a 

importância dos anos iniciais da política na formação de profissionais da área de informática no país, o que atualmente estaria influenciando 

na capacidade de exportação de software e outros serviços de TI por parte do Brasil. 
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tendo maior desenvolvimento recentemente e ainda não foi aplicada à análise da Política 

Nacional de Informática. 

 A caracterização da Política Nacional de Informática como uma questão 

contemporânea pode se dar de várias maneiras.  A mais simples é a constatação da existência 

de uma Secretaria de Política de Informática (Sepin) no Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT).  Além disso, também se pode verificar a existência de uma lei voltada à criação de 

incentivos fiscais para o setor, a Lei 11.077/2004, que prevê a permanência de uma política 

para o setor até o ano de 2019.  Mais ainda: em linha com o conceito de fenômeno 

contemporâneo estabelecido por Yin (2003), os principais protagonistas da política ao longo 

de sua história ainda estão vivos e podem ser entrevistados, além de ainda permanecerem 

influenciando o setor. 

 Apesar da sua contemporaneidade, a PNI não vem sendo tão estudada, recentemente, 

como já foi no passado.  A questão é compreensível, não apenas pelo fato de a informática e a 

própria política terem deixado de ser uma novidade, mas, também, por ser o impacto da 

política ser muito mais discreto do que já foi até o final da década de 1980, quando a 

importação de um computador, mesmo para uso pessoal, era limitada por quotas de 

importações.  Por outro lado, como continua havendo uma política e que tem impacto 

concreto, a necessidade de se continuar a estudá-la é mantida, em especial, a partir da ótica da 

administração pública, a qual permitirá a própria investigação do porquê da permanência da 

política, entre outras questões. 

 Alguns pesquisadores se notabilizaram por estudar a PNI, como Evans (1995) e Tigre 

(1984),2 que, certamente, estão entre seus estudiosos mais citados.  Enquanto o primeiro 

comparou Brasil, Coréia do Sul e Índia e procurou entender os limites da autonomia do 

                                                

2 As duas obras aqui mencionadas são as mais freqüentemente citadas dos dois autores.  Ambos escreveram outras obras, citadas em outros 

momentos desta tese e destacadas na sua seção de referências bibliográficas. 
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Estado, o segundo se manteve mais voltado para avaliar quantitativamente a política, 

buscando medir os progressos da indústria brasileira de informática.  Luzio (1996), Tápia 

(1995) e Seward (1994) também empreenderam obras de grande fôlego acerca da PNI, 

estando, o primeiro, mais interessado em uma modelagem econômica que permitisse a 

avaliação do custo versus benefício da reserva de mercado, o segundo, na identificação dos 

fatores de natureza política e institucional que teriam condicionado a implementação e levado 

à extinção da reserva de mercado e, o último, na formulação de uma análise neomarxista 

relacionada à autonomia do Estado ao longo do período da reserva de mercado.  Estes estudos 

se destacam pela sua abrangência e profundidade nas análises que produzem acerca da PNI.  

Todos eles influenciaram esta pesquisa.  São citados nesta Introdução para que sejam feitas 

duas constatações: a primeira é de que são todos estudos mais voltados para a análise política 

ou econômica do que direcionados por um interesse acerca da gestão de políticas públicas, da 

administração pública.  A segunda é a de que, após o período da reserva de mercado, que se 

encerrou em 1992, esta pesquisa não conseguiu encontrar estudos comparáveis a estes, em 

termos de abrangência e profundidade.  Esta pesquisa almeja ser uma contribuição que supra 

estas duas lacunas, pautando-se pela teoria da administração pública e analisando com 

interesse o período mais recente da PNI e, não apenas, a experiência da reserva de mercado. 

 Para analisar a PNI a partir da teoria da administração pública, esta pesquisa buscará 

enriquecer tal análise se utilizando da Teoria do Ator-Rede.  Esta teoria, surgida na França, a 

partir da área de estudos da sociologia da ciência e da tecnologia (science and thecnology 

studies – STS), propõe uma nova maneira de se estudar os fenômenos sociais, adotando uma 

perspectiva de que a sociedade é construída a partir da interação dos atores que a compõem.  

Nesta interação, é central para a teoria o entendimento de que as vontades de alguns atores 

influenciam nas ações dos demais, levando a uma estabilização das ligações entre eles, 

formando os chamados atores-rede.  Com freqüência, esta ligação entre atores também 
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depende ou é influenciada por objetos e tecnologias, que são tratados, pela teoria como atores 

tão importantes quanto os humanos para a montagem dos atores-rede.  Esta pesquisa entende 

que a teoria, que será desenvolvida ao longo do Capítulo 3 desta pesquisa, é particularmente 

interessante para o estudo de políticas públicas por estar fundamentalmente interessada em 

como determinados atores impõem suas vontades a outros atores e em como se garante tal 

imposição de forma mais perene.  Ambas são questões relevantes para a análise de uma 

política pública.   Além disso, porque a pesquisa trata da Política Nacional de Informática, a 

qual lida com artefatos intensivos em tecnologia e, portanto, que evoluem no tempo, será, 

assim, enriquecida pela utilização de uma teoria que considera a ação dos objetos e não 

apenas dos atores humanos dentro das suas análises. 

 A perspectiva metodológica sugerida pelas perspectivas da análise de políticas 

públicas e pela Teoria do Ator-Rede e que será seguida na pesquisa é a da pesquisa 

qualitativa.  A partir da investigação da literatura e de fontes primárias, se buscará, 

interpretativamente, analisar a Política Nacional de Informática, entendendo como ela se 

desenrola e as razões que levaram à sua evolução.  A pesquisa não visa, portanto, a 

elaboração de modelos estatísticos ou quantitativos para a realização de suas análises, mas 

sim a construção, principalmente a partir da fala dos atores, da causalidade entre os fatos que 

vêm marcando a trajetória da PNI.  Além disso, também visa a análise de tal construção com 

o que seria esperado por um modelo teórico que será apresentado. 

Objetivo	  da	  pesquisa	  

 A pesquisa tem como objetivo principal o estudo da evolução da Política Nacional de 

Informática, explicando e analisando sua trajetória do ponto de vista da gestão de políticas 

públicas, usando a perspectiva da teoria do ator-rede.  Nesta análise, a pesquisa questionará 
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como e por que a PNI evoluiu do ponto de vista da sua incorporação e permanência na agenda 

de políticas públicas, da sua elaboração, da sua execução e da sua avaliação.3 

 A fim de realizar tal objetivo, os seguintes objetivos intermediários fazem parte da 

pesquisa: 

• Propiciar a articulação da teoria do ator-rede (ANT) com a teoria de análise de 

políticas públicas; 

• Estudar a Política Nacional de Informática no período das suas origens, que coincide 

aproximadamente com a década de 1970, até a instalação da SEI em substituição à 

Capre, em 1979; 

• Estudar a Política Nacional de Informática no período da reserva de mercado dirigida 

pelo objetivo da segurança nacional, que coincide aproximadamente com o governo 

Figueiredo, de 1979 a 1984; 

• Estudar a Política Nacional de Informática no período da nova república, no qual é 

estabelecido o Conselho Nacional de Informática (Conin), que coincide, 

aproximadamente, com o governo Sarney, de 1985 a 1989; 

• Estudar a Política Nacional de Informática no período em que há o desmonte da 

reserva de mercado, mas permanece uma política para o setor, que coincide, 

aproximadamente, com o governo Collor, de 1990 a 1992; 

• Estudar a Política Nacional de Informática no período em que se consolida uma 

política associada à ciência e tecnologia, que coincide, aproximadamente, com os 

governos Itamar/Fernando Henrique Cardoso, de 1994 a 2002; 

• Estudar a Política Nacional de Informática no governo atual, de 2003 a 2009; 

                                                

3 Essas categorias serão apresentadas no Capítulo 2. 
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• A partir da trajetória construída nas análises de cada período de tempo, construir 

conclusões comparativas e observar as traduções e características mais permanentes da 

política. 

Delimitação	  

 O tema sob estudo é, por natureza, extenso.  A informática está presente nas mais 

diferentes atividades humanas e a PNI já possui mais de três décadas de existência.  Além 

disso, estados e municípios também praticam políticas para o setor.  Para permitir o estudo do 

problema mantendo-o em um nível de complexidade razoável e circunscrevendo-o a uma 

esfera administrativa clara, esta pesquisa optou por só estudar as ações e as normas legais 

relacionadas com a PNI que tenham cunho federal.  Além disso, embora se possa reconhecer 

e afirmar que a PNI tem relação com outras políticas, como a de telecomunicações e 

educação, esta pesquisa também circunscreveu o objeto de estudo às políticas relacionadas 

com a informática.  Esta escolha também é necessária para que se possa circunscrever a 

política em uma esfera administrativa bem clara, limitando-se o objeto de interesse àquelas 

políticas relacionadas a computadores, semicondutores e software organizadas no âmbito do 

governo federal.  Por fim, há mais uma delimitação importante no estudo: ele não versa sobre 

as ações organizadas pelo governo federal para melhorar a sua própria gestão e os serviços 

que presta à população, área conhecida como e-government.  O objetivo é estudar as políticas 

praticadas pelo governo para todo o setor de informática, para a informática na sociedade 

brasileira, sem objetivar discutir-se como, ou se o próprio governo utiliza adequadamente tal 

tecnologia. 

 Considerando que há uma política do governo para o setor de informática como um 

todo, que é claramente identificável e separável de outras políticas federais e, ainda, que 

também é separável de políticas estaduais e municipais que eventualmente ocorrem para o 
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setor, a delimitação utilizada não é uma artificialidade, constituindo tão somente uma escolha 

de objeto de estudo. 

Apresentação	  da	  divisão	  do	  estudo	  

 Além desta introdução, esta pesquisa está distribuída em cinco outros capítulos. 

 No capítulo 2, é apresentada uma síntese de referência sobre a teoria de políticas 

públicas a ser utilizada na pesquisa.  Esta síntese reflete estudos realizados durante a pesquisa 

e se apóia em autores clássicos da área. 

 No capítulo 3, são realizadas duas missões.  Em primeiro lugar, é apresentada a Teoria 

do Ator-Rede, seguindo-se a abordagem dos seus principais proponentes.  A segunda missão 

é a ligação da teoria de políticas públicas exposta no capítulo 2 com a ANT, o que resulta no 

modelo de análise de políticas públicas que será adotado pela pesquisa.  

 No capítulo 4, é realizada uma explanação sobre as perspectivas metodológicas 

adotadas na pesquisa e sobre a sua realização. 

 No capítulo 5, são apresentados os resultados da análise da Política Nacional de 

Informática, desde o seu surgimento, durante a década de 1970, até o período mais recente, do 

governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva.  É neste capítulo em que há a construção 

causal entre os fatos que compõem a trajetória da PNI. 

 Por fim, o capítulo 6 concentra as conclusões do trabalho, sendo seguido por breve 

posfácio, um anexo contendo detalhamento acerca dos dados coletados pela pesquisa e as suas 

referências bibliográficas. 
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Capítulo	  2	  -	  Análise	  de	  Políticas	  Públicas:	  modelo	  base	  

Neste capítulo é apresentado o modelo de análise de políticas públicas que é utilizado 

na pesquisa.  Dividido em seis seções, o Capítulo parte de uma introdução à administração 

pública e chega ao detalhamento do modelo de análise de políticas públicas que será utilizado 

como base para a pesquisa. 

2.1.	  Introdução	  

A ciência da administração pública pode ser definida como a ciência que se ocupa de 

compreender o governo e suas relações com a sociedade na qual está inserido, bem como de 

tornar possível uma ação governamental mais eficiente e de acordo com os valores sociais 

desejáveis (MOTTA, 1979).  Noutras palavras, é o campo acadêmico preocupado com o 

estudo, a melhoria e a educação relacionados à formulação e implementação de políticas 

governamentais e outros programas públicos e o gerenciamento das organizações e atividades 

envolvidas no alcance desta meta (MARINI, 1998).  

A definição do que seja uma análise de política é, geralmente, abrangente.  Em 

trabalho criterioso sobre o tema, Knoepfel, Larrue et  al. (2007) definem a análise de políticas 

públicas como o “estudo da ação de autoridades públicas na sociedade”, afirmando também 

ser um ramo de estudos aplicado, que se serve de diferentes disciplinas conforme as 

“circunstâncias da época e a natureza do problema” (p. 3).   Dunn (2004) segue caminho 

similar, definindo a análise de políticas públicas como “um processo multidisciplinar de 

pesquisa, voltado para criar, avaliar criticamente e comunicar informação que seja útil para o 

entendimento e melhoria das políticas” (p. 2). 

Há uma diversidade de possibilidades de enfoques dentro dos estudos de 

administração pública.  Tanto há aqueles trabalhos que priorizam estudar problemas 

específicos e imediatos, quanto os mais voltados à discussão do papel do Estado e mais 

distantes dos problemas administrativos mais imediatos (RIPLEY, 1985; MCCOOL, 1995).  
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Estudando a trajetória do desenvolvimento do ensino da administração pública no Brasil, Peci 

e Cavalcanti (2007) mostram que, na Europa, a área se desenvolveu a partir de uma 

abordagem mais legalista, do topo à base, a partir das teorias de Estado para o estudo da 

administração, enquanto que, nos EUA, o desenvolvimento se deu a partir do interesse em se 

resolver problemas locais de administração, da base ao topo.  No Brasil, onde o 

desenvolvimento da administração se deu mais tardiamente, os autores sustentam que o objeto 

de estudo já tinha característica da síntese que dá identidade à administração pública, tanto se 

estudando a burocracia estatal quanto a gestão pública.4 

 Similarmente, Knoepfel, Larrue et  al. (2007) identificam três correntes principais de 

estudos de políticas públicas, de acordo com seus objetivos principais.  A primeira corrente 

tenta explicar o papel do Estado, a sua essência, a partir da observação de políticas públicas.  

Nesse tipo de abordagem, a política pública é uma variável explicativa para o entendimento 

da verdadeira essência do Estado.  Abordagens como a da public choice, neo-marxista, neo-

gerencial e neo-institucionalista são consideradas pelos autores como representativas dessa 

linha. 

 A segunda corrente procura explicar como a ação pública se dá, como se organiza a 

gestão no governo.  Assim, a política pública deixa de ser uma variável explicativa, passando 

a ser a variável principal de interesse da análise.  O que se quer entender é como o Estado e 

seus agentes trabalham, como a política pública funciona.  Os trabalhos de Lasswell (1951), 

Simon (1957), Lindblon (1959) e Easton (1965) são apontados por Knoepfel, Larrue et  al. 

(2007) como as fontes principais da escola, contribuindo, respectivamente, com: abordagem 

gerencial da ação pública, a análise de processos de tomada de decisão, as limitações da área 
                                                

4 Para outro estudo sobre o desenvolvimento do campo da administração pública no Brasil, ver Keinert (1994).  Em tal trabalho, analisando a 

produção científica da área no Brasil, a autora analisa a evolução dos interesses predominantes dos autores, mostrando a alternância entre as 

abordagens jurídica, administrativa e política.  Motta (1979) também trata de tal evolução e de como a administração pública convergiu para 

uma identidade disciplinar, a partir da década de 1970. 
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de manobra dos agentes públicos e, ainda, com o uso de teoria de sistemas.  O Estado passa a 

ser visto como um sistema político-administrativo complexo, composto por partes 

heterogêneas, que precisa ser entendido para que se possa melhor formular e recomendar 

políticas e ações públicas.  De forma geral, essa abordagem está mais preocupada em entender 

as engrenagens de tal sistema do que estudar políticas públicas específicas. 

 A terceira corrente é marcada pelo seu interesse na avaliação dos resultados de uma 

política pública, estando prioritariamente preocupada em avaliar seus efeitos, verificando se 

objetivos traçados foram ou não alcançados, ou se surgiram efeitos indesejáveis.  Essa 

abordagem é mais avaliativa do que explanatória e vários são os métodos de avaliação 

discutidos (KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007). 

 O modelo apresentado neste Capítulo, que serve de base ao que será estendido e 

adotado na pesquisa, é baseado no desenvolvimento realizado por Knoepfel, Larrue et al. 

(2007), que está apoiado principalmente na segunda corrente, isto é, no interesse maior por se 

explicar como se dá efetivamente a administração de políticas públicas, por se estudar a ação 

pública na sua complexidade  O modelo também é inspirado pelas demais correntes, em 

particular pela abordagem avaliativa, tendo em vista que está preocupado com os efeitos das 

políticas públicas. 

2.2.	  Processo	  político	  e	  elementos	  centrais	  da	  análise	  de	  políticas	  públicas	  

Para Woodrow Wilson, cientista político que veio a ser presidente dos EUA e cujo 

artigo O estudo da administração (WILSON, 1887) é apontado por muitos como sinalizador 

do início da administração pública como uma ciência independente, a administração seria 

uma ciência fora da esfera da política.  A política estabeleceria as tarefas para a 

administração, mas os administradores não deveriam permitir que a política “manipulasse 

seus escritórios” (WILSON, 1887, p.19).  Ao longo do tempo, após forte reação (AMATO, 

1962; MOTTA, 1979), essa separação foi superada pelos estudiosos, em favor de uma visão 
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em que não se enxerga mais a administração pública livre de valores ou de interferência 

política, nem tampouco se despreza a necessidade de iniciativa por parte dos administradores 

públicos.  Para grande parte dos estudiosos, “não é mais possível, se é que já foi um dia, 

defender a interpretação de que a administração pública está envolvida apenas em soluções 

técnicas objetivas, ou ainda defender a neutralidade da implementação de decisões feitas por 

partes fora da administração” (MARINI, 1998, p. 7).  A partir desta visão, a administração 

pública tem dedicado bastante atenção ao estudo do processo político relacionado às políticas 

públicas, o que será refletido  no modelo desenvolvido neste capítulo. 

Para Sabatier (1999), tal processo político inclui diversas questões, como a própria 

forma de conceituar os problemas, a formulação e seleção de soluções, a implementação, 

avaliação e revisão de tais soluções, na medida em que são implementadas.  O mesmo autor 

apresenta diversas razões que tornam o processo extremamente complexo: 

• Normalmente, envolve centenas de atores, como grupos de interesse, agências 

governamentais, diferentes níveis de poder legislativo, pesquisadores, 

jornalistas, cada qual com seus valores, interesses e percepções; 

• Tipicamente, envolve longos períodos de tempo, de uma década ou mais, que é 

o período mínimo de duração da maioria dos ciclos de política; 

• Em um determinado campo de atuação, normalmente, há dúzias de programas 

diferentes, envolvendo múltiplos níveis de governo, lidando com assuntos inter-

relacionados; 

• Os debates técnicos, normalmente, trazem fortes disputas sobre a gravidade do 

problema, suas causas e os impactos de soluções alternativas.  Tais disputas 

envolvem interesses e valores profundos, grande quantidade de dinheiro e poder, 

o que faz com que a maioria dos atores tenha enormes tentações de apresentar 

evidências seletivamente, coagir ou fazer desacreditar oponentes, enfim, 
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distorcer a situação a seu favor. (SABATIER, 1999, p. 4 - tradução e adaptação 

do autor) 

 
De fato, analisar uma política pública não é uma tarefa simples.  Os problemas de que 

as políticas tratam geralmente são multifacetados e de difícil definição.  Tipicamente, as 

políticas públicas envolvem múltiplos atores, interesses, objetivos e valores.  Muitas vezes 

são executadas em diferentes instâncias, com participação de várias instituições e ao longo de 

vários anos (LINDBLOM, 1959; SABATIER, 1999; KRAFT e FURLONG, 2007).  Todos 

esses fatores dificultam o desafio da avaliação e compreensão das políticas públicas, o que 

requer que os interessados definam cuidadosamente como irão estudá-las. 

A Figura 1, adaptada de (KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007), traz os elementos 

centrais da análise de políticas públicas que serão tratados no modelo: 
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Figura 1: Elementos centrais da análise de políticas públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007) 

 A ação pública, a variável a ser explicada pelo modelo, é fruto do comportamento de 

atores, que se envolvem em todas a etapas da política, interagindo sob a presença de regras 

institucionais, com capacidade diferenciada de mobilizar variados recursos.  A política 

pública possui tanto um conteúdo substantivo a ser estudado e analisado, que é o ligado aos 

objetivos da política, quanto um conteúdo institucional, que é ligado ao modo de 

funcionamento e operação da política.  Nas próximas seções, antes de se apresentar o modelo 

em maior profundidade, esses elementos serão definidos. 
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2.3.	  Política	  pública:	  definição	  

Embora a idéia de política pública seja do conhecimento cotidiano de todos, para seu 

adequado estudo e, especialmente, para sua modelagem, faz-se mister conceituar-se 

precisamente o termo. 

Na literatura, geralmente as definições são bem abertas, como a de Kraft e Furlong 

(2007), para quem uma política pública é “o que funcionários dentro do governo, e, por 

extensão, os cidadãos que eles representam, decidem fazer ou não fazer em relação a 

problemas públicos.  Isso pode incluir a aprovação de leis ou regulamentos, gastos de 

dinheiro, taxações, entre outras coisas” (p. 444).  Similarmente, Dye (1972) define uma 

política pública como sendo “tudo o que governos decidem ou não fazer”. 

Cobrindo de modo abrangente e preciso os elementos que surgem em outras 

definições, Saravia (2006, p. 28) define a política pública como “um fluxo de decisões públicas, 

orientado a manter o equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa 

realidade. Decisões condicionadas pelo próprio fluxo e pelas reações e modificações que elas 

provocam no tecido social, bem como pelos valores, idéias e visões dos que adotam ou influem na 

decisão.” 

Ao propor sua definição, Knoepfel, Larrue et al. (2007) ressaltam que as decisões em 

políticas públicas também podem ser levadas à frente por atores privados e que, tipicamente, 

há grupos de atores que são beneficiados pela política, enquanto que outros são contrariados.  

Esses autores também enfatizam que as políticas públicas visam “resolver de uma certa forma 

um problema que é politicamente definido como coletivo” (p. 24). 

 A definição de políticas públicas como sendo orientadas à resolução de problemas está 

associada aos estudos de administração pública voltados mais à gestão pública do que à 

questão política, excluindo decisões públicas de natureza política, como as de reformas 

institucionais ou constituintes que não estiverem ligadas à solução de problemas coletivos 



 33 

específicos.  A definição pressupõe, portanto, que as políticas públicas ocorrem em meio ao 

reconhecimento de um determinado problema como coletivo.  Além disso, pressupõe que tal 

problema pode ser resolvido ou mitigado por meio de alguma ação pública.  Como um 

problema chega ao status de ser reconhecido como de natureza coletiva e é incorporado à 

agenda de políticas, é um tema de extensa discussão na literatura e que será abordado adiante. 

 A definição implica na existência de um conjunto de decisões e ações concretas, 

destinado a mitigar o problema coletivo que a política visa combater.  A relação entre o 

problema e as decisões e ações para resolvê-lo pressupõem que é possível se delinear uma ou 

mais hipóteses de causalidade acerca do problema que está sendo tratado.  Portanto, uma 

política pública traz, ainda que implicitamente, tais hipóteses.  Além disso, a definição 

pressupõe coerência entre as várias decisões e ações, o que reforça a noção implícita de uma 

visão de causalidade.  O desenho de alternativas e projeção de resultados de decisões e ações 

também é área fundamental do estudo de políticas públicas e será abordado adiante. 

Os atores, que são restritos, ou obrigados a modificar seus comportamentos devido a 

decisões da política pública são denominados de grupos-alvo.  Em vários tipos de políticas, 

como aquelas de natureza econômica, há medidas que provocam tais mudanças via coerção 

ou incentivos diversos.  A identificação desse grupo de atores, que, comumente, resistem e 

podem desestabilizar a política, é uma questão fundamental no planejamento de uma política 

pública. 

Ainda em relação aos atores, vale ressaltar, ainda, que uma política pública deve ter, 

por definição, especialmente na tomada de decisão, papel preponderante de atores públicos, 

com legitimação para agir e decidir pelo interesse público, por uma delegação legal.  Isso não 

exclui a participação de atores privados na política, mas reforça o seu papel coletivo e o 

caráter freqüentemente coercitivo de decisões e ações tomadas no âmbito da política. 
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Desde Jones (1977), muitos autores identificaram um ciclo de vida das políticas 

públicas e passaram a analisá-las em diferentes fases ou estágios.  Na próxima seção, é 

apresentada essa visão e a sua forma de utilização no modelo de análise ora sendo 

desenvolvido. 

2.4.	  O	  ciclo	  de	  vida	  e	  o	  modelo	  de	  estágios	  de	  uma	  política	  pública	  	  

A abordagem de estágios, também conhecida como ciclo de vida da política pública, é 

uma das mais utilizadas ao longo dos anos na discussão de políticas públicas (SABATIER, 

1999).  Essa abordagem divide o complexo processo de discussão de políticas públicas em 

diferentes fases, partindo da sensibilização do problema e incorporação à agenda, passando 

pela execução até a avaliação da política adotada.   A abordagem foi desenvolvida 

inicialmente por Jones, com publicação original em 1970 (JONES, 1977), seguido por 

Anderson (1975) e Brewer e deLeon (1983).  Além desses, diversos outros autores, como 

Subirats (1989), Dunn (2004), Kraft e Furlong (2007)  e Ripley (1995) a têm utilizado e ainda 

outros a têm criticado, como Nakamura (1987) e Sabatier (1999).  

O benefício da abordagem por estágios é que ela permite uma organização da 

complexidade do fenômeno, facilitando a sua análise por diferentes ângulos, a partir dos 

estágios nos quais o processo é segmentado.  Conforme aponta Anderson (1975), é uma 

abordagem que tem as seguintes vantagens: traz uma descrição razoavelmente acurada do 

processo político, é flexível, pode ser utilizada em diferentes culturas e permite a observação 

do relacionamento entre atores e de como eles procedem nos diferentes estágios. 

Diferentes autores, ao se utilizarem da abordagem por estágios, criaram estágios 

diferentes, não apenas na denominação, mas também no grau de segmentação que decidiram 

atribuir ao processo político (RIPLEY, 1995).  Numa abordagem ampla, os autores chegam a 

dividir o processo político em sete estágios (SARAVIA, 2006), sucintamente apresentados 

abaixo: 
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1. Incorporação à agenda.  Uma demanda ou necessidade passa a fazer parte da 

agenda de políticas públicas a partir do momento em que o governo se convence 

da sua relevância.  Esta etapa trata do processo de inclusão de uma certa 

demanda na lista de preocupações governamentais e da sua priorização frente a 

outras demandas; 

2. Elaboração da política pública.  Após a incorporação à agenda, trata-se de, 

efetivamente, pensar em uma maneira de tratar o problema.  Nesse momento, 

discute-se qual é o verdadeiro problema e seus limites, constroem-se 

alternativas, determinam-se prioridades; 

3. Formulação.  Trata-se de um estágio em que, em meio ao processo legislativo e 

às dificuldades da realidade política, é tomada a decisão de como implementar a 

política, escolhendo-se caminhos jurídicos e políticos para tanto; 

4. Implementação.  Trata do plano de ação, do delineamento dos programas e 

projetos que vão permitir a execução da política pública.  É a preparação para a 

execução; 

5. Execução.  Trata da operacionalização da política, sendo, talvez, o estágio 

central de toda a política; 

6. Acompanhamento.  Trata dos controles a serem exercidos para monitorar as 

etapas de implementação e execução da política pública; 

7. Avaliação.  Busca avaliar os impactos da política, o que foi feito em relação ao 

planejado, o status da problemática que motivou a política; enfim, avaliar os 

seus resultados. 

Uma representação gráfica comumente apresentada associa mais claramente os 

estágios da política pública à visão de que eles representam o ciclo de vida da política, 

conforme exibe a Figura 2 a seguir, que também sugere a circularidade do processo político.  
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 Na figura, além dos sete estágios descritos acima, são acrescentados dois momentos 

que são externos à política, mas integram seu ciclo de vida: a sua origem e o seu término.  O 

primeiro momento é aquele em que a demanda social é criada, em que ela surge.  E o segundo 

momento, o do Término ou Re-emergência do problema, trata da sucessão da política, da 

possibilidade de uma política terminar, ou ser sucedida por uma nova versão da política, 

geralmente modificada. 

Figura 2: O ciclo de vida da política pública 

 

Fonte: Knoepfel, Larrue et al. (2007), Saravia (2006) 

 

Na modelagem que está sendo desenvolvida neste capítulo e que será utilizada como 

base a ser estendida ao longo da pesquisa, será seguido o modelo base de Knoepfel, Larrue et 

al. (2007), no qual os estágios da política pública são agregados em quatro etapas distintas: 

Incorporação à agenda, Formulação, Execução e Avaliação da Política.  Nesta abordagem, a 

etapa de Formulação agrega os estágios de elaboração e formulação apresentados acima, 

enquanto que a etapa de Execução agrega os estágios de implementação e execução e a etapa 
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desses autores se deu por ser recente, muito bem respaldada pela literatura clássica e mais 

recente e por já explicitar, de modo relevante, a participação dos atores, o que facilita a sua 

integração com a Teoria do Ator-Rede, a qual será construída no Capítulo 3. 

Há quem critique a abordagem de estágios.  Tal crítica está concentrada em duas 

vertentes (MCCOOL, 1995; DELEON, 1999; KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007): a do 

excesso de simplificação e a da falta de causalidade.  Pela primeira crítica, argumenta-se que 

o modelo simplifica demais a realidade, que seria muito mais desorganizada e menos linear 

do que a modelagem faz crer.  A segunda crítica é a de que o modelo teria pouco poder para a 

formulação de hipóteses, pois não estabelece uma causalidade estrita entre os estágios. 

As duas críticas são tratadas a partir de um entendimento adequado do que seja o 

modelo de estágios e seu propósito.  Para deLeon (1999), o modelo deve ser visto como uma 

forma de se estudar o processo político, de se organizar a sua enorme complexidade e, a partir 

disso, promover insight para o seu entendimento.  Mas, não deveria ser utilizado como um 

modelo que implique em linearidade ou causalidade entre os estágios da política.  Saravia 

também reconhece que a prática é muito mais improvisada e fora de ordem do que sugere o 

modelo, mas argumenta que “as etapas e suas fases constitutivas estão geralmente presentes” 

(SARAVIA, 2006, p. 35). 

Knoepfel, Larrue et al. (2007) admitem que o modelo de estágios tem essas 

limitações, mas argumentam que tem várias vantagens: permite a consideração de loops 

retroativos ao longo do processo político, reduz a complexidade do assunto sendo analisado, 

permite a formulação de questões analíticas, hipóteses e teorias dentro de cada estágio da 

política, bem como permite a combinação da análise de políticas públicas com uma visão 

racional da ação pública.  Citando Howlett e Ramesh (2003), aqueles autores também 

observam que a abordagem de estágios pode ser vista de forma muito similar a uma descrição 

racional para a resolução de problemas em geral, conforme salientado na Tabela 1. 
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Tabela 1: Similaridades entre a abordagem de estágios e resolução de problemas 

Estágio Resolução de problemas Estágios da política pública 

1. Reconhecimento do problema Incorporação à agenda 

2. Proposição de uma solução Formulação 

3. Escolha de uma solução Implementação 

4. Colocação em prática de uma solução Execução 

5. Monitoramento dos resultados Acompanhamento 

  Fonte: Adaptado de Knoepfel, Larrue et al. (2007) 

 

O modelo de estágios pode ser visto, portanto, como uma forma racional de se estudar 

uma política pública.  Reconhecendo-se que tal modelo, por si só, é incapaz de gerar 

explicações causais a respeito do curso da política pública, torna-se necessário que se volte 

aos estudo dos elementos que constituem uma política pública, apresentados anteriormente 

neste Capítulo.  É principalmente a partir do estudo da interação entre tais elementos, isto é, 

os atores, recursos e regras institucionais, que se torna possível a elaboração de relações de 

causa e efeito dentro do modelo sendo desenvolvido (KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007). 

2.5.	  Atores	  

 A definição de política pública apresentada acima dá lugar central aos atores, que são 

aqueles que interagem, tomam decisões, agem e sofrem o efeito de ações que fazem parte da 

materialização de uma política pública.  Por esta razão, é fundamental estabelecer o conceito 

de ator, entender como se está modelando sua forma de ação e interação.  No próximo 

capítulo, o modelo será estendido principalmente em relação ao conceito de ator, muito 



 39 

embora a perspectiva lançada nesta seção seja aproveitada.  Essa perspectiva é a do modelo 

base de Knoepfel, Larrue et al. (2007), que está assentado em vários trabalhos clássicos.5 

 O termo ator é usado para identificar indivíduos, grupos de indivíduos, entidades 

legais, ou grupos sociais.  Seguindo Parsons (1951), os autores partem da visão de que a 

política pode ser vista como uma coleção de ações, de atos que seriam a unidade mínima de 

análise.  Estes atos seriam praticados por pelo menos um indivíduo, com algum objetivo e 

usando certos meios. 

 O conceito de ator não se limita aos que tomam a frente de ações, mas abrange todos 

aqueles indivíduos que fazem parte do campo sendo estudado.6  Todos os indivíduos afetados 

direta ou indiretamente pela política em questão devem ser considerados atores, pois são 

atores em potencial, mesmo que não estejam tomando nenhuma ação ou reação perceptível 

em meio à política.  Como alertam Knoepfel, Larrue et al. (2007), a passividade de certos 

atores em certos momentos pode ser um dos fatores que explicam por que uma certa 

alternativa de política é executada e não outra, razão pela qual os pesquisadores devem tomar 

todo o cuidado para identificar o maior número possível de atores que fazem parte do campo 

afetado pela política. 

 A intencionalidade dos atores é uma questão bastante discutida na literatura.  A visão 

aqui adotada rejeita a visão do homem econômico, completamente racional e motivado 

apenas pela maximização da sua utilidade pessoal.  A racionalidade aqui proposta é limitada 

(SIMON, 1957) e os atores, além de não poderem ter seu comportamento reduzido ao 

meramente instrumental, tanto podem estar agindo em prol de interesses individuais quanto 

                                                

5 O texto é uma grande consolidação e organização de trabalhos clássicos em torno de uma modelagem que, justamente por esta razão, 

tornou-se referência para esta pesquisa. 

6 O sentido aqui é o mesmo ao termo stakeholder.  Adaptando a definição de Freeman (1984) para o contexto da política pública, o 

stakeholder seria o indivíduo, grupo, organização, ou instituição que pode afetar ou ser afetado pela política pública, que é, exatamente, o 

que o conceito de ator utilizado quer significar.  
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para a promoção de valores coletivos (KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007).  Além disso, a 

simples posição de um ator em uma determinada organização não determina suas ações 

inevitavelmente.  Os atores são percebidos como entes com comportamento ao menos 

parcialmente autônomo, com algum grau de liberdade, “explorando áreas de incerteza (...), 

que são partes inerentes às organizações político-administrativas e às regulamentações 

formais e sociais, visando promover seus próprios valores, idéias e interesses” (KNOEPFEL, 

LARRUE et al., 2007, p. 42). 

No universo das políticas públicas, é possível se criar uma tipologia de atores que 

compõem a chamada arena da política pública (KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007).  Os 

atores podem ser separados entre os atores político-administrativos, investidos de autoridade 

pública e os atores privados.  Esse grupo de atores pode ser subdividido entre três categorias: 

os que a política busca beneficiar, os que a política busca alterar o comportamento, de forma a 

resolver o problema, e os que a política afeta indiretamente, apesar de não serem nem 

beneficiários nem alvo da política. 

 A Figura a seguir reúne os tipos de atores e representa as suas relações em meio à 

arena da política pública.  Ela apresenta o triângulo dos atores da política pública, no qual as 

relações típicas entre esses tipos de atores ficam explicitadas: 
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Figura 3: O triângulo dos atores da política 

 

 

 

 Fonte: Knoepfel, Larrue et al. (2007) 

 Terceiros positiva e negativamente afetados pela política estão na periferia do 

triângulo, que possui em cada um dos seus vértices um dos tipos de atores fundamentais da 

política.  Essa representação é uma construção teórica, que denota um modelo de causalidade, 

compreendendo a definição do problema, uma hipótese de causalidade e uma hipótese de 

intervenção que norteiam as relações entre os atores. 

 A hipótese de causalidade é uma resposta da política ao que causaria o problema a ser 

resolvido por ela.  Noutras palavras, a definição de uma hipótese de causalidade implica na 

escolha do grupo-alvo cujo comportamento a política tentará alterar para resolver o problema.  

A hipótese de intervenção estabelece como o problema pode ser mitigado e resolvido por uma 

política, definindo os métodos de intervenção que serão adotados pelos atores autoridades 

político-administrativas para mudar o comportamento dos grupos-alvo. 

Na próxima seção, é feita uma discussão a respeito dos recursos que, ao serem 

mobilizados pelos diferentes tipos de atores, modificam e caracterizam uma política pública. 
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2.6.	  Recursos	  	  

 A política pública é situada e há grande influência na quantidade de recursos 

disponíveis nos seus resultados finais e intermediários.  Não apenas isso, mas o poder sobre 

diferentes recursos é desigual entre os vários atores que fazem parte da arena de políticas 

públicas, assim como seu interesse por determinados recursos pode ser o que move suas 

ações.  Os recursos mais tradicionalmente tratados na literatura são os legais, financeiros e 

humanos.  Mais recentemente, outros recursos como informação, organização, infra-estrutura 

pública, tempo e consenso também têm sido considerados, assim como apoio político e poder 

(KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007).   

 Seguindo Crozier e Friedberg (1977), Knoepfel, Larrue et al. (KNOEPFEL, LARRUE 

et al., 2007) indicam uma lista de dez recursos que, mais comumente, afetam o processo de 

desenvolvimento de uma política pública, que estão descritos na tabela a seguir. 

Tabela 2: Recursos que influem no processo de políticas públicas 

Recurso Características 

Legal Tipicamente dominado por autoridades públicas, tem lugar 
proeminente, pois normas jurídicas influenciam em todas as etapas 
da política e, por vezes, determinam o acesso de diferentes atores a 
outros recursos.  O recurso pode perder seu valor, caso seja 
utilizado em exagero, quando o excesso de regulação leva os atores 
a desrespeitarem as leis. 

Humano Para lidar com uma certa política, são necessários, além de 
conhecimentos de gestão pública, conhecimentos técnicos do 
campo particular da política.  A falta de pessoal no setor público 
pode facilitar a influência dos atores privados na política. 

Financeiro Nas políticas que envolvem redistribuição de renda, o dinheiro é 
um recurso crucial e normalmente limitador do alcance da política.  
Em qualquer política, ele também interfere na capacidade de os 
atores se articularem e influenciarem na política, em especial por 
ser um dos recursos normalmente distribuídos de forma desigual.  
A capacidade orçamentária é determinante para uma política 
conseguir ter seu programa de medidas implementado. 

Informação A informação está presente em todas as etapas da política e a 
capacidade de atores públicos e privados intervirem está 
diretamente ligada ao seu domínio de informações técnicas, 
culturais, econômicas, legais e políticas relacionadas ao campo da 
política.  O gerenciamento e a distribuição da informação entre os 
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diferentes atores públicos e privados interferem diretamente na 
implementação e na capacidade de coordenação das ações 
envolvidas na política.  Em muitos casos, o governo cria órgãos 
para gerir a informação relacionada às suas políticas ou a uma 
política específica, o que é passível de gerar controvérsias ligadas à 
rejeição da intromissão do governo em assuntos privados. 

Organização Os atores da arena da política pública estão relacionados em redes, 
pertencem a diferentes instituições e hierarquias.  A estrutura 
organizacional de cada uma dessas instituições, seu grau maior ou 
menor de rigidez hierárquica, a capacidade de atores de interagirem 
através de diferentes estruturas organizacionais influencia no 
desenrolar da política. 

Consenso Um certo nível de consenso é necessário para que uma 
administração consiga implementar uma política de forma 
minimamente eficiente.  O consenso representa a ausência de 
conflitos e obstáculos, em muito facilitando a implementação bem 
sucedida de políticas e a economia de outros recursos, como os 
financeiros e o de tempo.  Em políticas que sejam implementadas 
de forma mais descentralizada e com maior dependência de atores 
privados, a importância do consenso é ainda maior. 

Tempo O tempo tanto é um fator que está presente na substância de 
políticas, quanto no processo político.  Na substância, ele aparece 
na forma de prazos e ordem de execução de medidas, por exemplo.  
Por outro lado, no processo político, o tempo normalmente é 
distribuído de forma desigual entre os diferentes atores, 
notadamente havendo atores com menos tempo para investir em tal 
processo do que outro, o que influi na sua capacidade de defender 
seus interesses. 

Infra-estrutura O recurso infra-estrutura tem a ver com a propriedade ou o direito 
de uso de bens, por parte de atores públicos e privados, necessários 
à implementação de medidas e também ao próprio processo político 
de análise e  debate de uma política. Uma relevante discussão é o 
quanto o recurso de infra-estrutura deve ser privatizado.  

Apoio político Em estados democráticos, a política normalmente precisa de 
suporte político, especialmente o parlamentar.  Além do apoio 
formal, em muitos casos, também é necessário que haja apoio 
popular para que a política mantenha sua legitimação e suas 
medidas tenham sucesso. 

Força O uso da força física ou sua ameaça, presente especialmente em 
regimes ditatoriais, mas, também, nos democráticos, é altamente 
sensível, e pode interferir, decisivamente, no resultado de políticas. 

Fonte: Adaptado e traduzido de Knoepfel, Larrue et al. (2007) 

As decisões finais dos modos de intervenção e das medidas de uma política pública 

dependem da disponibilidade e distribuição dos recursos disponíveis, assim como também 

dos objetivos de cada política.  Na próxima seção, será apresentada e operacionalizada a idéia 

de regras institucionais, a qual, juntamente com atores e recursos, compõe os elementos 
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fundamentais da política pública.  A partir desta visão, será possível estabelecer o modelo 

base de análise, na seção seguinte do capítulo. 

2.6.	  Regras	  institucionais	  

Pelo senso comum, o termo instituição tem seu significado associado a “estruturas 

sociais constituídas pelas leis fundamentais que regem um país” (HOUAISS, VILLAR et al., 

2001, p. 1276).  A idéia de regras institucionais está associada a normas e organizações que 

compõem o Estado e têm influência no comportamento dos indivíduos, ou, no caso de uma 

política pública, na ação dos atores nela envolvidos. 

Inicialmente, no que se denomina como institucionalismo tradicional, o estudo dessa 

influência partia da premissa de que as instituições determinavam o comportamento dos 

indivíduos, sendo o interesse maior dos estudos centrado na “identificação dos aspectos legais 

e nas estruturas organizacionais relacionadas às tomadas de decisão coletivas” (KNOEPFEL, 

LARRUE et al., 2007, p. 91).  Segundo Immergut (2008), o institucionalismo surgiu como 

um desenvolvimento em resposta à constatação de que os resultados de políticas não podiam 

ser explicados apenas pelas preferências dos cidadãos ou pelo balanço da opinião de grupos 

de interesse ou entre classes sociais: as regras e procedimentos relacionados a como se dá a 

escolha coletiva também tinham que ser levadas em conta e o seu estudo, entendimento e 

aprimoramento poderiam influenciar no melhor desenho de políticas públicas. 

Em contraste com essa abordagem, há abordagens mais interessadas em estudar o 

comportamento individual dos atores, não o reduzindo a uma mera função das estruturas 

legais, mas levando em conta, em primeiro lugar, a existência de desejos e valores pessoais na 

determinação do seu comportamento.  As instituições são vistas como resultante de tal 

comportamento.  O paradigma da rational choice, na sua forma inicial, que trata as decisões 

coletivas como um equilíbrio de mercado resultante de comportamentos individuais, é o 
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grande exemplo dessa visão, incorporando idéias da economia neoclássica à análise do 

comportamento de atores políticos (KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007). 

Nas últimas décadas do século XX, ganhou relevo o paradigma do neo-

institucionalismo, que pode ser visto como um intermediário entre duas abordagens extremas: 

os indivíduos e instituições se influenciam mutuamente.  Enquanto os indivíduos adotam 

comportamentos que são influenciados pelas regras institucionais vigentes, por meio de suas 

ações podem modificá-las, de acordo com seus interesses e valores.  Assim, a unidade de 

análise passa a ser tanto o comportamento individual, quanto as estruturas e regras 

(ANDREWS, 2007; KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007). 

A abordagem do modelo ora sendo desenhado se apóia no neo-institucionalismo,7 em 

alguns dos consensos que aparecem nas diferentes abordagens.  O primeiro é o de que o 

comportamento individual tanto é influenciado por estratégias próprias do indivíduo, quanto 

pelas regras institucionais.  Além disso, seguindo Knoepfel, Larrue et al. (2007), sobre as 

próprias regras institucionais, há alguns outros consensos: 

• abrangem também regras informais ou implícitas, que não estão legalmente 

estabelecidas, mas que, muitas vezes, são compartilhadas por uma 

organização, comunidade ou grupo de atores; 

• estabelecem estruturas e procedimentos que podem tanto facilitar quanto 

restringir a ação de determinados atores individuais, interferindo no sucesso ou 

não de políticas; 

• podem ser mais ou menos estáveis ou dinâmicas; 

                                                

7 O movimento neo-institucionalista tem diferentes abordagens ou escolas.  Monteiro (2004), por exemplo, a partir da perspectiva da rational 

choice, incorporar os aspectos institucionais, em análise específica para o processo constitucional brasileiro.  A abordagem de Knoepfel e 

Larrue et al. (2007) pretende uma síntese.  No próximo capítulo, com a utilização da Teoria do Ator-Rede, a questão institucional será 

abordada de maneira diferente, mas ainda em linha com a visão de que tanto o ator determina as instituições, quanto é determinado por elas. 
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Para fins de análise de políticas públicas, interesse maior desta pesquisa e do modelo 

aqui proposto, é útil pensar-se em uma hierarquia de regras institucionais.  Em um dado 

contexto, há regras de nível mais alto, no plano constitucional, influenciando todas as 

políticas públicas.  Em um nível secundário, estão as regras que governam as organizações 

públicas e suas relações com organizações privadas, que também influenciam todas as 

políticas, mas têm uma dinâmica de mudança geralmente maior do que a das regras 

constitucionais.  Por fim, há as regras que estão no nível de uma política específica, que 

governam o arranjo político-administrativo daquela política. 

A visão hierárquica permite que se visualize uma cadeia de restrições e tensões 

provocadas pelas regras de alcance mais geral até as regras mais diretamente ligadas a uma 

política específica.  Dependendo da política, do seu tempo de existência e do chamado capital 

institucional por ela acumulado, é possível que as regras formais ou informais estabelecidas 

no nível da política consigam se sobrepor às regras de nível mais alto e geral, embora o 

oposto também possa ocorrer (KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007). 

Além da visão hierárquica, outra forma de se operacionalizar o conceito das regras 

institucionais é pelo tipo de definições que as regras criam.  De acordo com os autores, as 

regras podem trazer definições sobre o seguinte: 

• acesso a recursos que influenciam no processo de políticas públicas; 

• a definição de competências e a natureza da interação entre atores públicos e 

privados; 

• o comportamento individual. 

Após o estabelecimento dos conceitos de atores, recursos e regras institucionais, será 

possível, na próxima seção, apresentar-se o modelo de análise de Knoepfel, Larrue et al. 

(2007), que é o modelo base de análise de políticas públicas que será usado nesta pesquisa. 
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2.7.	  O	  modelo	  de	  análise	  de	  políticas	  públicas	  

A análise de uma política pública envolve tanto o lado institucional quanto o lado 

substantivo.  No primeiro, analisa-se a política do ponto de vista da sua organização, de 

“quais atores, com que regras do jogo e com que recursos vão contribuir para a resolução do 

problema” (KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007, p. 115), enquanto que, no segundo, enfoca-se 

uma análise das questões e ações concretas associadas a como o problema será resolvido.  O 

objetivo de uma análise de políticas públicas é estudar a política pública tanto do ponto de 

vista institucional, quanto substantivo. 

Para permitir operacionalizar esse estudo, a política pública, a variável dependente, é 

definida tanto pela abordagem de estágios, discutida anteriormente, quanto pela explicitação 

de seis “produtos” fundamentais que compõem uma política.  Os produtos e suas 

características estão listados a seguir: 

1. Definição do Problema (DP): delimita o problema a ser resolvido pela política 

pública, as suas prováveis causas e os tipos de intervenção imaginados; 

2. Programa Político-Administrativo (PPA): inclui todas as decisões regulatórias 

e legais necessárias à implementação da política; 

3. Arranjo Político-Administrativo (APA): define as competências, 

responsabilidades e principais recursos à disposição dos atores públicos para 

execução do PPA; 

4. Planos de Ação (PA): estabelecem prioridades para a implementação da 

política, em função de contextos locais, sociais e temporais; 

5. Atos e implementações e decisões administrativas, envolvendo a aplicação de 

medidas; 
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6. Indicadores que permitam demonstrar e avaliar os impactos e resultados da 

política, em relação às suas diferentes metas (KNOEPFEL, LARRUE et al., 

2007). 

Dependendo do contexto, esses produtos da política podem existir de forma mais clara 

e explícita, ou de forma mais implícita, mas uma política, quando posta em prática, 

tipicamente, possuirá todos esses elementos, seja na forma de idéias, documentos, leis  ou 

ações.  A criação teórica dos produtos facilita o aprofundamento do modelo, permitindo uma 

melhor análise de uma política, como se espera demonstrar adiante. 

É possível representar o ciclo de vida da política com os seus respectivos produtos 

típicos, conforme a figura a seguir: 

 
Figura 4: Estágios da política e seus produtos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Knoepfel, Larrue et al. (2007) 

Cada um dos produtos tem uma dimensão institucional, ligada à definição de 

competências e papéis de atores e recursos, assim como uma dimensão substantiva, ligada à 

uma estratégia de resolução do problema da política pública.  Por exemplo, o Programa 

Político-Administrativo, que traz as decisões regulatórias necessárias à execução da política, 

tanto tem um conteúdo substantivo, isto é, medidas concretas relacionadas ao problema da 
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política, quanto institucional, determinando poderes e competências relativas entre diferentes 

atores. 

O modelo de análise possui dois postulados fundamentais: 

1. Os resultados substantivos e institucionais de um estágio da política pública 

influenciam diretamente nos estágios subseqüentes; 

2. Em cada estágio da política, os atores envolvidos poderão se utilizar de 

recursos e das regras institucionais existentes para influenciar os resultados 

daquele estágio.  Além disso, novos atores podem surgir, ou desaparecer da 

arena da política, o que pode influenciar bastante o resultado daquele estágio, 

tanto nos seus aspectos institucionais quanto nos de cunho substantivo. 

O primeiro postulado, embora possa parecer relativamente simples de se aceitar, 

implica em uma visão da política pública como algo que segue uma racionalidade, embora 

não implique necessariamente em uma linearidade (KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007).  Ele 

significa que, por exemplo, dependendo da forma como o problema da política pública tiver 

sido definido e entendido, tanto no seu aspecto institucional quanto no substantivo, isso 

afetará as demais etapas do ciclo de vida da política. 

Já o segundo postulado, ressalta a importância dos jogos entre os atores dentro de cada 

um dos estágios, afetando tanto seus aspectos substantivos quanto institucionais.  Deve-se 

notar que, juntando os dois postulados, é possível concluir-se que os atores em um estágio 

influenciam, também, os estágios seguintes através das alterações nas regras institucionais 

que provocam. 

A figura a seguir, adaptada de Knoepfel, Larrue et al. (2007), apresenta a visão 

integrada do seu modelo de análise de políticas públicas.  Nela, estão representados os dois 

postulados acima.  O primeiro, através das setas mais grossas, entre um estágio e outro.  O 

segundo, pelas setas mais finas.  As setas mais finas e escuras representam a influência direta 
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do jogo de atores, recursos e regras institucionais nos aspectos substantivos dos produtos 

daquele estágio, enquanto que as setas pontilhadas representam a influência indireta que tal 

jogo tem nos produtos do estágio seguinte, a partir das alterações provocadas nas regras 

institucionais do estágio atual. 

Figura 5: Modelo Integrado de Análise de Políticas Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Knoepfel, Larrue et al. (2007) 

Estudando-se mais a fundo as características de cada um dos estágios e dos seus 

respectivos produtos, é possível formular-se hipóteses relevantes acerca de uma política 

pública e verificar tais hipóteses na sua análise.  Por exemplo, é possível postular-se a 

hipótese de que, se os objetivos do Programa Político-Administrativo forem claros e os 

instrumentos de regulação e os grupos-alvo forem precisamente definidos, o Arranjo Político 

Administrativo será mais aberto.  Ou ainda, que se os planos de ação contém poucos 

instrumentos de controle, os indicadores de avaliação serão informais e ideológicos, com 
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pouca base empírica.  Na verdade, o modelo permite que muitas outras hipóteses sejam 

formuladas, dependendo da própria política sendo investigada e dos interesses da pesquisa 

sendo realizada (KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007). 

No próximo capítulo, o modelo apresentado ao longo deste capítulo será aprofundado 

e estendido, incorporando-se a abordagem da Teoria do Ator-Rede (ANT).  Essa abordagem 

levará a uma análise mais aprofundada do jogo entre atores, recursos e regras institucionais, 

permitindo-se o desenvolvimento de um modelo de análise de políticas públicas, que estende 

o de Knoepfel, Larrue et al. (2007), até aqui delineado. 
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Capítulo	   3	   –	   Teoria	   do	   Ator-Rede	   e	   o	   modelo	   estendido	   de	   análise	   de	   políticas	  

públicas	  

Neste Capítulo, o modelo de análise de políticas públicas apresentado no capítulo 

anterior será estendido e aprofundado.  A principal fonte para tal extensão será a incorporação 

ao modelo da abordagem da Teoria do Ator-Rede.  Tal extensão permitirá uma análise mais 

rica e aprofundada dos mecanismos de interação entre os atores e recursos e um entendimento 

diferenciado sobre as regras institucionais, elementos fundamentais do modelo de análise de 

políticas públicas apresentado no Capítulo 2.  Na primeira seção do capítulo, é feita uma 

análise retrospectiva da presença do conceito de redes na literatura de políticas públicas.  Na 

segunda seção, é apresentada a Teoria do Ator-Rede.  Finalmente, na terceira seção, o modelo 

de análise de políticas públicas apresentado no Capítulo 2 é estendido para incorporar a 

abordagem da Teoria do Ator-Rede. 

3.1.	  A	  abordagem	  de	  redes	  em	  políticas	  públicas	  

 Conforme já discutido no Capítulo 2, tanto à luz da visão de Sabatier (1999), quanto 

pelo desenvolvimento do modelo de análise de políticas públicas apresentado, uma política 

pública e sua análise compreendem um processo complexo, no qual a participação de diversos 

tipos de atores tem importância central.   A tipologia dos atores que influenciam e são 

influenciados pela política apresentada por Knoepfel, Larrue et al. (2007), já apresentada no 

Capítulo 2, considera cinco tipos de atores: autoridades públicas; atores beneficiários 

diretamente pela política; atores que são forçados a mudar seu comportamento em razão da 

política; terceiros beneficiados indiretamente pela política; terceiros prejudicados 

indiretamente pela política. 
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 Essa tipologia, embora represente atores por categorias adequadas e que servem de 

panorama8 para o entendimento, não é suficiente para que se possa entender mais 

profundamente como estes e outros atores se relacionam em meio ao desenvolvimento do 

processo político.  Como as políticas públicas envolvem um grande número e uma grande 

variedade de atores, diferentes autores têm se utilizado da metáfora de redes (SARAVIA, 

2002), a qual também vem sendo utilizada em várias ciências, como uma alternativa para 

descrição de ordenamentos complexos.  Áreas de estudo como a sociologia da ciência, 

biologia, computação, economia industrial e administração de empresas também têm feito uso 

da metáfora de redes (KENIS e SCHNEIDER, 1991). 

 A aplicação da abordagem de redes na ciência social, embora seja um fenômeno que 

se acentuou nas últimas duas décadas do século XX, tem precedente no estruturalismo 

francês, em especial na concepção de Claude Lévi-Strauss de que a sociedade seria “uma rede 

de diferentes tipos de ordens” (KENIS e SCHNEIDER, 1991, p. 25).  Em boa medida, o 

progresso na tecnologia da informação também influenciou na adoção crescente do conceito 

de redes, ao permitir a criação de redes computacionais locais e de grande alcance que 

provocaram grandes transformações sociais e econômicas.  A obra de Castells (1999) é o 

exemplo mais notório, com enfoque sociológico.  Com enfoque econômico, é notável o 

trabalho de Shapiro e Varian (1999). 

 Na administração pública, Saravia (2002) aponta para usos específicos do conceito de 

redes em temas tais como o planejamento de cidades, o mapeamento de cadeias produtivas e a 

análise de setores regulados, além da avaliação, elaboração e implementação de políticas 

públicas, interesse desta pesquisa. 

 Massardier (2006) afirma que o conceito de redes é uma evolução em relação ao 

conceito de sistemas de ação concreta proposto por Crozier e Friedberg (1977), que já 
                                                

8 No sentido de Latour (2005), um panorama enxerga o macro, mas não é capaz de ver muito, não enxergando os detalhes. 
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falavam em redes, mas de um modo que previa um papel maior para as organizações do que o 

que se passou a adotar.  As semelhanças e diferenças entre os sistemas de ação concreta e as 

redes de ação pública estão reunidas na tabela a seguir. 

Tabela 3: Sistemas de ação concreta e redes de ação pública 

Semelhanças • Regras de funcionamento informais e negociadas na ação dos 
atores; 

• Troca de recursos entre os membros da rede gerando sua 
interdependência; 

• Poder é estabelecido de forma relacional, a partir das interações e 
não de regras ou hierarquias; 

• Ênfase na estabilidade a partir da interdependência gerada pelas 
interações entre os atores; 

• Espaços de ação fechados, que permitem análise endógena, que 
se bastam. 

Diferenças • As redes de ação pública transcendem as organizações, as 
instituições, transcendem a distinção público-privada; 

• As  redes de ação pública consideram recursos específicos da 
política pública, como direito, legitimidade, financiamento; 

• As redes de ação pública privilegiam mais os acordos entre os 
atores, a cooperação, a partilha de objetivos ou de idéias em 
comum. 

Fonte: Massardier (2006) 

 Massardier (2006) apresenta três tipos de rede de ação pública: as redes temáticas, ou 

de projetos, que seriam organizadas em torno de temas e de objetivos precisos, mas, 

geralmente, pouco organizadas e pouco estáveis; as comunidades de políticas públicas, mais 

densas e fechadas que as temáticas, com uma maior homogeneidade dos atores, que estariam 

reunidos em torno de um objetivo comum para a regulamentação do seu setor; as 

comunidades epistêmicas, ainda mais fechadas e estáveis, nas quais os atores estariam 

reunidos em torno de idéias e crenças sobre relações de causa e efeito em relação a uma 

determinada questão pública, baseando-se em um determinado paradigma científico. 

 Dependendo da configuração interna das redes, elas possuem uma maior ou menor 

capacidade de influenciarem nas políticas públicas.  Segundo Massardier (2006), por 

exemplo, as comunidades epistêmicas têm alta eficácia para promover idéias nas instâncias 

internacionais, por darem caráter científico e preciso a questões incertas, facilitando o papel 
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de decisores.  Esse é o caso da comunidade epistêmica dos economistas monetaristas nos anos 

70 e 80, segundo o autor. 

 Para Kenis e Schneider (1991), o uso de redes na análise de políticas públicas tem 

várias interpretações distintas, mas um núcleo comum: predominam as relações horizontais, 

descentralizadas e informais, transcendendo-se às instituições formais e a relação público-

privado.  Há uma evolução em relação às metáforas mecanicistas e orgânicas, já que a 

sociedade não passa mais a ser vista como um sistema ou um organismo dotados de uma 

coordenação central, mas por uma rede de atores interligados, com capacidade de ação e 

influência. 

 Se, por este lado, tal visão leva à constatação de se tratar de uma abordagem  pluralista 

e participativa, pela possibilidade de múltiplas redes surgirem e influenciarem, por outro, há o 

risco de as redes que efetivamente influenciam uma política serem por demais fechadas, 

elitistas, com regras de funcionamento e pertencimento, que podem ser muito longe do ideal 

da democracia (MASSARDIER, 2006).  

 O papel da abordagem de redes na pesquisa de políticas públicas se tornou mais 

relevante a partir do final da década de 1980, com a publicação de muitos estudos dirigidos ao 

entendimento de como as redes entre atores públicos e privados influenciam no 

desenvolvimento de políticas públicas.  Segundo Kenis e Schneider (1991), o interesse pela 

abordagem de redes se deu a partir de três transformações: transformações na realidade das 

políticas públicas; transformações em desenvolvimentos conceituais e teóricos na ciência 

política; o desenvolvimento de um aparato para análise estrutural. 

 A partir do final da década de 1970, transformações na realidade das políticas públicas 

fizeram com que a abordagem de redes se tornasse cada vez mais adequada.  Houve uma 

maior diferenciação funcional de agências, programas e políticas, tornando a realidade de 

políticas públicas e do próprio Estado mais complexa e fragmentada.  Ao mesmo tempo, 
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atores não governamentais passaram a se comunicar e a se organizar melhor em torno de 

coletividades e interesses, passando a ter mais participação e intervenção nas políticas 

públicas.  As fronteiras entre o público e o privado se tornaram menos claras e, para 

completar o quadro, a interdependência entre políticas de diferentes países vem aumentando 

com a globalização.  Tudo isso tornou mais relevantes as abordagens com foco nos atores e 

suas relações, permitindo-se um melhor entendimento da rede que cerca e configura uma 

determinada política. (KENIS e SCHNEIDER, 1991) 

 Do ponto de vista de novos desenvolvimentos conceituais e teóricos que influenciaram 

a literatura, o que se destaca é uma transformação, a partir de uma visão de sociedade 

governada hierarquicamente para uma visão de organização horizontal.  A visão de política 

deixou de ser tão centrada no Estado ou no governo e na crença no planejamento racional 

passando a ser menos centralizada, com múltiplos focos e com formas de coordenação e 

organização horizontais e não hierarquizadas.  Citando Mayntz (1979, p. 55), Kenis e 

Schneider (1991) observam que “a ideologia do planejamento foi atingida pelo chamado 

‘mundo real’” (p. 37).  Em suma, a análise de políticas públicas passou a problematizar a 

questão de como uma certa ordem institucional emerge em um mundo altamente 

descentralizado e interdependente. 

 Completa o quadro do interesse na abordagem de redes a possibilidade de utilização 

de novos métodos para a análise de relações e para análise estrutural, criados principalmente 

na década de 1970, a partir de desenvolvimentos da matemática, estatística e da computação.  

Esses desenvolvimentos atraíram autores que buscaram usar a abordagem de redes de maneira 

quantitativa, elaborando e verificando hipóteses acerca da estrutura e da sua influência nas 

políticas (KENIS e SCHNEIDER, 1991; FISCHER, MILLER et al., 2007). 

 Se ao final da década de 1980 e início da década de 1990 a abordagem de redes era 

vista como promissora e considerada “uma das cinco mais importantes inovações para o 
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futuro da sociologia” (KENIS e SCHNEIDER, 1991, p. 40), àquela época, o conceito ainda 

era de uso incipiente e o seu potencial para pesquisa havia sido muito pouco explorado.  

Cerca de duas décadas depois, analisando a literatura na área, Fischer, Miller et al. (2007) 

avaliam que a abordagem de redes tem sido útil na descrição do processo político, mas sem ir 

muito além disso, isto é, ainda sem conseguir chegar a generalizações teóricas e, além disso, 

ainda apresentando uma miscelânea de diferentes abordagens. 

 Esta pesquisa se aproximará das abordagens de análise de políticas públicas pela 

perspectiva de redes, ao adotar a Teoria do Ator-Rede (ANT).9  Tal teoria, como se verá 

adiante, não prescreve que a ordem social se dê no formato de redes, mas utiliza a metáfora de 

redes para tentar estudar tal ordem.  Embora a ANT, que será explanada a partir da próxima 

seção, seja bastante particular, tem similaridades com outras abordagens de redes, por fazer 

uma análise do social a partir de relações e conexões horizontais, não hierárquicas e com foco 

radical na ação dos atores e sem a premissa de instituições e estruturas pré-existentes. 

3.2.	  A	  Teoria	  do	  Ator-Rede	  (ANT)	  e	  suas	  bases	  fundamentais	  

 A abordagem da Teoria do Ator-Rede se desenvolveu a partir de estudos dentro do 

campo da sociologia da ciência e tecnologia (science and thecnology studies – STS), 

principalmente, a partir dos trabalhos de Bruno Latour e Michel Callon (LAW, 1992; 

RUBINOFF, 2003; LATOUR, 2005), seguidos por John Law e, posteriormente, por outros 

autores.  Na visão de Law (1992, p. 6), o núcleo da abordagem da Teoria do Ator-Rede é: 

“(...) um interesse sobre como atores e organizações mobilizam, justapõem e 

mantém juntas as peças e partes das quais são compostos; como eles, algumas 

                                                

9 O termo original em inglês é Actor-Network Theory, gerando o acrônimo ANT.  O acrônimo ANT, do inglês, será mantido pois ele é 

consagrado em textos em diferentes idiomas, inclusive o francês.  Isso se deve ao fato de ant também significar a palavra formiga em inglês, 

o que tem um significado especial dentro da Teoria do Ator-Rede.  O significado, que ficará mais claro ao longo do texto, é relacionado ao 

fato de as formigas serem pequenas e humildes, viverem praticamente em um universo plano, sem enxergar nada de cima, andarem por 

estreitos túneis e lentamente.  Todas essas são posições que o pesquisador orientado pela ANT deve seguir, de acordo com Latour (2005). 
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vezes, são capazes de evitar que tais partes e peças sigam suas próprias 

inclinações e se separem; e como eles conseguem, como um resultado disso, 

ocultar por algum tempo o próprio processo de tradução e assim transformar a 

rede, de um conjunto heterogêneo de partes e peças, cada qual com suas 

próprias inclinações, em algo que se passa por um ator pontualizado.” 

(tradução do autor desta pesquisa) 

 

 O processo de tradução, citado na passagem acima, consiste na capacidade de 

determinados atores de fazerem com que outros atores se comportem de acordo com seu 

interesse, tratando-se de um conceito central na teoria.  A preocupação da ANT, portanto, é a 

de entender como as inclinações e vontades de determinados atores prevalecem por algum 

tempo e são adotados por um conjunto de outros atores, que são partes, peças, enfim, 

compõem uma rede de vários atores que se comportam como se fossem apenas um, com uma 

só inclinação, daí originando-se o termo “ator-rede”.  Tanto tradução quanto ator-rede são 

termos que serão detalhados adiante. 

 Em 2005, Bruno Latour fez uma apresentação sistemática e detalhada da abordagem 

da ANT (LATOUR, 2005).10  Nela, estabelece que a ANT está baseada em uma visão 

diferente de sociedade, em relação à visão fornecida pela sociologia tradicional.  A sociologia 

alternativa proposta pela ANT, denominada por Latour como sendo a sociologia das 

associações, não reconhece o social como “uma coisa homogênea” (IBID, p.5), mas sim uma 

trilha de associações entre elementos heterogêneos.  A visão de Latour rejeita a existência de 

estruturas sociais, a própria visão de sociedade e dicotomias normalmente associadas a uma 

visão mais estruturada, como a de fenômenos naturais versus sociais, ou a de fenômenos de 

natureza micro versus macro.  Para Latour, entender a sociedade seria o equivalente a 

                                                

10 Toda esta seção e a visão do autor desta pesquisa sobre a ANT são fortemente influenciados por tal obra, a qual é de indispensável leitura 

para os interessados em compreender melhor a ANT. 
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entender as relações entre atores, as traduções com as quais são formadas redes, com as quais 

se forma o tecido social, com as quais se remonta o social. 

 Para o autor, a visão de mundo que orienta a perspectiva da ANT parte de cinco  

“fontes de incerteza”.  A escolha do termo incerteza é uma alusão ao princípio da incerteza de 

Heisenberg, pois não se sabe, nas incertezas das quais parte a teoria do ator-rede, se elas 

residem no fenômeno observado ou no observador.  Essas incertezas são acerca de como os 

grupos são formados, como se determinam as ações, a natureza dos objetos, a natureza dos 

fatos e a ciência social.  É procurando seguir tais incertezas, alimentando-as, isto é, tratando-

as de fato como incertezas, sem categorias ou respostas pré-determinadas, que se seguiria a 

Teoria do Ator-Rede.  Em cada uma das próximas cinco subseções, essas fontes de incerteza 

são abordadas e, quando oportuno, relacionadas com abordagens complementares de outros 

autores. 

3.1.1.	  Primeira	  fonte	  de	  incerteza:	  nenhum	  grupo,	  apenas	  formação	  de	  grupos	  

A ANT não parte da existência de grupos, classes, associações, categorias, ou mesmo 

da sociedade.  Parte, ao contrário, do princípio de que o trabalho do pesquisador é justamente 

o de descobrir as controvérsias que os atores manifestam e que terminam por delinear a 

existência dos grupos, de diferentes pontos de vista.  O ator deve deixar de ser visto como um 

informante a serviço das categorias de análise do pesquisador, passando a ser um sujeito do 

processo de descrição e entendimento dos grupos que compõem a sociedade.  Além disso, o 

próprio cientista social e sua pesquisa são vistos como parte do objeto estudado, como parte 

do que define os próprios grupos e não como algo externo a eles ou à sociedade sendo 

estudada.  (LATOUR, 2005) 

A ANT vê a estabilidade como uma exceção, não como a regra, portanto, não parte de 

categorias e estruturas estáveis, mas, sim, da análise das controvérsias.  Os momentos de 

controvérsias mostram as tensões envolvidas na estabilização do social, por isso são 
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momentos cruciais nos quais se revelam as relações entre os diferentes atores.11  Esta é a razão 

pela qual a abordagem dá um peso muito grande à fala dos atores e aos detalhes embutidos 

em tal fala.  Por exemplo, um totem em uma comunidade tribal pode não ser visto apenas 

como uma representação ou símbolo do grupo, mas sim como algo essencial do próprio 

grupo, um mediador entre os atores que compõem tal grupo (LATOUR, 2005).  Da mesma 

forma, uma peça de um motor de automóvel também pode ter um papel mais forte, além da 

simples intermediação, especialmente se ela não se comportar como o esperado pelos 

engenheiros que projetaram o veículo (CALLON, 1986b). 

Latour faz uma distinção entre objetos e atores que são meros intermediários dos que 

são mediadores.  As entidades denominadas de intermediárias não influenciam nas outras, nos 

outros atores, são neutras em meio a uma relação.  As consideradas como mediadoras, ao 

contrário, interferem.  Se o social é uma cadeia de associações, de relações entre atores, 

freqüentemente essas relações passam por outros atores ou objetos, que podem atuar tanto 

como intermediários, quanto como mediadores.  O aparelho e os cabos de telefonia, por 

exemplo, que conectam duas pessoas, podem ser mais do que um mero intermediário, tendo 

um papel ativo em uma relação, se, por exemplo, provocarem entendimentos truncados entre 

os atores, ou mesmo se o telefonema não for atendido (LATOUR, 2005). 

Em relação a essa questão, Latour chega mesmo a dizer que a incerteza sobre a 

natureza das entidades, se são intermediárias, ou mediadoras, é “a fonte de todas as demais 

incertezas que a ANT procura seguir” (IBID, p. 39).  Noutras palavras, a abordagem da ANT 

está preocupada em identificar as relações e traduções e elas ocorrem a partir da interferência 

ativa de vários atores e entidades distintas.  Para a ANT, pode haver um número infindável 

                                                

11 Pedro (2008) aborda a idéia de cartografia de controvérsias, a partir da expressão criada por Latour (2007), representando o esforço de se 

criar uma metodologia para mapeá-las.  É interessante notar que o estudo das controvérsias científicas ocorre, no âmbito dos estudos sociais 

sobre ciência, desde a década de 1970, tendo influenciado nos trabalhos clássicos da ANT (PINCH e LEUENBERGER, 2006). 
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dessas entidades, os mediadores, enquanto que, para a sociologia tradicional, menos 

mediadores são considerados e mais entidades têm o papel de meros intermediários.  Daí a 

importância de, na abordagem da ANT, dar-se mais voz aos atores do que a categorias pré-

definidas ou ao pesquisador, pois o papel primeiro do cientista social seria justamente a 

discussão acerca de “que tijolos constroem o mundo social” (IBID, p.43). 

Na base da abordagem da ANT está a idéia de que entidades influenciam na ação dos 

indivíduos, o que é discutido na próxima seção, que trata da segunda fonte de incerteza da 

ANT. 

3.1.2.	  Segunda	  fonte	  de	  incerteza:	  a	  ação	  é	  determinada	  externamente	  

Na visão da ANT, uma ação não é executada sob o controle e consciência total do 

agente.  A ação é o resultado de uma série de encontros e desencontros, surpresas, incertezas, 

influências.  Ao tentar entender relações que compõem o social, o cientista social se depara 

com a tarefa de explicar, descrever as ações executadas pelos atores. 

Certamente que, a partir da experiência própria, a maior parte das pessoas concordaria 

que as ações humanas resultam de influências diversas, que vão além da própria consciência 

do agentes.  Nas palavras do próprio Latour, “as ações são tomadas de outros e 

compartilhadas com as massas (...) misteriosamente (...) não estamos sozinhos no mundo.” 

(LATOUR 2005, p. 45).  O que difere a abordagem da ANT, nesse aspecto, é que ela não 

considera que o que molda a ação são categorias como cultura, sociedade, estrutura, 

rejeitando-se a simples rotulação da ação como algo simplesmente “social.” 

  O uso do termo ator traz consigo toda a complexidade do mundo teatral, no qual é 

difícil se distinguir se uma ação é do ator ou da personagem que ele encarna, ou o quanto a 

reação da platéia, da iluminação, da temperatura, os outros atores, influenciam, mediam ou 

não aquela ação.  “A ação é emprestada, distribuída, sugerida, influenciada, dominada, traída, 

traduzida” (Latour 2005, p. 46).  No trabalho seminal de 1986, no qual introduziu a idéia de 
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ator-rede, Callon (CALLON, 1986b) já fazia alusão a esse caráter do termo ator, afirmando 

ainda que, para uma rede social se estabilizar, os atores têm que aceitar os seus papéis dentro 

daquela rede. 

Para lidar com a incerteza acerca de quem, ou do que origina a ação, o cientista social 

que siga a abordagem da ANT deve encarar as hesitações, incertezas e enigmas trazidos pelos 

atores como os fundamentos para que ele entenda o que os leva a agir.  Deve resistir a fazer 

associações imediatas entre a fala do ator e categorias pré-estabelecidas, devendo ter a 

coragem de não substituir expressões coloquiais e particulares dos atores, porém comumente 

precisas, por outras categorias já conhecidas ou catalogadas (LATOUR, 2005). 

O ponto anterior é um dos principais aspectos que diferenciam a abordagem da ANT 

da sociologia tradicional.  Latour (2005) faz uma comparação interessante entre a sociologia 

tradicional e a física.  Para o autor, quando a física pressupõe que a gravidade é constante, 

quando, na realidade, sabe-se que ela não o é, essa simplificação é feita e um fato relevante, 

mas que tornaria por demais complexo um determinado estudo de mecânica, é escondido.  Na 

ciência social, por outro lado, quando é feita uma simplificação de modo a se supor que a 

ação de um determinado ator pode ser enquadrada em uma categoria catalogada em uma 

linguagem dominada pelo cientista-pesquisador, na verdade, se está indo além.  Não se está 

meramente simplificando um detalhe muito complexo, mas sim substituindo, dissimulando a 

grande questão que a ciência social deveria investigar, que é a ação daquele ator, para dar 

lugar a uma forma aparentemente mais científica de análise.  Noutras palavras, ao substituir a 

palavra dos atores por uma categoria de análise, o cientista social estaria substituindo o objeto 

do seu estudo por outro, se distanciando do fenômeno que tenta explicar (LATOUR, 2005). 

Nesse aspecto, Latour (2005) critica especialmente a sociologia crítica, por seu 

compromisso maior com a emancipação do que com os fatos, o que a levaria a substituir as 

falas dos atores por entidades invisíveis, sobre as quais as pessoas não falaram ou negaram.  
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Para o autor, as abordagens críticas revelariam cientistas sociais mais comprometidos com a 

transformação social do que com a sua explicação, que, por sua vez, é o que mais interessa na 

abordagem da ANT.12 

A outra razão que levaria o cientista social a optar pela simplificação está na 

proliferação das possibilidades em relação às ações e da dificuldade associada ao seu estudo.  

Latour (2005) defende a idéia de que, melhor do que determinar, de forma a priori, quem age, 

ou quais grupos existem, ou que ações são tomadas e suas razões, é examinar as controvérsias 

acerca das ações, sem categorias previamente definidas.  John Law (1986) reconhece a 

dificuldade de se descobrir os atores da rede e a necessidade de simplificação, mas não dá 

pistas além de afirmar que os atores relevantes são aqueles que fazem sua presença ser sentida 

na rede, que têm ação.  Em acordo com Latour, afirma que as controvérsias facilitam a 

análise, por serem os momentos nos quais a composição da rede, a percepção do que 

determina a ação, se torna mais saliente, mais fácil de ser percebida. 

Para mapear as controvérsias que cercam ações, Latour (2005) propõe a busca por 

algumas características fundamentais, que todas as ações possuem, a saber: produto da ação; 

figuração; oposições da ação e, por fim, uma teoria da ação. 

Em relação ao produto, o ponto é que todas as ações relevantes deixam algum rastro, 

algum produto, provocam alguma transformação.  Se uma determinada ação é mencionada 

pelo cientista, ele deve ser capaz de listar fatos observáveis que sejam traços da sua 

ocorrência.  

Em relação à figuração, que é um termo técnico definido pela ANT (LATOUR, 2005, 

p. 53), o autor argumenta que aquilo que estiver realizando uma ação sempre pode ser 

caracterizado com alguma forma ou imagem, não importando quão vaga ela seja.  A figuração 

                                                

12 Não se supõe que a transformação social não seja uma causa relevante.  A causa da transformação social, em si, não é criticada.  Por 
exemplo, ao rejeitar a dicotomia entre objetividade e subjetividade, Bruno Latour critica a objetividade como sendo um instrumento, um mito 
para combater e governar as massas (PECI, 2004).  A crítica à abordagem crítica está na forma de se fazer ciência, no seu distanciamento do 
que deveria ser o objetivo maior da investigação científica, que é o de entender o fenômeno em análise. 
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permite que uma forma seja dada a quem está realizando a ação, que é denominado como 

actante.  Em uma dada ação, o actante pode ser um traço estrutural (como o patrimonialismo) 

ou uma corporação (como a Microsoft ou um país como o Brasil) , um indivíduo (como o Bill 

Gates) ou um agregado de indivíduos (como alguns oficiais do exército ou um grupo de 

empresários).  Na ANT, nenhum é mais realista que o outro, mais concreto que o outro, mas 

todos levam a um melhor entendimento da formação de grupos (LATOUR, 2005). 

Ainda no mapeamento das controvérsias que cercam as ações, um terceiro traço 

importante é o das críticas e possibilidades de ações alternativas que surgem das falas dos 

atores.  Ouvindo tais críticas e alternativas, o cientista pode entender melhor o processo de 

formação de grupos e estabelecimento de ações. 

Por último, o cientista social também deve ser capaz de detectar, a partir dos atores, as 

teorias de ação por eles identificadas.  Para Latour, essa é mais uma diferença significativa 

entre a ANT e a sociologia tradicional, já que essa não pressupõe que os atores sejam 

reflexivos e capazes de teorizar sobre as ações.  A Tabela 4, a seguir, resume os elementos 

que configuram uma ação. 

Tabela 4: características das ações que compõem o social 

Conceito da ANT Explicação 
Produto Os resultados oriundos de uma determinada ação.  Se uma 

ação existe, é mencionada pelo pesquisador, ele deve ser capaz 
de identificar seus produtos, seu rastro observável; 

Figuração Deve ser possível associar uma imagem, uma forma, à ação, 
identificando-se as entidades responsáveis por elas, os atores; 

Oposições Deve ser possível associar reações, críticas, manifestações de 
oposição à ação, enfim, controvérsias geradas pela ação; 

Teoria da Ação Os atores que promovem uma determinada ação, 
normalmente, têm uma explicação, uma teoria própria que 
explica por que agiram de determinada maneira. 

Fonte: Latour (2005) 

 

A segunda fonte de incerteza, ao estabelecer que as ações são determinadas 

externamente, leva à questão de que o grande problema de estudo para a ciência social deveria 
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ser o da compreensão de como se deve agir para se fazer com que alguém faça algo.  Na 

abordagem da ANT, as explicações para isso são desenvolvidas com muitos mediadores, isto 

é, com outros atores capazes de ação, e poucos intermediários ou entidades incapazes de ação 

(LATOUR, 2005).   

As explicações partem de poucas –ou nenhuma– causalidades automáticas e com o 

reconhecimento de que os diferentes atores, tanto o que faz o outro fazer algo, quanto o que 

faz esse algo, têm capacidade de ação, são mediadores e não meros intermediários.  O ponto é 

complexo e vai ser melhor esclarecido adiante, mas Latour (2005) o resume com a metáfora a 

partir do fato de que  diferentes puppeteers (artistas de marionetes, titereteiros) raramente 

afirmam ter total controle sobre seus puppets (as marionetes em si, títeres), relatando que, 

muitas vezes, não têm certeza de quem está agindo e como, ou se suas marionetes têm 

personalidade própria. 

3.1.3.	  Terceira	  fonte	  de	  incerteza:	  objetos	  também	  têm	  ação	  

Um dos pontos que mais chama a atenção e mais explorados na literatura iluminada 

pela abordagem da ANT13 é a proposição de que objetos também têm capacidade de ação.  Na 

origem dessa visão está uma proposta de se rever a idéia de que o mundo material e o mundo 

social são separados.  Na abordagem da ANT, tal separação é um artefato.  Latour (1993) 

defende que não há como separar o que é realidade objetiva, social e narrativa, rejeitando 

tanto uma visão mais puramente objetivista, quanto a abordagem totalmente subjetivista ou de 

interpretação de discursos.  Na abordagem da ANT, “se desejamos ser mais realistas (...) 

então devemos aceitar que a continuidade de qualquer curso de ação raramente consiste em 

                                                

13 Como explanado adiante, essa visão se originou dos estudos de sociologia da ciência realizados pelos precursores da ANT e da visão de 

que redes que combinam artefatos tecnológicos e atores humanos é que determinam a criação de fatos científicos.  Law (1986), por exemplo, 

aponta este sendo o ponto de grande diferença entre a ANT e o social-construtivismo. 
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conexões homem-homem (...) ou objeto-objeto, mas sim, provavelmente, um ziguezague 

entre um e outro” (LATOUR, 2005, p. 75). 

Não há uma equiparação de objeto a atores humanos, nem tampouco se deve imaginar 

que a ANT privilegia o mundo “objetivo” em oposição ao mundo “subjetivo”.  O que há é 

uma simetria entre humanos e não-humanos no sentido de se observar que os laços que criam 

o tecido social são constituídos não somente por interações entre humanos, mas sim, por 

interações entre humanos e não-humanos, nas quais estes não são meros intermediários, mas 

têm capacidade de ação, interferem, são mediadores (CALLON, 1986b).  Os objetos não-

humanos, que incluem ferramentas, documentos, edifícios, móveis, materiais químicos, entre 

outros, surgem nos laços que conformam o tecido social ao permitir ou impedir determinadas 

ações a certos atores, estando fundamentalmente ligados à distribuição de poder e ao 

estabelecimento de desigualdade entre os atores humanos. Latour (2005) é enfático ao afirmar 

que um bom estudo iluminado pela ANT deve mostrar que  “poder e dominação são 

explicados por uma multiplicidade de objetos que possuem papel central e (poder e 

dominação) são transportados por veículos que devem ser empiricamente visíveis” (2005, p. 

83). 

Portanto, um dos desafios que tem o cientista social, ao analisar a realidade sob a 

perspectiva da ANT, é o de identificar as situações em que os objetos de fato têm importância 

na criação dos laços sociais.  Para fazerem parte da análise, os objetos têm que aparecer, têm 

que entrar nos relatos, têm que ter um efeito visível (LAW, 1986).  E, como os objetos são 

inanimados, sem voz, muitas vezes silenciam, sendo difícil detectar suas ações e influências.  

Latour (2005) ressalta que, em certos momentos, como os de crise, acidentes ou em 

inovações, os objetos se tornam mais visíveis.  Da mesma forma, também sugere que o 

analista procure pelo papel dos objetos ao fazer reconstruções históricas ou até mesmo 

ficcionais ou contra-factuais, como um último recurso. 
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3.1.4.	  Quarta	  fonte	  de	  incerteza:	  de	  questões	  factuais	  a	  questões	  de	  conexões	  

Como mencionado no início desta seção, foi estudando cientistas e seu modo de 

trabalhar que surgiu a abordagem da ANT.  Ao tentar estudar o que seria um fato científico, 

os cientistas que viriam a dar origem à ANT rediscutiram a perspectiva da “construção social” 

da realidade (LATOUR, 2005). 

Ao ir aos bastidores dos laboratórios e, portanto, partindo da produção de fatos 

científicos, foi possível observar que os experimentos e descobertas poderiam ser diferentes, 

que poderiam dar errado, que os fatos científicos “não são simplesmente”.  Muitos fatos, 

anteriormente dados como científicos em experimentos em laboratórios, foram, mais tarde, 

sob novos experimentos, explicados de maneiras novas, diferentes.  Com freqüência, fatos 

científicos também são contraditados, a partir de novos experimentos.  Da mesma forma que 

casas, tais fatos são o resultado de uma construção, de uma fabricação, que ocorre a partir de 

experimentos controlados, artificiais, mas que os constroem.  Essa constatação é 

particularmente interessante, pois, ao mesmo tempo, convive o fato artificialmente construído 

com a objetividade e a certificação de resultados do fato científico.  Daí a ANT usar o termo 

“construção de fatos” (LATOUR, 2005). 

Essa construção difere da visão tradicional de que a realidade é “socialmente 

construída”, que dá ao termo “construção” uma conotação de falsidade, de algo inventado, 

que perde toda a noção de objetividade.  Para os cientistas sociais de associações, isto é, os 

adeptos da ANT, os fatos estudados são fatos que acontecem na realidade, mas são 

fabricados, emergindo a partir de situações artificiais que o cientista constrói para perceber 

tais fatos, daí se falar em “construção de fatos”.  Na visão tradicional, há uma separação, um 

fosso entre o fato e a sua construção social.  Na visão que deu origem à ANT, fatos e sua 

construção são inseparáveis, o que, aliás, levou a ANT a contrariar tanto os que vêem tudo 



 68 

como uma “construção social”, quanto os que gostariam de ver o mundo apenas a partir de 

fatos concretos e objetivos (LATOUR, 2005). 

Noutras palavras, a ANT explica a realidade objetiva pela mobilização e conexão de 

várias entidades cuja combinação poderia falhar ou ser outra.  E, por outro lado, a construção 

social da realidade reduz a realidade a algo denominado “social”, que é intangível e não pode 

ser percebido na realidade.  A ANT usa a idéia de construção para se aproximar da realidade, 

para aumentar o realismo, a partir do entendimento de que os fatos da realidade objetiva 

existem, são sólidos, mas são inseparáveis de uma construção, na qual várias entidades 

humanas e não-humanas tomam parte (LATOUR, 2005). 

Em seus estudos sociais sobre a ciência, autores como Bruno Latour, John Law e 

Michel Callon perceberam que as explicações sociais tradicionais não eram suficientes para 

explicar a prática científica.  Ao estudar a prática científica dentro de laboratórios, a ciência 

social passou a estudar um fenômeno “mais duro, mais elevado e mais forte que a ciência 

social” (LATOUR, 2005 p. 97) e enfrentou resistência.  Uma resistência que podia ser ouvida 

e articulada, pois partia de cientistas respeitados, que punham em xeque o valor das 

explicações sociais.  Nas palavras de Latour: 

“(...) Cientistas nos fizeram perceber que não havia a menor chance de os tipos 

de forças sociais que nós usávamos como causa terem fatos objetivos como 

conseqüência.  (...) Porque nós não podíamos detectar qualquer continuidade 

entre as causalidades que estávamos propondo e os objetos aos quais elas 

estariam ligadas” (LATOUR, 2005 p. 97, tradução e grifo do autor desta 

pesquisa) 

A resistência apresentada pelos cientistas não foi percebida como algo isolado ou uma 

exceção, mas, sim, como um “ponto de Arquimedes que a teoria social estava procurando” 

(LATOUR, 2005, p. 98), no sentido de ter alertado aqueles cientistas sociais que estavam 

investigando a prática científica em laboratórios de que as explicações sociais, para todo o 

resto, também falhavam.  As relações causais presentes em explicações tradicionais, baseadas 
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em conceitos como o de “força da sociedade, ascensão do Estado Moderno, ascensão da 

burguesia, reprodução da dominação social, mão invisível do mercado” (LATOUR, 2005, p. 

104)14 não podiam ser sustentadas após uma investigação mais próxima dos fatos que 

pretendiam explicar.  Noutras palavras, essas causas apontadas pelos cientistas sociais 

estavam substituindo o fenômeno sendo explicado por uma outra coisa, sem que se pudesse 

realmente explicar tal fenômeno ou fazer as conexões de causalidade de forma coerente, com 

uma continuidade entre explicando e explicado. 

O estudo da prática de cientistas deixou muito claro que a explicação social era 

insuficiente para explicar por que ou como um cientista chegava a suas descobertas.  A 

‘sociedade’ não era suficiente para explicar, por exemplo, a bacteriologia de Pasteur, ou a 

relatividade de Einstein, mesmo que a posição política deste e a juventude daquele até possam 

ter relação com suas pesquisas (LATOUR, 2005).  Uma explicação diferente se fez 

necessária.  

Tal explicação veio a partir dos trabalhos seminais de Bruno Latour (LATOUR, 

1984), John Law (LAW, 1986) e Michel Callon (CALLON, 1986a).  Nesses textos, foram 

desenvolvidas concatenações causais que conectavam entidades que normalmente não eram 

conectadas, umas causando eventos nas outras, que não poderiam ser reduzidos a algo 

‘social’. 

A ANT utilizou o termo tradução para designar a conexão entre atores que transporta 

transformações, no sentido de levar um determinado ator a fazer alguma coisa.  E o conceito 

de rede foi definido como o conjunto de traduções que ocorre entre os atores, sendo esse 

conjunto o que compõe o tecido social.  “Não há sociedade, um reino social, laços sociais, 

mas há traduções entre mediadores que podem gerar associações perceptíveis” (LATOUR, 

                                                

14 É particularmente interessante a descrição de Callon (1999) a respeito do surgimento do conceito do homo economicus, na análise que faz, 

à luz da ANT, do mercado econômico. 
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2005 p.108) e o trabalho do pesquisador, do cientista social, é justamente o de perceber, 

identificar, traçar tais associações.  Para um exemplo e aprofundamento do processo de 

tradução, merece exame o artigo seminal de Callon (1986a), o que é feito no Quadro 1 a 

seguir. 

Quadro 1: O caso das vieiras, pescadores e pesquisadores em St. Brieuc Bay 

Michel Callon analisou o caso da coleta de vieiras (da espécie Pecten 

Maximus) na cidade francesa de St. Brieuc Bay e a tradução envolvida em um 

processo do qual participaram três pesquisadores, as próprias vieiras, pescadores do 

local e outros cientistas.  O cenário era tal que as vieiras, uma iguaria da culinária 

normanda, pelo excesso de procura e pesca intensa e predatória, estavam cada vez 

mais escassas, o que as encarecia e dificultava a manutenção do trabalho dos 

pescadores.  Ademais, não havia um conhecimento profundo sobre a reprodução e os 

hábitos de vida das vieiras, tratava-se de assunto pouco estudado cientificamente. 

Os três pesquisadores, que foram os atores principais do processo descrito, por 

outro lado, haviam retornado de uma viagem no Japão, na qual haviam tomado 

conhecimento de que as vieiras podiam ser cultivadas, reproduzidas no mar, usando 

uma determinada técnica.  Cerca de dez anos depois, conseguiriam estabelecer um fato 

científico e estabelecer uma rede social através do processo de tradução. 

O processo se inicia com a problematização, fase em que os pesquisadores 

formularam o problema da escassez das vieiras e, em tal formulação, presente em 

artigos e apresentações, definiram um papel para os pescadores, as próprias vieiras e 

seus pesquisadores colegas.  Os pescadores foram tratados como predadores, mas que 

poderiam se sensibilizar pelo problema ecológico a partir da sua necessidade de 

sobrevivência econômica.  As vieiras Pecten Maximus francesas seriam capazes de ser 

cultivadas, como as do Japão, e teriam interesse nisso para sua sobrevivência.  Seus 

colegas cientistas são apresentados como desconhecedores do tema, mas interessados 

em pesquisá-los na natureza.  Pela problematização, os três pesquisadores iniciam a 

tradução, visando se tornar um ponto de passagem obrigatório pelos demais atores, 

para que estes pudessem atingir seus objetivos.  A figura a seguir sintetiza a aliança 

pretendida. 
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Figura: O processo de tradução 

 
     Fonte: Callon (1986), p. 20. 

 

Em um segundo momento do processo de tradução, denominado como 

“interessamento” (do inglês interessment) por Callon, os três pesquisadores tomam 

várias ações para impor e estabilizar os papéis que pretendem aos outros atores na rede 

sendo formada.  Para as vieiras, o processo envolve a instalação no mar dos artefatos 

necessários para o seu cultivo; para os pescadores e outros cientistas, uma série de 

conversas e textos para seduzi-los, controlá-los e afastá-los de outras relações sociais 

eventualmente contrárias ao projeto. 

Em seguida, há o momento da “inclusão” (do inglês enrolment), no qual os 

papéis são efetivamente definidos.  No caso em tela, trata-se de “negociar” com as 

vieiras, para que elas efetivamente se reproduzam na forma desejada, com os 

pescadores, para que colaborem com a empreitada e não a sabotem, de fato mudando 

suas práticas de pesca, com os cientistas colegas, para que acreditem e apóiem o 

experimento. 
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A tradução se completa na etapa da mobilização (do inglês mobilization), na 

qual os três pesquisadores passaram a falar pelas vieiras, pelos pescadores e pelos 

cientistas colegas, através de seus relatórios sobre o experimento.  O fato científico foi 

estabelecido: as vieiras francesas também podem ser cultivadas pela técnica japonesa.  

E, ao poderem falar em nome das outras entidades, os três pesquisadores completaram 

a tradução de uma série de atores heterogêneos e com interesses diversos em uma só 

rede mobilizada pelos eles. 

Para completar o quadro, demonstrando a instabilidade da ordem social, com o 

tempo, esta rede se desfez.  Surgiram controvérsias com as vieiras, que não estavam se 

reproduzindo tão bem quanto nos primeiros experimentos; eventualmente alguns 

pescadores pararam de apoiar o projeto, pescando de forma predatória; cientistas 

colegas começaram a duvidar do fato científico de que as vieiras da espécie existente 

na França também podiam ser cultivadas com o processo japonês.  A tradução era 

provisória, precária, não-irreversível, como prevê a ANT. 

Fonte: Callon, 1986a, tradução e síntese do autor desta pesquisa 

 

Como no exemplo do célebre artigo de Callon (CALLON, 1986a), resumido no 

Quadro 1 acima por inspiração de Latour (2005), ou na própria abordagem sistematizada por 

Latour (LATOUR, 2005), ou em tantos outros artigos que se utilizam da abordagem da ANT, 

as ações devem ser estudadas não como questões factuais, mas por uma perspectiva 

relacional, como questões de relações, conexões, com seus modos de fabricação e 

mecanismos de estabilização bem visíveis, com o maior apoio empírico possível. 

Essa percepção é reforçada na quinta fonte de incerteza, abordada na próxima seção, 

que trata do que seria um bom relatório de pesquisa com base na abordagem da ANT. 
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3.1.5.	  Quinta	  fonte	  de	  incerteza:	  escrevendo	  explicações	  

A partir das quatro fontes de incerteza anteriores, Latour (2005) observa que a 

abordagem da ANT não é simples.  Será difícil saber que atores seguir, que conexões 

acompanhar, que intermediários devem ser elevados a mediadores, como diferentes ações 

foram ou são determinadas.  Como lidar com tais dificuldades e ainda conseguir proceder a 

um relatório de pesquisa em condições de tempo e custo hábeis? 

À pergunta anterior, não há uma resposta que elimine as angústias normais do 

pesquisador, especialmente aquelas ligadas a prazos, necessidades de escolhas e cortes.  O 

que é proposto é que o texto do pesquisador é, em si, um mediador, na medida em que 

constrói fatos e é um meio que pode provocar novas ações, transformações em terceiros.  O 

compromisso de qualidade que Latour propõe é o de o relatório de pesquisa ser um texto 

interessante, controverso, que realmente revele questões de conexões e que, ao mesmo tempo, 

também seja acurado, no sentido de permitir que as conexões sejam reproduzidas por quem o 

lê, como o experimento de um laboratório escrito por um cientista: “explicações textuais são o 

laboratório do cientista social” (LATOUR, 2005, p. 127).  Noutras palavras, se a ANT 

concebe o social como o resultado de uma rede de associações perceptíveis e o trabalho do 

pesquisador é percebê-las, seu relatório de pesquisa deve ser tal que o leitor possa percorrer, 

sem descontinuidades, o caminho que levou o pesquisador às suas conclusões.  Um bom 

relatório de pesquisa deve ser tal que todos os atores sejam ativos, tenham um papel relevante, 

façam algo.  Os atores, ao serem tratados pelo texto como mediadores, devem permitir ao 

leitor enxergar o social de forma tangível.  Assim, o texto do relatório de pesquisa, pelo 

tamanho da rede, pela quantidade de atores que conectar, pode ser visto como um teste do 

quanto do social se consegue explicar. 

Nesse ponto, é interessante notar que a idéia de rede se insere na ANT mais como uma 

metáfora para ajudar a descrição da realidade social do que como algo a ser observado, algo 
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que já está na realidade social.  “A rede é uma expressão para checar o quanto de energia, 

movimento e especificidade nossos relatórios de pesquisa são capazes de capturar.  (...)  A 

rede é uma ferramenta para descrever algo, não o que está sendo descrito”.  (LATOUR, 2005, 

p. 131).  

Na próxima seção, é apresentado um resumo da discussão anterior a respeito da 

abordagem da ANT, acrescida de complementações e da formalização de alguns conceitos 

que facilitam o restante da pesquisa.  Na seção seguinte, essa abordagem é incorporada ao 

modelo de análise de políticas públicas desenvolvido no Capítulo 2, desenvolvendo-se o 

modelo que será utilizado nesta pesquisa. 

3.1.6.	  Abordagem	  da	  ANT:	  síntese	  da	  discussão	  

A abordagem da Teoria do Ator-Rede (ANT) não é simples e introduz alguns 

conceitos próprios.  O objetivo desta breve seção é o de sintetizar a perspectiva e seus 

principais conceitos, já mencionados nas seções anteriores deste Capítulo. 

Na abordagem da ANT, não há uma ordem social pré-definida, estabelecida, 

estruturada.  Há uma ordem social que é aparente, provisória, gerada por uma permanente 

dinâmica que ocorre a partir das relações entre atores.  O cientista social deve estudar essas 

relações, esses atores, essa dinâmica, sem categorias prévias ou estruturas pré-concebidas, 

para não correr o risco de substituir e se distanciar do fenômeno a ser investigado.  Não há 

uma sociedade, uma ordem social definitiva e acabada.  Há atores se associando e 

desassociando, há uma dinâmica de relações transcorrendo o tempo todo. 

Os atores a serem investigados não são iguais, são heterogêneos.  Têm naturezas, 

desejos e inclinações diferentes, porém, por razões que devem ser pesquisadas e entendidas, 

alguns atores conseguem fazer com que seus pontos de vista prevaleçam e sejam adotados por 

outros atores.  Este processo é denominado de tradução (do inglês translation), que é um 

processo de negociação, no qual há as etapas da problematização, do interessamento, da 



 75 

inclusão e, finalmente, da mobilização.  O conjunto de atores mobilizado forma uma rede, ou 

um ator-rede.  A convergência de vários atores heterogêneos se combinando e formando uma 

rede, convergindo para um só ator-rede, agindo de forma coordenada e sob uma mesma 

ordem, também é denominado de pontualização (do inglês punctualization).  A pontualização 

nunca é definitiva, é sempre provisória, precária.  O grau de precariedade pode ser maior ou 

menor, dependendo de uma dinâmica de poder que pode se alterar e que sofre influências não 

apenas locais, mas também muito distantes, sendo dever do pesquisador entender e descrever 

tal processo de interação de um local com outros. 

Em um estudo sobre a prática científica, Law e Singleton (LAW e SINGLETON, 

2003) observaram que construções científicas complexas, como um livro-texto de medicina, 

representam uma pontualização, não apenas sendo uma construção precária, mas também 

conectada a uma série de outras redes, a várias outras pontualizações.  O livro, que representa 

e inscreve uma tradução do fenômeno estudado criado por seu autor, está conectado a 

diversas outras traduções e inscrições paralelas, a um sem número de laboratórios, 

experimentos, cientistas, pacientes e cobaias, deslocados no tempo e no espaço.  Uma 

desarticulação em alguma dessas redes paralelas poderia desestabilizar a construção de 

conhecimento encerrada no livro, eventualmente o eliminando ou o alterando profundamente. 

Essa percepção da existência de redes paralelas ou justapostas reflete a segunda 

incerteza de Latour (2005), que traz a visão de que as ações são determinadas externamente, 

conforme discutido anteriormente.  Tal noção também está presente na análise de Law e 

Callon (1992) sobre o fracasso de um projeto de construção de um avião e em trabalho mais 

recente de Stanforth (2006) acerca da adoção de sistemas de e-government.  No trabalho de 

Law e Callon, os autores mostram como o projeto de criação de um novo avião dependia não 

apenas da mobilização de uma rede de conteúdo local e tecnológico, mas também de uma 

rede de política e global que teria que lhe fornecer os recursos e a demanda necessários.  Os 
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autores mostram que o sucesso ou o fracasso do projeto do avião podia ser explicado pelo 

grau e pela forma de mobilização conseguida nas duas redes e também pelo grau de conexão 

entre elas.  A Figura 6, a seguir, extraída de tal trabalho, mostra que o engajamento e a 

mobilização dos atores das duas redes é importante para o sucesso de um projeto. 

 Figura 6: Mobilização de redes local e global e o sucesso de um projeto 

 

    Fonte: Law e Callon (1992) 

Noutras palavras, é o grau de mobilização dos atores locais, somado ao grau de 

interligação com atores em outras redes que explicaria o sucesso do projeto do avião, que 

explicaria a capacidade dos atores proponentes do projeto de traduzirem seus interesses para o 

restante da sociedade, levando o projeto do avião adiante.  Esse tipo de análise é 
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potencialmente esclarecedor para lidar com situações em que diferentes redes de atores 

possam estar interligadas e em co-dependência.15 

No processo de tradução e formação de redes, objetos podem ser utilizados como 

mediadores, seja para facilitar a mobilização de outros atores, seja para diminuir a 

precariedade da pontualização.  Quando os desejos e pontos de vistas de atores passam a ser 

incorporados em objetos, há a inscrição (inscription), tornando tais pontos de vista e 

inclinações mais concretos e tangíveis, menos precários e provisórios.  Esses objetos podem 

ser de diversos tipos, tais como livros, textos, leis, normas, contratos, artigos acadêmicos, 

ferramentas, máquinas, obras de arte, prédios, computadores, programas de computadores, 

entre outros, desde que sejam capazes de mediar as relações entre os atores.  Nas palavras de 

John Law, “pensamentos são baratos, mas não duram muito e palavras duram muito pouco a 

mais.  Mas, quando nós começamos a participar de relações – e, em particular, quando nós as 

incorporamos em objetos inanimados como os textos e prédios – eles podem durar mais.  

Então uma boa estratégia de ordenamento é incorporar um conjunto de relações em materiais 

duráveis.” (LAW, 1992, p. 3) 

O conceito da inscrição é fundamental, pois a ele está associada uma maior ou menor 

precariedade da rede estabelecida, do processo de tradução.  Normalmente, aqueles atores que 

conseguem fazer seus pontos de vista serem traduzidos em outros atores gostariam de tornar 

tal tradução o menos reversível e precária possível.  

Ainda, a visão da inscrição está associada à questão do tratamento dado aos objetos, 

questão que, muitas vezes, chama atenção na abordagem da ANT.  Sem igualar objetos 

inanimados a humanos, mas sim como um recurso analítico, a abordagem considera que 

                                                

15 Em trabalhos orientados sob a perspectiva da Teoria do Ator-Rede, algumas outras ferramentas de análise são utilizadas.  Por exemplo, 

com base em trabalho de Latour, Mauguin et al. (1992), Santos (2006) apresenta duas ferramentas de coleta e análise de dados que tendem a 

um enfoque mais quantitativo.  Nesta tese, optou-se por citar apenas aquelas que se considerou de maior relevância para os seus fins. 
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objetos também incorporam desejos e vontades e ajudam a traduzi-los de um ator para outro.  

Nesse sentido, procurar por inscrições em entidades não humanas, além de ouvir os atores, é 

parte dos deveres de um pesquisador que siga a abordagem da Teoria do Ator-Rede. 

Para concluir, é importante um comentário final.  Ao rejeitar as explicações baseadas 

em categorias e estruturas, ao partir da premissa de que não há uma ordem permanente, mas 

uma dinâmica intensa, ao definir o estudo da sociedade como o estudo das ligações, das 

conexões entre atores, a ANT elimina algumas dicotomias importantes.  A dicotomia entre 

níveis de análise micro e macro, por exemplo, é superada, já que não se procura relações 

contidas em outras, ou em categorias ou classes maiores, mas sim um contínuo de relações, de 

conexões, com continuidade e sem saltos.  O mesmo ocorre entre mundo natural e mundo 

social, ou entre o que é local e o que é global.  No entendimento da sociedade a partir da 

ANT, o que há é um contínuo de conexões, muitas das quais entre entidades humanas e não 

humanas, a ser desvendado pelo cientista social. 

A abordagem da ANT é relativamente recente, tendo origem em trabalhos do meio da 

década de 1980 e tendo sido sistematizada somente ao longo da década de 1990 e atual, 

quando tem sido utilizada para estudar fenômenos que vão além dos estudos sobre a prática 

científica.  A abordagem tem sido utilizada com particular popularidade na área de sistemas 

de informações, que lida com uma tecnologia que tem grande relação com a vida social,16 mas 

também é estendida a outras áreas distantes, como a da psicologia social.17  Em seu site na 

Internet, no qual mantém vários trabalhos de diferentes autores ligados à ANT, John Law, 

mostrando o alcance da abordagem da ANT, enumera diversas substantivas nas quais a ANT 

                                                

16 Alguns exemplos interessantes são Bloomfield, Combs et al. (1992), analisando sistemas na área de saúde, Harvey (2001), que enfoca  

uma iniciativa na área de GIS e Stanforth (2006), cujo trabalho aborda sistemas de de e-government. 

17 O trabalho de Melo (2007), nessa área, é particularmente interessante, não apenas por ser brasileiro, mas por investigar a psicologia da 

rede social em torno da pipa, um brinquedo. 
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tem sendo aplicada, tais como artes, subjetividade e ação, economia, medicina, organização e 

trabalho, poder e política (LAW, 2009).18 

A sistematização de Bruno Latour, publicada em 2005 (LATOUR, 2005), foi 

escolhida como linha principal da descrição da ANT por, no entender do autor desta pesquisa, 

já expressar um maior amadurecimento da teoria e uma melhor visão sistêmica da abordagem, 

sendo também Latour um dos seus principais expoentes.  Na próxima seção, a abordagem da 

ANT é associada ao modelo de políticas públicas desenvolvido no Capítulo 2, estendendo-o e 

formando o modelo que será utilizado na seqüência desta pesquisa. 

3.3.	  O	  modelo	  de	  políticas	  públicas	  e	  a	  Teoria	  do	  Ator-Rede	  

Na discussão anterior, desenvolvida no Capítulo 2 desta pesquisa, foi apresentado um 

modelo de políticas públicas em quatro etapas: Incorporação à agenda, Formulação, Execução 

e Avaliação, a partir da síntese de Knoepfel, Larrue et al. (2007), para o modelo de estágios 

ou do ciclo de vida das políticas públicas.  Ao longo dessas etapas, o modelo prevê a 

influência de atores, recursos e regras institucionais, tanto no lado substantivo da política 

pública, quanto nas regras institucionais que a cercam e nas suas regras institucionais 

específicas.  O modelo também indica a existência de seis produtos fundamentais de uma 

política pública: a definição do problema da política; a definição de um programa político-

administrativo; a definição de um arranjo político-administrativo; a criação de um plano de 

ação; a execução do plano de ação via atos de implementação e, por fim, a criação de 

indicadores de resultados e impactos da política pública.  A Figura 7, reproduzida daquele 

capítulo, exibe o modelo: 

                                                

18 A lista temática e artigos referentes aos diferentes temas pode ser encontrada a partir do seguinte endereço: 

http://www.lancs.ac.uk/fass/centres/css/ant/ant.htm. 
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Figura 7: Modelo Integrado de Análise de Políticas Públicas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Knoepfel, Larrue et al. (2007) 

 

Como já observado na primeira seção deste capítulo, a adoção de abordagens ligadas à 

metáfora de redes para a análise de políticas públicas tem recebido maior atenção, tendo em 

vista várias transformações nas próprias políticas e nas sociedades em que elas vêm sendo 

planejadas e executadas.  Como desenvolvido ao longo da segunda seção deste capítulo, a 

abordagem da Teoria do Ator-Rede (ANT) utiliza a metáfora de redes para a descrição do 

fenômeno social.  Além disso, é uma abordagem que procura investigar em detalhes os elos 

causais entre as ações objeto de estudo.  A abordagem da ANT também tem outras 
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características relevantes para a análise de políticas públicas, como a ênfase analítica que dá 

aos atores não humanos e a possibilidade de conectar o local com o não local, o micro com o 

macro.  Esta pesquisa propõe que todas essas características a tornam uma abordagem 

especialmente boa para complementar e estender o modelo de estágios de políticas públicas.   

A alta complexidade da análise de políticas públicas está bastante consagrada na 

literatura (LINDBLOM, 1959; MCCOOL, 1995; SABATIER, 1999; DUNN, 2007; 

KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007; KRAFT e FURLONG, 2007) e, ao longo dos anos, tem 

havido uma procura por novas teorias capazes de lidar com tal complexidade (SABATIER, 

2007).  Conforme examinado na primeira seção deste capítulo, abordagens que se utilizam da 

metáfora de redes vêm sendo utilizadas, embora com resultados por vezes criticados 

(FISCHER, MILLER et al., 2007).  A utilização da abordagem da ANT para a análise de 

políticas públicas apresenta potencial de lidar adequadamente com a complexidade do 

fenômeno estudado e se apresenta como uma alternativa capaz de iluminar a pesquisa na área. 

Embora a ANT, nos últimos anos, venha sendo utilizada para analisar vários 

fenômenos além daqueles para os quais originalmente era utilizada, a pesquisa bibliográfica 

realizada no âmbito desta pesquisa não encontrou trabalhos que se utilizassem diretamente da 

ANT para a análise de políticas públicas de uma maneira mais global.  A pesquisa revelou a 

adoção da ANT para a análise da adoção de sistemas de informação pela administração 

pública (WALSHAM e SAHAY, 1999; STANFORTH, 2006), bem como para a análise de 

iniciativas de inclusão digital (AZEVEDO, 2008), mas não uma abordagem diretamente 

interessada na análise de políticas públicas de forma mais global.  Assim, a abordagem aqui 

proposta tem o potencial de lançar luz à pesquisa na área, sugerindo uma ligação entre a ANT 

e a análise de políticas públicas. 

As políticas públicas são complexas, se dando com a participação de centenas de 

atores, ao longo de extensos períodos de tempo, com a mistura de múltiplos níveis e 
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programas, em meio a debates acalorados em torno de interesses, valores e visões de mundo 

(SABATIER, 1999).  A abordagem da ANT é adequada para lidar com essa complexidade, 

em primeiro lugar, por enfocar diretamente os atores, suas conexões e suas relações de poder, 

dando margem a que diferentes pontos de vista sejam levados em conta na descrição do 

fenômeno.  Em segundo lugar, como é uma abordagem que entende que a estabilidade é a 

exceção e está justamente interessada em investigar como se estabelecem os fatos e 

estabilidades temporárias e o que as torna mais permanentes, é adequada à investigação de 

fenômenos que se dão ao longo do tempo e com múltiplas influências.  Em terceiro lugar, ao 

promover uma análise do social baseada na busca de associações horizontais e contínuas, 

necessariamente requerendo que se observe não apenas o local, mas também o global, é 

adequada à investigação de políticas que ocorrem em meio a diversas influências e múltiplos 

níveis e programas. 

A partir da visão da ANT, essa pesquisa propõe que o desenvolvimento de uma 

política pública seja visto como um processo de tradução, durante o qual diferentes grupos de 

atores negociam e tentam mobilizar outros atores e recursos para obter apoio, para provocar 

uma convergência na direção dos seus pontos de vista em relação a uma determinada questão 

de política pública.  Por exemplo, caso se tratasse da política educacional, a política pública 

tanto poderia estar sendo liderada por autoridades do Ministério da Educação, tentando 

traduzir seus objetivos para que certas práticas fossem adotadas pelas instituições de ensino, 

quanto poderiam ser editores de livros didáticos tentando traduzir seus interesses comerciais 

às mesmas instituições e às próprias autoridades do Ministério da Educação.   

Na medida em que grupos de atores tenham algum nível de êxito e consigam 

implementar a tradução, a política pública avança em seu ciclo de vida e os produtos da 

política pública serão fortes veículos para inscrições dos objetivos e desejos a serem 

traduzidos em outros grupos, fazendo com que a rede se fortaleça e estabeleça de um modo 
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mais permanente.  Seguindo-se no exemplo da política educacional, uma vez que os editores 

de livros didáticos conseguissem incorporar em uma definição de problema de política 

educacional a carência de livros, teriam mais facilidade em fazer valer seus interesses nas 

etapas posteriores da política, na sua formulação, execução e, até mesmo, avaliação, 

finalmente tornando um fato estabelecido uma eventual política de compras de livros 

didáticos por parte do governo. 

Por outro lado, a todo instante, a tradução é testada por controvérsias e interesses 

contrariados, pela influência de outras redes e até a partir de questões substantivas 

relacionadas com a política.  De um lado, haverá todo o esforço para inscrever nos produtos  

da política –e em outros veículos que estiverem disponíveis– um determinado ponto de vista, 

a fim de reforçar-se o processo de tradução.  De outro lado, a dinâmica de atores poderá 

provocar reações, eventualmente quebrando a pontualização, interrompendo o processo de 

tradução, ou, simplesmente, moldando seu resultado a partir da interação dos vários atores.  

Seguindo no exemplo da política educacional, seria possível que outros atores contrariados 

conseguissem fazer valer seus pontos de vista, por exemplo substituindo-se os gastos com 

livros didáticos por gastos com computadores.  Ou, quem sabe, os próprios livros poderiam 

reagir de modo inesperado, trazendo posições ideológicas ou erros que desestabilizassem a 

tradução em curso,19 tal qual as vieiras de Michel Callon (CALLON, 1986a), que se 

recusaram a se reproduzir como esperado a partir de um certo momento, ou a televisão de 

                                                

19 Têm sido recorrentes, no Brasil, notícias de que os livros didáticos, por trazerem posições ideológicas consideradas polêmicas e sérios 

erros de revisão, interferiram no desenrolar da política educacional, desestabilizando-a e levando a sérios questionamentos, conforme 

amplamente registrado nos jornais (SOARES, 2009).  Nos EUA, a possibilidade dos livros digitais também ameaça a política de livros 

didáticos, igualmente repercutindo na imprensa  (GARRAHAN e EDGECLIFFE-JOHNSON, 2009). 
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John Law (LAW, 1992), que, ao parar de funcionar, revela toda a rede sócio-técnica que a 

constitui, evidenciando a precariedade da pontualização.20 

A Figura 8, a seguir, traz uma representação macro do modelo proposto, com o 

processo de tradução adquirindo posição central em relação ao ciclo de políticas públicas.   

Figura 8: Modelo Integrado de Análise de Políticas Públicas com a ANT 

 
        Fonte: Construção do autor. 

 

Na figura, a Tradução representa o processo de negociação, discutido ao longo deste 

capítulo, no qual é estabelecida uma convergência para que determinados pontos de vista 

prevaleçam e mobilizem a ação de outros atores.  As quatro etapas do ciclo de vida da política 

pública são representativos dos níveis a que se consegue levar a tradução, em meio ao ciclo de 

vida da política pública.  Enquanto que, na etapa de Incorporação à Agenda, a tradução ainda 

                                                

20 No artigo, o autor trata uma televisão como uma pontualização, como uma convergência de uma série de outras pontualizações, partes e 

peças que a compõem.  Quando ela quebra, a pontualização se desfaz, revelando a sua complexidade e o emaranhado de atores e redes que a 

compõe.  Além disso, a televisão quebrada deixa de ser um mero intermediário, passando a ser um mediador, um ator, no sentido de que, ao 

não funcionar como previsto, passa a interferir ativa e inesperadamente nas relações em que toma parte (LAW, 1992). 
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pode ser mais instável, na etapa de Execução, com a política já em curso e interferindo nos 

mais diversos atores, a tradução já tende a ser muito mais estável e irreversível.  Os seis 

produtos da política pública, que se acumulam ao longo do seu ciclo de vida são os típicos 

veículos para a inscrição dessa irreversibilidade. 

Ainda em relação à figura, o fundo em forma de estrela simboliza que o locus da 

política pública em análise está conectado a diversos outros locus, potencialmente através de 

inúmeros dutos ou conduítes,21 conforme prevê a abordagem da Teoria do Ator-Rede.  A 

análise da política pública sob a perspectiva ANT, forçosamente, implicará em se analisar não 

apenas o locus restrito de uma determinada política, mas também ações que se dão em outros 

locais e de que forma elas estão conectadas ao processo de tradução da política sob análise.  

Em resumo, o modelo incorpora as seguintes premissas ao modelo do ciclo de vida de 

políticas públicas: 

1. A política pública tem início após um processo de tradução, em que um 

grupo de atores eventualmente consegue traduzir em outros atores seus 

pontos de vista em relação a uma determinada questão. 

2. O grupo de atores que lidera o processo de tradução não necessariamente é 

de autoridades públicas, podendo ser composto de atores privados que 

consigam fazer valer seus pontos de vista. 

3. Uma vez que se efetiva uma tradução e o ciclo da política pública se 

estabelece, os produtos da política são formas concretas de se inscrever os 

pontos de vista traduzidos, diminuindo-se a precariedade da tradução. 

                                                

21 O termo conduíte é emprestado da construção civil, na qual significa os tubos embutidos nos quais passam cabos que conduzem, por 

exemplo, fios de energia.  A metáfora é utilizada para significar a existência de ligações, nem sempre aparentes, entre diferentes locais em 

que transcorrem ações.  A partir da identificação de tais conduítes, pode-se entender melhor como uma ação influencia e é influenciada por 

outras e como diferentes atores-rede são interligados.   
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4. Ao longo das várias etapas do ciclo da política pública, há sucessivas 

negociações, várias traduções podem ocorrer, seja reforçando, moldando ou 

substituindo a tradução original que motivou a política.  Os papéis de atores 

podem ser redefinidos, assim como novos atores e mediadores podem 

surgir. 

5. Quanto mais bem definidos, consistentes os produtos da política, mais 

irreversível é a tradução, aumentando a inércia da política pública, mas 

sempre havendo algum nível de precariedade. 

6. O locus de uma política pública está interligado a muitos outros, sofrendo 

influências diversas de outras redes, atores e ações realizadas em outros 

locais, em outras políticas e até em outras épocas.  Estas influências, 

conforme mudem, também podem ser fontes de desestabilização da 

tradução. 

Uma vez delineada, de forma macro, a junção da abordagem da Teoria do Ator-Rede 

com a do modelo de estágios de políticas públicas, para se aprofundar a discussão é 

necessário detalhar, para cada um dos estágios, quais são as implicações da nova  modelagem.  

Este é o objetivo de cada uma das subseções que se seguem. 

3.3.1.	  Modelo	  Integrado	  de	  Análise	  de	  Políticas	  Públicas	  com	  a	  ANT:	  
Incorporação	  à	  agenda	  

A etapa da Incorporação à agenda é aquela na qual uma determinada questão é eleita 

para ser tratada por uma política pública.  É considerada como fundamental por diversos 

autores, pois, em sendo o estágio no qual o problema da política pública é definido, 

potencialmente “modela e gera virtualmente tudo que segue no processo da política pública” 

(DELEON, 1994, p. 89).  E, como já salientava Anderson (1975), a definição do problema 

não é uma questão meramente técnica, isenta de interesses ou neutra, mas já é parte do 

processo político, desde logo incorporando interesses e posições que certamente influenciam 
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nas demais etapas do ciclo da política pública.  Ao mesmo tempo, a incorporação de um 

problema à agenda não é um processo de entendimento fácil, não havendo uma convergência 

de teorias a seu respeito (KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007) e havendo certa influência do 

acaso, como salientou Kingdon (2003) em seu clássico trabalho. 

A abordagem da ANT leva a uma utilização mais moderada da visão seqüencial 

implícita no modelo de estágios, obrigando a que se observe que a definição do problema da 

política pública não pertence exclusivamente à etapa inicial do seu ciclo, estando tal definição 

em constante dinâmica, em permanente redefinição, uma vez que tem algum grau de 

precariedade como outras pontualizações. 

Knoepfel, Larrue et al. (2007) sugerem que um problema começa como uma questão 

que afeta apenas grupos privados, evoluindo até ser incorporado na agenda e se tornar uma 

questão de política pública.  Esse processo de evolução de um problema privado até um 

problema da esfera pública pode ser visto como um processo de tradução, passando o 

problema e os grupos que defendem a sua elevação ao grau de problema de política pública 

pelas etapas da tradução previstas pela ANT: problematização, interessamento, envolvimento 

e mobilização. 

Nesse ponto, é oportuno relembrar de que o processo de tradução foi utilizado 

inicialmente pelos fundadores da ANT em estudos sobre a ciência, sobre como os fatos 

científicos são fabricados –no sentido da ANT.  O problema de política pública, pela 

necessidade da sua ampla aceitação e de se justificar uma intervenção, guarda similaridade 

com fatos científicos.  Em alguns casos, fatos científicos estão no cerne da justificativa e da 

controvérsia em torno de políticas públicas, como no exemplo da política ambiental.  Como 

salienta Stone (1989), uma dificuldade enfrentada só passa a ser vista como um problema 

passível de solução quando uma história causal pode ser contada: “é a história causal que leva 

situações do reino do destino para o reino da ação humana” (p. 283).  Se essa história causal 
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puder ser inscrita no rol dos fatos científicos, maiores serão as chances de serem traduzidas 

para um número maior de atores e de serem finalmente incorporadas à agenda de políticas 

públicas.  A forma como um problema é definido, a história causal que é traduzida, irá 

influenciar na escolha de alternativas para a solução do problema.   

É na etapa da problematização que as histórias causais são estabelecidas, organizando 

a questão e também estabelecendo os papéis de diferentes atores envolvidos.  O 

interessamento, o envolvimento e a mobilização se dão à medida em que certos recursos, 

como mídia, informação, tempo, violência, dentre outros, passam a mediar –no sentido da 

ANT– as relações entre os atores, solidificando um determinado ponto de vista, formando 

uma rede de atores, uma pontualização. 

Knoepfel, Larrue et al. (2007) sugerem que tanto atores diretamente afetados, quanto 

empreendedores dentro do serviço público, quanto defensores de interesses corporativistas 

silenciosos poderiam estar liderando tal processo de tradução, com diferentes nuances.  Tais 

autores também salientam que o processo de definição de um problema até a sua incorporação 

à agenda é competitivo, no sentido de que tanto há outros problemas disputando a entrada na 

agenda quanto há os problemas que já estão na agenda e que gozam de inércia para 

continuarem ocupando seu espaço. 

Em síntese, a definição do problema e a sua incorporação à agenda são vistos como 

um processo de tradução, em que um determinado ponto de vista sobre uma determinada 

questão passa a ser traduzido pelo setor público e suas políticas públicas.  Esse processo 

envolve vários atores humanos e é mediado por atores não-humanos, como a artigos 

impressos, informações, a força física, a violência, entre outras entidades.  Na medida em que 

essa tradução for menos precária e a definição do problema de política pública estiver inscrito 

em objetos, tais como textos claros, filmes, teses científicas, leis, maiores as chances de o 

problema permanecer mais tempo na agenda e da sua definição influenciar nas demais etapas 
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do ciclo de vida da política pública, em especial na elaboração de soluções para o problema, 

objeto da próxima seção. 

3.3.2.	  Modelo	  Integrado	  de	  Análise	  de	  Políticas	  Públicas	  com	  a	  ANT:	  Elaboração	  

Durante a etapa do ciclo de vida da política pública denominada de Elaboração, se 

busca organizar a política a ser implementada a fim de que o problema para o qual a política 

pública é voltada seja solucionado.  Como já discutido no Capítulo 2, a etapa compreende 

dois produtos, o Programa Político-Administrativo (PPA) e o Arranjo Político-Administrativo 

(APA).  Na abordagem do modelo com a ANT, ambos passam a ser considerados como 

conjuntos de inscrições que não apenas fortalecem as traduções que se dão em meio ao ciclo 

da política pública, mas também passam a mediar as relações entre os atores nos estágios que 

se seguem. 

O PPA é o conjunto de atos regulatórios e normas de diferentes níveis que o 

parlamento e as autoridades administrativas julgam necessários para a implementação da 

política pública (KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007).  Seu estabelecimento é um processo 

que envolve intensa negociação e a interação de múltiplos atores, podendo ser visto, à luz da 

ANT, como um processo de tradução, no qual determinados pontos de vista prevalecem e são 

inscritos nas normas.  O PPA contém determinações acerca de princípios relacionados ao 

problema da política e seu solucionamento, os objetivos centrais da política.  Também traz 

elementos da sua avaliação e também determina uma estratégia e um conjunto de medidas, 

estabelecendo os modos de intervenção a serem empregues pela política. 

Os objetivos centrais estão diretamente ligados à definição do problema da política e, 

quando estabelecidos de forma mais concreta, já informam sobre as formas de se medir o 

sucesso da política, sugerindo indicadores e metodologias de avaliação.  Como tais 

metodologias e até unidades de medida podem influenciar na conclusão sobre o resultado da 

política ser de êxito ou fracasso, a expectativa é de que o processo de negociação em torno 
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dos elementos de avaliação seja tão ou mais intenso que a discussão das medidas 

propriamente ditas da política.  As medidas são o que caracteriza e define a política, podendo 

ser de diferentes modos de intervenção e, eventualmente, estarem condicionadas a 

determinados eventos (KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007). 

Os modos de intervenção indicam a natureza das medidas da política, comumente 

ocorrendo de forma combinada dentro de uma mesma política.  Segundo a classificação de 

Knoepfel, Larrue et al. (2007), tais modos podem ser dos seguintes tipos: 

• regulatório, no qual são estabelecidas obrigações, permissões e impedimentos 

a determinadas ações; 

• incentivo, no qual certos comportamentos são precificados positiva ou 

negativamente e, portanto, incentivados ou não;  

• persuasão, no qual apenas se tenta convencer atores a seguirem determinadas 

práticas; 

• intervenção direta, no qual o governo oferta bens e serviços diretamente ao 

público. 

 Em termos da ANT, as medidas, sejam elas de que modo de intervenção forem, geram 

novos mediadores, que passam a, ativamente, intervir no relacionamento entre os atores.  

Seguindo-se no exemplo da política pública educacional, uma medida de persuasão poderia 

ser a utilização de propaganda para convencer os pais a estudarem com seus filhos, enquanto 

que uma medida de intervenção direta poderia ser a oferta de livros didáticos aos alunos por 

parte do Ministério da Educação.  Em ambos os casos, novos mediadores –a propaganda e os 

livros– passam a fazer parte da rede de atores envolvida na arena da política educacional, 

interferindo e mediando relações. 
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 Na avaliação de um PPA, é central considerar-se o seu grau de detalhamento e 

coerência das medidas e também o grau de conteúdo substantivo, versus institucional nele 

contido (KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007).  

 O detalhamento e coerência das medidas e diferentes normas que compõem o PPA é 

um critério central de análise e avaliação de uma política, já que pode indicar não apenas 

defeitos de origem, como também conseqüências para a implementação e execução da 

política.  Supostamente, as normas que compõem o PPA devem ser complementares, 

coerentes, não-contraditórias.  Além disso, as suas medidas, inclusive as de natureza 

institucional, que têm impacto no APA e em como a política será implementada, devem ser 

factíveis, caso contrário a política já nasce fadada ao insucesso. 

 Por outro lado, dependendo do grau de detalhamento do PPA, ele pode levar a uma 

implementação de política com maior ou menor grau de liberdade para os seus executores.  À 

luz da ANT, pode-se dizer que um PPA pouco detalhado é uma pontualização mais precária 

do que um PPA que seja mais pormenorizado, dando maior margem para que as  traduções 

embutidas no PPA sejam desfeitas na etapa da Execução da política.  Já um PPA com muito 

conteúdo substantivo representa uma tradução mais irreversível, ou, nas palavras de Knoepfel, 

Larrue et. al. (2007, p. 168), “um indicativo da intenção (...) de se deixar apenas uma fraca 

margem para discricionariedade das autoridades de implementação.” 

 A partir das normas que compõem o PPA, somado a um contínuo processo de 

negociação, há o estabelecimento de um Arranjo Político-Administrativo (APA), isto é, a 

definição de que atores serão responsáveis por quais medidas da execução da política.  O 

APA inclui a definição de competências e papéis e a distribuição de recursos diversos entre os 

atores, envolvendo não apenas atores privados, mas também atores públicos (KNOEPFEL, 

LARRUE et al., 2007).  A definição do APA geralmente é prevista nas normas do PPA, mas 

também deve ser vista como um processo de negociação próprio, já que as normas não 
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definem tudo e estão sujeitas a interpretações.  Por exemplo, usualmente as normas não 

determinam que pessoas serão indicadas e nomeadas, o que se dá através de uma tradução.  

Noutras palavras, o estabelecimento do APA é mais um processo de tradução dentro das 

sucessivas e recursivas traduções que compõem o ciclo de vida da política pública, no qual o 

PPA e suas normas relativas ao arranjo político são mediadores, atores ativos no processo, 

mas não os únicos. 

 Na composição do APA, Knoepfel, Larrue et al. (2007) dão ênfase maior às 

autoridades públicas, caracterizando-as como “a menor unidade de análise do sistema” (p. 

173).  Na abordagem da ANT, essa perspectiva tem que ser abandonada em favor de uma 

outra, em que outros tipos de atores, como atores privados e objetos sejam igualmente 

considerados na análise do APA que compõe uma política.  Além disso, a perspectiva também 

deve ser tal que se busque identificar claramente os conduítes que unem os atores em torno da 

rede que caracterizará a sua administração.  Algumas considerações daqueles autores 

permanecem como relevantes, ao se analisar o APA: 

• O número e a heterogeneidade dos atores é diretamente relacionado com a dificuldade 

de coordenação; 

• O grau de coordenação horizontal, isto é, a existência ou não de um modelo de 

trabalho coordenado entre os diferentes atores participantes na política influi nos seus 

resultados; 

• O grau de centralização de poder em atores centrais influi nos resultados da política, 

tipicamente atrapalhando-a caso a política possua medidas e influência muito 

distribuídas geograficamente; 

• O grau de politização, isto é, da relação da política com questões eleitorais e 

partidárias, influi no estabelecimento do APA e nos resultados da política; 
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• A maior ou menor homogeneidade, isto é, os tipos de valores, crenças, filiações e 

histórico dos atores envolvidos no APA influenciam nos resultados da política.  

Quanto menor for tal homogeneidade, maiores serão as dificuldades de coordenação 

dentro da política, mas, por outro lado, fica facilitada sua interação com outras 

políticas. 

 Nesse ponto, é importante considerar-se que uma política pública, como já comentado 

anteriormente, não se dá isolada de outras.  Por exemplo, a política educacional está 

relacionada à política de ciência e tecnologia, estando também relacionada à política 

econômica.  Um dos momentos em que a relação entre as políticas públicas aparece é no 

estabelecimento do APA, já que a rede que compõe uma política pode ser mais ou menos 

heterogênea e, por vezes, incluir atores que estão em diferentes instituições, portanto sofrendo 

e exercendo influências de diferentes naturezas.  A abordagem iluminada pela ANT, ao invés 

de encapsular uma política dentro de outra, usando categorias como o contexto, ou o micro e 

o macro, deve se manter fiel aos princípios da teoria e buscar encontrar os mediadores que 

interligam duas ou mais políticas e suas influências.  Nesse ponto, vale recordar a abordagem 

de Law e Callon (1992), exposta na seção 3.1.6 deste capítulo (p. 74), na qual os autores 

mostraram que o sucesso de um determinado projeto dependia não apenas da mobilização de 

atores locais a ele relacionados, mas também da sua articulação com atores globais, de outras 

redes. 

  

 Seguindo-se o ciclo de vida de uma política pública, uma vez estabelecido o seu 

Programa Político-Administrativo e um Arranjo Político-Administrativo responsável pela sua 

operação, a política passa à etapa de Execução, analisada, à luz da perspectiva da ANT, na 

próxima seção. 
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3.3.3.	  Modelo	  Integrado	  de	  Análise	  de	  Políticas	  Públicas	  com	  a	  ANT:	  Execução	  

É na etapa de Execução que se define o sucesso ou o fracasso da política, pois 

compreende o planejamento final e a execução dos atos em si da política pública.  Nela, o 

jogo entre os atores se intensifica, envolvendo não apenas aqueles mobilizados no Arranjo 

Político Administrativo (APA) da política, mas também todos os grupos-alvo e terceiros 

indiretamente afetados, positiva ou negativamente, pela política.  Formalmente, pode ser 

definida como o “conjunto de processos após a elaboração que são dirigidos à realização 

concreta dos objetivos de uma política pública” (KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007) 

Como exposto no Capítulo 2, na modelagem aqui apresentada, esta etapa inclui 

também uma fase de planejamento, de elaboração de planos de ação que serão, enfim, 

executados.  Essa é a razão pela qual são previstos dois conjuntos de produtos distintos: os 

planos de ação e os atos de execução em si.  À luz da ANT, estes produtos, que serão objeto 

de análise adiante, devem ser tratados como novos mediadores, que traduzem determinados 

pontos de vista nos atores diversos que compõem a arena da política pública. 

No contexto já discutido anteriormente, os primeiros estudos ligados à implementação 

de políticas públicas eram de natureza mais legalista, estando mais preocupados meramente 

com a verificação de se as leis estavam sendo cumpridas, na época em que ainda prevalecia a 

dicotomia entre política e administração (MOTTA, 1979; KNOEPFEL, LARRUE et al., 

2007).  Os estudos mais recentes passaram a ser influenciados por uma visão menos top-down 

e mais bottom-up, preocupando-se em investigar a dinâmica dos atores, o jogo de atores 

envolvido na implementação, bem como as interferências de outras variáveis e políticas no 

processo.  Nas palavras de Knoepfel, Larrue et al. (2007), os atores envolvidos na arena da 

política pública passam a ser vistos como um processo competitivo, que não apenas se dá em 

torno da obtenção e alocação dos recursos destinados à política, mas também da “distribuição 

real de poder que define e redefine as regras do jogo em curso” (p. 195).  A abordagem da 
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ANT, adotando a perspectiva de redes, horizontal, parte da ação dos indivíduos para se 

reconstruir o social, sendo uma abordagem no extremo do bottom-up. 

Nos termos da ANT, a etapa de execução é aquela na qual o processo de tradução a 

que se refere a teoria se intensifica.  Novos atores são envolvidos, já que agora a política sai 

da esfera da programação, da elaboração, do planejamento e chega a atos concretos.  E os 

atores, públicos ou privados, disputam a posição de protagonista na rede de associações que 

se desenvolve em torno da política pública, a fim de traduzirem seus interesses para os 

demais.  Os produtos das etapas anteriores da política, isto é, a Definição do Problema, o 

Programa Político Administrativo e o Arranjo Político Administrativo, já trazem inscrições de 

traduções anteriores, influenciando nas negociações que ocorrem durante a etapa de 

Execução.  Outros mediadores também podem surgir, tanto em virtude de novos 

acontecimentos locais, diretamente ligados à política, quanto devido a ocorrências não locais, 

mas que se relacionem com a política. 

Os Planos de Ação (PA) são o conjunto de decisões de planejamento tidas como 

necessárias para anteceder as ações concretas da política.  Tipicamente, os PPAs não são 

detalhados o bastante, ou não possuem tanto conteúdo local, sendo necessária a criação de 

PAs que dêem mais concretude e especificidade às normas estipuladas no PPA.  Caso o PPA 

seja mais genérico, abstrato, maior é a importância dos PAs.  Em muitos casos, os PAs não 

são públicos, ficam restritos à administração pública, embora Knoepfel, Larrue et al. (2007) 

observem que há uma tendência a torná-los mais públicos, visto que há uma crescente 

complexidade nos Arranjos Político Administrativos das políticas públicas atuais.  Quanto 

mais genérico e abstrato for o PPA, maior é a relevância da tradução envolvida no 

estabelecimento dos Planos de Ação, aumentando a sua importância para o resultado final da 

política pública. 
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Tipicamente, os Planos de Ação definem prioridades e são o momento de se fazer 

escolhas ligadas ao diferente custo-benefício de determinadas ações concretas.  Em geral, 

busca-se ações de baixo custo, isto é, fáceis de serem executadas, de baixo risco, e de alto 

impacto, para facilitar a implementação da política.  Em casos de PPAs que não definam 

concretamente como uma política pública será acompanhada, tende a ser ainda mais relevante 

a formulação de um PA, para que se facilite o posterior acompanhamento da política.  Nessa 

linha, em alguns casos, o PA se dá com a criação de um contrato que envolve partes 

envolvidas em determinados aspectos de uma política, norteando as ações concretas que se 

seguirão (KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007).  E um contrato pode ser visto como um 

mediador, que traz inscrito um ponto de vista negociado e que deverá seguido pelas partes 

dele signatárias, sendo uma representação de uma tradução e, ao mesmo tempo, um mediador 

para ações futuras. 

A Tabela 5, a seguir, sintetiza dimensões de análise dos PAs e sua relação com a 

abordagem da Teoria do Ator-Rede (ANT): 

Tabela 5: Planos de Ação e sua relação com a ANT 

Dimensões de Análise Relação com a ANT 
Explícitos ou Implícitos 
 

Planos de Ação explícitos geram inscrições que 
os fortalecem como mediadores, aumentando a 
chance de se concretizarem. 

Mais ou menos abertos ao 
debate 
 

O Plano de Ação pode ser mais ou menos aberto à 
participação de novos atores, o que pode 
dificultar ou facilitar a convergência, a 
estabilização da tradução envolvida na política. 

Mais ou menos 
discriminatórios na definição 
de prioridades 
 

Quanto maior a capacidade dos atores 
protagonistas de traduzirem seus interesses, mais 
discriminatórias devem ser as ações previstas no 
Plano de Ação. 

Maior ou menor impacto no 
APA, redefinindo papéis 
antes estabelecidos 

Dependendo da influência dos novos atores 
envolvidos, o Arranjo Político Administrativo  
poderá ter modificações pequenas ou maiores, 
caso em que as inscrições das etapas anteriores da 
política ficam enfraquecidas. 

Aloca recursos de forma mais 
ou menos clara 

A efetiva alocação de recursos também diminui a 
precariedade da tradução, favorecendo a execução 
do Plano de Ação. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Knoepfel, Larrue et al. (2007) 
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Ainda que os Planos de Ação não sejam explícitos ou discutidos, ou seja, que eles não 

transpareçam na análise da política pública, toda política pública possui atos, ações que 

correspondem à sua execução.  Dependendo do modo de intervenção, os atos podem ser 

decisões, entregas de fundos, coleta de fundos mediante tributos, prestação direta de bens e 

serviços,  contratação de bens e serviços, entre outros.   

De acordo com Knoepfel, Larrue et al. (2007), os Atos podem ser analisados em seis 

dimensões distintas: 

• Comparação com o Plano de Ação e com o Programa Político Administrativo, 

isto é, verificando-se o quanto do PA e do PAP são, de fato, executados; 

• Grau de conteúdo institucional, isto é, o quanto os Atos controlam e 

influenciam nas relações entre os atores que compõem a rede da política 

pública; 

• Grau de formalização dos Atos, ou o quanto eles são públicos e registrados; 

• Caráter intermediário ou final dos Atos, isto é, se já atendem aos objetivos 

finais da política, ou se são Atos preparatórios, que ainda serão sucedidos por 

outros Atos mais ligados a tais objetivos; 

• Coerência, isto é, se os diversos Atos da Execução da política pública são 

coerentes, se reforçam mutuamente, ou se há carência neste sentido; 

• Grau de coordenação dos Atos da Execução de uma política com os Atos de 

outras políticas. 

Aplicando-se a abordagem da ANT à análise dos Atos de Execução, pode-se buscar 

uma correspondência entre os Atos e a definição de ação presente na ANT.  Os Atos são o 

que efetivamente cria os elos, estabelece as relações que compõem o tecido social, que liga os 

diferentes atores que estão influenciados pelas medidas concretas da política pública.  Nessa 

sua qualificação como ação, como recomenda Latour (2005) e já discutido anteriormente 
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neste capítulo, deve ser possível à análise a identificação dos efeitos do Ato, ou seja, do seu 

produto, sua figuração, oposições a ele manifestadas por atores diversos e uma teoria 

reflexiva que os justifique.  Traçando tais elementos, a análise de políticas públicas será capaz 

de reconstruir o social em torno das medidas concretas da política pública, permitindo-se 

entendê-la de modo mais aprofundado. 

Com a ressalva de que, para efeitos da ANT, a formação de grupos é sempre dinâmica 

e não se parte de categorias pré-concebidas, é possível se ter uma visão panorâmica a respeito 

das diversas relações entre os grupos típicos de atores identificados por Knoepfel, Larrue et 

al. (2007) durante a etapa de Execução, conforme descrito na Tabela 6. 

Tabela 6: Tipos de relações sociais e suas características 
Tipo de Relação Social Característica 
Rivalidade interna entre 
atores da administração 
pública 

Dependendo da heterogeneidade, diversidade e 
precariedade da tradução, poderá haver uma maior 
ou menor rivalidade. 

Relação entre atores da 
administração pública e o 
grupo-alvo 

É o relacionamento mais típico e mais 
tradicionalmente estudado, já que captura a relação 
entre as autoridades e os grupos nos quais a política 
pretende intervir alterando seu comportamento.  

Rivalidade interna entre os 
atores do grupo-alvo 

Dependendo da precariedade da tradução, pode 
haver uma rivalidade maior ou menor, 
influenciando nas relações desse grupo com os 
demais. 

Relação entre atores do 
grupo-alvo e o grupo 
beneficiário 

Geralmente conflituosa, trata-se da relação entre os 
atores em tese mais prejudicados pela política, os 
grupos-alvo, e os atores por ela beneficiados. 

Rivalidade interna entre 
atores do grupo beneficiário 

Os atores beneficiários também podem apresentar 
uma tradução mais ou menos precária, o que 
também impacta nos resultados da política.  

Relação entre terceiros 
prejudicados e os grupos-alvo 

Essas relações podem reforçar, formar uma 
coalizão de atores prejudicados pela política, que a 
ela resistem. 

Relação entre terceiros 
beneficiados e o grupo 
beneficiário 

Essas relações podem reforçar os interesses do 
grupo beneficiário. 

Relação entre terceiros 
beneficiados e terceiros 
prejudicados e as autoridades 
públicas 

Podem reforçar benefícios ou mitigar resistências 
em relação à política, facilitando a sua 
implementação. 

Relação com atores de outras 
arenas de políticas públicas 

Podem enfraquecer ou reforçar as traduções em 
meio à política pública, dificultando ou facilitando 
a sua implementação. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de Knoepfel, Larrue et al. (2007) 

 

Após a etapa da Execução da política pública, resta a derradeira etapa, de Avaliação, 

na qual os resultados alcançados pela política são apreciados e a sua própria continuidade ou 

redefinição deve ser avaliada sistematicamente.  Tal etapa é discutida, à luz da ANT, na 

próxima seção. 

3.3.4.	  Modelo	  Integrado	  de	  Análise	  de	  Políticas	  Públicas	  com	  a	  ANT:	  Avaliação	  

 Após a análise das origens e incorporação à agenda de uma política pública, sua 

elaboração e execução, há a necessidade de se avaliá-la, para que se possa corrigir seus rumos 

e observar se os problemas que a fizeram surgir foram mitigados e se as hipóteses de 

causalidade para resolvê-los estavam corretas ou não.  Nesta seção, serão discutidos conceitos 

e critérios de avaliação, bem como o papel dos atores e as mobilizações ocorridas nesta etapa 

do ciclo de vida da política pública. 

 Wollmann (2008) analisou a questão da avaliação de políticas públicas ao longo do 

tempo, argumentando que houve uma breve onda inicial, da metade da década de 1960, nos 

Estados Unidos, até o início da década de 1970, na qual a idéia da avaliação sistemática foi 

concebida e passou a fazer parte do ciclo de políticas públicas.  Para o autor, entretanto, após 

a recessão causada pela crise do petróleo, as avaliações passaram a ser menos interessadas no 

desenvolvimento das políticas e de como aprimorá-las, para serem mais direcionadas a 

análises de custos e, em geral, associadas ao término das políticas.  Uma terceira onda estaria 

ocorrendo a partir da virada do milênio, voltando as avaliações a terem um papel mais 

apreciativo e qualitativo, de feedback para as políticas, o que o autor afirma ter origens no 

movimento do New Public Management. 

 Os Estados Unidos são o país que liderou e ainda lideram na utilização de práticas de 

avaliação em políticas públicas, segundo Wollmann (2008) por uma razão cultural.  Citando 
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estudo de Furobo e Sandahl (2002), o autor menciona que os países líderes na prática de 

avaliação de políticas públicas são, além dos Estados Unidos, Suécia, Noruega, Reino Unido, 

Alemanha, Dinamarca e Finlândia, o que deixa os países latinos em um segundo plano.  Em 

relação ao Brasil, Costa e Castanhar (2003) enfatizam que não há, na administração pública 

brasileira, a preocupação de avaliar programas públicos, o que é corroborado pela visão de 

Faria (2005), que classifica como incipiente a prática da avaliação.  Nos dois trabalhos, 

entretanto, reconhece-se que, a partir da pressão orçamentária que viveu o Estado brasileiro, 

tal cultura vem se desenvolvendo nos anos mais recentes.  A avaliação de políticas públicas 

pode assumir diferentes conotações e responder a diferentes interesses e, conforme enfatiza 

Faria (2005) e a discussão a seguir esclarecerá, também são uma questão política, não sendo 

meramente algo puramente técnico ou gerencial. 

 Se os atos de execução são o principal produto final daquela etapa, em última análise, 

em relação ao problema ao qual a política pública se propõe resolver, o que interessa são seus 

impactos e conseqüências e não tais atos em si.  Knoepfel, Larrue et al. (2007) denominam de 

impactos os efeitos ocorridos, a partir dos atos, em relação aos grupos-alvo, isto é, aos atores 

dos quais se esperaria mudança de comportamento para a solução da problemática da política.  

E denominam de conseqüências os efeitos em relação ao grupo dos beneficiários da política.  

A análise de impactos e conseqüências é o primeiro passo da avaliação de uma política e se 

trata, principalmente, de uma análise de comparação de custos (impactos) com benefícios 

(conseqüências). 

 Em tal análise, a abordagem da ANT pode ser proveitosa para o analista por 

recomendar que se estabeleça um contínuo de causalidade, sem saltos (LATOUR, 2005), 

entre os diferentes atores e ações.  Assim, a ANT contribui para que não apenas se identifique 

comportamentos alterados e impactos dos atos da política, mas, também, para que se consiga 

trilhar as associações que fazem a causalidade entre Ato e impacto.  Considerando que 
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inúmeros fatores podem influenciar no comportamento dos atores e que podem não ter 

qualquer relação com a política, essa contribuição à análise da política pode ser crucial.  Além 

disso, a abordagem da ANT permite a investigação de se há ou não, na prática, o contínuo de 

causalidade esperado na política, isto é, desde a Definição do Problema, passando pelo 

Programa Político Administrativo, pelo Arranjo Político Administrativo, pelos Planos de 

Ação, até a mudança de comportamento em determinados grupos de atores. 

 A relação entre as autoridades públicas e os grupos-alvo, que, tipicamente, é a que dá 

origem aos impactos da política pública, é complexa.  Eventualmente, a política pública e 

seus atos de execução podem não ter impactos observáveis, seja pela resistência ou falta de 

cooperação dos atores, ou, nos termos da ANT, por uma cooperação inesperada e tradução da 

vontade dos grupos-alvo nas autoridades públicas, ao contrário do que seria normalmente 

esperado.  Dependendo do processo de tradução envolvido, os impactos também podem ser 

de maior ou menor abrangência, permanência e profundidade. 

 Um mesmo Ato de execução pode causar impactos diversos em diferentes atores que 

façam parte dos grupos-alvo, dependendo da capacidade de negociação própria de cada um.  

Como o conceito de grupos-alvo abrange todos os atores, públicos e privados, que deveriam 

modificar seus comportamentos, dentro da hipótese de causalidade da política, não é 

improvável que os impactos se dêem de forma diferenciada ou incoerente, o que deve ser 

merecedor de análise (KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007). 

 Analogamente, um mesmo grupo-alvo pode estar sendo impactado por diferentes 

Atos, eventualmente havendo incoerência entre esses impactos.  Evidentemente, quanto maior 

for essa incoerência, maiores as dificuldades da política de produzir os resultados esperados, 

já que os impactos tendem a ser mais desencontrados (KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007).  

A abordagem da ANT, ao estimular que se investigue os diversos conduítes que unem os 
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diferentes atores, leva, naturalmente, a um tipo de análise capaz de considerar 

simultaneamente múltiplos impactos. 

 A avaliação das conseqüências dos atos de execução da política pública, isto é, os 

efeitos de tais atos entre os beneficiários finais da política, é uma questão relevante na sua 

avaliação, pois é o momento de se compreender e avaliar os benefícios gerados pela política 

pública posta em prática.  Mais uma vez, há complexidade e dificuldade na obtenção clara das 

relações de causalidade, com o que a ANT pode colaborar, analogamente ao comentado 

acima para o caso dos impactos.  Mais uma vez, uma eventual melhora de situação em um 

grupo beneficiado pela política pode ter se dado por outros fatores, exógenos à política 

(KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007), razão pela qual a busca pelas relações de causalidade 

contínuas que caracteriza a abordagem da ANT pode ser valiosa.   

 A avaliação das conseqüências da política tem relação com o conceito de efetividade, 

pois verifica-se se os efeitos desejados estabelecidos no Programa Político Administrativo 

(PPA) e nos Planos de Ação (PA) ocorreram ou não.  Como freqüentemente o PPA e mesmo 

os PAs são pouco claros, pouco explícitos, com escassa menção de metas e indicadores 

precisos, essa análise de efetividade é, muitas vezes, limitada e passível de questionamentos 

(KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007). 

 O mesmo fenômeno também ocorre nas análises de eficiência, que buscam comparar 

os custos com os benefícios alcançados por uma determinada política.  Análises de custo-

benefício absolutas são muito difíceis de se realizar (KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007).  

Mais fáceis são as análises de natureza relativista, em que se compare a situação antes e 

depois, buscando-se diferenças relativas.  Nesse caso, para se ter mais certeza das relações de 

causalidade, a perspectiva da ANT pode ser relevante. 

 Uma política pública também pode ser avaliada quanto à sua relevância.  Por esse 

critério, ao invés de se olhar para o impacto e as conseqüências da política, olha-se em direção 
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ao problema que a motivou, observando-se o quanto o Programa Político Administrativo e os 

Planos de Ação definidos no âmbito da política têm relevância para lidar com a demanda que 

motivou a sua existência.  Como a política é definida, planejada, implementada, gerida e até 

avaliada em um processo que envolve vários atores, influências, negociações, é possível que 

as mobilizações e traduções levem a um Programa Político Administrativo e a Planos de Ação 

distantes dos objetivos originais da política, do problema que a motivou, razão pela qual fazer 

essa avaliação é interessante, dependendo dos interesses de quem avalia a política 

(KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007). 

 Assim como ocorre em outras etapas do ciclo da política pública, o processo avaliativo 

também pode ser mais ou menos institucionalizado, em alguns casos nem mesmo existindo 

formalmente e, em outros, sendo definido claramente com normas, prazos e responsabilidades 

(KNOEPFEL, LARRUE et al., 2007).  Independentemente do grau de institucionalização, 

afirmativas avaliativas e seus indicadores formam o sexto e último produto do Modelo 

Integrado de Análise de Políticas Públicas, podendo assumir diversas características gerais, 

conforme a tabela que se segue. 

Tabela 6: Características de Afirmativas Avaliativas de Políticas Públicas 

Característica Descrição da características 
Objetivo Afirmativas avaliativas podem avaliar o impacto, a 

efetividade, a eficiência ou a relevância da política. 
Natureza das afirmativas 
de avaliação 

Afirmativas avaliativas podem ser de natureza mais 
científica ou mais política e ideológicas, sem a 
preocupação de se estabelecer causalidade 
objetivamente. 

Prospectivas ou 
retrospectivas 

Podem ser mais orientadas ao aprendizado e à projeção 
do futuro da política (prospectivas) ou à sua análise e  
auditoria. 

Ex-ante, concomitante ou 
ex-post 

Podem ser feitas antes da execução  da política (foco na 
sua coerência legal), concomitante (foco em 
monitoramento) ou ex-post (foco nos impactos e 
conseqüências da política). 

Parciais ou globais Podem se ater a apenas um aspecto ou uma etapa da 
política, ou serem mais amplas, abrangendo todos os 
aspectos e etapas. 

Formais ou informais Afirmativas avaliativas podem ser formais, até previstas 
em leis, com grande peso, ou informais, extra-oficiais. 
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Substantivas ou 
institucionais 

Podem versar mais sobre questões substantivas da política 
do que sobre as questões institucionais. 

Fonte: Adaptado de Knoepfel, Larrue et al. (2007) 

 

 O que determinará, em última instância, que dimensões serão mais enfatizadas ou que 

características prevalecerão no processo avaliativo de uma política pública é a dinâmica entre 

os atores envolvidos, é a tradução que prevalecer durante as etapas de avaliação.  Caso haja 

previsão de certos tipos de avaliação em normas legais, essas inscrições também influenciarão 

as escolhas sobre os tipos de avaliação a serem preferidos.  Por outro lado, interesses 

específicos de determinados atores também motivam as avaliações, podendo haver avaliações 

independentes. 

 Autores como Faria (2005), Knoepfel, Larrue et al. (2007) e Wollmann (2008) 

reconhecem que as avaliações de políticas públicas fazem parte do jogo político, da interação 

entre atores para conseguir traduzir seus interesses.  A Tabela 7, a seguir, traz cinco dessas 

razões, já enriquecidas pela abordagem da ANT. 

Tabela 7: Razões para avaliação à luz da ANT 

Razão Influência na tradução 
Criar vantagem em 
relação à informação 

Avaliações que só forem do conhecimento de certos atores 
podem ser utilizadas como instrumentos de negociação por 
parte desses atores, facilitando sua atuação como 
protagonistas no processo de tradução dos seus interesses na 
política pública. 

Fortalecer uma 
posição estratégica 

Avaliações podem criar fatos científicos, formar a opinião, 
facilitando interessamento, envolvimento e mobilização de 
atores em torno de determinadas posições estratégicas. 

Descoberta da 
verdade; Melhoria 
gerencial 

Apesar de serem supostamente neutras e voltadas ao interesse 
científico ou de monitoração das atividades do Estado, 
influenciam os atores envolvidos na política e podem facilitar 
a tradução de valores e preferências políticas, já que todo 
relatório de pesquisa, potencialmente, se torna um mediador, 
um ator no processo político. 

Formação de 
coalizões em 
comissões de estudo 

O processo de construção de avaliações leva ao surgimento 
de comunidades de pesquisa e consultoria em torno da 
temática da política e a sua permanência passa a ser uma 
razão de ser das avaliações. 

Procrastinação do 
desenrolar da política 

Avaliações podem ser contratadas para se ganhar tempo, para 
se provocar atrasos e consumir tempo, evitando-se que uma 
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determinada tradução ocorra mais rapidamente do que 
poderia. 

Fonte: Faria (2005), Knoepfel, Larrue et al. (2007) e Wollmann (2008) 

 A tabela mostra que as avaliações, quando não são mera desculpa para se atrasar o 

processo de tradução, ou para se manter uma coalizão de pesquisadores e consultores, são um 

processo pelo qual se estabelece novos mediadores, se cria novos fatos científicos, se obtém 

vantagens para se fazer prevalecer certos pontos de vista em meio à dinâmica de atores de 

uma política.  Até mesmo no jogo político-partidário as avaliações são utilizadas, geralmente 

com extrapolação das conclusões dos estudos para além da sua validade, com interpretações 

de generalidade (YIN, 2003) que ultrapassam as possíveis no terreno científico (KNOEPFEL, 

LARRUE et al., 2007). 

3.3.5.	  Síntese	  da	  discussão	  do	  Modelo	  Integrado	  de	  Análise	  de	  Políticas	  Públicas	  
com	  a	  ANT	  

 No decorrer deste capítulo, foi apresentada a Teoria do Ator-Rede (ANT) e foi 

construída a articulação de tal teoria com o modelo de análise de políticas públicas proposto 

no Capítulo 2, de forma a aprofundá-lo e estendê-lo.  O que se pretendeu foi desenvolver uma 

modelagem capaz de apoiar a descrição, o entendimento e a explicação do processo de 

desenvolvimento de políticas públicas, formando-se uma visão que incorpora, às mais 

clássicas categorias de análise da teoria de políticas públicas, uma nova perspectiva 

diferenciada a respeito de como se dão as relações sociais. 

 De modo a reforçar o entendimento a respeito da contribuição da articulação da ANT 

com o modelo de estágios de políticas públicas, elaborada neste Capítulo, são apresentadas 

abaixo as principais contribuições da perspectiva da ANT ao modelo de estágios: 

• Visão da etapa de incorporação à agenda como um processo de tradução, em que há 

problematização, interessamento, envolvimento e mobilização até se formar uma rede 

social que dá a configuração inicial da política pública, fornecendo uma nova maneira 

de se explicar o processo de incorporação à agenda de uma política pública; 
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• Visão da política como um processo de sucessivas traduções, com precariedade e 

dinâmica permanente, o que lida com a questão da não linearidade entre os estágios da 

política pública e aproxima da realidade o modelo de análise; 

• Consideração dos produtos da política pública como inscrições de traduções 

anteriores, que se tornam mediadores capazes de diminuir a precariedade de tais 

traduções, a partir do papel ativo que passam a ter em etapas seguintes da política 

pública; 

• Preocupação permanente com a criação de conexões causais contínuas entre os atores 

e mediadores que interagem em meio à política pública, permitindo-se lidar com a 

crítica de que o modelo de estágios não basta para dar explicações causais para o ciclo 

de vida da política pública; 

• Possibilidade de se incorporar à análise, como atores, de outras entidades, como os 

próprios produtos da política, objetos a ela relacionados, ou impactos e conseqüências 

gerados pela política, permitindo abordagem aprofundada das causalidades envolvidas 

no processo político; 

• Possibilidade de se tratar de forma direta as relações da política pública com outras 

redes de atores e políticas, buscando-se as relações diretas de causalidade que os 

interliga. 

 No próximo capítulo, dedicado à metodologia, a contribuição da ANT para a pesquisa 

ficará ainda mais evidente, já que ela não se dá apenas no plano do estabelecimento de uma 

teoria sobre a sociedade, mas, também, no plano do desenho das pesquisas de uma forma 

compatível com o paradigma proposto por aquela teoria. 
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Capítulo	  4	  –	  Metodologia	  

 Conforme já assentado desde o Capítulo 1 – Introdução, a pesquisa não buscou a 

construção de modelos estatísticos ou quantitativos para as análises a que se propôs.  Trata-se 

de pesquisa de cunho qualitativo e que busca confiabilidade e rigor científico.  Como ensina 

Vieira (2004, p. 18), a pesquisa qualitativa tem uma “dimensão subjetiva maior”, mas isso não 

implica na ausência de procedimentos científicos.  A definição explícita dos objetivos da 

pesquisa, dos conceitos empregues e dos procedimentos de pesquisa, “garantem à pesquisa 

qualitativa uma certa ‘objetivação’ do fenômeno estudado, permitindo, até mesmo, 

replicação” (VIEIRA, 2004, p. 18). 

 O objetivo deste capítulo é, pois, oferecer esta amarração, expondo os contornos 

metodológicos da pesquisa, permitindo que se compreenda como ela foi realizada, conceitos e 

métodos empregues, bem como as limitações de tais métodos.  Inicialmente, será discutida a 

influência do paradigma da Teoria do Ator-Rede na metodologia da pesquisa, para, em 

seguida, completar-se o desenho da pesquisa com a perspectiva de estudos de caso.  A terceira 

seção do capítulo é destinada a discutir a operacionalização da pesquisa, restando à seção 

final do capítulo comentários em relação às limitações do método e da operacionalização da 

pesquisa empregues. 

4.1.	  O	  paradigma	  da	  Teoria	  do	  Ator-Rede	  e	  a	  metodologia	  

 Como já discutido no Capítulo 3 desta pesquisa, a Teoria do Ator-Rede surgiu a partir 

de estudos de sociologia da ciência e das dificuldades de, com os paradigmas então existentes 

na ciência social, explicar socialmente a prática científica (LAW, 1992; LATOUR, 2005).  E 

aquilo que era, inicialmente, apenas uma maneira de descrever a prática científica, terminou 

por desenvolver-se em um novo paradigma científico, no sentido de Kuhn (1992), 
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determinando uma nova posição epistemológica,22 com impactos que vão além do 

desenvolvimento de um método. 

 Burrel e Morgan (1979), em importante trabalho de organização e compreensão da 

prática das ciências sociais, organizaram um esquema que dividiu os paradigmas da análise 

social e organizacional em quatro grandes grupos, a partir de dois eixos: o da subjetividade-

objetividade e o da regulação-mudança radical.  No trabalho, vários dos paradigmas das 

ciências sociais, como o funcionalismo, a teoria dos sistemas, a teoria crítica, a 

fenomenologia, dentre outros, foram enquadrados.  A abordagem da ANT não se encaixaria 

naqueles eixos, pois ultrapassa a dicotomia subjetividade-objetividade (PECI, 2004), 

criticando tanto um extremo quanto o outro e propondo que a realidade é, ao mesmo tempo, 

tanto fabricada quanto real.  É um paradigma próprio, complexo, contraditório e que vem 

sendo utilizado de diversas maneiras, em diversas áreas de estudo (LAW, 1999).  

 A discussão da classificação da abordagem da ANT em um ou outro eixo 

epistemológico, ou a sua qualificação como um paradigma científico não parece a seus 

criadores tão importante quanto tentar compreendê-la completamente, na sua complexidade.  

John Law, um dos seus principais autores, defende que a abordagem ainda é viva, instável, 

precária, e que pretendê-la fixa, permanente, definitiva, perfeitamente reproduzível e redutível 

a classificações seria um erro que o autor associa a teorias mortas (LAW, 1999).  Embora 

sendo modesto e rejeitando, ao menos a princípio, o lado paradigmático da teoria, Latour 

                                                

22 A ANT sofre diversas influências.  Latour (2005) afirma que as suas origens estão na sociologia de Gabriel Tarde, que, ainda no século 

XIX, já era favorável ao estudo detalhado das relações para se entender a sociedade.  John Law (1999) considera a ANT uma aplicação da 

semiótica, chegando a defini-la como a “semiótica dos materiais” (IBID, p. 4), por estender a todos os materiais o insight da semiótica de que 

as entidades são produzidas por relacionamentos.  Latour (1999) reconhece a influência da etnometodologia de Garfinkel, pela ênfase que a 

ANT dá ao aprendizado a partir dos atores, assim como ao conceito filosófico de rizoma, de Deleuze e Guattari, muito similar à idéia de rede 

desenvolvida na ANT.  Apesar de todas essas influências anteriores, a ANT as organizou de uma forma única, criando uma teoria e 

vocabulário próprios, que vêm se desenvolvendo apenas recentemente, formando uma nova posição e gerando uma série de novas pesquisas 

em diferentes áreas. 
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(1999) afirma que apesar dele, John Law e outros estarem aterrorizados com o monstro que 

criaram, não há alternativa senão evitar que se desenvolva um credo e sim, estimular o 

desenvolvimento e o entendimento adequado da teoria: 

“(...) você não pode fazer com idéias o que fazem os fabricantes de carros mal 

concebidos: você não pode fazer um recall (...) e um retrofit (...).  Uma vez lançado 

este não planejado (...) experimento em filosofia coletiva, não há como retroceder e 

ser novamente modesto.  A única solução é fazer o que Victor Frankstein não fez, isto 

é, não abandonar a criatura à sua própria sorte e continuar até o fim desenvolvendo seu 

estranho potencial” (LATOUR, 1999, p. 24). 

  

 Precisamente a esse papel, o de continuar desenvolvendo a teoria, foi a que se dedicou 

Latour, na sua obra Reassembling the Social (LATOUR, 2005).  Na introdução daquele 

trabalho, o autor qualificou a ANT como “um novo ramo da teoria social” (p. 5) e a separou 

da sociologia tradicional, denominando-a como a sociologia das associações.  Ao longo do 

texto, tanto o autor estabeleceu quais seriam as principais premissas da teoria, que batizou de 

incertezas, quanto discutiu como proceder para pesquisá-las.   

 Na presente pesquisa, a primeira parte já foi apresentada no Capítulo 3, tendo em vista 

o interesse em conectá-la com a abordagem da teoria de políticas públicas.  Nesta seção, será 

apresentado o lado metodológico presente na ANT. 

 As definições do que seja uma teoria e o que seja um método não são isentas de 

discussão.  Para Vergara (2005), teoria e método são interdependentes, “ambos buscam 

realizar o objetivo da pesquisa, seja ele descrever, explicar, descobrir, compreender, predizer 

determinado fenômeno.  A teoria pode gerar e dar forma ao método e o contrário também é 

verdadeiro” (p. 9).  É o que acontece com a ANT: tanto ela é uma abordagem que fornece  

pressupostos teóricos sobre os fenômenos para os quais está voltada a estudar, quanto também 
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inspira condutas metodológicas para que tais pressupostos possam ser alimentados, possam 

ser seguidos.  Seguindo-se a abordagem de Latour, as suas cinco incertezas e suas categorias 

associadas são os pressupostos da ANT para explicar e remontar o social.  Para seguir a teoria 

e efetivamente conseguir remontá-lo à maneira da ANT, é preciso se discutir o método, o 

caminho a ser percorrido. 

   A abordagem da Teoria do Ator-Rede já traz no nome um oxímoro, que é a 

expressão “ator-rede”, que aponta para a tradicional contradição entre agência e estrutura, 

entre o micro e o macro.  E, como já discutido no capítulo 3 desta pesquisa, a ANT rejeita 

tanto uma visão quanto a outra, lidando com a contradição tradicional da ciência social sem 

resolvê-la, mas propondo que o social não é nem estrutura nem ação, mas sim o movimento, 

as relações, as conexões entre atores que levam a ações traduzidas (LATOUR, 1999).23  Essas 

conexões, ao contrário do que a metáfora de redes poderia sugerir, não são meros transportes, 

enlaces neutros entre os atores, como os links da Internet.  Ao contrário, são tais que 

medeiam, modificam, interferem nos atores, levando-os a tomar determinadas ações.  O 

objetivo da ANT é perseguir esse movimento, essas conexões e seus atores e, com isso, 

remontar o social.   

 Um social que não é apenas uma soma de indivíduos ou de ações determinadas 

localmente, mas que, ao mesmo tempo, também não é um só corpo, um só material, ou um 

conjunto de ações determinadas estruturalmente.  Pelas premissas da ANT, explicar o ator, o 

micro, ou a rede, o macro, isoladamente, é impossível.  Ambos são o “reflexo de um terceiro 

                                                

23 Ao analisar as estratégias de gestão de administradores públicos bem sucedidos, Cavalcanti (2005) sugeriu o conceito de equalização, para 

também superar a dicotomia entre ação e estrutura.  A equalização representa a mediação, por parte do administrador público bem sucedido, 

entre estruturas e pessoas, entre limitações impostas pela burocracia e a inexorabilidade de mudanças.  Ao mesmo tempo em que é 

influenciada pela estrutura, a ação do gerente equalizador também a molda, “através da ação social cotidiana, construtora e reconstrutora de 

novas ‘estruturas’ latentes” (p. 233). 
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fenômeno” (LATOUR, 2005, p. 171), que é o movimento, a coreografia, a dinâmica que a 

ANT busca investigar. 

 Para fazer tal investigação, é importantíssimo que, o tempo todo, o pesquisador se 

atenha a uma visão relativista, relacional, bi-dimensional e não deixe que estruturas ou o 

contexto surjam como categorias de análise, pois, no fundo, eles substituiriam o que se quer 

explicar, impediriam justamente a investigação do que se quer investigar, que é como se dão 

as associações, os laços que compõem o social.  O caminho, o método, é investigar a 

interação social, seguir as interações locais e globais e conectá-las, o que Latour sugere ser 

feito por meio de três movimentos: a localização do global, a redistribuição do local e, 

finalmente, a conexão de locais.  Cada um desses movimentos é discutido nas próximas 

seções. 

4.1.1.	  Primeiro	  movimento:	  a	  localização	  do	  global	  

  O primeiro movimento trata de afastar, de desfazer o hábito de se explicar interações 

locais utilizando o contexto ou algo mais global como explicação.   Trata de “estabelecer 

conexões contínuas a partir de um local [global] a outros lugares, tempos e ações que levem 

[atores em] outro local a fazer algo” (LATOUR, 2005, p. 173).  Noutras palavras, trata-se de 

seguir o processo de tradução de forma a deixar clara a longa cadeia que une uma interação de 

um local a outras, sem saltos, descontinuidades, sem permitir que nada fique dentro de nada, 

mas, sim, conectado.  Por exemplo, ao estudar as conexões entre o comando de batalha e o 

front, entre o general e os soldados lutando a guerra, a localização do global consistiria em se 

estabelecer as conexões claras entre um local e outro.  No exemplo, é claro que o comando de 

batalha não contém o front e até é menor que ele, mas, caso esteja funcionando 

adequadamente, isto é, com várias conexões para troca de informações com o front, 

provavelmente tem inúmeras conexões e consegue traduzir-se em inúmeras ações que se dão 

em outros locais.  O centro de comando se torna um palco de ação com o formato de estrela, 
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com diversos conduítes o interligando a outras ações locais.  E, caso não fosse possível se 

estabelecer tais conexões, os desejos do general em seu posto de comando, a interação local 

no posto de comando, não explicaria, não determinaria, nem condicionaria o que se passasse 

no front. 

 Caso se consiga tornar visível a cadeia de atores que une um local a outro, uma 

interação a outra, um ou mais processos de tradução entre diferentes locais, se conseguirá 

desenhar um ator-rede.  Mas isso deve ser feito levando-se em conta o pressuposto, já 

discutido, de que as interações locais são conectadas por atores que provocam transformação 

e não por intermediários neutros e também sem pular etapas, sem pular passos, percorrendo-

se os conduítes que unem dois locais de ação com a paciência de uma formiga, como uma boa 

ant. 

 Um dos princípios para conseguir realizar tal desafio é ouvir os atores, é deixar que 

eles mesmos sejam responsabilizados por estabelecer as conexões, com suas próprias 

categorias.  Ao ouvi-los, antes de cair na tentação de utilizar categorias do tipo “sistema”, 

“traço global”, “estrutura”, “sociedade”, a reação do pesquisador deve ser formular perguntas 

simples, míopes, um pouco desconcertantes, mas que ajudarão a revelar veículos e conexões, 

como : “Em que prédio?  Em que escritório?  Por qual corredor era acessível?  Quem leu tal 

documento?  Como ele foi compilado?” (LATOUR, 2005, p. 183).  Seguindo esse princípio, 

será possível ao pesquisador revelar várias ligações entre diferentes interações. 

 Latour reconhece que colocar as coisas em escala, em um nível micro ou macro, faz 

parte do senso comum.  Por exemplo, é relativamente óbvio se estabelecer que uma empresa é 

maior do que o seu setor de contabilidade, ou que o Brasil é maior que o Rio de Janeiro.  

Assim, também seria natural se propor que uma empresa contextualiza seu departamento de 

contabilidade, ou que um crime ocorrido no Rio de Janeiro é influenciado pelo Brasil.  

Explicações amplas são possíveis de serem formuladas e freqüentemente o são, em editoriais 
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de jornais, discursos políticos, conversas no táxi, ou mesmo em amplos modelos teóricos.  A 

proposta do chamado primeiro movimento, a localização do global, é ir a fundo, é a de 

desvendar como essas conexões existem, estabelecer em detalhes quais são essas conexões 

que vão de uma ação localizada em um lugar ao outro, é rejeitar as explicações amplas de 

todas as naturezas.  A big picture, a visão panorâmica, até pode fazer parte da investigação, 

mas deve ser tratada como todo o resto e posta em xeque por perguntas que levem ao 

estabelecimento concreto das ligações.  Afinal, por que caminhos e veículos, no tempo e no 

espaço, o Brasil influenciou o crime da semana passada ocorrido no Rio de Janeiro?  De que 

maneiras a organização daquela empresa influenciou na sua contabilidade? 

4.1.2.	  Segundo	  movimento:	  a	  redistribuição	  do	  local	  

 O segundo movimento é simétrico em relação ao primeiro.  Se, no primeiro 

movimento, o exercício do pesquisador, através de perguntas e de ouvir a fala dos atores, é o 

de explicitar os conduítes que levam uma ação em um local a interferir em outro, buscando-se 

entender no detalhe o que conecta o global com o local, o desafio do segundo movimento é o 

oposto, é o de se perguntar como o local é gerado.  A reação ao contexto não é o 

interacionismo puro, não é a suposição de que as interações só têm caráter local e são 

desempenhadas por agentes perfeitamente autônomos e racionais.  Em consonância com a 

segunda incerteza, a ação é determinada externamente, mesmo as ações locais.  Nas palavras 

de Latour, “se o global não tem existência concreta até que seus conduítes com o local sejam 

estabelecidos, o local também não.” (LATOUR, 2005, p. 192)  

 O interesse do pesquisador se volta, no segundo movimento, à indagação de como 

uma interação local está sendo gerada, o que a influencia.  A interação local pode estar sendo 

influenciada por eventos distantes no tempo e no espaço, por participantes invisíveis, por 

diversos tipos de materiais diferentes, por atores e objetos que passam de mediadores a 

intermediários e vice-versa.  Tudo isso faz com que nenhum ator, nenhuma ação, seja 
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somente um ponto independente, mas sim, novamente, uma série de conexões, um ator-rede, 

também em forma de estrela, conectado a outros atores, outros locais, outros palcos de ação. 

 As ações, além de serem influenciadas por outras em outros locais, outras épocas, 

também são influenciadas por participantes que nem sempre estão visíveis, por diversos 

materiais diferentes e por atores que interferem com maior ou menor pressão, dependendo do 

momento do tempo.  Assim, uma ação puramente local, face a face, é “implausível” 

(LATOUR, 2005), já que há muito mais influenciando.  O papel do pesquisador é seguir todas 

as interferências, seguindo as trilhas fornecidas por atores, articuladores.  “É daí que vem a 

impressão de se estar framed” (LATOUR, 2005, p. 203). 

 A idéia acima também se estende aos atores humanos.  Cada ator desenvolve a sua 

subjetividade a partir de diferentes influências, decidindo se filiar a uma ou outra idéia 

circulante para, então, compor suas competências, sua subjetividade.  Latour (2005) compara 

o processo ao de um programa de computador que recebe plugins que estendem as suas 

funcionalidades básicas.  Cada ator humano também seria definido da mesma maneira, 

também podendo se filiar a diferentes idéias e clichês circulantes, com o que definiria suas 

habilidades, assumindo também, o ator, a forma estrelada, conectada aos vários plugins 

disponíveis.  Este é o conceito do ator-rede.  “É o que é determinado a agir por uma rede, na 

forma de estrela, com mediadores fluindo para dentro e para fora” (LATOUR, 2005, p. 217)  

Noutras palavras, sempre que se pensa em um ator, deve-se pensar também em uma rede de 

ligações que faz com que ele aja. 

4.1.3.	  Terceiro	  movimento:	  Conexão	  de	  locais	  

 Uma vez tendo se restringido o global a um local pequeno e procurando-se averiguar 

como ele se conecta e influencia, por canais estreitos, em outros lugares (primeiro 

movimento); uma vez tendo se transformado todo local no resultado de ações distantes, de 

outros locais distribuídos no tempo e no espaço (segundo movimento), torna-se, finalmente, 
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possível remontar o social.  As conexões entre sites ficarão em primeiro plano e a sua 

superposição permitirá que se remonte o social, vendo-se o que conecta, o que circula, o que é 

transportado por elas.  Nesse cenário de atores-rede conectados, três questões podem ser 

levantadas: a da natureza das conexões, a do tipo de entidade que circula e a questão do que 

haveria entre os conectores (LATOUR, 2005). 

 A primeira questão, a da natureza das conexões, é uma questão similar à da 

metrologia.  O metro de platina de Genebra, embora seja absolutamente local e esteja lá, em 

local reservado, está conectado a inúmeros outros locais, a diversas outras redes, atores e 

ações nas quais, ainda que indiretamente, interfere na forma.  Seguindo as traduções, as 

estabilizações que os próprios atores fornecem, seguindo-se as inscrições, pode-se descobrir 

de que forma ações estão sendo formatadas, como um ator é levado a fazer algo a partir de 

outros atores (LATOUR, 2005). 

 A segunda questão é o que circula dentro dos conduítes, pelas conexões.  Olhar os 

objetos e as entidades mencionadas pelos atores, de forma disciplinada, sem trocá-las por 

suposições do que seja a realidade, é a melhor forma de descobrir que tipo de mediadores 

estão circulando e conectando diferentes lugares.  São essas entidades que circulam, os 

medidores, que reúnem e montam o coletivo  (LATOUR, 2005). 

 Por fim, há que se considerar o que estaria entre os atores-rede e suas conexões.  Para 

a ANT, o que estaria nesse espaço vazio, que Latour denomina de plasma, seria o 

desconhecido.  Um espaço provavelmente composto por outras conexões, por outros 

mediadores que circulam e interferem nos atores, mas que ainda não foram identificados, 

conhecidos, medidos, estudados.  E esse desconhecido influenciaria, todo o tempo, os atores-

rede e suas conexões conhecidas, embora de forma inesperada, não compreendida (LATOUR, 

2005). 



 116 

4.1.4.	  Síntese	  

 O paradigma da ANT, da sociologia das associações, afirma que o social emerge 

quando se acompanha, se descobre, se mapeia as conexões entre as diferentes ações e o que 

nelas circula.  Perseguindo sistematicamente isso é que se poderia chegar ao que seria o 

coletivo, termo que Latour prefere utilizar, pois, ao contrário do tradicional sociedade, não 

exclui da associação os objetos, nem associações entre humanos e objetos. 

 De certa forma, no segundo movimento, narrado anteriormente, há uma certa 

reconciliação com a ciência social tradicional, na medida em que se busca as conexões que 

formatam as interações locais, como as categorias de análise e modelos tradicionalmente o 

fazem.  A grande diferença é que, no caso da ANT, isso é feito após se ter aplicado à análise 

as suas cinco incertezas teóricas e se ter também executado o primeiro movimento, que reduz 

o global, o contexto, a um local com conexões –que se busca explicitar– como qualquer outro 

e não a algo que, automaticamente, contém outros locais.  Ou seja: respeita-se a ciência social 

tradicional, porém apenas em um segundo momento, aplicando-se prioritariamente as cinco 

incertezas teóricas da ANT. 

 Por outro lado, em relação à sociologia crítica não há conciliação, já que a ANT se 

prende ao princípio de seguir-se os atores, enquanto que a sociologia crítica substitui a fala 

dos atores por uma percepção de dominação que parte do pesquisador, não deles.  Esse ponto 

remete a uma questão importantíssima, que é como fica a ANT diante da necessidade e do 

desejo de se dar à ciência relevância política. 

 Latour (2005) aborda a questão, em primeiro lugar, como já comentado neste texto, 

reconhecendo os méritos e os objetivos da transformação social.  Em segundo lugar, 

argumenta que somente a partir de um entendimento mais claro, mais preciso, mais concreto, 

de quais são as conexões entre os atores, é que se poderia conhecer melhor as estruturas de 

dominação existentes na sociedade para que se pudesse, por fim, modificá-las.  Noutras 
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palavras, só é possível agir contra globalização, aculturação, dominação, se essas estruturas 

circulam as claras, o que é objetivo da ANT.24 

 Uma vez que a ciência, mesmo a mais tradicional e natural, é sempre um 

conhecimento provisório, incompleto (POPPER, 1972), o seu uso político, especialmente ao 

que associa a ciência a um discurso mistificador, é condenável, não apenas por 

potencialmente iludir o público, mas também por prestar um desserviço à prática científica.  

Por outro lado, também se pode dizer que todas as montagens criadas pela ciência são 

politicamente engajadas, já que são fabricadas –no sentido da ANT– por pesquisadores que 

não são isentos e tais pesquisas têm o potencial de se tornarem mediadores em relações 

sociais, conforme assegura a quinta incerteza da teoria da ANT. 

 Para Latour (2005), não há muita diferença entre a ciência natural e a ciência social 

em relação à questão política.  Ambas são montagens incompletas e provisórias a respeito das 

realidades que estudam.  A pequena diferença é que os objetos da ciência natural, que são 

sólidos e concretos, resistem, reclamam, ainda que leve tempo, dos inevitáveis erros que a 

ciência esteja cometendo. Por outro lado, na ciência social, os objetos menos sólidos e 

tangíveis, menos respeitados que os cientistas sociais, têm muito mais dificuldade de 

reclamar, silenciam diante dos erros da ciência. 

 Então, para Latour, a obra da ciência é uma progressiva composição do mundo 

comum, tanto natural quanto social, a partir das questões de conexão a questões de fato, 

seguindo as incertezas e os movimentos aqui determinados.  Essa obra é sempre engajada 

politicamente, já que as conclusões da ciência interferem na prática, conforme lembra a quinta 

                                                

24 Alcadipani e Tureta (2008) escreveram nessa mesma linha, advogando em favor de um diálogo entre a ANT e a chamada escola crítica, 

tanto reiterando os argumentos citados de Latour, quanto também abordando a diversidade de abordagens existentes dentro da sociologia 

crítica.  
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incerteza e é claro caso se observe que a maior parte dos grupos que se formam atualmente se 

apóiam, de alguma maneira, na ciência (LATOUR, 2005). 

 Por fim, uma vez realizados os três movimentos previstos na ANT, uma vez 

remontado o coletivo (social e natural), é possível se pensar em projetos políticos, em como 

se poderia transformar e rearrumar a montagem estabelecida.  (LATOUR, 2005) 

4.2.	  O	  desenho	  da	  pesquisa:	  um	  estudo	  de	  caso	  único	  longitudinal	  

  A pesquisa foi desenhada, em termos da sua estratégia de organização, como um 

estudo de caso único longitudinal (YIN, 2003).  O estudo de caso é único –e não composto– 

pois é estudado um único caso, o da Política Nacional de Informática.  É longitudinal; há o 

interesse de compreender as alterações que ocorrem em tal política ao longo do tempo. 

 De acordo com Yin, a escolha de que estratégia de pesquisa utilizar depende do tipo 

de interesse e situação que cerca uma pesquisa, conforme exibe uma muito citada tabela que o 

autor apresenta na sua obra clássica a respeito de estudos de caso. 

Tabela 8: Estratégias e características de pesquisas 

Estratégia Forma de pergunta 
de pesquisa 

Pesquisa requer 
controle de eventos 
comportamentais 

Há foco em 
eventos 
contemporâneos 

Experimento Como, por que? Sim Sim 
Levantamento Quem, o que, onde, 

quanto? 
Não Sim 

Análise de 
arquivo 

Quem, o que, onde, 
quanto? 

Não Sim/Não 

Pesquisa 
histórica 

Como, por que? Não Não 

Estudo de caso Como, por que? Não Sim 
Fonte: Yin (2003, p.5) 

 Em relação à forma da pergunta de pesquisa, o autor afirma que as perguntas “como” 

e “por que” são mais exploratórias e mais prováveis de conduzir ao uso de estudos de caso 

por serem perguntas que “lidam com a necessidade de se traçar (...) ligações ao longo do 

tempo, ao invés de apenas (apurar) freqüências ou incidências” (YIN, 2003, p. 6).  O objetivo 

maior da presente pesquisa e a forma da sua pergunta caem exatamente em tal situação, 
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havendo maior interesse em desvendar as razões e os meios do desenrolar da trajetória da 

política de informática brasileira do que fazer medições.  Por outro lado, não se trata de um 

experimento, já que a pesquisa não almeja testar comportamentos sob controle.  E, por fim, 

trata-se de uma pesquisa que cuida de um evento contemporâneo, não apenas por ainda estar 

vigendo uma Política Nacional de Informática no país, mas, também, por quase todos os 

informantes referentes às suas primeiras iniciativas ainda estarem vivos e disponíveis para 

entrevistas, vários deles, inclusive, ainda atuando direta ou indiretamente na política. 

 O método de estudo de casos tem muita similaridade com a análise histórica, mas tem 

a seu favor duas possibilidades que a primeira técnica, destinada a tratar de um “passado 

morto” (YIN, 2003, p. 8) não pode ter: a observação direta de eventos e entrevistas com 

pessoas envolvidas nos eventos.  Na presente pesquisa, tanto houve, por parte do autor, a 

observação direta de alguns eventos, como, de modo muito mais relevante, foram conduzidas 

diversas entrevistas com atores deles participantes, em todos os períodos do caso tratado. 

 A estratégia de estudo de casos é especialmente interessante para a análise de uma 

política pública por ser voltada à investigação de “fenômenos contemporâneos, especialmente 

quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes” (YIN, 

2003, p. 13).  No caso de qualquer política pública, está claro que a sua gestão é impregnada 

por inúmeros outros fatores e o desafio de estudar suas relações com outras políticas, conectar 

o macro ao micro, o local e o global é uma das necessidades desta pesquisa, no que a Teoria 

do Ator-Rede, conforme discussão na seção anterior, será utilizada. 

 Na verdade, de acordo com Yin (2003), a estratégia de estudos de caso pode ser 

utilizada para analisar intervenções públicas por vários motivos, ratificando o seu uso para 

esta pesquisa.  Alguns dos motivos apontados pelo autor: “explicar ligações causais que são 

muito complexas para levantamentos ou estratégias experimentais”, “ligar a implementação 

com efeitos”, “descrever a intervenção e o contexto real no qual ela ocorreu”, ou, ainda, para 
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“explorar as situações em que a intervenção não pode ser avaliada de forma clara” (YIN, 

2003, p. 15). 

 Em linha com as preocupações de Vieira (VIEIRA, 2004), para uma boa pesquisa 

qualitativa, Yin sugere, dentro de estudos de caso, como se pode conseguir alcançar os 

requisitos de validade do construto, validade interna, validade externa e confiabilidade.  Esses 

requisitos, que funcionam como o teste de qualidade de uma boa pesquisa, são apresentados, 

na tabela abaixo, já com as táticas que serão empregues nesta pesquisa, merecendo, cada um 

deles, comentários específicos, que se seguem à apresentação da tabela. 

Tabela 9: Requisitos de qualidade e táticas empregues nesta pesquisa 

Teste Tática da pesquisa Fase de uso da tática 
Validade do 
construto 

- Ouvir múltiplos atores e seguir  
inscrições 

- Estabelecimento de cadeia de 
evidências 

- Revisão por parte de informantes 
- Utilização de múltiplas fontes 

- Coleta de dados 
- Coleta de dados 
 
- Relatório de pesquisa 

Validade 
interna 

- Três movimentos da ANT 
- Análise de controvérsias 
- Uso de modelo teórico 

- Análise de dados 
- Análise de dados 
- Análise de dados 

Validade 
externa 

- A partir da conexão da teoria do 
ator-rede com a teoria de políticas 
públicas 

- Desenho da pesquisa 
 

Confiabilidade - Uso de um protocolo de estudo 
- Desenvolvimento de um banco de 

dados do estudo de caso 
- Posicionamento explícito do 

pesquisador 

- Coleta de dados 
- Coleta de dados 
 
- Coleta de dados  

e relatório da pesquisa 
Fonte: Yin (2003), Vieira (2004), Latour (2005) 

 A validade do construto está ligada ao quanto um determinado estudo de caso 

realmente representa o caso sendo estudado, o quanto, no estudo, se conseguiu construir e 

trazer informações corretas a respeito do caso.  Nesta pesquisa, a tática para obtenção de tal 

validade é seguir-se as sugestões básicas da ANT de se ouvir os atores, procurar pelas 

controvérsias e pelas inscrições, como já discutido anteriormente.  A partir da tática anterior, 

procurou-se realizar a construção de uma cadeia clara de evidências, sem saltos, com 

continuidade, conforme recomenda a ANT.  Por fim, versões preliminares do texto e dúvidas 
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de interpretação foram submetidas a alguns informantes, ainda que tal tática tenha tido uso e 

resultados limitados, já que houve pouco retorno realmente construtivo em face do tempo que 

havia disponível.25  Ao longo da pesquisa, fontes da literatura e da imprensa também foram 

procuradas, fornecendo pontos de vista que enriquecer o construto sendo formado. 

 A validade interna está ligada ao poder de explicação causal que o estudo de caso 

atinge.  Para esse requisito de qualidade, a estratégia desta pesquisa é a utilização dos três 

movimentos da ANT discutidos na seção anterior, isto é, a localização do global, a 

redistribuição do local e a conexão dos locais.  Conforme tal discussão, a perspectiva da ANT 

cuida justamente de estabelecer relações causais sem saltos, abrindo-se todas as caixas pretas 

de que se queira lançar mão.  Além disso, a perspectiva da ANT também obriga o pesquisador 

a perseguir as controvérsias, o que faz com que explicações alternativas possam ser 

consideradas naturalmente, sejam elas oriundas da fala de atores ou de inscrições disponíveis 

e examinadas pelo pesquisador.  O uso de modelos lógicos, recomendação de Yin, também 

faz parte da abordagem da ANT, embora ela privilegie a fala dos atores e reserve a utilização 

de tais modelos somente para o momento da recomposição do social.  Na pesquisa, isso foi 

realizado a partir do modelo discutido desenvolvido no Capítulo 3, tanto direcionando a 

primeira abordagem de cada etapa do estudo de caso, quanto a recomposição do social, no 

terceiro movimento. 

 A validade externa está ligada ao quanto a pesquisa pode ser generalizada para além 

do caso em estudo.  Muito embora o caso em estudo já seja, por si só, um caso cuja relevância 

justifica seu estudo, é possível obter-se um nível limitado de generalização a partir dessa 

pesquisa, a partir dos resultados da aplicação do modelo formulado no Capítulo 3.  Tal 

generalização é limitada porque não há, nesta pesquisa, replicação do uso do modelo para 

                                                

25 Apenas três atores entrevistados responderam (Arthur Pereira Nunes, Ivan Costa Marques e Mario Dias Ripper), ajudando a esclarecer 

alguns pontos que lhes foram apresentados. 
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além do caso, entretanto há várias fases dentro do próprio caso, as quais podem ser vistas 

casos incorporados (YIN, 2003), o que pode permitir algum nível de generalização teórica.  

Este ponto será retomado e rediscutido no capítulo de conclusão da pesquisa. 

 A confiabilidade da pesquisa está ligada a questões de ética e transparência, com os 

quais esta pesquisa está totalmente comprometida.  Mais explicitamente, a confiabilidade está 

ligada ao compromisso de que seja possível se seguir os passos do pesquisador, o que pode 

ser alcançado com a criação de um banco de dados de pesquisa, o detalhamento da 

operacionalização da pesquisa e o esclarecimento do posicionamento do pesquisador em 

relação ao tema pesquisado (YIN, 2003; VIEIRA, 2004).  Nesta pesquisa, foi criado um 

banco de dados das entrevistas e documentos colhidos, disponibilizado eletronicamente aos 

interessados.  O protocolo de pesquisa está descrito em boa medida na próxima seção e sendo 

detalhado no Anexo I desta tese.  O posicionamento do pesquisador acerca do tema está 

declarado no Prefácio deste relatório. 

 Por fim, a respeito do desenho da pesquisa, cabe ainda abordar-se a questão de tratar-

se de um estudo de caso único e longitudinal.  O estudo de caso é único pela própria natureza 

da pesquisa e por ser o seu tema, a Política Nacional de Informática, um caso extremo 

suficiente para merecer tal tipo de análise.  A Política Nacional de Informática não apenas 

está ligada a grandes transformações da contemporaneidade, às quais, com freqüência, são 

atribuídos papel estratégico ou estrutural,26 como, também, é uma das únicas políticas de 

interesse setorial que sobreviveu às diversas mudanças de governo, desde o governo do 

Presidente Geisel até o governo do Presidente Lula (BONELLI e MOTTA VEIGA, 2004).  

Além desse caráter único do caso da Política Nacional de Informática, o desenho de um 
                                                

26 Ver por exemplo Sichel (1997) e Shapiro e Varian (1999) para abordagens econômicas; Porter e Millar (1985) e Mata, Fuerst et. al. (1995) 

para seminais abordagens na área de estratégia.  A esse respeito, também vale destacar que a associação da informática a um papel estrutural 

ou estratégico é uma inscrição recorrente nas próprias normas da política pública, como será explicitado adiante, na análise do caso da 

Política Nacional de Informática. 
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estudo de caso único longitudinal, em que há interesse em se analisar “o mesmo caso em dois 

ou mais pontos do tempo” e “como certas condições mudam com o tempo” (YIN, 2003, p. 

42), também fica plenamente justificado pelo interesse desta pesquisa, de acompanhar a 

trajetória dessa política ao longo de suas mais de três décadas. 

 Cabe ainda um comentário a respeito do desenho da pesquisa, ligado às unidades de 

análise.  No caso de uma política pública, tanto se poderia adotar uma perspectiva de várias 

unidades de análise encapsuladas em um mesmo caso –os vários programas da política, por 

exemplo–, quanto se poderia adotar uma perspectiva holística, de se considerar a política 

como um todo.  Tendo em vista a escolha da perspectiva da ANT, que envolve um completo 

questionamento da ordem social sob investigação, é natural que o caso seja estudado a partir 

de uma perspectiva holística, na qual o caso como um todo é a unidade de análise.  Yin 

argumenta que este desenho tem riscos, tais como o de se perder em detalhamento 

operacional, ou o de se criar uma pesquisa abstrata demais, ou ainda, que emerjam 

orientações que distanciem demais a pesquisa do seu rumo (YIN, 2003, p. 45).  Mas são 

esses, precisamente, os riscos que a ANT estabelece para seus seguidores.  Há que se pagar o 

pedágio, para usar um termo de Latour, e andar devagar para se ser totalizante e não se perder 

em detalhamento.  Da mesma forma, para ser possível elevar o grau de abstração, a ponto de 

se poder recompor o social, persegue-se a fala dos atores, justamente para descobrir  

inesperados caminhos.  Na próxima seção é, pois, apresentado o desenho operacional da 

pesquisa. 

4.3.	  Operacionalização	  da	  pesquisa	  

 A pesquisa foi dividida em uma fase mais teórica, ligada à pesquisa bibliográfica, 

revisão da literatura e o próprio desenho da pesquisa, outra fase na qual predominou a coleta 

de informações e uma fase final de revisão, análise dos dados e elaboração do relatório de 

pesquisa.  Em alguns momentos, as etapas se confundiram cronologicamente, seja por alguns 
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entrevistados só poderem ser consultados mais tardiamente, seja por novos achados 

motivarem novas pesquisas e desenvolvimentos teóricos, seja por ser a tarefa de escrita do 

relatório um mediador dos achados e entendimentos acerca da pesquisa. 

 Uma vez solidificado o objetivo principal da pesquisa –analisar o caso da Política 

Nacional de Informática, visando descrever e analisar as razões da sua trajetória– e feita a 

revisão da literatura em torno de políticas públicas, da política nacional de informática e da 

teoria do ator-rede (ANT), se consolidaram os construtos a serem pesquisados, conforme 

discussão apresentada nos Capítulos 2 e 3 deste relatório.  A escolha de referenciais da teoria 

de política pública é natural ao caso, tendo-se optado, após extensa pesquisa,27 por um modelo 

que foi considerado, ao mesmo tempo, profundo, atualizado e embasado empírica e 

teoricamente.  O modelo base adotado também foi escolhido pela valorização que dá ao papel 

dos atores, o que facilitaria sua relação com a perspectiva da ANT, a qual foi adotada, 

primeiramente, por ter estimulado o pesquisador como uma nova e rica maneira de pensar a 

ciência social.  Em segundo lugar, porque foi considerada uma teoria altamente adequada à 

análise da complexidade das políticas públicas, prenunciando uma possibilidade de 

contribuição teórica relevante para a pesquisa. 

 Em relação à coleta de dados, as duas principais fontes foram entrevistas e análise de 

documentos, corroborando as táticas recomendadas pela ANT, de ouvir-se os atores e seguir-

se as inscrições. 

 As entrevistas foram semi-estruturadas, no sentido de que se partia para elas com uma 

série de perguntas de interesse, tendo sido, inclusive, para vários atores, montados 

questionários específicos.  A condução das entrevistas, entretanto, foi sempre feita de forma a 

                                                

27 O autor percorreu diversos textos clássicos e novos sobre análise de políticas públicas, tendo adotado o modelo de Knoepfel, Larrue et al. 

(2007), dentre outras razões, por percebê-lo, em vários momentos, remetendo a vários dos clássicos, provendo uma abordagem 

consolidadora. 
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que os atores pudessem falar o quanto quisessem a respeito das diferentes temáticas, puxando 

os assuntos pelos seus próprios interesses, sem que houvesse rigidez por parte do pesquisador 

em direcionar-lhes a fala.  As entrevistas foram conduzidas pessoalmente, sempre pelo 

pesquisador, sempre sendo feitas anotações a mão em um caderno de pesquisa e gravações 

por meio de sistemas eletrônicos de quase todas as conversas. 

 Os atores entrevistados foram escolhidos a partir de documentos e relatos anteriores 

que permitiram se ter conhecimento de quem seriam as peças chave, protagonistas em 

diferentes momentos da política, tendo sido possível a conversa com funcionários de órgãos, 

ex-secretários da política, ex-presidentes e diretores de empresas relacionadas à política e 

empresários do setor.28  O método de snow-ball também foi utilizado, mas apenas 

limitadamente, especialmente para a descoberta de atores secundários, como funcionários 

não-dirigentes de órgãos relevantes.  Além disso, em vários momentos da política, os debates, 

as controvérsias por ela despertada, ficaram registrados em anais de debates, revistas ou 

congressos acadêmicos, o que permitiu que a voz dos atores fosse ouvida não apenas por meio 

de entrevistas, mas também a partir desses relatos.  Dois exemplos emblemáticos merecem 

destaque: os anais do trâmite da lei de informática de 1984 no Congresso Nacional 

(TÁVORA, 1985), na qual a fala de vários atores está registrada na primeira pessoa, bem 

como a ata de uma conferência realizada no Rio de Janeiro, na qual vários empresários 

lamentavam as mudanças em curso na política (EVANS, FRISCHTAK et al., 1991). 

 O potencial da pesquisa documental vai além da busca das falas dos atores, também 

trazendo, especialmente na forma de programas, normas e leis de diferentes níveis, 

informações detalhadas acerca da Política Nacional de Informática e inscrições das diversas 

                                                

28 O detalhamento dos atores entrevistados está apresentado no Capítulo 5, em que a evolução da PNI é analisada, preferindo-se manter lá tal 

apresentação pois entende-se que ela contribui para o entendimento do caso, pois se dá de forma contextualizada.  No Anexo I também é 

apresentada uma lista de todos os entrevistados e seus respectivos papéis em relação à PNI. 
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traduções ocorridas na sua trajetória.  Nesse sentido, vários documentos foram coletados e 

analisados, tais como todas as principais leis que a compuseram, normas internas de maior 

destaque dos sucessivos órgãos responsáveis pela política, documentos de programas relativos 

à política, bem como planos a ela relacionados.  Além de tais documentos, outros como 

descrições de equipamentos e projetos das diferentes épocas e reportagens de diferentes 

épocas também foram consultados.  É importante ressaltar que as reportagens são importantes 

fontes de consulta, pois ajudam a revelar as controvérsias em cada época.29 

 A literatura acadêmica relacionada à política de informática brasileira, que é extensa 

até o início da década de 1990 e se torna crescentemente rarefeita a partir de então, foi 

considerada como parte dos documentos referentes ao caso, sendo citada ao longo do capítulo 

5.  A principal razão dessa escolha, preferida em relação à alternativa de citar tal literatura em 

seção em separado, é partir-se da premissa de que tais relatórios acadêmicos –alguns deles 

escritos por participantes da política– não deixam de ser inscrições que vêm influenciando a 

política, sendo potencialmente mediadores no desenrolar da política, à luz da visão da ANT.  

Outra razão para tal postura é permitir que se dê, na análise da evolução da política, ampla 

voz aos entrevistados, conforme preconiza a ANT.  Além disso, vários dos trabalhos 

consultados se limitam a relatar a política, a estabelecer pontuações ideológicas em relação a 

ela,  são limitados no tempo, ou adotam paradigmas que não são os que orientam essa 

pesquisa.  Dessa maneira, essa decisão permite que eles sejam amplamente considerados 

nessa pesquisa, iluminando-a, mas não para fazer com que o pesquisador se desvie da fala dos 

atores e das inscrições que puder encontrar, mas, isto sim, sendo eles mesmos considerados 

                                                

29 Foram mais extensamente consultados os arquivos da Revista Veja, da Folha de São Paulo, por estarem disponíveis em formato digital, e 

de publicações da área relevantes, como a revista Dados e Idéias, editada pelo Serpro, que marcou época na discussão da Reserva de 

Mercado, e também o jornal Datanews, especializado na área e que cobriu extensamente a política.  O Anexo I também detalha a utilização 

destas fontes. 



 127 

como partes integrantes do caso, objetos portadores de inscrições, potenciais mediadores do 

fluxo de relações presente na política. 

 A evolução da política será estudada em seis fases distintas, determinadas pela 

mudança em marcos legais e nos rumos da política, conforme será explanado adiante.  Os 

dados levantados pela pesquisa, não apenas pela extensão temporal da política, mas também 

pela característica da ANT, de se buscar ouvir os atores e seguir inscrições, tendem a ser 

complexos.  A abordagem de divisão da política em fases distintas segue a idéia de se 

descrever a evolução de um processo a partir de uma seqüência de encontros e episódios, 

como sugerido pelo modelo de Newman e Robey (1992).  Os encontros são acontecimentos 

que criam uma mudança significativa na evolução do processo, iniciando novos episódios.  

Cho, Mathiassen et al. (2008) utilizaram esta abordagem em um estudo de caso construído 

sob a perspectiva da ANT, conseguindo, com isso, não apenas dividir o caso em fases, mas 

também sintetizar as descobertas da sua pesquisa, lidando de forma eficaz com a 

complexidade dos dados levantados.  Nesta tese, esta abordagem será utilizada, considerando-

se que a evolução da política é uma sucessão de encontros –no caso da política, marcos legais, 

mudanças de governo– que definem o início e o final de episódios, alterando as traduções e a 

estabilidade das redes mais diretamente ligadas à política e também o seu relacionamento com 

outras redes mais globais.  Cada episódio é um período de tempo marcado por uma certa 

configuração das redes, até que novos eventos relevantes, os encontros, ocorram, de modo a 

redefinir as redes e as traduções em curso, determinando o início de um novo episódio. 

 Para cada uma das fases da política, seguindo-se a visão de Yin (YIN, 2003), o 

relatório está estruturado da mesma maneira, apresentando as seguintes quatro seções: 

1. Narrativa; 

2. Localização do global 

3. Redistribuição do local 
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4. Conexão de locais 

 Na primeira seção, dispõe-se sobre os acontecimentos que marcam o período, a partir 

da literatura, dos marcos legais que o determinaram, de reportagens e, principalmente, das 

entrevistas coletadas pela pesquisa com atores.  A perspectiva da ANT é seguida, dando-se 

voz aos atores e às inscrições coletadas, assim como às controvérsias, para que se possa 

descrever o tecido social em torno da política.  A construção da análise também visa 

estruturar uma cadeia de evidências (YIN, 2003), construindo-se, a partir das múltiplas fontes, 

uma seqüência encadeada de acontecimentos que descrevem o período.  

 Na segunda seção, a partir da exposição na primeira seção, na qual atores-rede, seus 

papéis e controvérsias relevantes são revelados, é realizado o movimento de se destacar as 

conexões que outras redes não locais, externas à política, têm com a rede dos atores 

envolvidos mais diretamente na política pública de informática.   O objetivo é explicitar que 

atores-rede estão conectados à política e com que ações a estão afetando. 

 Na terceira seção, de forma análoga, é feito o movimento inverso, de se redistribuir o 

local, isto é, estuda-se as interações e os atores-rede locais, mais próximos à gestão da 

política, para buscar suas relações com atores-rede globais, externos à política. 

 Na quarta seção é executado o terceiro movimento, o da recomposição das relações 

que compõem a política naquela etapa sendo analisada.  Essa recomposição é construída de 

forma fiel às seções anteriores e à fala dos atores e inscrições.  Em tal recomposição, também 

é organizada uma comparação com o modelo de políticas públicas definido no Capítulo 3 e 

suas proposições ali apresentadas, o que reforça o poder explanatório das descobertas da 

pesquisa. 

 Ao término da análise definida para os seis períodos de estudo da política, a pesquisa é 

concluída com um último capítulo, no qual o objetivo principal da pesquisa é alcançado.  

Procurando-se pelas traduções e inscrições mais fortes na Política Nacional de Informática, a 
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partir da sua evolução, será construída uma visão final da sua trajetória, analisando-se como a 

conexão de locais interferiu na política e como ela se comportou em relação ao modelo 

teórico desenvolvido no capítulo 3.  Outro  objetivo do capítulo de conclusão é o de se sugerir 

proposições, a partir desta trajetória da Política Nacional de Informática, para a evolução da 

gestão de políticas públicas brasileiras em geral. 

 O método e a operacionalização aqui descritos, como sói ocorrer em qualquer 

pesquisa, têm suas limitações, explorados na próxima seção. 

4.4.	  Limitações	  do	  método	  

 Uma das principais limitações trazidas pela utilização da perspectiva da ANT está 

ligada à sua exigência de tempo e recursos para que se possa ouvir os atores e perseguir as 

inscrições, para que se possa executar adequadamente a recomposição do social.  O próprio 

método de estudos de caso também compartilha dessa possível limitação, já que não é claro 

até onde é necessária ou a partir de quando é suficiente a coleta de evidências.  Nesta 

pesquisa, o pesquisador procurou atingir o objetivo da completude, defendido por Yin (YIN, 

2003) e o conceito de saturação teórica (EISENHARDT, 1989) para delimitar seu estudo.  

Entretanto, é certo que as avaliações envolvidas são intrinsecamente subjetivas, pois 

dependem da percepção e decisão do pesquisador. 

 Tanto o processo de se ouvir os atores, quanto o de perseguir as inscrições podem 

gerar viés.  Em princípio, os dois movimentos previstos pela abordagem da ANT, assim como 

a busca pela análise de controvérsias, acrescido do uso de múltiplas fontes, evitam que o viés 

prevaleça na composição dos resultados, mas não é impossível que ele ocorra, mesmo que o 

pesquisador tenha sempre procurado adotar o princípio da suspeição, como recomendam 

Klein e Meyers (1999). 

 A opção do desenho da pesquisa como um estudo de caso holístico, em contraposição 

a, por exemplo, se avaliar programas e medidas mais específicos, foi uma escolha de acordo 
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com os objetivos da pesquisa.  É possível ver-se tal escolha como uma limitação da pesquisa, 

por não se permitir, por exemplo, análises avaliativas mais aprofundadas.  Entretanto, espera-

se que tal escolha tenha sido a mais correta para que seja possível observar as regularidades e 

os grandes movimentos associados à gestão de políticas públicas que perpassem os variados 

períodos e programas. 

 Ainda uma limitação do desenho da pesquisa é a de se criar momentos no tempo para 

o estudo do caso.  Embora os momentos sejam marcados e justificados por marcos legais, 

grandes mudanças na orientação da política e, até certo ponto, pela literatura, como é 

argumentado no Capítulo V, tal divisão sempre é possível de ser questionada, pois não deixa 

de ser uma interpretação do processo da política pública em estudo. 

 Por fim, é possível levantar-se críticas à abordagem da ANT.  Para que tais críticas 

possam ser examinadas à luz dos resultados obtidos pela pesquisa, elas serão discutidas 

somente no último capítulo desta pesquisa, que trata da sua conclusão.  O capítulo 5, a seguir, 

tratará da evolução da Política Nacional de Informática e está dividido em várias seções que 

tratam de cada uma das fases em que tal a análise está dividida. 
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Capítulo	  5	  –	  A	  evolução	  da	  Política	  Nacional	  de	  Informática	  

 Neste capítulo será construída a evolução da Política Nacional de Informática, 

perseguindo-se os objetivos intermediários e o objetivo principal da pesquisa.   

 A política está dividida em seis fases distintas e cada uma delas é tratada em uma 

seção específica deste Capítulo.  Para cada etapa, como destacado no Capítulo 4, é organizada 

uma análise de estrutura similar que traz inicialmente uma descrição da trajetória, baseada no 

princípio de se ouvir os atores e procurar por inscrições.  Em seguida, os três movimentos da 

ANT são apresentados: a localização do global, a redistribuição do local e a conexão de 

locais.   

 A divisão da política em seis fases distintas se dá a partir de rupturas que ocorrem na 

sua trajetória e que serão tratadas individualmente nas várias seções.  A literatura pregressa 

(ROSENTHAL e MEIRA, 1995) já consagra a análise da política em diferentes etapas, 

geralmente fazendo a divisão em etapas de modo idêntico ao aqui apresentado.30  O que 

consagra a separação da política em diferentes etapas é a mudança no marco legal que define 

a política.  Em alguns momentos, a mudança é mais forte, tanto pelo fato do locus principal de 

organização da política mudar, dentro do governo, quanto pelo novo marco legal em muito 

diferir dos anteriores. 

 A primeira fase analisada é a do surgimento da Política Nacional de Informática, 

marcada pela fundação da Cobra e pela emergência da política a partir da Capre (Comissão de 

Coordenação das Atividades de Processamento Eletrônico), órgão inicialmente dedicado a 

gerir os recursos de computação do governo, ligada à Seplan (Secretaria de Planejamento da 

Presidência da República).  Na segunda fase da política, predomina a visão da segurança 

nacional, sendo a política gerida pela SEI (Secretaria Especial de Informática), vinculada ao 

                                                

30 As variações são por conta da época em que os autores escrevem, que faz com que não analisem todos os seis períodos analisados nesta 

pesquisa, e também por um dos autores estender um dos períodos por desconsiderar o impacto do início do governo Collor.  
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Conselho de Segurança Nacional e ao SNI (Serviço Nacional de Inteligência).  A terceira fase 

transcorre após, pela primeira vez, ser aprovada no Congresso Nacional, em 1984, uma lei 

ordinária acerca da política, a qual instituiu o Conselho Nacional de Informática (Conin), 

vinculado diretamente à Presidência da República.  A quarta fase de análise coincide com os 

anos do governo dos presidentes Fernando Collor e Itamar Franco, durante o qual a política 

teve transformações associadas à liberalização da economia do país.  A quinta fase 

compreende os anos do governo Fernando Henrique Cardoso, quando mais uma lei de 

informática foi discutida e aprovada e consolidou-se uma nova forma de política.  A sexta e 

última fase é a corrente, iniciada no governo Lula, em 2003, no qual uma nova legislação 

também é promulgada.   

 Ao longo de todo esse período, como se verá a partir da próxima seção, a Política 

Nacional de Informática emergiu, ganhou evidência internacional, mudou de forma e perdeu e 

ganhou importância, sem jamais ter deixado de existir.  Em paralelo, os computadores 

deixaram de ser de grande porte, saindo dos CPDs e se alastrando por mesas de escritório, 

residência, pastas e bolsos, tendo, especialmente após o advento da Internet, aumentando seu 

papel e interferência no dia-a-dia de grande parte das pessoas. 

5.1.	  A	  emergência	  da	  política:	  o	  período	  da	  Capre	  (final	  da	  década	  de	  1960	  até	  1979)	  

 O surgimento dos computadores eletrônicos ocorreu ao longo da primeira metade do 

século XX, tendo seu impacto comercial se acelerado a partir da década de 1960.  Sua origem 

remonta ao ábaco e é um rico exemplo de evolução sócio-técnica, mas foge ao escopo desse 

trabalho acompanhar tal trajetória.31  É importante, entretanto, localizar os momentos mais 

próximos, para que se chegue à configuração inicial da rede que daria origem à Política 

Nacional de Informática, ao final dos anos 60. 
                                                

31 Para uma lista de recursos em livros e on-line em inglês, ver McMahon (MCMAHON, 2005).  Rangel (1999) é um autor brasileiro que 

se dedicou ao tema, mas sem enfoque especial no Brasil. 
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 A partir da máquina de tear de Joseph-Marie Jacquard, que usava cartões perfurados 

para a criação de padrões em tecidos, o norte-americano Herman Hollerith criou uma máquina 

de contar e somar, já elétrica, que foi usada com sucesso para apuração do censo americano 

de 1890 (RANGEL, 1999).  A empresa fundada por ele, a Computing Tabulating Recording 

Company (CTR) já tinha representação no Brasil em 1917, tendo se instalado para atender ao 

governo federal, inicialmente à Diretoria de Estatística Comercial do Ministério da Fazenda e, 

posteriormente, para o processamento do censo de 1920.  Esta companhia daria origem, em 

1924, à International Business Machines (IBM), a qual dominou a indústria da computação 

eletrônica e até hoje é uma das empresas hegemônicas na área (BRASIL, 2009). 

 Apesar da hegemonia e do pioneirismo de Hollerith, não foi a IBM quem 

comercializou os primeiros computadores.  Consta que o presidente da empresa temia que os 

computadores canibalizassem seus produtos anteriores e que isso teria permitido que a 

Remington Rand fosse, nos EUA,32 a primeira a oferecer comercialmente um computador 

eletrônico,33 o Universal Automatic Computer (Univac), de 1951 (RANGEL, 1999).34 

 Em 1957, chega ao Brasil o primeiro Univac, adquirido pelo governo do estado de São 

Paulo.  Era o primeiro computador eletrônico presente no país, ocupava um andar inteiro de 

um prédio e foi utilizado para medir o consumo de água da capital (ROSELLI, 2004a).  À 

época, os computadores causavam certo assombro, como foi o caso da reportagem do jornal 

Folha da Tarde, de 18 de Agosto de 1959, na qual seu repórter visitou o primeiro computador 

                                                

32 O desenvolvimento dos computadores foi decisivamente influenciado pela Segunda Guerra Mundial, tendo havido desenvolvimentos 

aproximadamente concomitantes nos EUA, Inglaterra e Alemanha, todos a partir de financiamentos governamentais.  Os primeiros 

equipamentos tiveram uso exclusivamente militar e importante papel no desfecho do conflito. 

33 Os primeiros computadores construídos eram máquinas elétrico-mecânicas, de programação limitada e um propósito mais definido.  A 

utilização da eletrônica permitiu a criação de computadores de propósito mais geral, admitindo programações mais flexíveis.  Um programa 

de computador é um conjunto de instruções seqüenciadas de uma maneira específica, associada a uma necessidade específica. 

34 A IBM esteve envolvida com a criação de computadores eletrônicos para a defesa americana e, em 1955, já havia lançado seu primeiro 

modelo comercial. 



 134 

adquirido pela iniciativa privada no país, tendo se surpreendido com aquela “gigantesca 

máquina de escrever.”  Os computadores de então eram grandes e precisavam funcionar em 

salas refrigeradas, as quais ficaram conhecidas como Centros de Processamento de Dados 

(CPD), geralmente só habitadas por técnicos. 

 No Brasil, o Rio de Janeiro ainda era capital da república e o governo de Juscelino 

Kubistchek ambicionava, em seu Plano de Metas, ‘crescer cinco anos em cinco’.  Roberto de 

Oliveira Campos, um dos responsáveis pela elaboração do plano, assumiu a presidência do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) em junho de 1958, tendo sido um 

dos criadores, em outubro de 1959, do Geace (Grupo Executivo da Aplicação de 

Computadores Eletrônicos).35  O grupo era voltado para o planejamento do uso da informática 

no país (CPDOC, 2009) e é o embrião da Política Nacional de Informática, sendo o  Decreto 

46.987, de 10 de outubro de 1959 (BRASIL, 1959), a primeira norma de tal política.  Por este 

decreto, o Geace teria como missão aprovar incentivos fiscais, financeiros e permissões 

especiais de importação de computadores e projetos de instalação de Centros de 

Processamento de Dados (CPD) ou fábricas de computadores.36 É interessante notar que o 

governo vincula, no texto do artigo 2º do decreto, a criação de CPDs ao “desenvolvimento do 

País”.  Ao privilegiar a importação de componentes eletrônicos, o decreto já estabelece a 

necessidade de ausência de similares nacionais.  Também aparece no decreto a preocupação 

com a questão cambial, sendo necessária a fixação de quotas cambiais para as empresas 

                                                

35 O Geace, na verdade, foi criado após um grupo de trabalho anterior ter estudado a possibilidade de as “máquinas de cálculo” ajudarem no 

Plano de Metas (DANTAS, 1988).  Fazia parte da lógica de elaboração do Plano de Metas a criação de grupos executivos específicos -e de 

existência prolongada– para a discussão de temas considerados mais relevantes.  Por exemplo, em 1956, foi criado o Geia (Grupo Executivo 

da Indústria Automobilística), a partir do qual medidas de incentivo à produção automotiva no país foram criadas (CPDOC, 2009).  

36 O próprio decreto, em seus artigos 2º e 3º, define CPDs como “conjuntos de computadores eletrônicos com equipamento periférico 

adequado para seu eficaz emprêgo e que se destinem a fins que concorram direta ou indiretamente para o desenvolvimento do País” e 

fábricas como “emprêsas nacionais que fabriquem equipamento eletrônico de cálculo e/ou suas partes componentes ou, ainda, as que se 

destinem a montar computadores eletrônicos com peças de fabricação própria ou recebidas de outras fontes.” (sic) 
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dentro dos limites fixadas pela Superintendência de Moeda e Crédito (Sumoc).  Por fim, a 

norma também versava sobre a importância da formação de pessoal especializado e da criação 

de cursos para a área no país. 

 O Geace foi extinto com a chegada de Jânio Quadros à presidência da república, em 

1961.  Entretanto, durante a sua vigência, aprovou incentivos para as importações de 

computadores para a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), para o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e para a empresa Listas Telefônicas 

Brasileiras, entre outras (DANTAS, 1988). 

 À mesma época, brasileiros também fabricavam o primeiro computador nacional, 

contando com incentivos do Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, criado anos antes, em 

janeiro de 1951, juntamente com o Fundo Nacional de Pesquisa (ERBER, 1980).  Foram 

estudantes do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) que, em 1962, como trabalho final 

de curso, criaram um computador para fins educacionais, cujo codinome era Zezinho.37  A 

idéia surgiu em uma visita dos alunos a uma fábrica francesa e, com incentivos do seu 

professor e do CNPq, os alunos foram capazes de criar uma máquina que, embora não tivesse 

alta performance, era inteiramente apta à demonstração do funcionamento do processamento 

de dados.  A importância do feito não está somente no computador em si, mas também está 

ligada à formação de crenças naqueles engenheiros eletrônicos de uma escola de excelência.  

Com o computador Zezinho, esses alunos viram que era possível fabricar um computador no 

país e essa crença influenciou nos anos seguintes da Política Nacional de Informática, pois ela 

foi liderada por alguns egressos daquela instituição, tais como José Dion de Melo Teles, Ivan 

Costa Marques e Mario Dias Ripper, e outros tantos que ocuparam importantes posições nas 
                                                

37 O desejo inicial dos estudantes era criar um protótipo para uma máquina comercial, mas faltaram recursos financeiros, materiais “e a 

própria capacidade do grupo de criar uma máquina realmente capaz de efetuar tudo o que um produto comercial faz” (ROSELLI, 2004a).  

Nos EUA e na própria França, que inspirou aqueles jovens engenheiros, a fabricação de máquinas comerciais já era uma realidade há cerca 

de dez anos. 
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indústrias que se estabeleceram, como Antonio Carlos Rego Gil e José Ellis Ripper Filho, este 

um dos ‘fabricantes’ do Zezinho (DANTAS, 1988; ROSELLI, 2004a).  Para José Ripper, em 

2009 ainda um empresário da área, a fabricação do computador Zezinho “teve o efeito 

exatamente para o qual foi projetado, o de criar uma nova mentalidade de engenheiros, gente 

capaz de botar a mão na massa, executar um projeto com começo, meio e fim, de não ter 

medo, de enfrentar o problema” (ROSELLI, 2004b).  Nos anos seguintes,  vários egressos da 

engenharia eletrônica do ITA, alguns retornando de pós-graduações no exterior, começaram a 

não se conformar com “um futuro de vendedor” –geralmente na IBM–, emprego que lhes era 

reservado no mercado brasileiro, sendo dominado pelas multinacionais da área (DANTAS, 

1988, p. 32). 

 Na área da informática, a década de 1960 seria marcada pela entrada do Brasil na era 

do processamento de dados e os computadores chegaram a órgãos de governo, bancos, 

universidades e a algumas empresas do setor privado.  Era uma época em que os dados eram 

processados não em tempo real, mas em lotes, a posteriori.  A atualização de saldos de contas 

correntes bancárias, por exemplo, era feita a lápis e papel e só processada nos computadores 

de tempos em tempos, isto é, mensalmente, depois quinzenalmente, semanalmente e 

diariamente, até chegar ao processamento de dados em tempo real, bem mais recentemente. 

 Naquela década, é marcante a criação do Serpro, pela Lei nº 4.516/64 (BRASIL, 

1964), como uma empresa pública de natureza industrial, com vínculo com o Ministério da 

Fazenda e absorvendo-lhe todo o parque computacional.  Não apenas por tal vínculo, mas 

também pelo estabelecido na própria lei, a instituição –que de fato começa a operar em 1967– 

nasce bastante capitalizada e com a missão e os poderes necessários para cuidar de todo o 
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processamento de dados ligado ao Ministério da Fazenda e também podendo executar 

serviços congêneres para outras esferas de governos estaduais e municipais.38 

 O regime militar estava instaurado e, em março de 1967, a Presidência da República 

foi ocupada pelo General Costa e Silva, cujo ministro da fazenda foi o professor da USP 

Antonio Delfim Netto.  Delfim convidou para ocupar a superintendência do Serpro um colega 

seu de USP, o egresso do ITA José Dion de Melo Teles.  Para o desafio de montar aquela 

nova empresa, Dion levaria consigo outros colegas do ITA. 

 O país vivia o período do chamado Milagre Econômico e o ministro Delfim gozava de 

amplos poderes (GASPARI, 2002).  Os procedimentos da administração pública eram regidos 

pelo Decreto 200/67, promulgado após ter sido outorgada a Constituição Federal de 1967, a 

qual institucionalizou e legalizou o regime militar.  Em depoimento recente, Dion afirmaria 

que “gerir com base no Decreto-Lei 200/67 era extremamente mais fácil, mais hábil, do que 

gerir com a legislação que um administrador público hoje tem para trabalhar” (RGP, 2008, p. 

85).  A comparação de Dion foi diretamente com a Lei 8.666/93, que regulamentou o art. 37, 

inciso XXI da nova Constituição Federal de 1988, tratando de licitações e contratos da 

administração pública.  No mesmo depoimento, Dion compara a situação do administrador 

público atual à de alguém que “só é de confiança até tomar posse” e afirma que, antigamente, 

“não era proibido pensar grande” (IBID, p. 85).39 

                                                

38 Ao estudar a evolução da gestão pública na instituição mais recentemente, Marini (2002) argumenta que o Serpro foi uma das primeiras 

iniciativas de terceirização no setor público brasileiro, já que parte da idéia da criação do Serpro estaria associada ao intuito do Ministério da 

Fazenda manter-se enfocado nas suas atividades primárias.  Da mesma forma, o Serpro, como empresa independente e mais enfocada nas 

questões de processamento de dados, teria mais condições de sucesso. 

39 Anos antes de tal declaração, Dion foi acusado de improbidade na sua segunda gestão frente ao Serpro, em 1986.  Entrevistas com 

personagens da época deram indicações para o autor desta pesquisa de que, de fato, o Serpro tinha um poder quase impensável nos dias de 

hoje, em termos de contratação de pessoas, investimentos em viagens e equipamentos.  E que, na sua segunda gestão, quando a empresa foi 

transferida para Brasília desde o Rio de Janeiro, “ficou mais sensível à dinâmica política.” 
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 No BNDE desde 1952, José Pelúcio era reconhecido pelo seu interesse no 

desenvolvimento científico e tecnológico do país e tinha o desejo de incluir a engenharia 

nacional no quadro da substituição de importações, após constatar o quanto a tecnologia 

utilizada pela Petrobrás e pelas usinas hidroelétricas do país provinham do exterior.  Após 

participar, em 1967, da elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento, com o futuro 

ministro João Paulo dos Reis Velloso, Pelúcio se tornaria o responsável pelo Núcleo de 

Programas Especiais no BNDE.  Sem sucesso ao tentar levar a preferência pela engenharia 

nacional à Embratel, Pelúcio e seu grupo40 tentariam, na computação e na energia nuclear, 

novas iniciativas (DANTAS, 1988).  Enquanto que, no caso do projeto de construir um 

gerador de energia nuclear nacional, não houve aprovação no governo, na computação, talvez 

por esta ser ainda uma área pouco entendida e ‘sem dono,’ Pelúcio teve o sinal verde. 

 Os planos e as conversas de Pelúcio com universidades ainda estavam em estágio 

embrionário quando, sabendo dos interesses do BNDE na área, a Marinha se interessou em se 

juntar ao projeto.  Tal interesse tinha uma motivação estratégica: o país havia acabado de 

adquirir fragatas inglesas equipadas com computadores da firma inglesa Ferranti.  Sem a 

cultura de uso e, muito menos, o domínio tecnológico daqueles equipamentos, que eram 

responsáveis por “coletar dados de todos os sensores (... e) utilizados para detectar a presença 

e a posição de alvos, organizando-os numa tela para que o operador entenda a situação tática e 

as decisões possam ser tomadas”,41 mas influenciados pela doutrina da Escola Superior de 

Guerra, que preconizava dentre outros pontos, independência brasileira na tomada de decisão 

                                                

40 Mario Dias Ripper, irmão de José Ripper, um dos criadores do Zezinho e também egresso do ITA, participava da equipe de Pelúcio e teve 

o aprendizado de ver a rejeição de técnicos da Embratel às propostas de desenvolver a indústria nacional, com argumentos ligados a risco, 

demora e não funcionamento da tecnologia nacional.  Era o conflito entre o desejo político de Pelúcio e a necessidade pragmática da empresa 

Embratel, com o qual Mario relata muito ter aprendido (DANTAS, 1988 e entrevista com o autor desta pesquisa). 

41 Depoimento em vídeo de Renato Vilhena de Araújo, capitão tenente lotado na Diretoria de Comunicações e Eletrônica da Marinha na 

década de 1970 e formado na primeira turma da PUC-Rio em engenharia de sistemas, em 1969 (ROSELLI, 2004b). 
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(VIGEVANI e RAMANZINI JUNIOR, 2009), os militares estavam decididos a mudar a 

situação.42 

 Com esses interesses alinhados e após a remoção de obstáculos, especialmente 

financeiros, Pelúcio conseguiu viabilizar o projeto, tendo sido criado o Grupo de Trabalho 

Especial 111 (GTE 111), responsável pela sua gestão.  Do lado da Marinha, o representante 

era o comandante José Luís Guaranys Rego, enquanto que, pelo BNDES, o engenheiro 

egresso da PUC-Rio, com mestrado em Stanford, Ricardo Saur.  Durante seu mestrado, Saur 

havia trabalhado no CPD da universidade americana e, de volta ao Brasil, no CPD da 

Petrobrás.  Nos dois casos, adquiriu experiência de negociação com a IBM e ganhou 

conhecimento sobre o funcionamento da indústria.  Era a hora do Brasil fabricar seu primeiro 

computador e duas universidades entrariam na disputa: a USP, com sua Escola Politécnica, e 

a Unicamp. 

 Na Unicamp, o projeto foi denominado de Cisne Branco, em uma homenagem à 

Marinha, enquanto que, por ironia, os responsáveis pelo projeto da USP o batizaram de 

“patinho feio”, embora o nome oficial fosse “G-10”.  A corrida entre as duas instituições 

terminou vencida pela USP, que foi capaz de terminar e inaugurar primeiro seu computador, o 

que ocorreu em julho de 1972.  O GTE 111 decidiria então por contratar a universidade 

vencedora, mas, como saldo dessa corrida, restou também a criação de vários outros cursos de 

informática no país, como os da UFRJ e da PUC-Rio (ROSELLI, 2004a). 

 A partir do contrato para a construção de um protótipo de computador brasileiro, 

houve um projeto profissional, com prazos, orçamento e ainda mais terreno para o 

                                                

42 O conflito entre Argentina e Inglaterra, a chamada Guerra das Malvinas, que eclodiu um pouco mais tarde, em 1982, reforçaria a 

importância de tal posição.  Não apenas por se tratar de uma guerra contra a Inglaterra, país de origem daqueles computadores, mas também 

por a Argentina, que também possuía fragatas inglesas, não as ter utilizado no confronto, por insegurança em relação ao comportamento dos 

computadores em uso contra navios da Inglaterra (Ricardo Saur, entrevista à pesquisa em julho de 2009).  
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aprendizado.  Uniram-se à USP a PUC-Rio,43 que seria responsável pela criação do sistema 

operacional do G-10 e a Equipamentos Eletrônicos (E.E.), empresa brasileira que já fornecia 

para a Marinha.  O G-10, assim batizado em homenagem a Guaranys, falecido ao longo do 

processo, seria embrião do Cobra 500 (RODRIGUES, 1984).  E a prática da engenharia 

reversa foi utilizada, como relatou Hélio Guerra, líder do projeto na USP: “A gente fez coisas 

que todo mundo faz: espionagem industrial. E eu era um dos espiões.  Fui à Inglaterra para 

ver como se faziam circuitos impressos, por exemplo” (ROSELLI, 2004a, p. 42). 

 Em paralelo, em abril de 1972, a partir de exposição de motivos que tratava das 

despesas de mão-de-obra, aluguel e importação de equipamentos de informática, pelo Decreto 

nº 70.370, de 5 de abril de 1972 (BRASIL, 1972), foi criada a Capre (Comissão de 

Coordenação das Atividades de Processamento de Dados).  A missão estabelecida para o 

órgão, no art. 2º daquela norma, era a seguinte: 

a) organizar e manter atualizado um cadastro detalhado do parque 
computacional privado e governamental, no que se refere a equipamentos, 
programas e grau de utilização das instalações;  
 
b) opinar sobre compras e locações de equipamentos, pretendidas por órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal Direta e Indireta, principalmente 
no que tange ao dimensionamento, em função das suas necessidades atuais e 
futuras de eventuais ociosidade de equipamentos de outras instituições que 
possam atender, total ou parcialmente, às referidas necessidades; 
 
c) propor medidas pendentes à formulação de uma política de financiamento 
governamental ao setor privado, para a atividade de processamento de dados; 
 
d) coordenar programas de treinamento em todos os níveis das técnicas 
computacionais, fazendo uso dos recursos já existentes nas universidades, 
escolas e centros de pesquisa (BRASIL, 1972). 

 

                                                

43 A união da PUC-Rio ao projeto não foi imediata, nem simples, pois os seus acadêmicos preferiam se concentrar em pesquisas não 

necessariamente aplicadas, ao contrário da ‘Poli’ da USP.  O convencimento se deu após esforço de Guaranys e Saur, bem como da 

convivência com egressos de doutorado no exterior, como Ivan Marques, do Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, que pregava a 

pesquisa aplicada e encontrou algum eco na PUC-Rio (DANTAS, 1988).  Até recentemente, o mesmo tipo de postura em favor de uma 

pesquisa mais independente da prática ainda se refletia na instituição católica, conforme relato de Ricardo Saur a esta pesquisa. 
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 A Capre era vinculada ao Ministério do Planejamento e, enquanto comissão, tinha 

representantes do Estado Maior das Forças Armadas, do BNDE, do Serpro, do Ministério da 

Fazenda, do Instituto Brasileiro de Informática (do IBGE) e do Escritório da Reforma 

Administrativa.  Seu secretário executivo ficou sendo Ricardo Saur, que atuaria tanto na 

Capre quanto no GTE 111, o que lhe deu papel duplamente importante na emergência da 

Política Nacional de Informática.  De um lado, pelo GTE 111, estava ligado aos esforços de 

domínio da tecnologia da computação no país.  De outro lado, a partir da Capre, passou a ter a 

missão de racionalizar os gastos públicos do governo com recursos ligados à computação, 

bem como de interferir na formação de mão-de-obra e em financiamentos para o setor 

privado.  Para Saur, que até 2007 ainda atuava indiretamente na política, na primeira vez que 

lhe foi vendida a idéia de se fabricar computadores no Brasil, sua primeira reação foi a de 

uma gargalhada: “Eu mesmo, quando soube da idéia de um computador brasileiro, não pude 

resistir à idéia de que ouvia uma piada.  Minha reação foi uma gargalhada.” (VEJA, 1972, p. 

46) 

 Passada a primeira reação, Saur passou a articular a criação da empresa nacional que 

fabricaria os computadores, batizada popularmente de Computobrás.  Houve uma 

controvérsia inicial, pois os militares queriam uma organização somente para fins militares, 

enquanto o BNDE tinha interesses civis.  Tal questão foi resolvida salomonicamente pelo 

Ministro Reis Velloso, que propôs a criação de uma holding que teria duas empresas: uma 

para aplicação da computação para fins militares e outra para fins civis (ROSELLI, 2004a).  

Nascia assim a Digibrás, que organizaria duas empresas e participaria das duas com um terço 

do capital.  Na prática, somente uma das duas foi efetivamente criada, em 18 de junho de 

1974, a Cobra – Computadores Brasileiros, a qual terminou por congregar todos os interesses, 

mas, em especial, ao menos inicialmente, os da Marinha.  Sua composição acionária seria 1/3 

do BNDE, 1/3 da E.E. e o terço restante era destinado à participação estrangeira, na forma de 
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joint venture.  A escolhida foi a Ferranti, empresa inglesa fabricante dos computadores das 

fragatas adquiridas pelo Brasil.44 

 Sob a influência da Marinha, o primeiro projeto da Cobra, a tropicalização de um 

computador da Ferranti destinado ao controle de processos, o Argus 700, não encontraria 

demanda no mercado brasileiro além das próprias forças armadas, o que colocou a Cobra em 

posição delicada.  Por outro lado, conforme relatado por Rodrigues (1984), o Plano de Ação 

da Digibrás, de outubro de 1975, apontava para empresas estrangeiras como a DEC, HP, 

Nixdorf se preparando para atuar mais fortemente no mercado brasileiro, enquanto que a IBM 

ameaçava lançar no país o seu último modelo, o sistema  IBM/32.  Havia um sentimento de 

urgência e a Cobra só conseguia se manter por aportes da Digibrás, com dinheiro oriundo do 

BNDE (RODRIGUES, 1984). 

 A economia do milagre viveria, àquela época, o agravamento do desequilíbrio no 

balanço de pagamentos do país, após a inversão de fluxos de capital internacional após o 

primeiro choque do petróleo, de 1973.  Em 1974, o setor da computação apresentou um 

déficit de US$ 859,9 milhões (DANTAS, 1988, p.99) e estava entre os que mais pesavam na 

pauta de importações brasileira.  O governo federal se viu obrigado a tomar medidas de 

contenção das importações, tendo sido baixada, pelo Conselho Nacional de Comércio 

Exterior, no dia 3 de dezembro de 1975, a Resolução 104, que condicionava à aprovação da 

Capre a importação de computadores, periféricos e peças45 e estabelecia um teto de US$ 100 

milhões para tais importações em 1976.  Confirmando tal medida e ampliando os poderes da 

                                                

44 Os relatos da época apontam para várias empresas concorrentes, como a DEC, americana, a CII, francesa, e a Fujitsu, japonesa (VEJA, 

1972).  A IBM e outras multinacionais já instaladas no país não teriam se interessado.  Chegou a haver aproximação com a japonesa Fujitsu 

antes da escolha definitiva da inglesa Ferranti. 

45 A área de software não foi controlada por ter sido julgado “inviável” o seu controle, segundo depoimento de Ricardo Saur a Dantas (1988), 

confirmado pela sua segunda entrevista à pesquisa, em julho de 2009, quando afirmou ter lutado para não ser criado um controle para 

importações de software. 
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Capre para não apenas controlar as importações, mas, também, para implementar uma política 

de informática no país, em 9 de fevereiro de 1976, foi promulgado o Decreto Nº 77.118.  

 Em duras batalhas com as multinacionais, em especial com a IBM, a Capre, com boa 

articulação dentro do próprio governo, com a academia e associações de profissionais de 

processamento de dados e também com grupos empresariais nacionais, de fato implementou, 

no segmento de minicomputadores, uma política de reserva de mercado.  A evidência 

documental, os relatos da época e entrevistas realizadas,46 entretanto, mostram que essa 

política não teve uma grande etapa de elaboração.  Progressivamente, foi formado certo 

consenso, principalmente entre os técnicos e administradores públicos que conduziam a Capre 

e a academia, a respeito da importância de se criar uma indústria sob o controle nacional e a 

política que se desenrolou foi resultante do desdobramento das suas articulações e do 

refinamento dessa posição, somada à oportunidade gerada pela crise no balanço de 

pagamentos, mas não o resultado de elaboração mais profunda.   

 É certo que o grupo agiu de forma pensada, tendo até criado um documento 

denominado Esboço da Política Nacional de Informática e outros manifestos divulgados na 

imprensa.  Neste aspecto, destaca-se a revista criada por Mario Dias Ripper, então diretor do 

Serpro e aliado da Capre.  Com recursos da estatal, a publicação Dados e Idéias, uma revista 

bimestral de excelente qualidade gráfica e editorial, passou a pautar o debate acerca da 

Política Nacional de Informática, tendo em seu conselho editorial Luiz de Castro Martins, 

Ricardo Saur e Ivan da Costa Marques, todos membros da Capre. 

                                                

46 Para Arthur Pereira Nunes, em sua entrevista à pesquisa em maio de 2009, a reserva “caiu no colo” da Capre.  Para Mario Dias Ripper, foi 

inicialmente recebida como “uma loucura.” (Mario Dias Ripper, entrevista à pesquisa em julho de 2009) E Ricardo Saur, indagado se teria 

trabalhado para criar a reserva, foi taxativo: “de jeito nenhum”.   Mais tarde,  após o primeiro impacto da medida do ministério da fazenda, 

no decreto de 1976, a Capre recebeu o papel de realizar uma política de informática para o país e a partir daí é que tal política começou a ser 

efetivamente articulada. 
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 Em seu primeiro número, de agosto/setembro de 1975, a publicação trazia como 

chamada de capa o emblemático título “Por uma política brasileira de informática” e 

apresentava vários artigos sobre o tema, levantando o caráter estratégico da questão (BIONDI, 

1975; MARTINEZ, 1975), sua urgência (MARQUES, 1975b) e as possibilidades reais de se 

desenvolver uma indústria de computadores no Brasil (PEGADO, 1975; RIBEIRO, 1975).  

Ao longo do tempo, a publicação, de excelente qualidade gráfica e que contava com vários 

membros da Capre em seu Conselho Editorial, se manteria pautando o debate acerca da 

política de informática no Brasil.  Além de editoriais favoráveis a uma política, a publicação 

divulgava a política de informática feita em outros países (CANADÁ, 1975; DADOS E 

IDÉIAS, 1976a), discutia intensamente o processo de transferência de tecnologia 

(TEIXEIRA, 1975; BIONDI, 1976; DADOS E IDÉIAS, 1976b), entre outros temas. 

 Destaca-se, na análise da publicação, a participação de Ivan da Costa Marques como 

um grande pensador acerca da Política Nacional de Informática, apresentando artigos 

geralmente mais extensos que o habitual e com um tom orientador dos pensamentos e idéias 

em torno da política (MARQUES, 1975a; b; 1976; 1977) .  A passagem abaixo, de artigo 

publicado logo após a Capre ganhar seu novo status de executora de uma política de 

informática, no início de 1976, é representativa: 

“Neste momento o Brasil reivindica, legitimamente (...) uma nova posição no cenário 

mundial.  A nossa autonomia como nação e o nosso poder de reivindicação dentro do 

bloco ocidental dependerão cada vez mais da efetiva utilização de uma ‘inteligência’ 

para produção brasileira nos meios de produção brasileiros e, em particular, da efetiva 

utilização de uma tecnologia genuinamente brasileira, aqui criada e voltada para as 

nossas necessidades.  (...)  E neste processo os profissionais brasileiros, estejam eles 

em universidades, empresas estatais, empresas privadas ou até mesmo em empresas 

estrangeiras, têm uma importante missão a cumprir.” (MARQUES, 1976, p. 48)  
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 Apesar da discussão de idéias, não havia um plano que norteasse toda a política, que 

delineasse uma política de governo.  A evidência maior é de que o período foi marcado por 

um processo de ação e reação em face de movimentos externos, tais como a crise no balanço 

de pagamentos nacional, a desorganização dos esforços computacionais do governo brasileiro 

ou mesmo a tentativa da IBM de fabricar no país minicomputador IBM/32, que ameaçava a 

Cobra e desencadeou uma série de episódios até ser finalmente rechaçada pela Capre 

(DANTAS, 1988, p. 116 e seguintes).   

 O episódio do IBM/32 é considerado fundamental para a Política Nacional de 

Informática pois foi a partir do interesse da IBM de fabricar tais computadores no Brasil e ao 

complicado processo de impedimento de tal ação que se prosseguiu à criação de uma licitação 

para o estabelecimento de empresas de controle nacional para a fabricação de 

minicomputadores no país.  Segundo relataram os entrevistados Mario Dias Ripper (entrevista 

à pesquisa em maio de 2009) e Ricardo Saur (entrevista à pesquisa em julho de 2009), a IBM 

se utilizou de guias genéricas para a importação de peças de reposição para, sem autorização 

legal, importar peças para passar a fabricar os computadores IBM/32 no Brasil.  Ao descobrir 

tal fato, a Capre, muito pressionada, interveio e acabou conseguindo prevalecer sua posição: 

“A IBM fez a seguinte besteira: ela mandou uma carta para o [Ministro João Paulo dos Reis] 

Veloso dizendo o seguinte: ‘Que caso o Governo brasileiro não permitisse a multiplicação 

dela desse negócio no Brasil que ela iria abrir a fábrica na Argentina.’  É tudo o que os 

milicos detestam. Aí o Veloso montou a reunião, teve que contar da carta da IBM, e aí os 

caras disseram: ‘Droga nenhuma! Vocês façam da maneira que vocês quiserem!’” (Mario 

Dias Ripper, entrevista à pesquisa em maio de 2009). 

 Ripper conta ainda que Mario Henrique Simonsen, então Ministro da Fazenda e seu 

chefe no Serpro, que tinha assento no Conselho da Capre, era contra.  Mas terminou cedendo: 
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“claramente não era um troço que ele acreditava, claramente, mas ele gostou de ter  alguém 

que estava brigando lá pra fazer o negócio, então nos deram autorização de votar contra o 

projeto da IBM” (Mario Dias Ripper, entrevista à pesquisa em maio de 2009). 

  Foi assim que, após a reação ao projeto do IBM/32, a reserva de mercado  era 

estabelecida com maior formalidade.  Além do projeto do computador nacional da Cobra, 

apoiado decisivamente pela Capre e pela Marinha, foi realizada uma licitação que terminou 

por autorizar algumas joint-ventures entre empresas nacionais e empresas do exterior, que 

forneceriam tecnologia a ser transferida.  Daí resultaram a SiD, a Labo e a Edisa.  Tanto o 

projeto da Cobra quanto essas associações enfrentaram dificuldades, ora pela quase 

impossibilidade de viabilizar o computador nacional, ora em razão de as firmas estrangeiras 

não transferirem de fato a tecnologia para o Brasil, ou ainda porque essas mesmas firmas de 

fato não possuíam a capacidade tecnológica que se esperava.  Ainda assim, a política da 

Capre logrou iniciar uma indústria de informática no país, ainda que incipiente e frágil, além 

de também ter colaborado para a articulação de acadêmicos e a formação de profissionais da 

área. 

5.1.1.	  Primeiro	  movimento:	  localização	  do	  global	  

 A narrativa acima percorreu os anos de emergência da Política Nacional de 

Informática, que culminaram no estabelecimento de uma reserva de mercado administrada 

pela Capre, ligada à Secretaria de Planejamento da Presidência da República.  

Deliberadamente, a narrativa foi interrompida no momento em que a Capre passou a se tornar 

um ponto de passagem obrigatório (CALLON, 1986a), passando a efetivamente gerir uma   

Política Nacional de Informática que acabava de emergir.  O objetivo desta seção é realçar 

como outras redes, distantes no tempo e no espaço da Capre, influenciaram no processo.  A 

análise que se segue resgatou as outras redes que tomaram contato com a política de 

informática, seus papéis, seus interesses ligados à política e as inscrições que geraram. 
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 Os seguintes atores-rede “globais”, deslocados no tempo e no espaço, foram 

identificados como ligados à Capre e à institucionalização da política: 

• Escola Superior de Guerra (ESG) 

o Papel: Defende as idéias de independência, segurança e desenvolvimento. 

o Inscrição: Doutrina da ESG, disseminada no ambiente militar. 

• Plano Nacional de Desenvolvimento (Reis Velloso, início dos anos 1970) 

o Papel: Inserir a ciência e tecnologia no contexto do desenvolvimento 

econômico; 

o Inscrição: “ciência e tecnologia são estratégicos para o desenvolvimento”; 

• Roberto Campos (Plano de Metas JK, final dos anos 1950) 

o Papel: Inserir a preocupação com as “máquinas de calcular” no 

planejamento de ações do governo para acelerar o desenvolvimento; 

o Inscrição: Cria o Geace; 

• Geace 

o Papel: Incentivar o desenvolvimento da computação no país, inclusive em 

instituições como PUC-Rio e IBGE; 

o Inscrição: A inscrição “CPDs são importantes para o desenvolvimento 

nacional” estava nas normas jurídicas; 

• IBGE 

o Papel: Demanda serviços de computação para a construção de censo de 

1970; Investir no Instituto Brasileiro de Informática; 

o Interesse: Apurar mais rapidamente os dados censitários; 

• Ferranti (fábrica inglesa) e computadores nas fragatas 

o Papel: Equipar as fragatas que criaram a necessidade na Marinha e fornecer 

tecnologia na sociedade que resultaria na Cobra; 
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o Interesse: Atender ao mercado brasileiro; 

o Inscrição: Computadores equipando as fragatas adquiridas pela Marinha do 

Brasil. 

• Marinha do Brasil 

o Papel: Viabilizar politicamente o domínio tecnológico da computação no 

país, apoiando decisivamente a criação do GTE111 e da Cobra; 

o Interesse: Aprender e dominar a tecnologia da computação para não 

depender de terceiros em eventuais operações de guerra –informática como 

algo estratégico para a segurança nacional. 

• BNDE 

o Papel: Viabilizar economicamente diversos projetos relacionados ao 

desenvolvimento tecnológico, notadamente o GTE111, a Cobra e a Capre; 

o Interesse: Ciência e tecnologia são estratégicos para o desenvolvimento 

econômico. 

• Secretaria de Planejamento da Presidência da República 

o Papel: Viabilizar política e institucionalmente a política como um todo; 

o Interesse: Promover o desenvolvimento econômico do país; 

o Inscrição: Plano Nacional de Desenvolvimento (PND); Normas jurídicas 

que institucionalizam a política. 

• PUC-Rio 

o Papel: Fornecer conhecimentos em software para o GTE111; Formar mão-

de-obra para atuar na política e na indústria de informática; Defender a 

tecnologia nacional; 

o Interesse: Promover a pesquisa pura na área de engenharia de sistemas; 

Promover o desenvolvimento de tecnologia. 
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• Unicamp 

o Papel: Participar da corrida de desenvolvimento de computadores 

nacionais, criando o computador Cisne Branco; 

o Interesse: pesquisa aplicada; 

o Inscrição: Computador Cisne Branco é inscrição de que “é possível fazer 

computadores no Brasil”. 

• USP (Escola Politécnica) 

o Papel: Produzir o primeiro computador nacional, o G-10, apelidado de 

“patinho feio”; Fornecer mão-de-obra para a indústria de informática; 

o Interesse: defesa da tecnologia nacional; pesquisa aplicada; 

o Inscrição: Computador G10 é inscrição de que “é possível fazer 

computadores no Brasil”. 

• ITA e computador Zezinho 

o Papel: Formador dos primeiros quadros da engenharia nacional que 

dominam a tecnologia de fabricação de computadores; Fabricação do 

Zezinho, primeiro computador-protótipo nacional; 

o Interesse: pesquisa aplicada; acompanhar tecnologia de ponta; 

o Inscrição: Ainda que fosse um protótipo, computador Zezinho era inscrição 

de que “é possível fazer computadores no Brasil”. 

 
• Ministério da Fazenda 

o Papel: Financiar o Serpro, com amplos poderes e recursos; Ao lidar com a 

questão cambial, aprovar a reserva de mercado para informática; 

o Interesse: Aumentar a sua arrecadação; Melhorar o balanço em transações 

correntes do país. 
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• Serpro e Concentrador de Teclados 

o Papel: Forneceu apoio financeiro e de pessoal para a Capre;  Fornecer 

pessoas, equipamentos e tecnologia para a fundação da Cobra; 

o Interesse: Desenvolvimento tecnológico dentro do governo; 

o Inscrição: seus projetos de software e hardware e desenvolvimento de 

equipe ajudaram na inscrição de que “é possível fazer computadores no 

Brasil” e foram importantes para o desenvolvimento da Cobra; 

• Crise do petróleo 

o Papel: Provocar acentuado déficit no balanço de transações correntes do 

país; 

o Interesse: Diminuir as importações, aumentar as exportações; 

o Inscrição: Levou à norma que deu à Capre o poder de regulamentar 

importações e a interferir também no setor privado. 

 

 Uma vez levantados papéis, interesses e inscrições dos vários atores globais 

participantes da política de informática, está realizado o primeiro movimento da ANT, o de 

mostrar por que caminhos cada um desses atores-rede influenciaram nos acontecimentos 

locais da Política Nacional de Informática.  Na próxima seção, é realizado o segundo 

movimento, quando se parte do local, buscando-se redistribui-las. 

5.1.2.	  Segundo	  movimento:	  redistribuição	  do	  local	  

 O movimento de redistribuição do local consiste em se analisar como as ações locais 

são geradas, a partir de que outras influências, no tempo e no espaço, elas são produzidas.  

Para esse processo, Latour (2005) chega a utilizar a metáfora de plugins, que são adendos 

externos que se pode acoplar em programas de computador para lhes estender a 

funcionalidade.  Um ator assinaria determinados plugins, isto é, seria influenciado por outros 
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atores e mediadores, para finalmente compor a sua individualidade.  E quanto mais plugins ou 

conectores se pudesse levantar, melhor se poderia entender a individualidade de cada um dos 

atores.  E isto porque todo ator é também uma rede, o ator-rede representando um ator com 

múltiplas conexões a outros atores. 

 No caso concreto da Política Nacional de Informática em sua primeira etapa, foram 

selecionadas a Capre e a Cobra como os atores locais cruciais para a instalação da política.  

Para cada um, se busca traçar que interferências não-locais eles receberam. 

• GTE111 

o Grupo de trabalho criado com apoio do BNDE e da Marinha para viabilizar 

a fabricação de um computador brasileiro; 

o Contrata universidades USP e PUC-Rio para desenvolver o projeto, que 

resulta no computador G1 e na transferência de tecnologia para a Cobra. 

• Capre e Ricardo Saur 

o Saur é um ex-aluno da PUC e de Stanford, onde trabalhou como 

engenheiro de sistemas e foi cliente da IBM; também foi funcionário da 

Petrobras, onde também foi cliente da IBM.  Participou do GTE111, como 

representante do BNDE. 

o Vinculada à Secretaria de Planejamento da Presidência da República, 

criada pelo Decreto nº 70.370/1972 para: 

 Cadastrar e acompanhar parque de computação público e privado 

no país; 

 Propor racionalização do uso no setor público; 

 Propor financiamento para expansão da computação; 

 Propor formação de recursos humanos para a área no país; 
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 Possui representantes do Serpro, Ministério da Fazenda, BNDE, 

Instituto Brasileiro de Informática (do IBGE) e Escritório da 

Reforma Administrativa. 

o Tem sua missão alterada pelo Decreto Nº 77.118/1976, promulgado após a 

crise econômica, que levou ao colapso o Balanço de Pagamentos do país.  

Passa então a ter como missões: 

 Controlar importações de equipamentos e peças de computação 

para o setor público e privado; 

 Propor as diretrizes da Política Nacional de Informática e o Plano 

Integrado de Informática; 

o Passa a ter em seu conselho representantes da Secretaria de Planejamento, 

do CNPq, do Estado-Maior das Forças Armadas, do Ministério da 

Educação, do Ministério da Educação e Cultura, do Ministério da Fazenda, 

do Ministério da Indústria e Comércio. 

• Cobra 

o Sócios iniciais: Ferranti, BNDE, E.E; 

o Sua criação é complexa, tendo sido articulada pelo GTE111, por força da 

Marinha e do BNDE e com apoio da Capre; 

o Recebe pessoal, equipamentos e área de hardware do Serpro; 

 

 Uma vez realizado o segundo movimento, o próximo e mais importante passo é o 

terceiro movimento, quando os locais devem ser conectados e o tecido social que compõe a 

primeira fase da política será remontado.  Além disso, após esta conexão, será feita uma 

análise da política à luz do modelo de estágios modificado pela ANT desenvolvido nesta 

pesquisa. 
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5.1.3.	  Terceiro	  movimento:	  conexão	  de	  locais	  

 Os vários atores e ações que compõem a primeira fase da Política Nacional de 

Informática foram destacados nas duas seções anteriores, ora se explorando o quanto atores 

“globais” influenciaram na política, ora explorando-se como os atores locais cruciais para a 

esta etapa da política, a Capre e a Cobra, foram influenciados por ações não-locais.  Após 

esses dois movimentos, é possível se construir a rede que deu forma à política, com as várias 

conexões entre os atores, inscrições e traduções circulando.  A figura 9, a seguir, é uma 

representação de tal rede:  
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Figura 9: A Política Nacional de Informática na fase Capre-Cobra: conexão de locais 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados diversos 
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 Na Figura 9, estão representados os principais atores que participaram da etapa da 

política que está em análise, sendo também destacadas, pelas setas, as formas como tais atores 

agiram na política.  Os interesses que foram traduzidos na rede estão marcados com símbolos 

e estão em vários locais para simbolizar que eram interesses que circulavam pela rede, através 

dos mais variados veículos.  

 O interesse da Marinha –provocado pelos minicomputadores da inglesa Ferranti 

equipando fragatas recém-adquiridas– de que aprender e dominar a tecnologia de computação 

era estratégico militarmente, se fundiu, no GTE 111, com o interesse do BNDE de que a 

ciência e tecnologia eram estratégicos para o desenvolvimento econômico.  Passou a ser uma 

tradução cada vez mais forte a idéia de que a informática era estratégica para o país, algo que 

já circulava desde os tempos do Geace, mas com muito menos força.  O fato de a Marinha, 

em pleno regime militar, ter privilegiado tal tecnologia, sem dúvida foi algo necessário para a 

concretização da tradução em outros atores do caráter estratégico da computação.  E o fato de 

o BNDE estar propenso em investir em tecnologia também era algo igualmente necessário. 

 Outro ponto de vista fundamental também foi traduzido em vários atores: o de que era 

possível fabricar minicomputadores no Brasil.  A partir da experiência do computador 

Zezinho, no ITA, do Patinho Feio, na USP, do Cisne Branco, na Unicamp, do concentrador de 

teclados Serproso, fabricado no Serpro, a comunidade acadêmica, os engenheiros e até a 

classe política passou a acreditar, crescentemente, que era possível a fabricação de 

computadores no Brasil.  Os quatro artefatos mencionados transmitiam a mensagem clara de 

que a missão era viável à engenharia nacional e os articuladores da política, lotados no GTE 

111 e na Capre, principalmente, passaram a fazer circular e estabilizar tal ponto de vista. 

 A comunidade acadêmica também tem um papel relevante, pois forneceu engenheiros 

para as mais diferentes iniciativas e esses engenheiros tinham tanto o ponto de vista de que 

era possível fabricar os computadores no Brasil, quanto o de que era necessária a criação de 
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um mercado de trabalho –ou, no mínimo, oportunidades de pesquisa aplicada– para eles, que 

não queriam ser meros ‘vendedores da IBM.’  Para uns, havia uma certa ideologia 

nacionalista, mas a vontade de ter fábricas no Brasil seria até mais forte do que razões 

ideológicas.  A Capre, que tinha missão de fomentar a formação de mão-de-obra no país e 

cujos primeiros trabalhos foram nesse aspecto da sua missão, se utilizou largamente do canal 

da academia, alistando e mobilizando seus membros em reuniões e manifestos voltados para 

debater e estabilizar os interesses em torno de se ter uma Política Nacional de Informática. 

 Finalmente, há o Ministério da Fazenda.  Tal ministério já tinha, pelo seu interesse de 

aumentar a arrecadação, investido grande soma de dinheiro no Serpro, o qual foi um aliado da 

Capre a partir do governo Geisel.  Pouco depois de o ministro da fazenda mudar de Delfim 

Netto para Mario Henrique Simonsen, José Dion de Melo Teles deixou o Serpro, sendo 

substituído por Moacyr Fioravante.  Este, egresso do CPD da FGV, convidou Mario Dias 

Ripper, egresso do ITA e de Berkeley, para ocupar uma diretoria técnica na empresa.  Ocorre 

que, à mesma época, seu colega de ITA e de doutorado em Berkeley, Ivan da Costa Marques, 

estava atuando na Capre, o que facilitou a aproximação das duas instituições.  Ripper 

inclusive montou uma estrutura de estudos e pesquisas que forneceu recursos à Capre47 e 

também foi o responsável pelo lançamento da revista Dados & Idéias, em agosto de 1975.  A 

revista, desde seu primeiro exemplar, discutiu a indústria de computação no Brasil e foi um 

veículo claro de transmissão e debate das idéias em torno da política.  

 Por outro lado, o  Ministério da Fazenda influiu de forma mais direta e contundente 

em relação à política quando a crise do petróleo o levou a ter interesse e permitir que fosse 

feita a reserva de mercado, consolidando-se na Capre a tradução definitiva dos diversos 

                                                

47 Ricardo Saur, Secretario da Capre e José Dion de Melo Teles, do Serpro, não tinham fácil entendimento (MARQUES, 2000), portanto a 

mudança de pessoas e de postura do Serpro de fato significou um maior fortalecimento para a Capre.  Dantas (1988) tratou do episódio, que 

foi confirmado e aprofundado em entrevista e troca de e-mails entre Mario Dias Ripper e o autor desta pesquisa. 
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interesses apontados na Figura 9.  Essa consolidação foi inscrita, ficando provisoriamente 

estabilizada, no Decreto Lei Nº 77.118/1976, dando à Capre os poderes e a missão de fazer a 

Política Nacional de Informática com controle de importações e, portanto, de proteção às 

empresas nacionais. 

  A Cobra, outro ator-rede fundamental da primeira fase da política, já que seria a forma 

de o governo intervir diretamente, fabricando computadores para o mercado –e para a 

Marinha–, foi, finalmente, criada em fins de 1974.  A presença da Cobra, com seus prédios, 

ativos, funcionários, sócios, era outra inscrição dos interesses traduzidos na política. 

 Ficou estabelecida a Política Nacional de Informática.  Não foi o resultado de um 

clamor da sociedade, ou de amplos planejamentos.  A política emergiu em meio a uma série 

de fatores que se somaram e foram habilidosamente costurados por atores interessados em 

criá-la, em traduzir seus pontos de vista para o restante da sociedade.  Entretanto, não se pode 

mesmo dizer que esses atores tivessem uma base conceitual anterior ou um interesse anterior 

na política.  Ricardo Saur, por exemplo, ao se defrontar pela primeira vez com a proposta de 

fabricar computadores no Brasil, teria reagido com uma gargalhada (VEJA, 1972), assim 

como admitiu, em entrevista à pesquisa, que foi chamado inesperadamente e comunicado do 

controle das importações, “numa noite em que estava terminando o dia de trabalho, na Capre” 

(Ricardo Saur, entrevista à pesquisa em julho de 2009).  O Ministro Reis Velloso, da 

Secretaria de Planejamento, aparentemente não tinha uma posição fechada sobre uma 

importante decisão,48 referente a permitir ou não a fábrica de minicomputadores IBM/32 no 
                                                

48 Para Ricardo Saur, Reis Veloso era favorável ao estabelecimento da reserva, tendo dado este interessante depoimento a respeito: “Muito 

interessantemente, para desfazer até uma imagem da época, o Veloso.  O Veloso era tão habilidoso que ele se mostrava para nós como um 

potencial entreguista, ou seja, ele nunca deixava a opinião dele passar.  Então parecia que ele, ao contrário dos outros, que nos suportavam, 

não estava muito satisfeito com aquela situação.  Hoje eu sei, absolutamente com certeza, que ele foi absolutamente fundamental e duro com 

os caras, suportando a pressão da IBM” (Ricardo Saur, entrevista à pesquisa em julho de 2009).  Mario Dias Ripper, na sua entrevista, 

discordou: “Claramente o Veloso estava a fim de abrir” (Mario Dias Ripper, entrevista à pesquisa em maio de 2009), de deixar a IBM 

fabricar o IBM/32 no país. 
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país, tendo sido finalmente convencido por pressão dos ministros militares, que se indignaram 

com ameaças da IBM/32.  E, ainda, o Ministro Mario Henrique Simonsen, da Fazenda, parece 

ter autorizado o voto contra a IBM sem perder muito tempo para analisar a questão, talvez 

simplesmente confiando no brilhantismo daqueles garotos engenheiros que a propunham e 

aproveitando a conveniência em relação ao balanço de pagamentos (conforme entrevista de 

Mario Dias Ripper à pesquisa, em maio de 2009).  Para alguns dos próprios engenheiros e 

administradores trabalhando na Capre, a consumação da reserva de mercado pareceu uma 

“loucura” (entrevista de Mario Dias Ripper, maio de 2009) ou algo que “caiu no colo” 

(entrevista de Arthur Pereira Nunes, maio de 2009), sem que se estivesse realmente preparado 

para aquilo. 

 A seguir, são feitas considerações a partir do ponto de vista da gestão de políticas 

públicas e do modelo de análise de políticas públicas estendido pela ANT, apresentado no 

Capítulo 3. 

 Em primeiro lugar, é possível se afirmar que a Política Nacional de Informática só 

existiu a partir de uma dinâmica de tradução de interesses, motivada por diferentes fatores, 

conforme descrito acima. 

 A primeira etapa da política, a sua incorporação à agenda, se deu de modo gradativo.  

Desde o final da década de 1950 que já se pensava na relação da computação com o 

crescimento do país, o que estava ligado à idéia de que ciência e tecnologia são importantes 

para o desenvolvimento, idéia que fez parte do Plano Nacional de Desenvolvimento do início 

da década de 1970 e era defendida dentro do BNDE.  Tais idéias se somaram ao problema 

imediato e concreto da Marinha, de dominar a tecnologia das fragatas inglesas recém-

adquiridas, o que levou à criação de uma primeira intervenção da política, o GTE 111.  A 

extensão, a definição do problema da política, no entanto, não foi estabelecida muito 

claramente e a ele se somaram outros interesses, de engenheiros e da academia e, por fim, do 
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Ministério da Fazenda.  Esse comportamento está de acordo com as premissas 2 e 4 do 

modelo, ou seja, há atores privados liderando interesses para serem traduzidos na política 

pública e há sucessivas traduções que moldam a tradução original que criou a política, 

redefinindo-a ao longo do tempo.  Explicitamente, sobre este último ponto, os pontos de vista 

da Marinha, do BNDE, dos engenheiros e universidades e, finalmente, do Ministério da 

Fazenda se fundiram, se moldaram, gerando uma determinada reformulação de política. 

 Em relação à etapa de elaboração da política, é possível se observar que o Programa 

Político-Administrativo estabelecido pelos decretos 70.370/72 e 77.118/76 foram de cunho  

genérico, dando-se à Capre algumas missões, inclusive a de “formular uma política”, mas sem 

que houvesse qualquer tipo de detalhamento, metas, indicadores previstos.  Mas, de toda 

forma, é possível detectar que o governo interviria tanto na esfera regulatória quanto na da 

intervenção direta, com a iniciativa da Cobra.  E as duas intervenções estavam interligadas, 

coordenadas, buscava-se regulamentar justamente o mercado de atuação da Cobra, a empresa 

criada pelo governo. 

 Em relação ao segundo produto da etapa de Elaboração, o Arranjo Político-

Administrativo (APA), a tradução e a costura de interesses conseguida a partir dos 

engenheiros que lideravam a Capre parecia permitir uma coordenação adequada dos 

trabalhos, inclusive com a integração da academia, que estava mais distante do núcleo 

administrativo da política, mas tinha importância por fornecer egressos capacitados, 

essenciais para que a política lograsse êxito.  Ainda em relação ao APA, é importante notar o 

suporte decisivo da política econômica, do Ministério da Fazenda, conseguido graças à crise 

do balanço de pagamentos do país. 

 A primeira fase da Política Nacional de Informática aqui retratada vai desde o período 

das suas origens, no final da década de 1950, passa por todo o incipiente desenvolvimento 

ocorrido na década seguinte, até o início de uma política mais formal, o que ficou definido 
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especialmente com a criação da Cobra, em 1974 e a instauração da reserva de mercado, em 

1976.  E tal fase se encerra em 1979, quando há uma ruptura institucional e a SEI substitui a 

Capre, o que será tratado adiante.  A análise sobre implementação e avaliação da política 

pública aqui apresentada se dá, portanto, enfocando o período que vai de 1974 a 1979, para o 

caso da Cobra e de 1976 a 1979, para a questão da reserva de mercado. 

 A criação da Cobra não foi simples.  Conforme já discutido, a estruturação societária 

da empresa foi complicada, assim como a escolha do parceiro internacional.  Terminaram por 

prevalecer as visões da Marinha –e não as do BNDE–, o que levou a Cobra a ter um primeiro 

produto, o Cobra 700, que não foi um grande sucesso comercial (RODRIGUES, 1984).  Além 

disso, há iniciativas documentadas que nunca foram implementadas, como, por exemplo, o 

projeto de portar o Cobol para o Cobra 700, o que lhe daria maior apelo comercial e foi 

iniciado, mas jamais terminado (RODRIGUES, 1984).  Marques (2000), que foi presidente da 

Cobra durante a década de 1980, avaliou que os dois primeiros anos da empresa foram 

perdidos por “disputas internas no governo para que ela entrasse em operação” (p. 98). 

 De fato, o começo da Cobra foi ruim.  Ela possuía alguns contratos de manutenção, 

mas não de fornecimento de equipamentos com a Marinha, tendo conseguido, até o final de 

1987, vender apenas seis computadores Cobra 700.  Além disso, no quadro societário, em 

função da morte do seu sócio, a E.E. se tornou um parceiro ausente e a Ferranti, diante dos 

primeiros dois anos de resultados, julgou que a empresa era apenas de “interesse acadêmico.”  

Essa conjuntura levou o BNDE, que vinha bancando os prejuízos, a recompor a empresa.  A 

posição da Marinha se tornou menos relevante e, apoiado pela reserva de mercado, em 

implantação a partir de 1976 pela Capre, que impedia que bancos conseguissem importar ou 

fazer joint-ventures com multinacionais, o BNDE conseguiu atrai-los para a sociedade da 

Cobra.  Assim, diversos bancos públicos e privados brasileiros, como o Banco do Brasil, 

Bradesco, Itaú, dentre outros, passaram a ser clientes, ter assento no Conselho de 
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Administração e a direcionar o desenvolvimento dos produtos da Cobra.  Além disso, um 

novo parceiro internacional foi selecionado, a empresa americana Sycor, o que permitiu o 

lançamento do Cobra 400, um minicomputador nos moldes desejados pelos bancos 

(RODRIGUES, 1984).   

 O Cobra 400 II e os modelos da linha 500, inteiramente desenvolvidos no Brasil, 

foram considerados muito bem sucedidos e garantiram a viabilidade da empresa.  Além disso, 

em 1979, a Cobra lançaria um primeiro microcomputador, o Cobra 305.  Em todos os casos, 

contando com profissionais oriundos da PUC-Rio e do Serpro, principalmente, a Cobra 

passou a deter bastante know-how tecnológico, dominando os projetos de hardware e 

software e, também, o lado industrial. 

 Ao longo de 1976, por outro lado, a Capre operaria uma batalha contra a IBM e outras 

multinacionais em torno da reserva de mercado para os minicomputadores.  A IBM obteve 

um veto para fabricar no país o IBM/32, em uma polêmica que foi resolvida com a ajuda de 

técnicos do Serpro, que avaliaram que o projeto daquela empresa era “algo como 0,5% de 

fabricação no Brasil e todo o resto importado” (Mario Dias Ripper, em entrevista ao autor em 

13/05/2009), contrariando as regras previstas pela Capre.  A partir de 1979, a Cobra 

começaria a enfrentar  a concorrência de outras empresas nacionais que foram autorizadas a 

operar: a Labo, em parceria com a Nixdorf, alemã; a SID (Sharp, Inepar e Dataserv), em 

parceria com a Logobax, francesa; e a Edisa, em parceria com a Fujitsu, japonesa.  Isso fazia 

parte do primeiro ato de implementação da política de reserva de mercado, pelo qual a Capre 

já previa a criação de um mercado de minicomputadores no país, porém um mercado formado 

por empresas dominadas pelo capital nacional. 

 A respeito da avaliação da política de informática nesses seus primeiros anos, não há 

registro e foi confirmado pelas entrevistas que não havia uma avaliação sistemática da prática 

da política pública, dos seus resultados.  Havia a divulgação, nos Boletins da Capre, de 
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resultados da evolução da indústria.  O que foi valorizado como avaliação da política, por 

parte de entrevistados como Ricardo Saur (entrevista em 17/07/2009) e Arthur Pereira Nunes 

(entrevista em 08/05/2009), foi a participação e promoção, por parte da Capre, de encontros 

com a comunidade científica e órgãos do setor público.  Nesses encontros, segundo os 

entrevistados, a política era intensamente debatida, criticada e avaliada, o que lhes servia de 

insumo para a sua melhora e lhe dava respeitabilidade e apoio.  

 É possível se dizer que, pelo lado da Cobra, a política foi bem sucedida, apesar dos 

problemas iniciais e das inúmeras pressões que a empresa começara a receber, em função da 

controvérsia gerada pela reserva e pelo fato dela estar atuando sem concorrentes (os próprios 

bancos não queriam ser obrigados a contratá-la, por exemplo).  Noutras palavras, a Cobra 

conseguiu, em 1978/79, atender adequadamente a procura por minicomputadores. 

 A respeito da reserva de mercado em si, é interessante observar-se que o mercado de 

minicomputadores, embora crescendo rapidamente, era muito pequeno em comparação com o 

mercado de computadores de maior porte e, ainda, que a reserva de mercado estabelecida pela 

Capre era somente para esse segmento, o de minicomputadores.  A partir do Boletim Técnico 

da Capre, a tabela abaixo mostra evolução, de 1974 a 1978, do número de computadores 

instalados no Brasil por porte de instalação.49 

Tabela 10: Parque instalado de computadores por porte de instalação no Brasil (1974-78) 

Fonte: Elaboração a partir de Marques (2000) 

                                                

49 O porte de instalação era definido pelo preço de instalação do computador.  As tabelas dos boletins da Capre foram reproduzidas em vários 

artigos, como, por exemplo, Marques (2000).  Os boletins ainda podem ser encontrados na Biblioteca do MCT, em Brasília, sendo mantidos 

na chamada memória técnica do Ministério. 
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 A tabela mostra que a indústria cresceu a taxas não muito consistentes nos anos de 

1977 e 1978, o que, certamente, está ligado à desaceleração da economia do país, mas 

também  pode ser visto como um resultado de pouco sucesso para a política.  Em termos de 

valor de mercado, 1976, o segmento de minis representava apenas 11,3% do total do mercado 

(MARQUES, 2000).  Levando tudo isso em consideração, não é de todo espantoso que, no 

momento seguinte, quando houve a ruptura institucional, o SNI, que passou a ser o 

responsável pela política, tenha avaliado que a política, na realidade, era inexistente 

(DANTAS, 1988). 

 A Tabela 12, a seguir, sintetiza as considerações a respeito das etapas da política 

pública no modelo estendido pela ANT para este momento da Política Nacional de 

Informática, trazendo, para cada grande categoria do modelo, uma análise e as fontes que a 

substanciam, em acordo com as considerações realizadas ao longo desta seção. 

Tabela 11: Análise da PNI no período até 1979 e as categorias do modelo de análise 

Categoria do modelo Análise Fontes Primárias 

Incorporação à agenda - Política surge para a melhor gestão do 
parque de computadores do governo e é 
estendida ao controle de importações de 
computadores e peças a partir das dificuldades 
de balança de pagamentos brasileiras; 
- Interesse da Marinha, de independência 
tecnológica nas fragatas adquiridas, e do 
BNDE, de desenvolver ciência e tecnologia, 
também formam o quadro de incorporação à 
agenda. 

Entrevistas diversas (*). 

Elaboração - Capre é criada pelo Decreto 70.370, de 
05/04/1972; 
- Em 09/02/1976 tem seus poderes ampliados 
para o controle de importações e para realizar 
uma política de informática, pelo Decreto 
77.118. 
 
- Arranjo Político Administrativo: A Capre é 
subordinada à Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República, tendo amplo 
contato com a comunidade científica e com a 
indústria nacional.  A Digibrás e a Cobra são 
criadas objetivando a fabricação de 
computadores.  A Marinha também tem 
importante papel no arranjo, assim como o 
Serpro e o BNDES, fornecendo apoio 

Legislação; Boletins da Capre 
(**); Entrevistas com Ricardo 
Saur (jul/09), Arthur Pereira 
Nunes (mai/09), Mario Dias 
Ripper (mai/09), Ivan Costa 
Marques (fev/09). 
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financeiro e político. 
 

Implementação - Principais instrumentos da política são a 
reserva de mercado e a intervenção direta com 
a criação da Cobra Computadores; 
- Os atos de implementação da política são 
inicialmente autorizações e direcionamentos 
para órgãos públicos implementarem seus 
parques computacionais; 
- A partir de 1976, passam a ser 
majoritariamente concessões de licença para 
importação para empresas diversas; 
- Um importante ato foi a licitação para a 
autorização da instalação de fábricas de 
minicomputadores privadas para atuarem em 
concorrência com a Cobra; 

Boletins da Capre (*); 
Entrevistas com Ricardo Saur 
(jul/09), Arthur Pereira Nunes 
(mai/09), Mario Dias Ripper 
(mai/09), Ivan Costa Marques 
(fev/09). 

Avaliação da política - Não há divulgação formal de resultados da 
política e uma rotina sistemática de avaliação, 
apenas há a divulgação, nos Boletins da SEI, da 
evolução do parque instalado; 
- A Capre participa e promove intensos 
diálogos com a comunidade científica e de 
órgãos públicos, ocasiões em que a política era 
debatida e avaliada; 

Boletins da Capre (*); 
Entrevistas com Ricardo Saur 
(jul/09) e Arthur Pereira 
Nunes (mai/09). 

Interesses sendo traduzidos - Ciência e tecnologia é estratégica para o país 
- Informática é estratégica para a defesa 
nacional 
- É preciso formar um mercado de trabalho 
- É possível fabricar computadores no Brasil 

Legislação; Reportagens; 
Entrevistas diversas (*). 

(*) Usualmente são citadas como fontes apenas as entrevistas nas quais a questão foi mais fortemente tratada.  A 
questão do porquê da manutenção da política nesta etapa foi tratada com todos os entrevistados, razão pela qual 
se preferiu citar como fonte “Entrevistas Diversas”. (**) Os Boletins da Capre foram publicados de 1972 a 1979, 
trazendo informações sobre o mercado, legislação, atos de implementação da política e até artigos técnicos de 
informática.  A coleção completa do periódico está disponível na biblioteca do MCT, em Brasília. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 A partir da próxima seção, passa-se a analisar o segundo momento da Política 

Nacional de Informática, que se estende de 1979 a 1984 e compreende o período mais 

autoritário do processo. 

5.2.	  O	  período	  do	  SNI-SEI	  (1979	  a	  1984)	  

 Embora o período anterior também tenha transcorrido durante a ditadura militar, 

Marques (2000), que, à época, trabalhou na Capre, o denomina como sendo de “democracia 

relativa”, tendo em vista a interação entre administradores públicos, técnicos da área militar, 

engenheiros e pesquisadores, sem maiores interferências por parte do autoritarismo.   
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 Em linha com o já abordado anteriormente, Marques (2000) deu grande importância à 

comunidade de profissionais de informática dos anos 70 para o desenvolvimento e 

aprimoramento da política para o setor.  E, em nenhum momento, nem em entrevistas ao 

autor, nem na literatura, a repressão do regime militar parece ter afetado de alguma forma a 

Política Nacional de Informática até aquele momento. 

 À medida em que a década de 1970 se aproximava do seu final, entretanto, o quadro 

mudou.  Em 1979, o general João Batista Figueiredo, escolhido para ocupar a presidência, era 

egresso do Serviço Nacional de Informações (SNI) e de corrente política diversa da do 

Presidente Ernesto Geisel, a quem sucederia.  E, já há algum tempo, o SNI vinha realizando, 

em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, projetos na área de criptografia, 

fatores que levaram tanto um órgão quanto o outro a terem interesse e entendimento próximo 

da política de informática do país, que criticavam secretamente. 

 Com apoio do CNPq, então dirigido por José Dion de Melo Teles –que não mantinha 

bom entendimento com a Capre–, já no novo governo, o SNI e o Ministério das Relações 

exteriores formaram uma comissão, cujo caráter era secreto, para estudar formalmente o  setor 

de informática e propor medidas à Presidência da República.  Tal comissão, que ficaria 

conhecida como Comissão Cotrim,50 passou a convocar pesquisadores, acadêmicos e 

engenheiros para depoimentos em Brasília, além de também abordar o pessoal envolvido mais 

diretamente com a Capre, com a qual derivou-se para um relacionamento de inimizade.51  A 

tradução que estava estabelecida na comunidade de profissionais e acadêmicos de 

informática, estremeceu e mostrou sua precariedade, embora não tenha acabado por completo.  

                                                

50 O nome é uma referência ao embaixador Cotrim, que comandou o grupo, que além dele envolvia oficiais militares ligados ao SNI, Joubert 

Brizida, Edison Dytz, Antonio Carlos Loyola Reis e José Luis Cuinhas da Cunha. 

51 Vários desses personagens também alegam ter tido seus telefones grampeados, o que está relatado na literatura e foi confirmado por dois 

entrevistados ao autor desta pesquisa.  As conversas com os militares também assustavam a acadêmicos, que temiam por reuniões que eram 

verdadeiras tomadas de depoimento e sobre as quais não se podia perguntar nem mesmo o motivo de sua realização (DANTAS, 1988). 
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A Capre também tinha seus inimigos e dissidências dentro da própria comunidade, a Cobra 

não tinha resultados muito apreciáveis e alguns membros da comunidade vislumbraram uma 

oportunidade na mudança, até pelo fato de os militares estarem se propondo a fazer uma 

política mais forte que a anterior.  Por exemplo, o coronel Joubert Brizida teve pelo menos um 

encontro aberto e de boa recepção junto a professores da USP, relatado por Dantas (1988).  

Mas, o fato é que a convergência, a mobilização, a comunidade, o que Marques chamou de 

“inteligência descentralizada” (MARQUES, 2000, p. 100), se enfraqueceu. 

 Enfim, pelo Decreto Nº 84.067, de 8 de outubro de 1979, o Presidente General João 

Figueiredo extinguiu a Capre e criou, como órgão complementar ao Conselho de Segurança 

Nacional, a Secretaria Especial de Informática (SEI), cuja finalidade seria “assessorar na 

formulação da Política Nacional de Informática e coordenar sua execução (...) tendo em vista, 

especialmente, o desenvolvimento científico e tecnológico no setor” (art. 1º).  As 

competências da SEI não eram muito distintas das da Capre.  Na verdade, os interesses que 

anteriormente eram traduzidos em vários atores continuaram sendo traduzidos e inscritos na 

SEI.  No entanto, a política de informática deslocou-se da Secretaria de Planejamento para o 

Conselho de Segurança Nacional, diretamente ligado à Presidência da República, fator que 

alteraria a lógica das traduções em curso na política, em princípio podendo fortalecê-la, mas, 

por outro lado, a distanciando da academia, dos técnicos e engenheiros, o que, por certo, seria 

um dificultador para o desenvolvimento de tecnologia nacional, um dos seus objetivos. 

 Alguns dos principais integrantes da Capre foram para iniciativa privada, todos em 

cargos de alta direção.  Ricardo Saur tornou-se vice-presidente da Edisa, Mario Dias Ripper 

passou a liderar duas importantes divisões na Elebra e Ivan da Costa Marques foi o principal 

acionista da Embracomp, juntamente com outros professores e profissionais do NCE/UFRJ.  

Entretanto, outros permaneceram na SEI.  Octavio Gennari Netto, o primeiro secretário da 
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SEI, era um egresso da Capre52  e Artur Pereira Nunes, influente administrador da instituição, 

que em 2009 ainda atuava no governo, também permaneceu, passando a atuar na SEI.  Junto 

com eles, também permaneceram cerca de um quarto dos funcionários da Capre, que se 

deslocariam para Brasília (LUZIO, 1996). 

 Diferentemente do período anterior, no qual a política se mostrou emergente, nesse 

período, já havia uma maior discussão acerca de uma política de informática para o país.  Não 

apenas o periódico Dados & Idéias refletia a respeito do tema, mas também outras 

publicações fora da área de informática.  Em fins de 1980, Ivan da Costa Marques, então já 

afastado da política, teve publicado um artigo seu (MARQUES, 1980) na Revista de 

Administração Pública (RAP), em exemplar dedicado ao tema da informática.  Mais uma vez, 

o autor levantava a necessidade de política públicas para o setor de informática brasileiro, 

refletindo sobre a importância de empresas nacionais liderarem o processo, a questão da 

transferência de tecnologia, a missão das empresas nacionais, o papel regulatório do governo 

e, sobretudo, defendendo o instrumento da reserva de mercado: “as empresas nacionais não 

têm condições de, simultaneamente, crescer e desenvolver tecnologia sem uma efetiva 

proteção de mercado que evite a concorrência direta com as empresas estrangeiras durante 

algum tempo (...), sem uma reserva de mercado para empresas nacionais” (p. 129). 

 No mesmo exemplar da publicação, Arthur Pereira Nunes (NUNES, 1980), que 

permaneceu na política na transição da Capre para a SEI, trouxe à tona o papel revolucionário 

da informática para a sociedade e constatou que “grosso modo, todos os países adotam 

medidas relacionadas com a informática.  Entretanto, o que pode definir a existência de uma 

                                                

52 Para Dantas (1988), a colocação de um civil no cargo mais alto da instituição foi uma gesto de conotação política, pois “o poder na SEI 

seria exercido pelo secretário-executivo” (p. 202), que seria um militar. Na análise que faz sobre o momento da transição da Capre para a 

SEI, Luzio (1996) debate, sem conclusão definitiva, o quanto a transição representou uma punição para os gestores da Capre e, ainda, 

especula sobre o quanto tais gestores teriam agido por interesse pessoal ou público, sem, no entanto, chegar a uma conclusão: “a motivação 

real dirigindo o pessoal da Capre e os militares seria difícil de identificar” (p. 42). 
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política de informática é o grau de explicitação das diretrizes, a ênfase atribuída à sua 

execução e o nível de coerência interna dos objetivos e estratégias estabelecidos” (p. 4).   De 

forma similar ao que fez em sua entrevista à pesquisa, em maio de 2009, o autor constatou 

que a política de informática compreenderia pelo menos seis dimensões: “a política industrial, 

a política de utilização de equipamentos e sistemas, a política de ensino e de pesquisa 

científica e tecnológica, a análise das conseqüências sociais do computador, bem como o 

estudo da crescente interpenetração das tecnologias de informática e comunicações” (p. 5).  

Por fim, constatou que a formulação de políticas para o setor não se achava bem discutida, 

não tendo sido “suficientemente analisada” (p. 8), razão pela qual felicitava a RAP pela 

publicação.53 

 O quadro, portanto, era de maior discussão das idéias, de se planejar melhor a política.  

Dentro do governo, tal quadro repercutiria no estabelecimento formal, pela primeira vez, de 

uma Política Nacional de Informática, aprovada pelo Presidente da República, através do 

documento denominado ‘Diretrizes da Política Nacional de Informática’, de 1 de outubro de 

1979, do Conselho de Segurança Nacional, aprovado em despacho do Presidente da 

República (SEI, 1981).  Em tal documento, estabeleceu-se que o objetivo da política seria a 

“capacitação tecnológica para o desenvolvimento econômico e social” e também para o 

“fortalecimento do poder nacional.”  As diretrizes abrangiam “insumos, componentes, 

equipamentos, programas e serviços empregados pela informática”, tratando também da 

“capacitação nacional na produção de componentes”, do estímulo a uma “indústria nacional 

do software” e da “implantação de redes nacionais de comunicação de dados” e ainda 

ratificando a “reserva de mercado e controle das importações nas faixas dos 
                                                

53 A publicação trouxe ainda um interessante trabalho que comparou a experiência brasileira com a de outros países, em relação à formulação 

de políticas tecnológicas (ERBER, 1980), concluindo pela necessidade de um maior amadurecimento das políticas nacionais e também pela 

necessidade de uma maior coerência entre a política implícita, causada pelo padrão de desenvolvimento brasileiro, e a política explicitada a 

partir da secretaria de planejamento, mais frágil e limitada que o necessário.    
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microcomputadores, minicomputadores e seus periféricos.”  O instrumento da reserva de 

mercado não apenas foi ratificado, mas estendido pela SEI aos microcomputadores e aos 

computadores de médio porte ou superminis.  Além disso, as diretrizes também tratavam da 

fabricação de componentes, da produção de software e da implantação de redes nacionais de 

comunicação de dados, todos eles assuntos tratados apenas pontualmente, ou não tratados, até 

a época da Capre.  Como o seu nome diz, as diretrizes eram apenas diretrizes, não chegando a 

definir metas ou medidas claras.  Ao longo do período da SEI, tais definições foram feitas por 

meio de sucessivas discussões, mas que nunca chegaram a um desenho mais detalhado da 

política.54 

 Ao mesmo tempo, após o desenvolvimento e a popularização dos microprocessadores 

por parte da Intel, da Motorola e da Zilog e de outras empresas a partir do Vale do Silício 

americano, projetar um computador se tornou algo bem mais simples, alterando significativa e 

rapidamente a indústria, fator que também já se fazia notar na transição da Capre para a SEI e 

que se acentuaria durante a implementação da segunda etapa da política.  Passou a ser 

possível construir um computador de mesa, o microcomputador, e a tecnologia necessária 

para tanto já não era tão grande, pois os microprocessadores já agregavam os elementos 

fundamentais de uma unidade central de processamento, no fundo já concentravam o 

principal de um computador.55  Como o desenvolvimento de microprocessadores exige muito 

investimento, a sua comercialização, em alguns anos, passaria a ser dominada mundialmente 

por poucas empresas, que operariam com grandes ganhos de escala que representariam 

elevadas barreiras à entrada de novos concorrentes.  Por outro lado, fabricar 

                                                

54 Os Boletins Informativos da SEI registram sucessivos artigos que levantavam tais discussões, como dois artigos de Costábile, 

subsecretário da SEI (COSTABILE, 1980; 1982) e outros dois de Joubert de Oliveira Brízida, secretário executivo (BRÍZIDA, 1982; 1983). 

55 A unidade central de processamento (UCP) é o componente central de um computador digital, sendo o que o torna capaz de executar 

instruções programadas.   Especialmente após a introdução do microprocessador Intel 8080, em 1974, os microprocessadores passaram a ser 

cada vez mais utilizados, em substituição às UCPs, que anteriormente eram formadas a partir da combinação de transistores. 
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microcomputadores utilizando tais componentes se tornaria algo bem mais simples do que 

montar computadores de maior porte, o que fez surgir um grande número de empresas 

fabricantes de microcomputadores, inclusive no Brasil. 

 No lado do software, também haveria uma grande evolução provocada pelos 

microcomputadores.  Se, no passado, as fabricantes do hardware dominavam também o 

fornecimento do software básico, dos sistemas operacionais,56 e também, em boa medida, dos 

demais programas, no início da era dos microcomputadores, este cenário também começaria a 

mudar, com o surgimento de um mercado para a comercialização de software independente 

do hardware.  Ao longo do tempo, também nessa indústria os ganhos de escala  se fariam 

sentir, o que também a levaria a uma natural concentração, especialmente no mercado dos 

programas de prateleira.57 

 Tendo em vista o surgimento dos microcomputadores e da nova indústria de software, 

a SEI seguiu os mesmos moldes da regulação estabelecida para minicomputadores para os 

micros, tendo restringido a entrada das multinacionais e passado a selecionar os projetos de 

fabricação de microcomputadores por parte de empresas brasileiras.  Nesses projetos, haveria 

a importação da maior parte dos componentes e a montagem dos computadores no país, 

passando a ser um desafio ainda maior a geração de tecnologia no país, já que a fabricação de 

microprocessadores estava distante da sua realidade.  Além disso, mesmo que fossem 

desenvolvidas arquiteturas de microcomputadores nacionais, ainda que utilizando 

                                                

56 Os sistemas operacionais podem ser vistos como o software que cuida do funcionamento do computador, sendo escritos para operar com 

microprocessadores específicos.  A Microsoft, com seu MS-DOS, foi pioneira no desenvolvimento de sistemas para o microprocessador 

8086, adotado pela IBM no seu primeiro microcomputador. 

57 A indústria dos programas de computador se divide entre os software ‘de prateleira,’ prontos para o consumo, e aqueles feitos sob 

encomenda.  No mercado do software de prateleira, as economias de escala possuem grande importância, pois o custo de cada cópia 

adicional de um programa é virtualmente zero, enquanto que o custo da primeira cópia pode ser muito elevado.  Shapiro e Varian (SHAPIRO 

e VARIAN, 1999) fazem excelente análise desse ponto, que também tem repercussão no mercado de microprocessadores, no qual o custo de 

projetá-los é bem maior do que o custo da sua industrialização quando esta é feita em larga escala. 
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microprocessadores importados, mesmo que o equipamento fosse competitivo em termos de 

preço, dificilmente teria aceitação natural no mercado, já que haveria menos software 

disponível do que nas opções-padrão seguidas nos mercados maiores. 

 Com o software em franca ascensão em importância dentro da indústria e sofrendo 

dificuldades de regulação por parte da SEI, ao mesmo tempo em que a cultura de pirataria se 

desenvolvia, os microcomputadores aumentaram ainda mais os desafios dos policy-makers 

brasileiros, ponto que será analisado adiante.  Somava-se a isso a deterioração da situação 

econômica e política do país durante o governo Figueiredo, o que tornava praticamente 

impossível para a SEI comandar incentivos fiscais e ter apoio de outras esferas estatais, o que 

dificultou sua capacidade de fomentar o desenvolvimento dos esperados projetos ligados à 

indústria de componentes. 

 É nesse cenário de dificuldades da política, da economia e da própria coordenação do 

governo e do regime político, marcado pelo surgimento dos microcomputadores, que se 

organiza a Política Nacional de Informática até 1984, quando seria travada uma intensa luta, 

no Congresso Nacional, em relação à manutenção ou não da reserva de mercado. 

 Uma vez apresentada a narrativa referente ao início da nova etapa da política, na 

próxima seção será apresentado o primeiro movimento da ANT, isto é, a localização de 

fatores globais que influíram na política. 

5.2.1.	  Primeiro	  movimento:	  localização	  do	  global	  

 Houve uma série de fatores externos à política que a modificaram, gerando 

transformações que interferiram nos seus resultados.  Vários dos interesses que estavam 

traduzidos permaneceram, porém alguns atores foram substituídos e outros se tornaram menos 

proeminentes na política.  Nesta seção, a influência de fatores globais é tratada do ponto de 

vista dos papéis que foram desempenhados e dos interesses dos diferentes agentes 
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participantes.  Todos os atores que participaram das etapas anteriores são mantidos na 

descrição abaixo, que também traz novos atores com seus papéis e interesses. 

• Ferranti (fábrica inglesa) 

o Papel: Não teve papel na segunda etapa, tendo perdido interesse no seu 

investimento na Cobra e no mercado brasileiro. 

• Marinha do Brasil 

o Papel: Perdeu influência na política para o SNI e na Cobra após a nova 

composição societária do BNDE com bancos. 

• Plano Nacional de Desenvolvimento (Reis Velloso, início dos anos 1970) 

o Papel: Deslocado no tempo e no espaço, sua inscrição se fortaleceu ao 

longo da década de 1970, aparecendo novamente nas normas da SEI; 

o Inscrição: “ciência e tecnologia é estratégico para o desenvolvimento”; 

• Plano de Metas JK (Roberto de Oliveira Campos, final dos anos 1950) 

o Papel: Sua inscrição original, a da importância das máquinas de calcular no 

desenvolvimento, estava mais forte do que nunca na nova política da SEI; 

o Inscrição: “máquinas de calcular aceleram o desenvolvimento”; 

• Geace 

o Papel: Sua inscrição original, a da importância dos computadores no 

desenvolvimento, estava mais forte do que nunca na nova política da SEI; 

o Inscrição: A inscrição “CPDs são importantes para o desenvolvimento 

nacional” estava nas normas jurídicas. 

• IBGE 

o Papel: Não tem papel relevante na segunda etapa da política, a não ser por 

ter abrigado alguns egressos da Capre por algum tempo. 
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• Secretaria de Planejamento da Presidência da República 

o Papel: Perdeu influência na política, que passou a ser tratada no Conselho 

de Segurança Nacional. 

• Universidades 

o Papel: Manteve seu papel de formação de mão-de-obra.  Parte do grupo 

que estava mais próximo à política na etapa da Capre se distanciou.  

Grupos de São Paulo, como da USP e da Unicamp, se mantiveram ligados 

à política; 

o Interesse: Formar mão-de-obra e desenvolver tecnologia nacional; 

o Inscrição: Participação de professores ocupando cargos na SEI e em 

comissões e debates por ela organizados. 

• Inflação e dívida externa 

o Papel: Colocam a economia brasileira em crise, levando à quase paralisia 

da capacidade de investimento do setor público; 

o Inscrição: Crise da dívida; elevadas taxas de inflação; 

• Ministério da Fazenda 

o Papel: Cortou gastos e recursos que poderiam ser utilizados para incentivar 

a indústria de informática, por exemplo inibindo a participação de atores 

com o BNDE; 

o Interesse: Sobreviver à crise econômica. 

• Serpro 

o Papel: Era acionista da Cobra, mas teve pouco papel ativo na gestação da 

nova etapa da política pela falta de recursos financeiros; 
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• BNDE 

o Papel: Distanciou-se da política, tanto por estar sem verba para investir, 

quanto pela mudança para a SEI; 

o Interesse: Sobreviver à crise; 

o Inscrição: Não pôde continuar financiando déficits da Cobra. 

• Bancos Nacionais 

o Papel: Associam-se à Cobra, direcionando as ações da empresa para as 

necessidades do setor; 

o Interesse: Sobreviver à hiperinflação; 

o Inscrições: Manutenção da Cobra; Participação em outras empresas do 

setor. 

• Ministério das Relações Exteriores 

o Papel: Participou de Comissão Cotrim, para investigar a política anterior e 

atuou, ainda que fracamente, na nova Secretaria Especial de Informática 

(SEI); 

o Interesse: Investigar a área de informática com interesse na criptografia de 

ligações diplomáticas; 

o Inscrição: Relatório da comissão Cotrim. 

• Serviço Nacional de Informações 

o Papel: Participou da comissão para investigar a política anterior e atuou na 

liderança da nova Secretaria Especial de Informática (SEI); 

o Interesse: A partir das iniciativas anteriores ligadas à criptografia, tem a 

visão de que a informática era estratégica para a segurança nacional; 

o Inscrição: Relatório da comissão Cotrim; Criação da SEI e extinção da 

Capre.  Seus membros assumem posições na SEI. 
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• Presidência da República 

o Papel: Apoiou os interesses do SNI; 

o Interesse: Informática é estratégica para a segurança nacional; 

o Inscrição: Extingue a Capre, criando a SEI e iniciando nova fase da 

execução da PNI, ainda baseada na reserva de mercado. 

• Grupos privados nacionais 

o Papel: Produzir artefatos de informática; 

o Interesse: Vender em massa programas, minis e microcomputadores; 

o Inscrição: Novos artefatos sendo criados, os primeiros microcomputadores 

nacionais. 

• Intel 

o Papel: Criou alguns dos primeiros microprocessadores; 

o Interesse: Vender computadores em massa; 

o Inscrição: Microprocessadores 8080, 8086; Novo campo tratado na 

política; Novos artefatos sendo produzidos pelas empresas nacionais; 

• Microcomputadores 

o Papel: Alteram a indústria, mudando a escala de produção e o próprio 

propósito dos computadores; 

o Interesse: Ao transformar computadores em bens de consumo, sua própria 

existência e as dificuldades da indústria nacional geram questionamentos à 

política; 

o Inscrição: Várias linhas internacionais de grande aceitação massificando 

padrões de sistemas de microcomputadores: TRS-80, Apple II, IBM PC.  
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• Indústria de Software 

o Papel: Criar software para microcomputadores; teve pouca interferência no 

debate sobre a aprovação da Lei de Informática, influindo mais no 

posterior desenrolar da política; 

o Interesse: Vender programas em massa, independente do hardware; evitar a 

pirataria; 

o Inscrição: MS-DOS; Novo campo tratado na política; Novos artefatos 

sendo produzidos pelas empresas nacionais. 

5.2.2.	  Segundo	  movimento:	  redistribuição	  do	  local	  

 Após apresentado o primeiro movimento, a localização do global, cumpre agora 

desenvolver-se a redistribuição do local, momento em que as questões referentes aos atores 

centrais da política pública são expostas, com os elementos principais da sua caracterização.  

Nesse momento da política, em que há a extinção da Capre e a instauração da SEI, o local é 

definido como abrangendo a Capre, a Comissão Cotrim, a SEI e a Cobra, ainda o braço da 

intervenção direta do governo no mercado. 

o Capre e Ricardo Saur 

o Capre é extinta e substituída pela SEI; 

o Ricardo Saur e outros dos seus dirigentes vão atuar nos recém-formados 

grupos empresariais nacionais da área de computação; 

o Através de Artur Pereira Nunes e outros colaboradores, documentos, métodos 

de trabalho, transmite legado à SEI, passando a atuar no novo órgão, em 

Brasília e não mais no Rio de Janeiro; 

o Numa das últimas ações importantes ainda antes de ser extinta, reestrutura a 

composição societária da Cobra. 
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o Comissão Cotrim 

o Criada para investigar a Política Nacional de Informática, interroga membros 

da Capre e acadêmicos, acerca da questão da informática, prática que 

intimidou e afastou grupos do âmbito da política; 

o Liderou a criação da SEI, a partir da posição, inscrita em seu relatório, de que 

uma política de informática mais efetiva deveria ser implementada pelo 

governo. 

o SEI 

o Instituída pelo Decreto 84.067/79, de 09/10/1979, que também extinguiu a 

Capre; 

o Manteve e ampliou os instrumentos da etapa anterior da Política Nacional de 

Informática, estendendo-o a outras áreas como software e microcomputadores; 

o Elaborou documento Diretrizes para a Política Nacional de Informática, 

aprovado pelo Presidente da República e que, pela primeira vez trazia uma 

estratégia de política delineada; 

o Foi ocupada principalmente por militares oriundos da comissão Cotrim; 

o Estava vinculada diretamente à Presidência da República, através do Conselho 

de Segurança Nacional, tendo muita força política mas poucos recursos 

financeiros. 

o Cobra 

o As Diretrizes para a Política Nacional de Informática apontavam para uma 

eventual possibilidade de ser privatizada; 

o Lançou um modelo de microcomputador inteiramente próprio, com arquitetura 

e sistema operacional próprios; 
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o Obteve relativo sucesso principalmente com a linha de minis Cobra 500, mas 

em geral passou por grande dificuldade financeira; 

o Começou a sofrer ataques de grupos empresariais nacionais, que questionavam 

privilégios da estatal e tentavam caracterizá-la como ineficiente; 

o Também sofria ataques de multinacionais como a IBM. 

o No segmento em que atuava, era líder de mercado, apesar de passar por 

dificuldades tecnológicas e financeiras, como no caso do projeto G-10, e, 

também, de passar por dificuldades políticas; 

o Foi salva por bancos brasileiros, que assumiram seu controle societário. 

5.2.3.	  Terceiro	  movimento:	  conexão	  de	  locais	  

 Uma vez realizados os dois movimentos anteriores, torna-se possível realizar o 

exercício de compor o tecido social gerado pelas várias ações e atores envolvidos na segunda 

etapa da PNI.  Isso é feito a partir da Figura 10, que retrata as conexões que marcaram o 

período, em ruptura em relação à situação anterior.  Tendo em vista a primeira incerteza da 

ANT, que ilumina esta pesquisa, entende-se que o que caracteriza o social é o movimento, a 

constante formação de grupos, a precariedade das traduções.  É com isso em mente que deve 

ser vista a ilustração que segue: refletindo os momentos iniciais da nova etapa da política.  O 

desenvolvimento da política dentro desta etapa será analisado em seguida. 
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Figura 10: A Política Nacional de Informática no período SNI-SEI: conexão de locais 

Fonte: Elaboração própria 
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 Como se vê na figura, vários dos interesses da etapa anterior da PNI, oriundos do 

período da Capre, continuaram presentes na nova etapa.  Apesar de ter havido uma mudança 

no locus da política, da Secretaria de Planejamento para a Presidência da República (passando 

pelo Conselho de Segurança Nacional), não há uma mudança nos interesses sendo traduzidos 

pela política.  Ao contrário, como já comentado, houve uma intensificação e uma extensão 

das práticas da Capre a outros mercados, como o dos microcomputadores e do software, o que 

já ocorre no Decreto n. 84.067/79 e também no documento de diretrizes para a política. 

 Instituições que foram importantes nas etapas iniciais da política, como a Marinha, as 

Universidades e a Capre deixaram de estar tão próximas, mas nem por isso os interesses que 

haviam traduzido desapareceram.   

 Quanto ao papel das universidades, não se pode dizer que houve um afastamento 

completo, muito embora a mobilização, que antes havia, em eventos e periódicos, sem dúvida 

diminuiu paripassu com o aumento do autoritarismo na condução direta da política.  É certo, 

também, que, para alguns, a intervenção do SNI na política foi menos aceitável do que para 

outros.  Uma controvérsia, entretanto, que também mostra o maior autoritarismo vigente, 

mostrou como aquelas conexões, pelos mesmos veículos, poderiam se reacender.  A IBM, 

cuja atuação estava restrita ao mercado dos computadores de médio e grande porte,58 pelas 

licenças que possuía, tentou lançar um computador de classe acima dos maiores minis 

brasileiros, porém abaixo dos computadores de médio porte.  Tratava-se de equipamento 

sensivelmente mais barato que os computadores de médio porte e, ao mesmo tempo, com 

performance sensivelmente superior aos minis brasileiros.  Apesar de o primeiro relatório 

técnico da SEI ter sido contrário à autorização, o secretário da SEI Octávio Gennari era 

favorável e apresentou outro relatório, em reunião para aprovação com os vários 

subsecretários que compunham a SEI.  Em tal reunião, defendeu que a multinacional pudesse 
                                                

58 O porte dos computadores era definido de acordo com o seu preço. 
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comercializá-lo nas condições por ela pretendidas.   Houve reação, liderada por Arthur Pereira 

Nunes, o que levou a aprovação a ser suspensa.  Por outros canais, sem uma nova reunião, 

entretanto, a autorização à IBM foi dada, nos termos por ela solicitado.  Foi o suficiente para 

que a Sociedade Brasileira de Computação, que congregava acadêmicos, se reunisse, em 

conjunto com a Associação Brasileira das Indústrias de Computadores e Periféricos 

(Abicomp) e se pronunciasse gravemente sobre o assunto, acusando a SEI de entregar parte 

da soberania nacional.  As manifestações terminaram por fazer com que a SEI voltasse atrás e 

impusesse condições restritivas à IBM para a comercialização dos novos equipamentos 

pretendidos (DANTAS, 1988).  Após esse episódio, a SEI continuou mantendo uma 

convivência pacífica com a indústria nacional, muito embora não tenha sido capaz de 

implementar tudo aquilo que se propunha a realizar.  No Quadro 2, a seguir, uma discussão 

mais ampla acerca do papel da IBM em relação à política é elaborada, a partir de fatos que 

emergiram e foram investigados durante a pesquisa. 

 Quadro 2: O papel e a estratégia da IBM 

 Durante a pesquisa, emergiu uma questão a partir da entrevista com Caio Marini, ex-

funcionário e diretor do Serpro, realizada em janeiro de 2009: a de que a PNI havia sido 

“muito influenciada e modelada pela IBM, para favorecê-la”.  A percepção do entrevistado 

era formada a partir do fato de o Serpro e da administração pública federal terem feito 

enormes aquisições de computadores junto à IBM, as quais também vinham acompanhadas da 

prestação de serviços e treinamento que terminava por aproximar a empresa do governo, 

especialmente do Serpro. 

 A partir desta opinião, a pesquisa passou a questionar acerca do papel e da relação da 

PNI com a IBM para vários dos entrevistados envolvidos na política.  A pesquisa também 

entrevistou dois profissionais da IBM.  De maneira geral, a constatação é de que no período 

inicial da política, foram mantidas relações cordiais com a IBM, mas que foram estremecidas 

à época do episódio dos minicomputadores IBM/32, narrado na seção 5.1 desta tese.  De certa 
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maneira, a IBM pode ser identificada como um inimigo da política, já que simbolizava e 

dominava, no mundo inteiro, o mercado de computadores.  Entretanto, como já havia se 

instalado no Brasil há muitos anos e o próprio governo dependia de seus computadores de 

grande porte, a visão de que a IBM seria apenas um vilão seria simplista: ela foi um ator-rede, 

eventualmente com dissidências internas, que tentou fazer valer seus pontos de vista.  

Sobretudo, foi uma empresa com uma estratégia ativa e bem sucedida em relação à PNI, 

tendo conseguido manter excelente desempenho econômico mesmo durante a reserva de 

mercado. 

 Este trecho da entrevista de Ricardo Saur, de julho de 2009, mostra como começaram 

realmente cordiais as relações com a IBM: “Nós nunca, jamais passou na cabeça de nenhum 

de nós, achar que a gente podia dispensar a IBM, ou brigar com a IBM.  A gente podia ser 

ousado, mas maluco não.  A gente tinha uma noção.  Uma das coisas interessantes da Capre é 

que a gente tinha uma especialidade de conhecer muito a IBM.  Sabe, aquela coisa de ler Sun 

Tsu na época, li há uns 40 anos.  A gente conhecia muito a IBM, sabia os mecanismos, como 

era, tinha muita gente conhecida na IBM também.  E havia gente super inteligente e gente 

honesta lá, com quem nós lidávamos e lidávamos bem.  Para você ter idéia do nível de 

realismo que nós tínhamos, nós criamos para a IBM uma guia genérica.  Eu assinava para a 

IBM algumas guias em branco.  Para a IBM e também para quem tivesse conosco aquele 

pacto de fábrica.  Para que?  Para não parar a linha de produção.  De repente, quebrou um 

negócio lá, perdeu peças, tem que ser correndo, tem que vir de avião não sei da onde, porque 

tem deadline para entregar.  Resultado: durante toda a nossa gestão, a IBM nunca atrasou uma 

entrega da fábrica.” 

 Segundo entrevistas do próprio Ricardo Saur e de Mario Dias Ripper, as relações com 

a IBM se azedariam após o decisivo episódio do minicomputador IBM/32.  Nas palavras de 

Saur, em sua entrevista de julho de 2009: “a própria IBM estava em meio a uma série de 
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problemas internos, foi dividida lá dentro em duas.  Mas o fato é que eles tinham um negócio 

de small business que tinha que vender o sistema /32.  Aí eles pegaram as minhas guias 

genéricas para importação de peças e começaram a embutir lá dentro peças do /32.  

Fabricaram cerca de 500 máquinas no Brasil.  Os caras acharam que a gente nunca ia ficar 

sabendo, porque a gente confiava.” 

 Após este episódio, como narrado na seção 5.2 deste capítulo, as relações com a IBM 

se transformariam em relações de enfrentamento, finalmente vencido pela Capre e que foi um 

fato decisivo para permitir a posterior evolução da política. 

 De certa forma, a IBM era a multinacional a ser enfrentada pela política, como fica 

claro em certas influentes posições, como, por exemplo, a de Dytz (1986), para quem a IBM 

era um “colosso monopolista” (p. 37) e a do influente relatório Nora-Minc (1980), que tratava 

a IBM como um “império” (p. 16).  Entretanto, apesar disso, passado o enfrentamento do 

IBM/32, a empresa conseguiu montar uma estratégia de convivência com a reserva de 

mercado que se mostrou extremamente lucrativa. 

 Ricardo Saur, Ivan da Costa Marques e Rudolf Hohn, presidente da IBM, todos, em 

suas entrevistas, creditaram o sucesso da IBM Brasil, durante a reserva de mercado, à sua 

habilidade de, com executivos locais, adaptados e treinados dentro da cultura local, montar 

uma estratégia de ação compatível com o cenário.  Ricardo Saur, por exemplo, comparou com 

o comportamento da Olivetti, na qual havia executivos que “queriam forçar as coisas no 

Brasil, não sabiam dialogar com a gente, nunca souberam dialogar direito (...) fizeram as 

maiores barbaridades (...) queriam brigar com a gente.  Você não briga com o governo numa 

hora dessas, um governo militar...” (Ricardo Saur, entrevista à pesquisa em julho de 2009). 

 Rudolf Hohn, em sua entrevista à pesquisa, em julho de 2009, narrou em detalhes 

como divisou e conseguiu apoio na IBM para uma estratégia de convivência com a reserva.  

Para ele, a IBM era “o alvo número 1, por ser a empresa que dominava o mercado em todos 
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os níveis.”   E, tendo em vista a existência da reserva de mercado, havia três alternativas: 

esperar a reserva passar , apostando que ela não duraria muito tempo; buscar o confronto com 

o governo, tentando derrubar a reserva judicialmente; negociar e se adaptar à reserva.  Ele, 

que é brasileiro e que diz sempre ter pensado no desenvolvimento do país, foi um defensor da 

última estratégia, que conseguiu emplacar dentro da empresa. 

 Em certos mercados, como o de insumos, microcomputadores e minicomputadores, a 

IBM simplesmente não tinha como participar e não atuou.  No segmento de superminis, foi 

permitido que a IBM atuasse em joint-ventures com empresas nacionais, com a IBM 

possuindo até 30% de participação.  Ela realizou isso com a Villares e a Itautec, para sistemas 

RISC e S/400, respectivamente.  No segmento de serviços, a participação da IBM também só 

poderia se dar por meio de joint-venture, o que a empresa realizou, também com 30% de 

participação, com a empresa Gerdau. 

 A questão mais interessante da estratégia da empresa se dá no segmento dos 

mainframes, os computadores de maior porte.  Este era um mercado no qual a IBM já atuava, 

com fábrica no país, antes mesmo da reserva de mercado.  Entretanto, a IBM não fabricava 

todos os componentes do sistema: importava unidades de fita, unidades de disco, terminais de 

entrada e impressoras, alguns dos seus componentes essenciais.  A partir da reserva, atender a 

um cliente passou a significar que o projeto tinha que ser aprovado na SEI, para que as guias 

de importação fossem disponibilizadas.  A estratégia da empresa consistiu, essencialmente, 

em cortar este laço, não apenas pela dificuldade burocrática que ele apresentava, mas também 

porque, nas palavras de Rudolf, “A primeira coisa que a SEI fazia, quando o cliente submetia 

o projeto, era perguntar: ‘Você não podia comprar da Fujitsu, comprar com outro?  A IBM já 

tem 80% do mercado!’  O cliente tinha que insistir para comprar da IBM.” (Rudolf Hohn, 

entrevista à pesquisa em julho de 2009). 
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 Para cortar a obrigação de passar pela SEI, o caminho adotado pela empresa também 

foi o de parcerias com fabricantes nacionais, para unidades de fita, terminais de entrada e 

impressoras.  O problema eram as unidades de disco, para as quais não havia alternativa de 

fabricante nacional.  Então, a continuar nessa situação, todos os projetos teriam que ser 

aprovados pela SEI.  A alternativa divisada por Rudolf foi a de criar uma fábrica no país. 

 Nas suas palavras, ele descreve ricamente como foi a aprovação de tal estratégia.  

Inicialmente, caracterizando a complexidade da fabricação de discos: “Você tem que fazer 

sala limpa, nível classe 100, mais limpa que uma sala cirúrgica. (...) Os ajustes eram feitos 

numa mesa de granito que pesava mais de 10 toneladas e ficava suspensa em ar comprimido, 

para não trepidar, era um negócio do outro mundo.”  Em seguida, Rudolf narrou como 

conseguiu obter o dinheiro necessário para o investimento: “Eu fui para a IBM vender isso, 

uma fábrica de disco no Brasil, pedi US$100 milhões. (...) Fui ao presidente tecnológico da 

companhia e apresentei para ele.  Ele disse: ‘Só por cima do meu cadáver, eu não vou gastar 

US$100 milhões por algo de que não preciso, já tenho excesso de produção na Alemanha e no 

Japão’, para o que eu respondi: ‘Se você não fabricar disco, não vai ter receita no Brasil.’” 

 Sem conseguir convencer o presidente tecnológico, Rudolf conseguiu fazer uma 

apresentação para o board da empresa, que assim descreveu: “Me deram 13 minutos para (...) 

explicar o Brasil, para explicar a economia que estava com inflação de 80% ao mês, para 

explicar a política de informática e a minha estratégia.”  A reunião foi tensa e em sala de 

ótima acústica.  Em ambiente silencioso e tenso, cada folha de transparência utilizada pelo 

entrevistado reverberava como um tambor, aumentando o seu nervosismo, até que ele recebeu 

a pergunta que o aliviaria, dita pelo chairman da companhia, John Akers: “Alguém tem 

alguma idéia melhor?”  Ninguém tinha e Rudolf conseguiu os US$100 milhões para a fábrica 

brasileira.  
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 Em sua apresentação, Rudolf mostrou as três alternativas possíveis de atitude para a 

IBM, projetando que a estratégia de confrontação levaria a receita da companhia a uma queda, 

eventualmente a zero, que a estratégia de esperar a reserva terminar também levaria a uma 

queda no faturamento e que a sua estratégia permitiria à empresa um crescimento de 13% ao 

ano.  Segundo ele, os resultados alcançados foram surpreendentes: “Vendeu mais do que 

tamanco.  Como os superminis brasileiros não resolviam nada, eu vendi isso aqui para gente 

que não precisava, até dizíamos para os clientes: ‘achamos que você não precisa de tanto, mas 

não temos alternativa.’  Em vez de 13%, crescemos 26% ao ano, naqueles anos.  E foi essa a 

estratégia, foi o que deu certo.” 

 É interessante notar, ainda, que a instalação da fábrica de discos no Brasil teve que ser 

aprovada pela SEI.  Segundo Rudolf, isso foi conseguido sem problemas, mas sua fala a 

respeito mostra como havia um embate entre a IBM e a SEI: “Quando eles viram isso aqui, o 

dinheiro que a gente ia colocar, a tecnologia que a gente ia trazer, eles embasbacaram e 

aprovaram.  E aí eles se ferraram, literalmente se ferraram, porque nunca ninguém vendeu 

tanto como nós esse produto no Brasil.” 

 Concluindo este quadro, a observação inicial, de que a política da reserva de mercado 

teria sido criada para favorecer a IBM, não pode ser considerada como verdadeira.  Está claro 

que houve respeito, mas também atritos, tanto no tempo da Capre quanto no da SEI.  Por 

outro lado, a afirmativa também não é de todo falsa, na medida em que a subsidiária brasileira 

da empresa obteve excelentes resultados financeiros durante o período.  O que houve foi uma 

adaptação da IBM ao cenário, que foi conseguida a partir de um entendimento da política e da 

realidade do país e também de um investimento elevado e arriscado da corporação, cujo 

resultado foi de amplo êxito, pois permitiu que a empresa atuasse, no segmento dos 

mainframes, sem depender da autorização da SEI, literalmente driblando a política. 

 Fonte: Elaboração própria 
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 A política atravessou um período único de mudança na indústria da computação, no 

qual o computador deixou de ser um bem de capital e passou a ser um bem de consumo, um 

eletrodoméstico, caso dos microcomputadores.  Essa mudança alteraria fundamentalmente a 

indústria, tanto por aumentar o seu alcance e impactos causados pela computação, quanto por 

mudar características dos mercados de software e hardware.  Se uma empresa como a IBM, 

que dominava o mercado de computação em diversos países do mundo,59 teve dificuldades de 

compreender o impacto dos microcomputadores e as alterações que provocaria na indústria, 

foi natural que uma instituição como a SEI também não conseguisse perceber as dificuldades, 

por exemplo, de estender, com eficácia, a reserva de mercado aos microcomputadores e, 

muito menos, ao software.  Em grande parte, nesses mercados, a reserva levou à pirataria de 

sistemas operacionais e arquiteturas de computadores, além do contrabando, o que causou 

indignação nas empresas nacionais, mas, a extensão do problema era muito maior do que os 

recursos disponíveis para a SEI, que pouco pôde fazer (DYTZ, 1986) para sua solução.60 

 

 Do ponto de vista do modelo de análise de políticas públicas estendido pela ANT, é 

possível se fazer as considerações que seguem. 

 Em primeiro lugar, em relação à incorporação à agenda e à definição do problema, não 

há grandes alterações em relação à etapa anterior da política.  Houve pequenas adaptações, 

termos como patriotismo ou nacionalismo começaram a estar mais presentes nos discursos, 

mas a essência era a mesma: a informática era estratégica para o país e era necessário 

desenhar uma política compatível com os interesses nacionais.  É oportuno notar que, se na 

etapa anterior, a política refletiu a tradução de interesses de várias entidades como Marinha, 
                                                

59 Dytz (1986) fez análise a esse respeito, mostrando que somente o Japão, entre as maiores economias do mundo, não tinha seu mercado de 

computadores dominado pela IBM. 

60 O impacto do microcomputador será mais explorado na próxima seção, na medida em que será associado ao quadro de reestruturação da 

política no episódio da Lei de Informática de 1984. 
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BNDE, Universidades e Ministério da Fazenda, na nova etapa, tais interesses, já inscritos na 

Capre e nas suas diversas medidas, por uma maior centralização, poderiam ser atribuídos mais 

diretamente ao SNI e, secundariamente, ao Ministério das Relações Exteriores.  Entretanto, há 

que se observar que os interesses anteriores estavam inscritos nas pessoas, nos órgãos e nos 

atos de implementação da política durante a etapa anterior. 

 Do ponto de vista da elaboração, pela primeira vez houve, inicialmente na Comissão 

Cotrim e, posteriormente, no GTE/I, um trabalho específico de elaboração da Política 

Nacional de Informática.  Há um Programa Político-Administrativo proposto pelo decreto e 

pelas Diretrizes para a política.  Nos dois casos, os documentos são abrangentes, no sentido de 

que são dadas várias atribuições e diretrizes para a política, porém não eram suficientes para 

garantir a sua execução, nem detalhados a ponto de especificar indicadores, metas, nem 

mesmo origens orçamentárias que pudessem viabilizar os objetivos propostos. 

 No terreno do Arranjo Político-Administrativo, a proximidade da SEI com a 

Presidência da República a colocava, em princípio, em posição privilegiada para executar a 

sua política.  Nas palavras de Luzio (1996), a SEI estava com “apoio direto do grupo político 

mais importante da época” (p. 43).  Entretanto, em razão da crise econômica e por problemas 

de coordenação no governo, faltou apoio de outros órgãos, especialmente em relação às 

necessidades de investimento para a promoção da atualização tecnológica.  Essa constatação 

de que ser uma política da presidência da república durante um regime autoritário não foi 

suficiente para conseguir implementar tudo na política, à luz da abordagem da teoria do ator-

rede, mostra o quanto a política pública se dá, de fato, de forma relacional, horizontal e não 

por algum tipo de hierarquia que tudo define.  A respeito do aparente paradoxo de a política 

não ter encontrado apoio, um dos entrevistados da pesquisa afirmou: “cada ministério, cada 

órgão tinha o seu coronel, o seu general,”61 corroborando a necessidade de coordenação. 
                                                

61 Entrevista de Eduardo Tadao Takahashi, de 04 de julho de 2009. 
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 Do ponto de vista da avaliação, como não havia prazos e metas claros, definidos nas 

normas e diretrizes da política, também não eram determinados os indicadores pelos quais ela 

poderia ser avaliada, especialmente do ponto de vista da sua eficiência e da eficácia.  Alguns 

indicadores usualmente utilizados, como o percentual de computadores brasileiros e  o 

desenvolvimento das empresas brasileiras, entretanto, são utilizados por alguns autores, e, em 

geral, demonstram que a indústria cresceu e que firmas brasileiras conseguiram se estabelecer 

dominando larga fatia do mercado nos segmentos protegidos pela reserva. 

 Edison Dytz, que exerceu a secretaria-executiva da SEI a partir de 1982, por uma 

perspectiva apoiada no nacionalismo, avaliou os méritos da Política Nacional de Informática 

principalmente em relação à penetração das empresas nacionais versus estrangeiras, notando, 

o domínio das empresas americanas na maior parte dos países, em particular da IBM.  Para 

ele, o Japão, país que também implementou uma política industrial ativa para o setor de 

informática e era um dos únicos analisados em que as firmas americanas não dominavam, era 

o modelo de sucesso.62  Sem mostrar números, afirmou: 

“O modelo adotado na década de 70 pela CAPRE teve continuidade e foi inúmeras 

vezes multiplicado pela SEI nestes últimos seis anos.  O número de empresas, o 

faturamento, o número de profissionais envolvidos, sistemas e periféricos produzidos 

sem vínculo tecnológico com o exterior cresceram significativamente, em qualidade e 

quantidade.  Cremos que nunca houve algo semelhante em todo o processo industrial 

brasileiro.” (DYTZ, 1986, p. 62) 

 Os dados dos boletins da SEI corroboravam a visão de que o parque instalado de 

computadores estava crescendo no país, especialmente com o advento dos 

microcomputadores, como mostra a Tabela 12: 

                                                

62 Os países analisados foram Japão, França, Alemanha Ocidental, Grã-Bretanha, Canadá e Itália.  Em todos eles, à exceção do Japão, a 

participação da IBM ultrapassava os 40% do mercado.  No Japão, esse percentual, em 1982, era de apenas 27% (DYTZ, 1986). 
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Tabela 12: Parque instalado de computadores por porte de instalação no Brasil (1980-83) 

Fonte: Elaboração a partir de Paiva (1989) 

 De fato, como mostram os números da Tabela 12, houve grande crescimento do 

número de computadores instalados no país, especialmente nas camadas protegidas pela 

reserva, os microcomputadores e os minicomputadores.  Fruto da reserva, prosperava uma 

indústria nacional de computadores, liderada pela Cobra, seguida de Edisa, Labo, Sid, Sisco, 

Elebra, Scopus, entre outras.  Em reportagem de fevereiro de 1982, cujo título era “Os barões 

da Eletrônica”, o semanário Veja destacou algumas dessas empresas, interessado que estava 

na novidade de serem elas tanto empresas de uma nova indústria, quanto por estarem 

crescendo, contrastando com a estagnação econômica na qual vivia o país. 

 À época, já se podia fazer comparações em relação à competitividade dos 

equipamentos produzidos no país e os equipamentos internacionais, o que foi realizado por 

alguns autores.  Em estudo dentro de uma linha de pesquisa liderada pelo Prof. Paulo Tigre na 

UFRJ, Perine (1985) encontrou resultados positivos em relação à fabricação de unidades de 

disco nacionais, mostrando que, em 1984, estava havendo tanto uma redução no diferencial de 

preço quanto no gap tecnológico, isto é, a defasagem entre a tecnologia atual na fabricação 

brasileira e a tecnologia de ponta do exterior, a qual, no caso dos discos, era de apenas 8 

meses.  Entretanto, o diferencial de preço, justamente para os produtos mais recentes, ainda 

era muito alto.  Por exemplo, os discos rígidos brasileiros, então conhecidos como 

winchesters,  custavam 3,5 vezes mais que seus similares estrangeiros.  Esse custo mais 

elevado era explicado pela necessidade de importação de alguns componentes, para os quais a 

alíquota de imposto de importação era de 50%, o custo do capital de giro mais elevado no país 
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e, principalmente, a menor escala da indústria nacional.  Já em relação a impressoras, Piragibe 

(1984) também encontrou um mercado com diferenciais de preço e gap tecnológico cadentes, 

porém ainda apresentando diferencial de preço de 2,2 para os modelos mais simples de 

impressoras e elevados 6,0 para os modelos mais avançados. 

 A grande questão, entretanto, seria entender o quanto as empresas nacionais estariam 

conseguindo, de fato, absorver a tecnologia de fora e nacionalizá-la.  A lógica da Capre, 

repetida pela SEI para o segmento de microcomputadores, era a de que a empresa nacional, 

privilegiada pela reserva de mercado, deveria, progressivamente, nacionalizar a sua 

tecnologia: após importar uma geração de equipamentos, a empresa nacional deveria ser 

capaz de produzir novos modelos por conta própria.  E, na lógica da política, tanto o 

diferencial de preço quanto de tecnologia, seriam um preço temporário para que o 

empresariado brasileiro pudesse se desenvolver, protegido por algum tempo da concorrência 

externa. 

 Parte do empresariado da área, entretanto, dava demonstrações de querer lutar pela 

permanência da reserva de mercado pelo maior prazo possível.  Edson Fregni, que participara 

da criação do G-10, na USP, fundador da Scopus e então ocupando a presidência da Abicomp, 

declarou à imprensa: “Nunca se falou em prazos (...) Se depois de oito anos o mercado for 

aberto, nossas cabeças rolarão.” (VEJA, 1984a, p. 11).  Esta declaração ocorreu quando o 

governo enviou, em 1984, para o Congresso Nacional, um projeto de lei para a Política 

Nacional de Informática.  Em tal projeto, a reserva de mercado era prevista para um período 

de 8 anos, até 1992.  E a discussão do projeto, que finalmente seria aprovado após algumas 

alterações no Congresso, foi mais um ricos episódio da trajetória da Política Nacional de 

Informática e será discutido a partir da próxima seção. 

 A Tabela 13, a seguir, sintetiza as considerações a respeito das etapas da política 

pública no modelo estendido pela ANT para este momento da Política Nacional de 
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Informática, trazendo, para cada grande categoria do modelo, uma análise e as fontes que a 

substanciam, em acordo com as considerações realizadas ao longo desta seção. 

Tabela 13: Análise da PNI no período 1979-84 e as categorias do modelo de análise 

Categoria do modelo Análise Fontes Primárias 

Incorporação à agenda - Política é mantida e reforçada na agenda de 
políticas, associada à defesa da soberania 
nacional e do nacionalismo; 

Reportagens; Entrevista 
Edison Dytz (jul/09). 

Elaboração - SEI é criada pelo Decreto 84.067, de 
08/10/1979; 
- Ainda em outubro de 1979 são publicadas 
Diretrizes para a Política Nacional de 
Informática, em documento bastante vago.  
Em junho de 1982 é publicado novo esboço, 
denominado de Bases para uma Política 
Nacional de Informática.  Em 1983 a 
formulação da política ainda é considerada 
“nos seus primeiros contornos” pela própria 
SEI, que publica dois novos documentos, 
Objetivos para a Política Nacional de 
Informática e Diretrizes para a Política 
Nacional de Informática, ainda sem que se 
estabeleçam metas, prazos ou orçamentos para 
a realização das idéias apresentadas. 
 
- Arranjo Político Administrativo: Conselho 
de Segurança Nacional assume a gestão da 
política, com a SEI como seu braço executor.  
Embora a SEI tenha mantido contato com a 
comunidade científica, pelo menos com os 
grupos mais envolvidos com a etapa anterior,  
houve um distanciamento.   
 

Legislação; Boletins da SEI 
(*); Reportagens; Entrevista 
com Edison Dytz (jul/09); 
Entrevista com Ivan Marques 
(fev/09); Entrevista com 
Ricardo Saur (jul/09); 
Entrevista com Vera Dantas 
(jul/09). 

Implementação - No início da gestão, ao longo de 1980, são 
formadas comissões especiais para discutir a 
política nos âmbitos da microeletrônica, 
software e serviço, teleinformática, controle 
de processos e plano diretor de informática.  
 
- Principal instrumento da política é o da 
reserva de mercado e há queixa de falta de 
recursos para outros projetos que se desejava 
implementar; 
- Os atos de implementação da política são 
majoritariamente concessões de licença para 
importação e deliberações ligadas ao parque 
computacional de órgãos públicos; 

Boletins da SEI (*); Entrevista 
dom Edison Dytz (jul/09). 

Avaliação da política - Não há divulgação formal de resultados da 
política e uma rotina sistemática de avaliação, 
apenas há a divulgação, nos Boletins da SEI, da 
evolução do parque instalado; 
- A SEI participa de seminários da Sucesu; 

Boletins da SEI (*); Entrevista 
com Edison Dytz (jul/09). 

Interesses sendo traduzidos - Ciência e tecnologia é estratégica para o país 
- Informática é estratégica para o 
desenvolvimento do país 
- Informática é estratégica para a soberania 
nacional 

Legislação; Reportagens; 
Entrevista com Edison Dytz 
(jul/09). 
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- Nacionalismo 
- Necessidade de independência tecnológica 

(*) Os Boletins da SEI foram publicados de 1980 a 1984, seguindo a tradição dos boletins da Capre e trazendo 
informações sobre a política e sua gestão.  A coleção completa do periódico está disponível na biblioteca do 
MCT, em Brasília. 

Fonte: Elaboração própria 

5.3.	  O	  período	  do	  Conin	  (1985	  a	  1989)	  

 Durante o início da década de 1980, após a aprovação da Lei da Anistia, em agosto de 

1979,63 o país vivia a abertura política e se encaminhava para um processo de 

redemocratização.  Ao mesmo tempo, os artefatos computacionais se transformaram: com o 

surgimento dos microcomputadores, os computadores deixaram de ser bens de capital e 

tornaram-se bens de consumo.  Deixaram de ser artefatos isolados em centros de 

processamento de dados nos quais interagiam apenas com técnicos e passaram a penetrar as 

diversas áreas das organizações e as casas das pessoas, passando a interferir e atrair a atenção 

de toda a população.  A PNI, que impunha a essa população um preço mais elevado e uma 

tecnologia mais defasada do que as disponíveis no exterior, em troca do desenvolvimento de 

uma indústria própria para o país, era, crescentemente, questionada.  Em meio a tal 

questionamento e o final de governo, o CSN prometeu, ainda em 1983, enviar um projeto de 

lei a respeito, para discussão no Congresso Nacional, o que terminou por ser feito em agosto 

de 1984 (VEJA, 1984b). 

 O entrevistado Ivan Marques enfatizou o papel do surgimento dos microcomputadores 

no crescimento das críticas à política, afirmando que as empresas faziam seus planejamentos 

de custo-retorno dos computadores já levando em conta os seus preços dentro do país e que o 

                                                

63 Lei n° 6.683, de 28 de agosto de 1979, que estabeleceu anistia para os crimes políticos cometidos durante o regime de exceção no país: 

“art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram 

crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração 

Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos 

dirigentes e representantes sindicais (...).” 
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diferencial não interferia tanto.  Entretanto, quando os microcomputadores passaram a ser 

objeto de desejo das pessoas e das famílias, “começa a fazer muita diferença: o seu filho de 6 

anos quer um micro, aí você (...) pagar mil ou três mil faz uma diferença enorme.”  Essa 

crítica da comunidade de usuários já fez parte do debate em relação à aprovação da nova lei 

de informática, tendo se agravado nos anos que se seguiram à aprovação da lei. 

 Dentro das próprias empresas de informática, embora a sua associação, a Abicomp, 

tenha sido decisiva na mobilização para a provação do projeto de lei, também havia 

dissidências, especialmente as motivadas pela existência da Cobra, empresa estatal e que, por 

isso mesmo, era acusada de concorrência desleal.  Nesta categoria de críticos, um dos mais 

fortes foi o empresário João Carlos Melo, fundador de empresa Sisco Informática, a qual fazia 

parte do grupo empresarial de Henry Maksoud –empresário de reconhecida tendência liberal– 

e foi uma das primeiras fabricantes de minicomputadores do país.64  Em artigos na imprensa, 

em livro (MELO, 1982) e em participações em discussões no Congresso e em outros fóruns, o 

empresário, argumentava sobre diversos equívocos, que atribuía à desinformação por parte do 

governo, na gestão da política.  Entre outras críticas, além de contundentes comentários em 

relação à atuação e aos privilégios da Cobra, tanto quanto a privilégios em licitações, quanto 

aos elevados custos para a empresa no desenvolvimento de tecnologia,65 o empresário 

também argumentava sobre a impossibilidade de se incentivar a fabricação de 

microprocessadores no Brasil, aos esquecimentos da política em relação ao software, a falta 

de capacidade de investimento, velocidade e gestão do Estado e, sobretudo, manifestava-se 

                                                

64 A Sisco foi uma das quatro empresas a obter licença da SEI para fabricar minicomputadores no país. 

65 A crítica do empresário à Cobra era bastante contundente: “Cobra é uma empresa governamental plantada dentro de uma área de altíssima 

rotatividade tecnológica, portanto dois opostos; Cobra não é uma extraordinária empresa tecnológica, e com exceção do cancro da sua 

dimensão, nada difere de outras empresas nacionais bem menores; dito-o de outra maneira, tecnologicamente Cobra é, pelo que tem 

apresentado durante anos, perfeitamente dispensável e o Brasil nada perderia com isso, muito pelo contrário ganharia e muito (...) Cobra é a 

filha ilegítima, resultante de vários acasalamentos, sua mãe é a tecnocracia” (MELO, 1982, p. 140-144). 
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contra uma política que privilegiava o meio ao invés de o objetivo: “o principal objetivo da 

Política Nacional de Informática deveria ser a otimização das potencialidades nacionais (...), 

sendo a indústria de computadores um meio e não um fim como tem sido interpretado” 

(MELO, 1982, p. 167).  É relevante observar-se que dois entrevistados pela pesquisa fizeram 

contundentes críticas à conduta de Melo, qualificando-o tanto de “maluco” quanto de 

“picareta”, o que permite o entendimento de que suas críticas, embora tenham existido, não 

tiveram grande impacto, já que seu autor era ridicularizado no meio empresarial. 

 Aquele que se tornaria o porta-voz da crítica à PNI, entretanto, seria o então senador 

Roberto de Oliveira Campos.  Também por meio de artigos na imprensa, discursos no 

congresso, debates, seminários e livros, Campos resistiu o quanto pôde à reserva e à 

aprovação do projeto de lei enviado pelo Poder Executivo.  Em 1980, Campos já publicara 

um pequeno livro a respeito da política (CAMPOS, 1980) e a ela se dedicaria por diversos 

artigos publicados na imprensa ao longo dos anos seguintes, reunidos em novo livro de 1985 

(CAMPOS, 1985).  As críticas do Senador podem ser resumidas nos 13 pontos abaixo, 

extraídos de alguns dos seus artigos: 

1. Crítica à idéia de empresa nacional da SEI, que seria altamente restritiva 

aos investimentos por não aceitar o capital do exterior; 

2. Crítica à necessidade de uma tecnologia nacional, ao fato de se levar o país 

a “reinventar o obsoleto”; 

3. Crítica ao elevado poder decisório e discricionário da SEI, substituindo-se 

decisões empresariais por decisões da tecnocracia; 

4. Crítica ao inexorável aumento de preços dos produtos de informática, 

devido aos cartórios criados pela política; 

5. Crítica à limitação dos investimentos potenciais, ao se rejeitar joint 

ventures e investimentos externos; 
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6. Crítica ao prejuízo às exportações por se inibir as multinacionais, já 

habituadas a exportar; 

7. Crítica à existência de uma grande burocracia em uma indústria que exige 

criatividade e rapidez; 

8. Crítica ao prejuízo à capacitação nacional, por se reduzir a atuação de 

potenciais capacitadores de empresas multinacionais; 

9. Crítica ao tratamento equivocado dado ao software; 

10. Crítica ao fato da sociedade se tornar globalmente menos eficiente devido 

aos aumentos de preço e atrasos tecnológicos causados pela política; 

11. Crítica à reserva não ser para todas as empresas, ou para quem quer que 

quisesse abrir uma empresa da área no país, mas somente para empresas 

autorizadas, criando cartórios; 

12. Crítica à participação dos militares e do Conselho de Segurança Nacional 

em uma política que deveria ser responsabilidade do Ministério da 

Indústria e Comércio; 

13. Crítica aos resultados ruins nas exportações de bens de informática por 

parte do Brasil, de 1979 a 1983; 

14. Crítica aos resultados do crescimento da indústria de informática no Brasil, 

que foi inferior ao de outros países que adotaram políticas mais liberais, de 

1979 a 1983 (CAMPOS, 1985).66 

 

                                                

66 As várias críticas foram pinçadas pelo autor da pesquisa de vários trechos de artigos do Senador publicados no livro de 1985.  A leitura de 

tais artigos é um formidável retrato da época e do grau de reações que a política provocou.  Em trecho, o Senador se recorda da sua própria 

participação: “Quando em agosto de 1958, como Secretário do Conselho de Desenvolvimento no governo Kubitschek, promovi a criação do 

Geace, para incentivar o uso da informática, nunca imaginei que o governo viesse a estancar a criatividade do setor, destruindo a liberdade de 

produzir, de competir e de exportar...” (CAMPOS, 1985, p. 214). 



 197 

 A apreciação do projeto de lei enviado pelo governo foi feita por uma comissão mista, 

especialmente criada no Congresso Nacional e o debate ganhou muita relevância, tendo sido 

diretamente associado ao processo eleitoral indireto também em curso à época.  Aquele que 

seria eleito, Tancredo de Almeida Neves, era favorável à lei, enquanto que, o candidato 

depois derrotado, Paulo Salim Maluf, não lhe era simpático.  Em entrevista à presente 

pesquisa, Edison Dytz, então Secretário de Informática da SEI, afirmou que a possibilidade da 

eleição de Maluf foi um dos motivadores que levaram o governo de então a propor um projeto 

de lei que garantiria a reserva de mercado, o que corrobora a visão da ANT e do modelo 

desenvolvido no capítulo 3, a partir da qual a inscrição de certos interesses em leis diminui a 

precariedade e aumenta a irreversibilidade de uma determinada tradução.  O entrevistado 

Arthur Pereira Nunes, também ex-secretário da política, que também participou da transição, 

mostrou, durante a entrevista, com orgulho, o discurso do então candidato à presidência 

Tancredo Neves, claramente associando a reserva de mercado à causa da redemocratização do 

país.  Os anais do Congresso e algumas publicações guardam depoimentos diversos da 

época.67  Ao lado de Tancredo, figuras políticas relevantes, como Ulysses Guimarães, Marco 

Maciel, Severo Gomes, Carlos Chiarelli, Franco Montoro, João Sayad, e Renato Archer, para 

citar apenas alguns, se juntaram a acadêmicos e empresários, como Olavo Setúbal, Cláudio 

Mammana, Edson Fregni, Luis Martins e a Abicomp,68 entre outros, todos em defesa da 

aprovação do projeto de lei. 

                                                

67 A esse respeito, ver Szmrecsányi (1985), Távora (1985), Senado (1983) e Bernakouche (1985), todos volumes com depoimentos, artigos 

ou discursos de atores da época, relacionados à discussão do projeto de lei no Congresso Nacional.  Dantas (1988) descreveu com riqueza o 

processo de discussão e aprovação da Lei. 

68 Olavo Setúbal era tanto um empresário interessado, pelo seu empreendimento Itautec, quanto um político, tendo ocupado a pasta das 

Relações Exteriores no governo Sarney e sido prefeito de São Paulo.  Da mesma forma, alguns acadêmicos também eram ou se tornaram 

empresários, como o próprio Edson Fregni, professor da USP e fundador da Scopus.  
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 Ulysses Guimarães, por exemplo, avaliava a PNI praticada até então como algo devido 

à “clarividência de técnicos, especialistas, cientistas e empresários nacionais” 

(SZMRECSÁNYI, 1985, p. 13), louvando-a como algo de vital importância para o 

desenvolvimento e a soberania nacional, reconhecendo que a informática vinha 

“revolucionando as formas de organização da sociedade (...) [com] efeitos sobre os meios de 

comunicação, as formas de participação política, as transações financeiras, os equipamentos 

de Saúde e Educação e, até mesmo, sobre o lazer e a privacidade dos cidadãos” (IBID, p. 14).    

 No espírito pré-eleitoral e da redemocratização, Tancredo e Ulysses saudavam não 

apenas a importância da informática para o desenvolvimento, mas, também, o fato de a lei 

prever que o Congresso Nacional controlaria a política de informática, pois a lei previa que 

teria que ser aprovado, a cada três anos, um Plano Nacional de Informática.  Tancredo 

abordou a questão da seguinte forma: 

“Em muitos países –entre eles, o nosso– floresceu a tendência de entregar aos técnicos 

o equacionamento e a solução do problema representado pela alocação de recursos.  O 

resultado desse equívoco foi, invariavelmente, a concentração de renda, o aumento das 

desigualdades regionais, o privilégio da especulação financeira e concessões 

intoleráveis no que tange à soberania nacional. 

Ao aumentar as desigualdades entre classes e regiões, as pretensas soluções técnicas 

criam na sociedade conflitos inegociáveis, porque as demandas setoriais se exacerbam.  

Na impossibilidade de resolver esses conflitos, os sistemas políticos que descambam 

por esses rumos procuram impedir que eles aflorem.  Daí a propensão aos regimes 

autoritários, que realimentam a primazia da técnica e fecham o círculo vicioso com o 

aumento das desigualdades” (SZMRECSÁNYI, 1985, p. 21).69 

                                                

69 O discurso de Tancredo Neves, em termos de verve,  rivaliza com os artigos do senador Roberto de Oliveira Campos.  Foge do escopo 

deste trabalho transcrevê-los, mas a leitura de ambos é recomendada aos mais interessados na compreensão da época.  Enquanto Tancredo 
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  Um dos importantes articuladores para a aprovação do projeto de lei foi Edson Fregni.  

O professor da USP, que participara do grupo que desenvolveu o G-10 e fundara a Scopus, 

então à frente da Abicomp, articulou, em defesa da reserva, o Movimento Brasil Informática 

(MBI).  Este movimento reuniu a Sociedade Brasileira de Computação (SBC), a Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a Associação dos Profissionais de 

Processamento de Dados (AAPD) e várias outras associações de acadêmicos, profissionais e 

sindicatos, tendo se mobilizado intensamente durante as discussões e na fase de aprovação do 

substitutivo ao projeto de lei (DANTAS, 1988). 

  No grupo dos contrários à política, encontravam-se, além do senador Roberto Campos 

e do candidato Paulo Salim Maluf, ambos com posicionamento liberal, empresários de outros 

setores, como Jorge Gerdau Johannpeter, que classificava a política de “cartorial, 

monopolista, que atende exclusivamente aos interesses das empresas diretamente ligadas ao 

setor de informática” (DANTAS, 1988, p. 275-276).  Delineando uma posição mais 

independente das outras entidades ligadas ao setor, a Sucesu também se posicionou de modo 

contrário, tendo apresentado substitutivo ao projeto.  E, defendendo uma política que 

favorecia as joint-ventures e era mais próxima da que praticava para o seu setor, apresentou-

se o Ministério das Comunicações. 

                                                                                                                                                   

sintetizou que “A informática é hoje a própria Nação.  País que não controlar o seu serviço de informática está condenado, em pouco tempo, 

a ser realmente uma subnação.” (SZMRECSÁNYI, 1985, p. 7), Campos era contundente em relação à questão da empresa nacional e do 

atraso tecnológico: “O Brasil não precisa de dólares.  Enquanto nossas autoridades financeiras mendigam dólares de empréstimos, a SEI 

proíbe o ingresso de dólares de risco do empresário (...) O que importa não é a tecnologia melhor e mais eficiente e sim a que tenha sido 

desenvolvida no País, mesmo que se tenha de reinventar o obsoleto” (CAMPOS, 1985, p. 209). 
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  Após intensas articulações, idas e vindas de última hora e a intervenção decisiva do 

Cel. Edison Dytz,70 então Secretário de Informática da SEI, no dia 3 de outubro de 1984 foi 

aprovada aquela que seria conhecida como a primeira Lei de Informática do país, a Lei nº 

7.232, promulgada no dia 29 do mesmo mês.  Personagens da fase inicial da política, como 

Ricardo Saur, Mario Dias Ripper e Artur Pereira Nunes também se envolveram com a 

aprovação do projeto até o último momento.  Em entrevista, Dytz afirmou ter sido “o 

Rippinho” quem o alertou, no Congresso Nacional, na última hora, para complicações no 

projeto devido a interesses que a Suframa, por meio de senadores amazonenses, havia 

conseguido colocar no texto final do relator.  Precisando da interferência do General Danilo 

Venturini, em questão de algumas horas, Dytz conseguiu fechar o acordo final. 

 A Lei Nº 7.232 (BRASIL, 1984) estabeleceu, pela primeira vez, uma Política Nacional 

de Informática (PNI) tendo, ao mesmo tempo, a legitimidade dada pelo Congresso Nacional e 

a estruturação completa de uma política de Estado.71  Além de listar uma série de medidas 

aplicáveis às atividades de informática, a Lei estabeleceu os objetivos da PNI e disciplinou 

sua organização, instituindo o Conselho Nacional de Informática e Automação (CONIN), 

novo órgão de assessoramento da Presidência da República e ao qual a SEI passaria a ser 

subordinada.  A esta caberia, a cada três anos, “elaborar a proposta do Plano Nacional de 

Informática e Automação” (art. 8, III), aprová-la no CONIN e, por fim, executá-la. 
                                                

70 Dytz foi o grande articulador do projeto, sendo identificado pessoalmente com ele na grande imprensa (VEJA, 1984c).  No último 

momento da aprovação da lei, articulou alianças no Congresso para conseguir contornar conflitos com a Suframa, conforme relatou em 

entrevista a esta pesquisa e também documenta Dantas (1988). 

71 A Capre nascera sem a atribuição de desenvolver uma Política Nacional de Informática, mas sim para organizar os recursos 

computacionais do governo.  Ganhou tal atribuição ao longo do tempo, mas sem que jamais tivesse sido estruturada e discutida uma política.  

A SEI evoluiu, tanto por ter nascido com o propósito de formular e executar a PNI, quanto também por propor mais claramente uma política, 

embora nunca tenha, de fato, a formulado.  Em março de 1983, com mais de 3 anos de existência da SEI, o então Secretário de Informática, 

Cel. Joubert de O. Brízida, afirmava, em um boletim do órgão: “entregamos à comunidade a publicação de um conjunto de decretos, atos 

normativos, comunicados e outros instrumentos legais relativos à PNI já em seus primeiros contornos” (SEI, 1983, p. 3, grifo do autor desta 

pesquisa).  A própria SEI ainda não havia formulado, de modo abrangente, uma política pública. 
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 Dentre as medidas aplicáveis à informática, destacam-se o próprio estabelecimento da 

reserva de mercado e um amplo pacote de incentivos fiscais às empresas de informática.  

Algumas das medidas previstas na Lei estão citadas abaixo: 

• a proteção de mercado em favor de empresas nacionais,72 através de “restrições 

de natureza transitória à produção, operação, comercialização e importação de 

bens e serviços técnicos de informática” (art. 9); 

• a “preferência [por parte dos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal e demais organizações sob o controle da União], nas aquisições de bens 

e serviços de informática, aos produzidos por empresas nacionais” (art. 11), 

desde que dentro de uma faixa de compatibilidade técnica e de preço; 

• isenção ou redução das alíquotas do Imposto de Importação de equipamentos e 

componentes destinados à realização de “projetos de pesquisa, desenvolvimento 

e produção de bens e serviços de informática” (art. 13); 

• “isenção do Imposto de Exportação no caso de exportação de bens [de 

informática] homologados” (art. 13, II); 

• isenção ou redução das alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, 

tanto sobre os bens de produção importados e nacionais, quanto sobre os 

produtos finais homologados (art. 13, III); 

• isenção ou redução das alíquotas do Imposto sobre Operações de Crédito, 

Câmbio e Seguros “incidente sobre as operações de câmbio vinculadas ao 

                                                

72 No seu art. 12, a Lei estabelece que empresas nacionais seriam aquelas sob controle decisório e tecnológico de pessoas físicas residentes e 

domiciliadas no país, com controle de capital com direito efetivo ou potencial de voto de, no mínimo 70%, do capital social.  O controle 

tecnológico seria o “poder para desenvolver, gerar, adquirir e transferir e variar de tecnologia de produto e de processo de produção” (art. 12, 

II). 
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pagamento do preço dos bens importados e dos contratos de transferência de 

tecnologia” (art. 13, IV); 

• “prioridade nos financiamentos diretos concedidos por instituições financeiras 

federais, ou nos indiretos” (art. 13, VII); 

• Outros incentivos fiscais, como depreciação acelerada (art. 13, VI) e dedução 

em dobro de despesas operacionais dos gastos realizados em programas 

“previamente aprovados pelo CONIN, que tenham por objeto a pesquisa e o 

desenvolvimento de bens e serviços do setor de informática ou a formação, o 

treinamento e o aperfeiçoamento de recursos humanos para as atividades de 

informática” (art. 13, V); 

 Além das medidas acima, a Lei também previa um incentivo específico adicional para 

as empresas nacionais que investissem na produção de componentes eletrônicos, a “redução 

do lucro tributável, para efeito de imposto de renda, de percentagem equivalente à que a 

receita bruta desses bens apresenta na receita total da empresa” (art. 14).  Também gozariam 

do mesmo benefício as empresas nacionais que tivessem “projeto aprovado para o 

desenvolvimento de software de relevante interesse para o sistema produtivo do País” (art. 

15). 

 Além de todos os incentivos estarem sujeitos aos “critérios, limites e faixas de 

aplicação previstos no Plano Nacional de Informática” (art. 16), a Lei também estabelecia 

uma contrapartida, exigindo que as empresas beneficiárias investissem “em programas de 

criação, desenvolvimento ou adaptação tecnológica quantia (...) fixada previamente no ato de 

concessão de incentivos” (art. 17).  No caso do não cumprimento da contrapartida, as 
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empresas ficariam obrigadas a recolher integralmente os tributos que não tivessem sido pagos, 

“corrigidos monetariamente e acrescidos de multa de 100%” (art. 18).73 

 A Lei também previa a criação de Distritos de Exportação de Informática, que seriam 

municípios onde firmas que não fossem nacionais poderiam produzir para a exportação, 

gozando de isenção de impostos de exportação, importação, sobre produtos industrializados e 

sobre as operações de fechamento de câmbio.  Esses Distritos, entretanto, nunca saíram do 

papel, não tendo sido criados.  

 Na Tabela 14, a seguir, estão resumidos os principais instrumentos de política pública 

estabelecidos pela Lei 7.232/84, com sua correspondente caracterização.  Alguns desses 

instrumentos serão mantidos ao longo do tempo. 

Tabela 14: Lei 7.232/84, principais instrumentos e suas características 

Instrumento Características 

Caracterização de empresa 
nacional 

Privilégio nos benefícios a empresas com sede no Brasil 
e com poder decisório, controle tecnológico e 70% do 
capital social nas mãos de residentes no país. 

Uso do poder de compra 
do Estado 

Preferência a empresas nacionais, a tecnologias 
desenvolvidas no país, a bens e serviços produzidos no 
país com significativo valor agregado local. 

Incentivo fiscal: IPI Incentivos de isenção ou redução para bens de 
informática utilizados em projetos de pesquisa e 
desenvolvimento. 

Incentivo fiscal: 
Depreciação acelerada 

Permissão para depreciação acelerada de bens utilizados 
em projetos de pesquisa e desenvolvimento. 

Incentivo fiscal: Imposto 
de Renda 

Dedução em dobro de despesas em projetos de pesquisa 
e desenvolvimento. 

Incentivo fiscal: Imposto 
de renda para compra de 
ações 

Possibilidade de uso de até 1% do valor devido como 
IRPJ para aquisição de ações novas de empresas 
brasileiras que tenham como atividade principal a 
produção de bens e serviços de informática. 

                                                

73 Dytz, em entrevista a esta pesquisa, afirmou que as contrapartidas foram inseridas para tornar a concessão dos incentivos fiscais menos 

questionáveis em relação às regras de livre comércio do GATT (A sigla é do inglês General Agreement on Tariffs and Trade, em português 

Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, se tratando de um conjunto de acordos comerciais internacionais que vigorou de 1947 a 1995, 

quando foi criada a Organização Mundial do Comércio – OMC).  Esta origem talvez explique o porquê de, nos anos seguintes, quando 

incentivos fiscais e contrapartidas em pesquisa e desenvolvimento passaram a ser centrais na política, a questão das contrapartidas ter sido de 

gestão e resultados problemáticos, como se discutirá adiante. 
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Prazo dos incentivos 
fiscais 

A serem definidos pelo Conin de acordo com as 
diretrizes do Plano Nacional de Informática. 

Contrapartidas exigidas Investir em programas de criação, desenvolvimento e 
adaptação tecnológica percentagem fixada pelo Conin no 
ato da concessão de incentivos. 

Prioridade de Crédito Prioridade para as empresas produtoras de bens e 
serviços de informática e automação em financiamentos 
concedidos por instituições federais. 

Isenções para instituições 
especiais 

Isenção do IPI na compra de máquinas, equipamentos, 
aparelhos e instrumentos produzidos no país para o 
CNPq e outras entidades sem fins lucrativos de fomento. 

Reserva de mercado 
nacional 

Controle, por parte da SEI, da importação de bens e 
serviços de informática por um prazo de 8 anos. 

Controle de participação 
no mercado 

Necessária homologação prévia dos projetos e 
autorização para importações por parte da SEI. 

Incentivo fiscal: Redução 
do lucro tributável para 
software e semicondutores 

Redução da base de cálculo dos impostos sobre o lucro 
para empresas que tiverem produzido softwares de 
relevante interesse para o sistema produtivo do país ou 
que desenvolvam o processamento físico e químico de 
fabricação de componentes eletrônicos. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de análise da legislação 

 

 Ao estabelecer o Conselho Nacional de Informática e Automação (Conin), a Lei 

definiu que ele seria presidido pelo Presidente da República e composto por representantes 

tanto do poder executivo quanto de entidades não governamentais, “compreendendo 

representantes da indústria e dos usuários de bens de serviços de informática, dos 

profissionais e trabalhadores do setor, da comunidade científica e tecnológica e de pessoas 

brasileiras de notório saber” (art. 6º).  Haveria, portanto, chance de toda a sociedade estar 

representada na definição do I Plano Nacional de Informática e Automação (Planin), que seria 

posto em prática através da Lei 7.463, de 17 de abril de 1986. 

 

 Uma vez apresentada a narrativa referente ao início da nova etapa da política, na 

próxima seção será apresentado o primeiro movimento da ANT, isto é, a localização de 

fatores globais que influíram na política. 
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5.3.1.	  Primeiro	  movimento:	  localização	  do	  global	   	   	  

 O momento que marca a transição da Política Nacional de Informática do Conselho de 

Segurança Nacional para o arranjo institucional formulado na Lei 7.232/84 é marcado pela 

inscrição, na lei, dos interesses que vieram se construindo ao longo da instituição da PNI, 

desde o seu início.  No caso, a mudança foi preventiva, inscrevendo-se a política em lei para 

que ela não fosse alterada diante da possibilidade de um novo governo.  A lei é, 

fundamentalmente, resultado da prevalência dos interesses da SEI, com algumas pequenas 

concessões discutidas no Congresso. 

 Seguem abaixo lista de atores externos à política e suas ações: 

• Ferranti (fábrica inglesa) 

o Papel: Não teve papel na terceira fase da PNI, tendo perdido interesse no 

seu investimento na Cobra e no mercado brasileiro; 

• Marinha do Brasil 

o Papel: Durante a terceira fase da PNI, permaneceu com influência menor 

na política; 

• Plano Nacional de Desenvolvimento (Reis Velloso, início dos anos 1970) 

o Papel: Deslocado no tempo e no espaço, sua inscrição continuou forte nos 

discursos; 

o Inscrição: “ciência e tecnologia é estratégico para o desenvolvimento”; 

• Plano de Metas JK (Roberto de Oliveira Campos, final dos anos 1950) 

o Papel: Sua inscrição original, a da importância das máquinas de calcular no 

desenvolvimento, continuou permeando os debates; 

o Inscrição: “máquinas de calcular aceleram o desenvolvimento”; 
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• Geace 

o Papel: Sua inscrição original, a da importância dos computadores no 

desenvolvimento, continuou permeando os debates; 

o Inscrição: A inscrição “CPDs são importantes para o desenvolvimento 

nacional” estava nas normas jurídicas anteriores; 

• IBGE 

o Papel: Não teve papel proeminente na nova etapa da política; 

• Secretaria de Planejamento da Presidência da República 

o Papel: Permaneceu à distância da política, que foi deslocada para o 

Conselho de Segurança nacional; 

• Ministério das Relações Exteriores 

o Papel: Foi ofuscado pelo SNI na gestão da política de informática na etapa 

da SEI, perdendo importância no seu debate para a nova etapa; 

• Serpro 

o Papel: Perdeu proeminência na discussão da política, embora seus 

funcionários tenham se envolvido; 

• Inflação e Dívida Externa 

o Papel: Continuam pressionando o governo brasileiro, levando a um quadro 

de paralisia no crescimento e desorganização da economia; 

o Inscrição: Hiperinflação; 

• Ministério da Fazenda 

o Papel: Permaneceu, durante todo o período, sem disponibilizar recursos 

para o fomento do desenvolvimento de tecnologia no país.  O interesse de 

defender a balança comercial e o balanço de pagamentos continuava não o 
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colocando em choque com a reserva de mercado, mas as dificuldades o 

impediam de dar recursos para outras ações da política; 

o Interesse: Sobreviver à crise econômica; 

• BNDE 

o Papel: Durante a fase que antecedeu a aprovação da lei de informática, 

permaneceu à distância da política, sem recursos para incentivá-la; 

• Bancos Nacionais 

o Papel: Ativamente buscam soluções computacionais para executar a gestão 

de seus ativos durante o período de hiperinflação; 

o Interesse: Sobreviver à hiperinflação; 

o Inscrições: Participação na Cobra; Participação em outras empresas do 

setor. 

• Abicomp 

o Papel: Produzir artefatos de informática; 

o Interesse: Vender em massa programas, minis e microcomputadores com 

mercado protegido da concorrência externa; 

o Inscrição: Criação de artefatos diversos, aumentando a participação 

nacional no mercado; Liderança na defesa da aprovação da Lei de 

Informática de 1984, via Abicomp; 

• Acadêmicos, comunidade científica e profissionais de processamento de dados 

(SBPC, SBC, AAPD, Universidades) 

o Papel: Papel ativo na mobilização da sociedade em torno da aprovação da 

Lei de Informática; 

o Interesse: Pesquisa aplicada; desenvolvimento de tecnologia nacional; 

premissa de não formar alunos para serem ‘vendedores de multinacionais’; 



 208 

o Inscrição: Criação do Movimento Brasil Informática - MBI, anúncios no 

jornal e participação em debates no Congresso Nacional; 

• Movimento Brasil Informática (MBI) 

o Papel: Frente parlamentar de defesa da Política Nacional de Informática 

o Interesse: Defender a aprovação em lei da reserva de mercado 

o Inscrição: Depoimentos, discursos e participação em debates no Congresso 

Nacional. 

• Serviço Nacional de Informações 

o Papel: Seus egressos ocuparam os principais cargos da SEI ao longo da 

segunda etapa da política, ganhando força a sua posição original do caráter 

estratégico da informática para o desenvolvimento e a soberania do país; 

o Interesse: Informática era estratégica para a segurança nacional; 

o Inscrição: Relatório da comissão Cotrim; Nomeações em cargos da SEI; 

• Presidência da República 

o Papel: Apoiou os interesses do SNI; 

o Interesse: Informática é estratégica para a segurança nacional; 

o Inscrição: Extingue a Capre, criando a SEI e implementando uma Política 

Nacional de Informática mais vigorosa; 

• Intel 

o Papel: Criou alguns dos primeiros microprocessadores e passou a 

desenvolvê-los em sucessivas gerações, cada vez mais velozes; 

o Interesse: Vender computadores em massa; 

o Inscrição: Novos processadores, acelerando a taxa de obsolescência da 

indústria como um todo; 

• Microcomputadores 
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o Papel: Massificam-se, alterando definitivamente a indústria; 

o Interesse: Ao serem desejados por indivíduos e pequenas empresas em 

capacidade além da que a indústria nacional oferecia, desestabilizam a PNI 

na opinião pública; 

o Inscrição: Várias linhas internacionais de grande aceitação massificando 

padrões de sistemas de microcomputadores: TRS-80, Apple II, IBM PC.  

• Indústria de Software 

o Papel: Criar software para microcomputadores; teve pouca interferência no 

debate sobre a aprovação da Lei de Informática, influindo mais no 

posterior desenrolar da política; 

o Interesse: Vender programas em massa, independente do hardware; evitar a 

pirataria; 

o Inscrição: MS-DOS; Com a disseminação dos micros, inicia a prática da 

pirataria. 

• Usuários e Liberais 

o Papel: Criticar radicalmente a política de informática no debate dentro do 

Congresso Nacional; 

o Interesse: Livre iniciativa, crescimento da economia como um todo, sem 

proteger a um setor; poder usar imediatamente as melhores tecnologias sem 

restrições e com menor preço; 

o Inscrição: Livros, artigos, depoimentos e discursos na discussão da lei;  

• Políticos associados a Tancredo Neves 

o Papel: Defender a aprovação da reserva de informática no Congresso 

Nacional; 
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o Interesse: Defender a soberania nacional, associando a informática como 

algo estratégico para tanto; 

o Inscrição: Livros, artigos, depoimentos e discursos na discussão da lei; 

• Congresso Nacional 

o Papel: Discutir a lei de informática 

o Interesse: Nacionalismo, soberania nacional, redemocratização do Brasil, 

recebe influência de todos os interesses a partir de outros atores 

o Inscrição: Aprova a lei de informática; 

5.3.2.	  Segundo	  movimento:	  redistribuição	  do	  local	  

 Nesta seção, desenvolve-se redistribuição do local, isto é, são colocadas as questões a 

partir do núcleo da Política Nacional de Informática, nesse momento composto da SEI, do 

Conin e da Cobra.  Com a perda de apoio por parte do Serpro e envolvida em seus próprios 

problemas e desafios empresariais, a Cobra participaria da política de informática de modo 

mais discreto, enquanto que a SEI a conduziria, agora não mais subordinada ao Conselho de 

Segurança Nacional, mas sim ao novo Conin – Conselho Nacional de Informática e 

Automação e ao próprio Congresso Nacional, que deveria aprovar o Plano Nacional de 

Informática a cada três anos. 

o SEI 

o Papel: Após gerir com dificuldades a PNI, liderou a aprovação, no Congresso 

Nacional, da lei que passou a prorrogar a política; 

o Interesse: Passa a ter nova subordinação e funções a partir da regulamentação 

da Lei 7.232/84, sendo subordinada ao Conin; 

o Passa a ter que planejar formalmente suas ações, por meio de um Plano 

Nacional de Informática, que deve submeter à aprovação do Conin e do 

Congresso Nacional; 
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o Manteve e ampliou os instrumentos da etapa anterior da Política Nacional de 

Informática, que passou a contar, além da reserva de mercado, com uma série 

de outros instrumentos fiscais; 

o Passou a gerir contrapartidas dos incentivos fiscais; 

o Conin 

o Presidido pelo Presidente da República, passa a ser o órgão máximo 

responsável pela PNI, devendo aprovar o Plano Nacional de Informática 

submetido pela SEI e também garantir a representatividade da sociedade na 

política; 

o Na prática, se reuniria poucas vezes, tendo pequena influência na política; 

o Cobra 

o Manteve-se mais distante da política, agora dedicada às suas atividades 

empresariais.  Sua maior influência na política foi a partir do envolvimento do 

seu corpo técnico e dirigente com a aprovação da lei de informática no 

Congresso Nacional; 

5.2.3.	  Terceiro	  movimento:	  conexão	  de	  locais	  

 Uma vez realizados os dois movimentos anteriores, torna-se possível realizar o 

exercício de compor o tecido social gerado pelas várias ações e atores envolvidos na terceira 

etapa da PNI.  Isso é feito a partir da Figura 11, que retrata as ações e conexões que sintetizam 

o momento de aprovação da Lei de Informática.  Como exposto acima, trata-se de um 

momento em que uma grande coalizão de atores convergiu novamente, permitindo-se que 

ficassem inscritos por uma Lei Ordinária os pontos de vista dominantes em torno da política.  

Apesar de o debate no Congresso ter revelado já haver dissidências e questionamentos, até 

mesmo dentro da própria indústria de informática, a inscrição dos interesses dos partidários da 

reserva de mercado e de uma PNI mais forte prevaleceram amplamente.   
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 Assim como nos outros momentos, a ilustração que segue deve ser vista à luz da 

primeira incerteza da ANT, isto é, de que há uma permanente dinâmica, grupos em 

permanente transformação, sendo, portanto, a ilustração, apenas um retrato do início desta 

etapa.  O desenvolvimento da política, inclusive com o detalhamento do I Plano Nacional de 

Informática, será analisado em seguida. 
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Figura 11: A aprovação da Lei de Informática de 1984: conexão de locais 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos diversos dados citados 
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 O período determinado pela publicação da Lei 7.232, em fins de 1984, até o final do 

governo Sarney, em março de 1990, marca uma época em que a política de informática 

tornou-se uma questão efetivamente de Estado.  Ao mesmo tempo, pelas amplas dificuldades 

macroeconômicas vividas pelo País, apesar da formulação de uma política mais detalhada, 

pouco se avançou em relação às medidas de médio e longo prazo.  A crise econômica da 

inflação fora de controle, os microcomputadores e o mercado paralelo, o contrabando, a 

pressão norte-americana, todos esses foram fatores que contribuíram para o pouco sucesso das 

metas do Planin. 

 O I Planin, segundo relato no seu próprio preâmbulo, foi o resultado de um processo 

“amplamente participativo”, no qual todos os membros do Conin e suas assessorias puderam 

participar, além de instituições sem representação no Conin, mas que a ele enviaram 

documentos.  Os relatos indicam que, após o recebimento de uma proposta preliminar, de 

maio de 1985, houve debates e reuniões de grupos de trabalho dentro do próprio Conin, até a 

aprovação final do plano, cerca de um ano depois. 

 Inicialmente, o documento reconhece o contexto, dando conta de que a difusão da 

“informática e seus desdobramentos está destinada a produzir profundas transformações 

sociais, econômicas, políticas e culturais, tanto em nível internacional, como nacional”.  O 

processo era visto como irreversível e o País teria que evoluir na área para se manter 

competitivo diante de uma economia com grau de internacionalização cada vez maior.    

Ainda em relação ao contexto, havia o temor de que a informática estaria mudando a ordem 

econômica mundial, provocando uma nova divisão internacional do trabalho, o que poderia 

levar o País a tornar-se um importador de produtos intensivos em tecnologia e exportador de 

bens pouco intensivos, o que seria um retrocesso em relação ao patamar de industrialização 

nacional de então. 
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 O Plano também faz um balanço das políticas desenvolvidas anteriormente, 

destacando o papel da Capre em fomentar o surgimento de uma indústria de 

minicomputadores no país, a partir de 1977 e o lançamento, por parte da Cobra, do modelo 

530, no final de 1980.  São apresentados como resultado da política de informática os 

seguintes dados: 

• Ocupação de cerca de metade do mercado brasileiro de informática por 

empresas nacionais, com um faturamento estimado para 1984 correspondendo a 

845 milhões de dólares; 

• Parque instalado do setor no valor aproximado de 4,4 bilhões de dólares, sendo 

1,1 bilhão correspondente à participação da indústria nacional, que contava com 

140 fabricantes; 

• Redução sistemática dos diferenciais de preços entre produtos nacionais e os 

similares internacionais; 

• Geração de 20.000 empregos diretos em 1984, sendo um terço com escolaridade 

de nível superior. 

 Até então, a etapa de avaliação da PNI nunca fora muito bem elaborada.  Sempre 

houve, desde os tempos da Capre, estatísticas a respeito do crescimento do parque instalado 

de computadores no país.  Essa estatística, nos tempos da SEI, incorporou a separação entre o 

que era fruto da “indústria genuinamente nacional”74 e o que não era.  Entretanto, em nenhum 

documento, nem mesmo nesse momento do I Planin, há uma avaliação que mostre uma maior 

causalidade entre os atos da política e os resultados de crescimento do setor.  Exceto pela 

                                                

74 A SEI manteve a tradição da Capre de publicar boletins periódicos a respeito da política.  Na capa de alguns desses boletins, atualmente 

disponíveis na biblioteca do MCT, em Brasília – DF, constam gráficos comparativos entre a produção da “indústria genuinamente nacional” 

e o restante, em relação ao total do parque instalado do país. 
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divulgação de parque instalado, a avaliação sistemática não foi uma prática da Capre e nem da 

SEI.  Em entrevista ao autor da pesquisa, Edison Dytz, ex-secretário de informática da SEI, 

confirmou esta percepção: “a gente não tinha mesmo metas nem indicadores.”  E uma 

funcionária da SEI, que cuidava dos levantamentos de parque instalado e de outras 

publicações, também entrevistada, igualmente confirmou tal percepção: “não há análise, há 

levantamento de dados, não havia avaliação e as séries evolutivas de crescimento (...) não 

havia nenhuma relação de causa e efeito (...) quando era favorável aí era atribuído à lei, o 

setor ter aumentado de faturamento, isso e aquilo, (...) cheguei a retirar parágrafos das 

publicações [que sugeririam causalidade entre a política e os resultados] (...) avaliação de 

impactos da lei isso não existia.”75 

 O I Planin também estabeleceu, desde a sua introdução, a importância de se dar maior 

impulso à microeletrônica e ao software, tidas como atividades básicas para o 

desenvolvimento das demais áreas da informática até então pouco atendidas.  A formação de 

recursos humanos e a pesquisa e desenvolvimento na área também estão contempladas entre 

as grandes preocupações. 

 A despeito de os debates no Congresso terem sido marcados por uma oposição à 

reserva de mercado por parte de empresas clientes da indústria da informática, os chamados 

‘usuários de informática,’ o documento também afirma que a utilização da informática em 

favor da melhoria do bem estar social e das condições de vida da população seria uma 

preocupação da política.  Nesse aspecto mais social, o ponto culminante é a preocupação de 

como seria “repartido o excedente advindo do aumento de produtividade decorrente da 

automação”, que está relacionada com o debate da tecnologia causar desemprego, que foi 

travado no Congresso Nacional por ocasião das discussões. 

                                                

75 Como se verá adiante, houve avaliações por parte da Sepin, mas apenas recentemente. 



 217 

 O I Planin possui um capítulo dedicado aos objetivos da política, no qual a 

capacitação nacional nas atividades de informática é considerada como um instrumento na 

busca do amplo desenvolvimento do País.   Na verdade, os objetivos da política se desdobram 

em três: aumento da autonomia, significando “independência do país na tomada de decisões 

tecnológicas”; aumento de produtividade da economia brasileira, com a “modernização do 

setor produtivo”; o bem-estar social da população brasileira, que adviria da utilização da 

informática em áreas como “educação, saúde, transportes, justiça, segurança pública, 

assistência e previdência, abastecimento e outras”.  

 A política elaborada no I Planin segue com uma descrição das estratégias de ação.  

Essas estratégias estão divididas em diretrizes para estimular o uso da informática; a produção 

de bens e serviços de informática; a pesquisa e desenvolvimento na área; a formação e o 

desenvolvimento de recursos humanos.  Em cada um dos casos, há uma série de diretrizes, 

porém não há, no documento, a especificação de programas, metas, a sinalização clara de 

origem e destino dos recursos.  Há apenas um conjunto de diretrizes, tão vagas quanto 

“conceder bolsas de estudo no exterior, prioritariamente para cursos de pós-doutorado ou 

doutorado em informática, nas áreas de interesse do País”, embora, em alguns casos, as 

diretrizes contemplem programas que foram discutidos e mais detalhados em documentos a 

parte, como é o caso do Plano Integrado de Pesquisa em Computação. 

 O I Planin também versa sobre a aplicação de incentivos fiscais, oferecendo diretrizes 

para a concessão dos incentivos previstos pela Lei Nº 7.232/84.  Essas diretrizes são 

interpretações e esclarecimentos em torno do que a Lei já previa. 

 Por fim, o I Planin apresenta, em ORTNs, uma estimativa de necessidades adicionais 

de recursos financeiros para a implementação de programas de Pesquisa e Desenvolvimento e 

de Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos.  Tal estimativa diminui o problema 

de o Plano ser vago demais em relação a seus programas, mas, ainda assim, as estimativas não 
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são detalhadas, aparecem no documento de forma muito agregada e pouco esclarecedora.  A 

origem dos recursos também não é contemplada, apenas apresenta-se a sua necessidade. 

 Em suma, pela primeira vez houve, de um modo mais sistemático, planejado e 

explícito, o processo de discussão e formulação da política, tanto pelo estabelecimento da Lei 

Nº 7.232/84 no Congresso Nacional, quanto pela posterior elaboração e aprovação da Lei que 

instituiu o I Plano Nacional de Informática, a Lei 7.463/86.  O I Planin, conforme comentado, 

apesar de ter sido desenvolvido de modo participativo, é vago demais para poder ser 

considerado um documento pronto para a implantação de uma política pública, já que, em boa 

medida, apenas expande a primeira Lei, fornecendo diretrizes para a sua aplicação.  Há falta 

de clareza quanto aos orçamentos, indicadores e métricas que efetivamente poderiam garantir 

a adequada implementação da política. 

 A Tabela 15, a seguir, resume as características do período em relação ao modelo de 

análise de políticas públicas estendido pela ANT, trazendo uma síntese da análise para cada 

categoria, bem como as fontes de informações utilizadas: 

Tabela 15: Análise da PNI no período 1985-1990 e as categorias do modelo de análise 

Categoria do modelo Análise Fontes Primárias 

Incorporação à agenda - Política é mantida na agenda para resolver a 
questão da independência tecnológica; 

Reportagens; Entrevista 
Edison Dytz (jul/09); 
Entrevistas diversas. 

Elaboração - Lei 7.232/1984 é o marco principal do 
período; 
- É produzido o I Planin (Plano Nacional de 
Informática), bastante vago em detalhes, rico 
em intenções. 
 
- Arranjo Político Administrativo: MCT 
assume a gestão da política, com Conin e SEI, 
tendo dificuldades crescentes na gestão e 
fiscalização da reserva de mercado a partir da 
microinformática; 
 

Legislação; Reportagens; 
Entrevista com Edison Dytz 
(jul/09). 

Implementação - Principal instrumento continua sendo o da 
reserva de mercado; 
- SEI realiza trabalho de regulamentação da 
indústria, autorizando projetos de importação 
e fabricação no país; 

Legislação; Entrevista com 
Roberto Pinto Martins 
(jul/09). 

Avaliação da política - Não há divulgação formal de resultados da 
política e uma rotina sistemática de avaliação, 
no I Planin há breve avaliação; 

Entrevista com Célia Joselli 
(jul/09); entrevista com 
Roberto Pinto Martins 
(jul/09). 
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Interesses sendo traduzidos - Ciência e tecnologia é estratégica para o país 
- Informática é estratégica para o 
desenvolvimento do país 
- Nacionalismo 
- Necessidade de independência tecnológica 

Legislação; Reportagens; 
Entrevista com Edison Dytz 
(jul/09). 

(*) Usualmente são citadas como fontes apenas as entrevistas nas quais a questão foi mais fortemente tratada.  A 
questão do porquê da manutenção da política nesta etapa foi tratada com todos os entrevistados, razão pela qual 
se preferiu citar como fonte “Entrevistas Diversas”. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 As dificuldades macroeconômicas durante o governo Sarney, identificado por Evans 

(1988) como uma época de desorganização e desalento, não permitiram que os planos de 

médio e longo prazo pretendidos pelo I Planin fossem adiante.  Em meio a uma inflação que 

passou dos 80% mensais no último mês de governo, apesar de toda a discussão e 

planejamento, a capacidade de ação do governo foi pequena e os resultados colhidos 

modestos, especialmente do ponto de vista de fomentar a capacidade do país em desenvolver 

autonomia em relação à tecnologia da informação.  A reserva de mercado continuava sendo o 

único instrumento efetivo da política e se mostraria insuficiente para dar conta do 

desenvolvimento tecnológico esperado. 

5.4.	  O	  fim	  da	  reserva	  e	  a	  permanência	  de	  uma	  política	  (1990	  a	  1992)	  

 Se houve, no período anterior, uma mobilização para se inscrever a PNI em uma Lei 

Ordinária e evitar-se o final da reserva de mercado, o momento seguinte seria marcado por 

uma deterioração das percepções em torno dos méritos da política, o que resultaria em uma 

instabilidade da tradução que se dera até então, levando a política a perder o instrumento da 

reserva de mercado.  Alguns fatos e episódios compõem o quadro de realinhamento de forças, 

tais como o contencioso entre os Estados Unidos da América e o Brasil –o qual resultaria na 

chamada Lei do Software–, a expansão acelerada dos microcomputadores, o agravamento da 

crise econômica e a eleição de Fernando Affonso Collor de Mello para a Presidência da 
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República, em 1989.  O desarme da reserva de mercado, já previsto na Lei 7.232/1984 para 

1992, ocorreria ao longo de toda a etapa anterior. 

 Exatamente no dia 7 de setembro de 1985, em um pronunciamento em cadeia de rádio 

e televisão na TV americana, o então presidente dos EUA, Ronald Reagan, anunciou que 

havia ordenado estudos para determinar que países realizavam práticas comerciais que feriam 

a legislação de comércio dos EUA.  A lei previa represálias para países que impusessem 

discriminação a produtos americanos e a reserva de informática brasileira foi citada 

nominalmente no discurso como um dos exemplos a serem combatidos.  O Brasil não era o 

único alvo, outros países também foram citados e o governo brasileiro acreditou que o Japão 

era o verdadeiro alvo.  Entretanto, a partir daí, abriu-se um contencioso entre os dois países. 

 A reportagem de Veja, da época, traz as reações no Brasil, tanto pela indústria de 

informática, quanto pela classe política.  Pela indústria, Edson Fregni dizia que “Enquanto o 

senhor Ronald Reagan for presidente dos Estados Unidos, devemos estar preparados para 

tudo” (VEJA, 1985, p. 113) e a Abicomp, associação mais relevante de empresas brasileiras, 

faria lobby no Congresso daquele país.  No Congresso Nacional do Brasil, Arthur Virgílio, 

então deputado e vice-líder do PMDB na Câmara, declararia: “Quem Reagan pensa que é para 

nos fazer ameaças?” (VEJA, 1985, p. 113) e articularia uma frente parlamentar, “com o 

objetivo de matar no berço qualquer pretensão de mexer na reserva” (IBID, p. 113). 

 A reação imediata da diplomacia brasileira foi a da cautela e a do silêncio, tentando-se 

falar pouco no assunto para que dele se esquecesse o governo americano.  Entretanto, os 

estudos realizados pelo governo americano, a partir do discurso do presidente, de fato 

abririam um contencioso entre os dois países.  Naquela época, como bem mostra Vigevani 

(1995), a sociedade americana exigia do governo um posicionamento em relação às práticas 

discriminatórias de comércio internacional de vários países, em face de um número crescente 

de empregos sendo perdidos e de déficits igualmente crescentes na balança comercial. 
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 Em um primeiro momento, “a iniciativa norte-americana ampliou a voz da aliança de 

apoio à informática (...) reforçou o componente de soberania (...), reforçou a posição da SEI e 

do Ministério da Ciência e Tecnologia vis-à-vis outras agências encarregadas da 

regulamentação dos demais segmentos industriais que compõem o setor eletrônico, a saber o 

Ministério das Comunicações e Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus)” 

(HIRST e SOARES DE LIMA, 1990, p. 95-96, citados por Vigevani, 1995).  Entretanto, ao 

contrário das esperanças alimentadas pelo governo brasileiro, a mudança de política dos EUA 

não era momentânea, ou fruto de pressões pontuais de grandes corporações, como a IBM.76  

Era uma mudança fundamental de orientação da sua política de comércio exterior, que se faria 

sentir profundamente nos anos seguintes, não apenas nas relações com o Brasil e na área de 

informática, mas também com o restante do mundo (VIGEVANI, 1995). 

 Ao longo do tempo, conviveu-se com uma manutenção da posição americana, 

fortalecida pelos protestos da Microsoft –que teve o registro de seu sistema operacional MS-

DOS 3.0 negado pela SEI, por haver similar nacional– e da Apple –pois a Unitron, que já 

fabricara clones do Apple II, ameaçava colocar no mercado um clone do MacIntosh 512.  Nos 

dois casos, em meio a pressões americanas e recomendações vindas diretas a partir do 

Presidente José Sarney, a SEI foi obrigada a ceder.  E, em termos globais, o país cederia ao 

criar a chamada Lei do Software, no que era a concentração do pleito americano (TAPIA, 

1995). 

 O episódio da Microsoft foi tratado pela grande imprensa e, segundo Vera Dantas, 

jornalista que, à época, cobria o setor, entrevistada pela pesquisa em 09/07/2009, Bill Gates 

viera ao Brasil e “bufava de ódio” contra a contrafação realizada pela Scopus.  Fregni, à frente 

                                                

76 Indagado a respeito do assunto, Rudolf Hohn, ex-presidente da IBM Brasil, entrevistado pela pesquisa, confirmaria tal visão, afirmando 

que a empresa, à época, estava com problemas internos, não se lembrando e duvidando de que ela tenha influenciado de forma decisiva no 

contencioso. 
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desta empresa, defendia a prática da engenharia reversa e que eventuais partes de código 

descobertas como idênticas entre o seu sistema, o Sisne, e o MS-DOS, haviam sido removidas 

depois de descobertas.  A SEI jamais cedeu à Microsoft pelo licenciamento do MS DOS 3.0, 

mas consentiu o registro da versão 3.3 à companhia americana, por não haver similares 

nacionais, já que o Sisne era baseado na versão anterior.  Tratou-se de uma saída diplomática, 

pois a diferença entre as duas versões era pequena. 

 Já a Unitron havia clonado eficientemente os computadores Apple II e, ao clonar o 

MacIntosh 512 em tudo, inclusive no software e no manual, causou outra disputa.  Como a 

Apple não tinha registrado suas patentes no Brasil, em princípio, a SEI deu razão e autorizaria 

a engenharia reversa praticada pela empresa brasileira.  Entretanto, após pressões externas, 

mesmo depois de a Unitron ter revisto seu modelo e criado um novo, o Mac 1024, com 

gabinete, manual e outras características mais diferenciadas em relação ao original da Apple, 

a SEI negou-lhe o registro, sob alegação de deficiências técnicas.  Depois disso, no início de 

1988, o Conin, com voto maciço dos representantes do Poder Executivo, atendendo à 

orientação do presidente José Sarney, segundo reportagens de época, negou o recurso da 

Unitron por 8 a 7 votos.  Marques (2003) narra em detalhes o episódio, enfatizando o quanto 

uma questão técnica –o computador da Unitron– ultrapassava a barreira da tecnologia e da 

própria legalidade para se estabilizar, já que interesses além dos legais interferiram na 

questão.  Segundo o autor, o clone Mac 1024 se encaixava adequadamente nas leis, tendo sido 

necessária uma alteração legal para que a iniciativa fosse desestabilizada.  A passagem 

abaixo, extraída do seu artigo, é um demonstrativo de como a rede em torno da reserva de 

mercado brasileira começava a enfraquecer, com o próprio ator-rede Abicomp, representativo 

dos empresários do setor, se desestabilizando: 

“Nesta ocasião, a política para a indústria de computadores enfrentava críticas internas 

que alegavam ser ela responsável pela oferta de produtos obsoletos e caros e não ter 
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ela desenvolvido empresas brasileiras capazes de realizar exportações como suas 

congêneres coreanas.  O projeto da Unitron, uma vez desvencilhado de suas apelações 

jurídicas, poderia plausivelmente ter representado uma oportunidade de ouro para as 

exportações.  Entretanto, importantes empresas privadas no mercado brasileiro de PC 

temiam a competição da Unitron, única empresa no mercado Macintosh.  Escolhendo 

uma abordagem “prática” da questão, os empresários concorrentes não gostariam de 

testemunhar um possível sucesso estrondoso da Unitron.  Então, em âmbito privado, 

não hesitaram em acusar a Unitron de ‘comportamento imoral.’  Influenciados por 

estes empresários, e certamente ansiosos por atender às demandas dos EUA, oficiais 

de alta patente da SEI argumentavam que o problema da Unitron era ‘moral e não 

legal’ (...)” (MARQUES, 2003, p. 8). 

 O contencioso com relação aos Estados Unidos não foi simples, nem sua influência na 

política de informática brasileira pode ser considerada uma suposição.  Foram algumas 

rodadas de negociação77 e, de fato, em novembro de 1987, tendo sido dada como gota d’água 

a negação do registro do MS-DOS 3.0 no Brasil, o governo americano chegou a aplicar 

sanções comerciais ao Brasil.  A lista de produtos incluía aviões, sapatos masculinos, armas 

de fogo, dentre outros.  Além disso, também ficariam proibidas, as empresas americanas, de 

participar do mercado de software no Brasil, bem como de exportar para o Brasil 

determinados componentes eletrônicos (VEJA, 1987a; TAPIA, 1995).  A saída diplomática se 

deu através da Lei do Software, que atendeu ao interesse americano de se proteger tais 

artefatos pela legislação de direitos autorais –a sanção por pirataria era comparada pelo 

                                                

77 O entrevistado pela pesquisa Mario Dias Ripper, então atuando no setor privado, na Elebra, participou de uma das rodadas, em Paris, ainda 

em 1986, tendo confirmado a influência da pressão americana nos rumos da política pública brasileira.  Outro participante ativo no processo 

foi Ricardo Saur, à época atuando através da Abicomp e que, em entrevista à pesquisa, confirmou o impacto do contencioso na política.  

Vigevani (1995) discute ricamente as negociações, mostrando essencialmente como a diplomacia americana usou da posição hegemônica do 

país para catalisar, em favor dos seus interesses, as fragilidades da própria política e da difícil situação econômica do país. 
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noticiário da época à do porte de cocaína–, além de permitir e regulamentar-se a sua 

importação (VEJA, 1987b).  Mais do que isso, o episódio serviu para levar a opinião pública a 

ficar, mais ainda, do lado contrário ao da reserva de mercado. 

 Enquanto, no período da Capre e no início do período da SEI, a microinformática 

ainda não tinha se desenvolvido, a reserva de mercado era um assunto empresarial e que 

envolvia apenas o interesse de uma parcela mais limitada da população.  Conforme já 

comentado na seção 5.3, à medida que a microinformática fez o computador fazer parte da 

vida das pessoas e pelo fato de a reserva de mercado ter se alastrado por todo o campo da 

microinformática, do teclado ao sistema operacional dos computadores, vicejavam as razões 

de oposição.  Os computadores nacionais eram mais caros e obsoletos e a indústria nacional, 

embora tenha alcançado resultados não desprezíveis, como as próprias engenharias reversas 

citadas nos parágrafos acima, não tinha, de fato, desenvolvido tecnologia própria. 

 Um antigo executivo do mercado, até hoje atuante no setor, recordou, em depoimento  

em 2006,78 dois episódios que mostram como a reserva de mercado se deteriorava à época.  

No primeiro, em relação aos sistemas operacionais, afirmou que era favorável à adoção de 

sistemas operacionais padrão e à abertura de mercado a eles, pois seria necessário “caminhar 

para o standard porque era fundamental para que os nossos computadores fossem aceitos pela 

sociedade.”  No segundo, narrou sua dificuldade com os discos rígidos dos computadores, que 

a reserva o obrigava a importar: “Nós começamos a fabricar os micros (...) começamos a 

sentir dificuldade porque os preços dos winchesters (discos rígidos) eram exorbitantes e com 

uma série de problemas.  E comecei a estudar um pouco aquela indústria e vi que esse 

negócio era um faz de conta total.  Então nós começamos a batalhar muito para que fosse 

mudada a política de discos.  Isso não foi feito (...) Já no governo Collor (...) levantei uma tese 

                                                

78 O depoimento foi gravado em vídeo não publicado, cedido por um entrevistado ao autor da pesquisa, que o transcreveu anonimamente por 

não ter conseguido, em tempo hábil, autorização para citar seu nome. 
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de que nós tínhamos que tirar o disco da reserva porque era um total faz de conta.  Depois de 

eu ter visitado fábricas na Alemanha e no Japão (...), aqui era completamente diferente, não 

tinha nada que ver com a realidade que estava acontecendo no mundo, então esse negócio só 

ia prejudicar a indústria de informática no Brasil.” (Depoimento de executivo da indústria de 

informática e da Abicomp sobre a PNI, de 2006) 

 Reportagens do periódico Dados e Idéias, a partir de 1988, também registravam as 

dissidências dentro da Abicomp e o progressivo enfraquecimento da reserva de mercado.  Em 

matéria de outubro de 1989 (AQUINO, MAGALHÃES et al., 1989), por exemplo, é 

questionada a flexibilização, por parte da SEI, da permissão para joint-ventures entre 

empresas nacionais e multinacionais.  Empresas tradicionais do setor, como Elebra, Edisa e 

Itautec se posicionavam favoravelmente às associações e as buscavam, respectivamente, com 

as internacionais Digital, HP e IBM, obtendo autorização da SEI para importar certos tipos de 

equipamentos.  Outras empresas, como a SiD, criticavam a flexibilização da SEI.  Para a SiD, 

presidida por Antonio Carlos Rego Gil, a questão parecia absurda: “Investimos 16 milhões de 

dólares em três anos de trabalho e não podemos ser prejudicados desta forma” (p. 25).  Carlos 

Eduardo Corrêa da Fonseca, da Itautec, por sua vez, vice-presidente da Abicomp, defendia a 

união da sua empresa com a IBM, considerando inexorável o fim da reserva de mercado e 

defendendo o modelo de joint-ventures como a maneira correta de encerrá-la.  Edson Fregni, 

da Scopus, então presidente da Abicomp, na citada reportagem, criticava o colega, afirmando 

que “as regras precisam ser claras e devem valer para todos” (p. 28).  A época também 

registra diferentes recursos de umas empresas nacionais contra as outras, no âmbito do Conin.  

O ator-rede Abicomp, portanto, revelava seu caráter provisório, enfraquecendo a articulação 

em torno da reserva de mercado. 

 Em adição, a SEI não conseguia gerir adequadamente a política.  Em sua entrevista à 

pesquisa, a jornalista Vera Dantas afirmou que, em conversa reservada com o secretário da 



 226 

SEI de então, ao pressioná-lo a respeito das inúmeras denúncias de contrabando que ela 

recebia, ele teria lhe dito simplesmente que tinha que deixar a empresa por ela mencionada 

continuar contrabandeando, pois, se não o fizesse, tal empresa quebraria.  Vera relatou que 

algumas empresas tinham o hábito de subfaturar ou não relatar certas importações que faziam 

e que os próprios concorrentes denunciavam, sem que o governo punisse.  A falta de punição 

e a percepção geral de que havia contrabando foi mais um fator a dividir a indústria e a 

desacreditar a política. 

 Ivan Costa Marques, que fora um dos principais articuladores da política na sua 

primeira etapa, entrevistado pela pesquisa em fevereiro de 2009, assim resumiu o momento 

do final da reserva e de como a sua gestão, pela SEI, estava desacreditada: “Os empresários 

fingem que desenvolvem e a SEI finge que acredita.  Por que aí tinha gente chegando 

dizendo: ‘Ah, eu desenvolvi um sistema operacional em três meses; é impossível, não é 

possível e a SEI carimbando projetos de softwares desenvolvidos no Brasil e aí é uma 

situação (...) quando a gente fala em corrupção, envolve dinheiro tal, mas não tem nenhuma 

indicação disso, mas é uma situação corrompida da política, baseado num castelo de cartas, 

como foi mesmo, e foi desmontado como um castelo de cartas, o Collor deu uma ‘penada’ e 

todo mundo aplaudiu e pronto! Acabou!” (Ivan Costa Marques, entrevista à pesquisa em 

fevereiro de 2009). 

 Como somatório ao quadro que vem sendo narrado, ainda se deve considerar que o 

Brasil chegava ao final do governo Sarney com um cenário de fragilidade econômica e 

descontrole inflacionário inauditos, o que aumentava a sua dependência de organismos como 

o FMI, influenciados pelos Estados Unidos e, de certa forma, como escrevera Evans, criava 

um governo em que a sobrevivência superava todas as prioridades e a organização e a 

capacidade de se gerir e pensar em políticas públicas eram reduzidas (EVANS, 1988).  Em 

paralelo, o país viveu a discussão da Assembléia Nacional Constituinte que resultou na 
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Constituição Federal de 1988 e o mundo viveu o final da guerra fria, marcado pela queda do 

muro de Berlim em 1987.  Tanto a Constituinte quanto o final da guerra fria consagrariam a 

visão mais liberal a respeito da economia, fatores que levariam ao término do modelo de 

desenvolvimento baseado na substituição de importações, ao qual a reserva de mercado estava 

ligado, já no início do governo de Fernando Collor. 

  

 Uma vez apresentada a narrativa referente ao período que resultaria no término da 

reserva de mercado, na próxima seção será apresentado o primeiro movimento da ANT, isto 

é, a localização de fatores globais que influíram na política. 

5.4.1.	  Primeiro	  movimento:	  localização	  do	  global	   	   	  

 O momento que registra a transição da Política Nacional de Informática para o 

término da reserva de mercado é marcado por um conjunto de episódios que, apesar da 

inscrição da política em uma Lei Ordinária, minaram o seu funcionamento, até que se desse o 

fim da reserva de mercado, o que ocorreria no início do governo de Fernando Collor. 

 Relaciona-se, a seguir, lista de atores externos à política e suas ações: 

• Marinha do Brasil 

o Papel: Permaneceu com influência menor na política; 

• BNDE 

o Papel: Permaneceu à distância da política; 

• Secretaria de Planejamento da Presidência da República 

o Papel: Permaneceu à distância da política; 

• Acadêmicos e comunidade científica 

o Papel: Apóiam menos a política, em meio ao contrabando e pirataria 

praticados pela própria indústria; 
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o Interesse: Pesquisa aplicada; desenvolvimento de tecnologia nacional; não 

formar alunos para serem ‘vendedores de multinacionais’; 

• Ministério da Fazenda 

o Papel: Continuou podendo colaborar pouco com a política e precisando 

negociar a dívida externa com o FMI, facilitando a pressão norte-

americana; 

o Interesse: Sobreviver à crise econômica; 

• Serpro 

o Papel: Perdeu proeminência na discussão da política, embora seus 

funcionários continuassem envolvidos, mas com menor intensidade; 

• Ministério das Relações Exteriores 

o Papel: Volta a ter um papel nas negociações com os Estados Unidos, desta 

vez para levar o Brasil a fazer concessões na política de informática após a 

retaliação realizada pelos EUA; 

• Serviço Nacional de Informações 

o Papel: Perdeu influência na política a partir da redemocratização.  Alguns 

de seus ex-membros, como Edison Dytz, se juntaram à opinião pública 

contra a reserva de mercado; 

• Contencioso Brasil-Estados Unidos 

o Papel: Pressionou o governo brasileiro por fazer concessões na política de 

informática, principalmente impondo medidas de proteção à propriedade 

intelectual de software e inibindo a reserva de mercado em relação ao 

software; 
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o Interesse: Proteger e valorizar a propriedade intelectual de empresas norte-

americanas; Facilitar a penetração de produtos americanos no mercado 

brasileiro; 

o Inscrição: Investigações conduzidas nos EUA; Abertura oficial de 

contencioso; Ameaça e efetiva retaliação às exportações brasileiras. 

• Presidência da República 

o Papel: Orientou por concessões no Conin, encaminhou a lei do software e, 

já no governo Collor, organizou o final da reserva de mercado; 

o Interesse: Melhorar as relações comerciais com os Estados Unidos; 

o Inscrição: Envia projeto da Lei do Software e projeto de nova Lei de 

informática em 1991. 

• Indústria de Software 

o Papel: Exigir que seja reconhecida a propriedade intelectual em softwares 

o Interesse: Vender programas em massa, independente do hardware; evitar a 

pirataria; 

o Inscrição: Disputa jurídica em torno do MS-DOS 3.0 no Brasil, 

contencioso Brasil-Estados Unidos no campo diplomático. 

• Grupos privados nacionais – Abicomp 

o Papel: Produzir artefato de informática; discussões internas em torno de 

uma maior restrição ou não da política, a partir de fracassos em áreas como 

winchesters; discussões internas em torno de adoção ou não de sistemas 

operacionais padrão; discussões internas em torno do 

subfaturamento/contrabando praticado dentro da própria indústria. 

o Interesse: Vender em massa programas, minis e microcomputadores com 

mercado protegido da concorrência externa; 
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o Inscrição: Abicomp fica enfraquecida, dividida; Computadores com partes 

subfaturadas/contrabandeadas geram inscrição duvidosa a respeito da 

política; Sistemas operacionais não-padrão geram insatisfação nos 

usuários; Sistemas operacionais piratas inscrevem desconfiança nos 

usuários. 

5.4.2.	  Segundo	  movimento:	  redistribuição	  do	  local	  

 Nesta seção, desenvolve-se redistribuição do local, isto é, são colocadas as questões a 

partir do núcleo da Política Nacional de Informática, nesse momento composto da SEI e pelo 

Conin.   

o SEI (Depin, Sepin) 

o Ainda no governo Sarney, é extinta, sendo criado o Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT) e a Secretaria de Polícia de Informática e Automação 

(Sepin), transformada em Departamento de Política de Informática e 

Automação (Depin) quando, no governo Collor, o MCT é transformado em 

uma secretaria do Ministério da Economia; 

o Deixa de gerir a reserva de mercado e de dar autorizações para importação de 

bens de informática; 

o Mantém a gestão da política, autorizando empresas a fruírem dos benefícios 

fiscais previstos na lei, fiscalizando-as e gerindo os repasses das contrapartidas 

à ciência e tecnologia; 

o Começa a sofrer com perda de pessoal e recursos para gerir a política; 

o Conin 

o É palco de disputas em torno da política, refletindo a desagregação entre as 

indústrias nacionais e o enfraquecimento geral da política; 
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o Nunca é extinto, mas com a nova legislação deixaria de se reunir e ter impacto 

efetivo na política; 

5.4.3.	  Terceiro	  movimento:	  conexão	  de	  locais	  

 Uma vez realizados os dois movimentos anteriores, torna-se possível realizar o 

exercício de compor o tecido social gerado pelas várias ações e atores envolvidos na quarta 

etapa da PNI.  Isso é feito a partir da Figura 12, que retrata as ações e conexões que sintetizam 

o momento que leva à reforma da Política Nacional de Informática e à queda da reserva de 

mercado, com a Lei 8.248, de 23 de outubro de 1991.  Como anteriormente exposto, tratou-se 

de um momento em que um conjunto de forças de dentro da própria indústria, da própria 

política, minava a política.  Da mesma forma, com o computador tendo se tornado um 

eletrodoméstico, a opinião pública passou a se envolver cada vez mais na questão, sendo 

levada a estar contrária à política.  Enquanto isso, forças externas fortíssimas, agravadas pela 

situação de fragilidade econômica do país provocaram novas traduções a prevalecerem, 

determinando uma completa revisão na política. 

  Assim como em outros momentos, a ilustração que se segue deve ser vista à luz da 

primeira incerteza da ANT, isto é, de que há uma permanente dinâmica, grupos em 

permanente transformação, sendo, portanto, a ilustração, apenas um retrato do início desta 

etapa.  A política continuou, cada vez mais atrelada à dimensão do progresso da ciência e 

tecnologia e cada vez menos ligada à sua dimensão industrial.  O desenvolvimento da política, 

inclusive com o detalhamento do II Plano Nacional de Informática, aprovado pela Lei 8.244, 

de 19 de outubro de 1991, será analisado em seguida. 
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Figura 12: O fim da reserva de mercado: conexão de locais 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados diversos. 

 

 Logo no seu início, através da MP 158, de 15 de março de 1990, o governo Collor 

associa os objetivos de uma política industrial aos objetivos do governo.  Alguns meses mais 

tarde, ao definir suas Diretrizes Gerais para a Política Industrial e de Comércio Exterior, o 

governo estabelece que busca “formas de atuação governamental e de regulação da atividade 
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econômica substancialmente diferentes daquelas vigentes ao longo do processo de 

substituição de importações” (BRASIL, 1990, p. 6).  Há uma ruptura em relação ao padrão de 

política industrial tradicional, de substituição de importações.  O antigo desejo da expansão da 

produção é substituído pelo valor do aumento da competitividade e da produtividade.  A 

estratégia para obter tal ganho seria calcada principalmente em três frentes: abertura 

comercial; capacitação e desenvolvimento interno; defesa da livre concorrência 

(GUIMARÃES, 1996).  Para Bonelli e Motta Veiga (2004), a época é marcada pela procura 

de uma nova forma de se fazer política industrial, ainda sendo desenvolvida. 

 A Lei 7.232/84 já previa que a reserva de mercado terminaria em 1992 e o governo 

Collor procuraria respeitar tal prazo, apesar de, já em setembro de 1990, pelo Decreto 

99.541/90, ter passado a regulamentar aquela Lei de forma mais liberal em relação às 

importações.  Não apenas o Decreto determinou que o Conin liberasse as informações dos 

produtos com diferenciais de preços muito altos em relação aos nacionais, mas, também, que 

uma lista dos bens de informática protegidos fosse gerada, ficando todos os bens fora de tal 

lista com importação liberada independentemente de quotas ou autorizações por parte da SEI. 

 Mais adiante, com a aprovação do II Plano Nacional de Informática (II Planin), pela 

Lei 8.244, de 16 de outubro de 1991, uma nova política para o setor é desenhada, 

desmontando a reserva de mercado, mas, ainda assim, provendo incentivos ao setor de 

informática no país.  A necessidade de um novo Plano Nacional de Informática estava inscrita 

na Lei 7.232/84 e o término da reserva de mercado não representaria o fim da Política 

Nacional de Informática, mas uma relevante transformação no seu teor, já que o instrumento 

do controle das importações seria abandonado.  A trajetória que resultaria na mudança, já 

discutida nas seções anteriores deste capítulo, ocorreu ao longo do governo Sarney, onde se 

enfraqueceram as traduções que sustentavam a política anterior, tanto devido a pressões 

externas quanto a fraquezas dentro do próprio setor.  No próprio governo Sarney, entretanto,  
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havia sido criado o Ministério da Ciência e Tecnologia, reunindo inicialmente os órgãos 

ligados à política de informática, a Comissão de Cartografia e o CNPq (BRASIL, 1985).79  

Esse fato não apenas ajudou na consolidação da burocracia associada à Política Nacional de 

Informática, mas também fortaleceu em tal política a dimensão de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico e científico. 

 Foram, portanto, essas as perspectivas que nortearam a elaboração do II Planin.  De 

um lado, uma visão de desenvolvimento industrial baseada na idéia da competitividade e 

produtividade, de outro, a necessidade de pesquisa e desenvolvimento.  O II Planin (BRASIL, 

1991) é um documento de qualidade superior ao seu predecessor na medida em que traz uma 

elaboração de política pública mais concreta, que vai além de meras diretrizes e estabelece 

metas, ações, prazos, agentes responsáveis, origem dos recursos e condicionantes para cada 

uma das medidas contempladas no plano.  Pelo Plano, em linha com as perspectivas que o 

nortearam, seriam três os objetivos da Política Nacional de Informática: a competitividade da 

indústria brasileira na produção de bens e serviços de informática; o desenvolvimento 

tecnológico do país; a informatização crescente da sociedade brasileira. 

 Sete instrumentos foram definidos para alcançar tais objetivos: apoio à capacitação 

tecnológica; política de importações; política de exportações; utilização do poder de compra 

do Estado; política de crédito; mecanismos para melhoria da qualidade de produtos e serviços 

de informática; incentivos fiscais, com ênfase em microeletrônica e software.  As diretrizes e 

metas do programa seguem os mesmos quatro grandes grupos do I Planin: uso da informática 

no País; produção de bens e serviços de informática no País; pesquisa e desenvolvimento; 

formação e desenvolvimento de recursos humanos.  Para cada um deles, o Plano apresenta um 
                                                

79 A primeira Lei de Informática, 7.232/84, determinava que o Conin seria subordinado diretamente à presidência da república.  A partir do 

decreto de criação do MCT, de março de 1985, o Conin, a SEI e os demais institutos criados pela Lei de Informática, além da Finep, do 

CNPq e da Cocar, passariam a ser subordinados a esta pasta, que nasceu com a seguinte área de competência: “I. Patrimônio científico, 

tecnológico, e seu desenvolvimento;II. política de ciência e tecnologia;III. Política Nacional de Informática” (BRASIL, 1985, art. 1º). 
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desdobramento com medidas detalhadas, que incluem a origem orçamentária dos recursos. Há 

uma particular preocupação com o detalhamento da origem orçamentária dos recursos, o que 

o próprio documento apresenta como sendo conseqüência dos fracassos anteriores. 

 Além do maior detalhamento em relação às medidas, outra novidade do II Planin é a 

preocupação com o seu acompanhamento.  No próprio plano, é criado o Fórum de 

Acompanhamento do Planin, que trimestralmente deveria se reunir para avaliar os vários 

aspectos do plano, tais como a execução e seus indicadores, o desembolso de recursos, preços 

dos produtos estrangeiros no Brasil, padrões de qualidade coerentes com a realidade nacional.  

Caberia ainda ao Fórum avaliar o impacto social da política de informática, a legislação de 

informática no país, bem como manter atualizada a lista de produtos cuja anuência prévia para 

importação seria exigida.  Além do Fórum, o II Planin ainda estabelece que o CONIN deveria 

fornecer um relatório anual sobre a execução da política, a qual também poderia ser 

fiscalizada por comissões do Congresso Nacional. 

 Na prática, entretanto, embora o II Planin seja um típico Programa Político 

Administrativo (PPA), na verdade o mais bem elaborado de toda a história da política, não foi 

implementado.  Apesar de ter sido promulgado em lei –jamais revogada– e de elaborar um 

plano previsto para um prazo de três anos, nunca passou à etapa de Implementação.80  A 

respeito disso, o entrevistado Arthur Pereira Nunes foi taxativo: “O II Planin já nasceu morto.  

O contexto político era de outra natureza e já caminhava em  sentido adverso: acho que foi 

mais para cumprir tabela”81, com o que concordou o entrevistado Roberto Pinto Martins: “foi 

um jogo para cumprir a lei.”82  O episódio do II Planin é interessante, à luz do modelo 

                                                

80 É interessante notar que os dispositivos legais da Lei 7.232/84, que instituem a necessidade de um Plano Nacional de Informática a cada 

três anos, permanecem em vigor, muito embora o II Planin tenha sido o último a ser elaborado e o próprio Conin, ainda existente no plano 

legal, também não tenha tido existência prática desde então. 

81 Correspondência eletrônica trocada com o entrevistado em 13 de julho de 2009. 

82 Entrevista realizada em 14 de julho de 2009. 
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discutido no Capítulo 3, para mostrar que não bastam as inscrições legais ou em um PPA para 

garantir a implementação de uma política.  No caso brasileiro, houve toda uma evolução de 

forças, descritas nas seções anteriores, que fizeram com que o programa fosse simplesmente 

ignorado, não fosse implementado. 

 Entretanto, apesar do término da reserva de mercado, manteve-se uma política de 

informática no país, o que ficou consubstanciado pela aprovação da Lei 8.248/91.  Em 

entrevistas à pesquisa, diferentes atores avaliaram as razões para se ter mantido uma política 

para o setor de informática, tendo predominado a visão de que os interesses das empresas 

prevaleceram.  Roberto Pinto Martins, que participou do processo de formulação da nova 

legislação, acrescenta, em relação ao interesse das empresas, a questão da ameaça da sua 

migração para a Zona Franca de Manaus, o que feria outros interesses políticos e econômicos, 

além do das próprias empresas: 

 

“Então estava todo mundo achando que continuaria o negócio do similar nacional.  O 

Collor chegou e disse: acabou o negócio do similar.  Então o pessoal pensou: se 

acabou o negócio do similar, como é que nós vamos sair desse embaraço?  Porque [a 

reserva] termina em 1992, bom, e aí?  Aí o seguinte, meus amigos, vai todo mundo 

correr para a Zona Franca de Manaus, porque lá tem incentivo!  Como é que nós 

vamos proibir os caras de produzirem tudo lá na ZFM?  (...) Temos que arrumar uma 

saída para esse negócio.  E aí veio a tal da lei de 1991.”  (Roberto Pinto Martins, em 

entrevista à pesquisa em 13/07/2009). 

 

 A forma final da Lei 8.248/91 dependeria de se achar uma maneira de dar incentivos 

às empresas de informática de uma maneira que impedisse a sua migração para Manaus e que 

também não ferisse acordos internacionais.  Aí entrou, na lei, a questão da contrapartida dos 
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incentivos com investimentos em pesquisa e desenvolvimento, conforme relata Roberto Pinto 

Martins: 

 

“A ZFM é uma área de desenvolvimento regional.  O GATT, a OMC, permitem 

incentivos para desenvolvimento regional.  Eu digo, pô, como é que nós vamos 

explicar uma indústria em São Paulo, Rio Grande do Sul, no Paraná, com 

desenvolvimento regional?  Não tem condição.  Mas tem um outro pé em que eles 

permitem incentivo: é em pesquisa e desenvolvimento.  Eu digo então: está aí a saída.  

Nós vamos fazer uma legislação, juntar o útil ao agradável.  Ao mesmo tempo, a gente 

não faz um deslocamento produtivo dessa intensidade, reduzimos o custo para o 

usuário final, o preço do produto, incentivamos as empresas a fazer pesquisa e 

desenvolvimento.  (...) Achamos a nossa bola de cristal.  E o GATT/OMC não vão... 

estamos plenamente aderentes aos acordos internacionais que o Brasil firmou.  Não 

estamos contrariando ninguém.” (Roberto Pinto Martins, entrevista à pesquisa em 

13/07/2009). 

 

 Completando a análise da inclusão da pesquisa e desenvolvimento na Lei, o 

entrevistado resumiu: 

 

“Primeiro: como essa é uma área intensiva em P&D, precisa disso, então faz todo 

sentido dar incentivo em P&D.  Segundo, vamos incentivar as empresas a entrarem no 

sistema de ciência e tecnologia, porque só o Estado investe em ciência e tecnologia no 

Brasil, então é uma forma de atrair as empresas para entrarem no sistema de ciência e 

tecnologia no Brasil.  Terceiro: não vamos botar esse negócio só com as empresas, 

vamos também realizar aquele nosso sonho, que é a integração universidade-empresa.  
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Uma parte desses recursos a empresa tem que investir em instituições de pesquisa.  

(...) Juntou um monte de peças!”  (Roberto Pinto Martins, entrevista à pesquisa em 

13/07/2009)    

 

 Além de revogar alguns pontos da Lei 7.232/84, em especial a reserva de mercado, a 

nova legislação alterou alguns e confirmou outros, em especial mantendo os instrumentos de 

incentivos fiscais e aprimorando as contrapartidas, visando a indução da inovação, 

capacitação e competitividade no setor da informática.  Em essência, para obterem o incentivo 

de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), sobre a comercialização de bens 

de informática e automação e outros incentivos fiscais previstos na lei, as empresas deveriam 

investir 5% da sua receita operacional bruta em pesquisa e desenvolvimento no País e teriam 

que se qualificar como empresas nacionais.  Além disso, para obter tais benefícios as 

empresas deveriam comprovar níveis de valor agregado local compatíveis com cada produto, 

havendo também indicadores de capacitação tecnológica, preço, qualidade e competitividade 

internacional que poderiam interferir na concessão dos benefícios. 

 A Tabela 16, a seguir, resume alguns dos principais pontos da Lei 8.248/91.  Se 

comparada com a tabela 12, pode-se perceber que a nova lei é uma evolução da anterior, 

havendo ajustes no estabelecimento dos incentivos fiscais e suas correspondentes 

contrapartidas, uma qualificação mais branda do que seria uma empresa nacional e o término 

da reserva de mercado e da necessidade de homologação de projetos de fabricação no país. 

Tabela 16: Lei 8.248/91, instrumentos e características 

Instrumento Características 

Caracterização de empresa 
nacional 

Privilégio nos benefícios a empresas com sede no Brasil e 
51% do capital nas mãos de residentes no país. 

Uso do poder de compra do 
Estado 

Preferência a empresas nacionais, a tecnologias desenvolvidas 
no país, a bens e serviços produzidos no país com elevado 
valor agregado local. 

Incentivo fiscal: IPI Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 
sempre a bens e serviços produzidos no país com elevado 
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valor agregado local, de acordo com determinação do Poder 
Executivo para cada tipo de bem.  

Incentivo fiscal: 
Depreciação acelerada 

Permissão para depreciação acelerada de bens destinados à 
produção industrial. 

Incentivo fiscal: Imposto de 
Renda 

Possibilidade de uso de até 50% do valor devido como 
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), com a 
comprovação de despesas de pesquisa e desenvolvimento. 

Incentivo fiscal: Imposto de 
renda para compra de ações 

Possibilidade de uso de até 1% do valor devido como IRPJ 
para a aquisição de ações novas de empresas brasileiras que 
tenham como atividade principal a produção de bens e 
serviços de informática. 

Prazo dos incentivos fiscais Válidos até o exercício de 1997. 
Contrapartidas exigidas Aplicar anualmente, no mínimo, 5% do faturamento bruto em 

atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem realizadas 
no país, devendo, no mínimo, 2% serem aplicados em 
convênio com centros ou institutos de pesquisa ou entidades 
brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecidas. 

Prioridade de Crédito Prioridade para as empresas produtoras de bens e serviços de 
informática e automação em financiamentos concedidos por 
instituições federais. 

Isenções para instituições 
especiais 

Isenção do IPI na compra de máquinas, equipamentos, 
aparelhos e instrumentos produzidos no país para o CNPq e 
outras entidades sem fins lucrativos de fomento. 

Reserva de mercado 
nacional 

Fica extinta a reserva de mercado, extinguindo-se a 
necessidade de submeter pedidos de importação à SEI. 

Controle de participação no 
mercado 

Fica extinta a necessidade de homologar e autorizar projetos 
na SEI. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de análise da legislação. 

 

 Do ponto de vista do modelo de análise de políticas públicas estendido pela ANT, é 

possível se fazer as considerações que seguem. 

 Em primeiro lugar, em relação à incorporação à agenda e à definição do problema, 

este é o momento em que há, na história da política, a maior alteração.  O problema deixa de 

ser definido a partir da ótica da substituição das importações e do incentivo às empresas 

nacionais, passando a ser o de como evitar que o parque de empresas já instaladas nas regiões 

sul e sudeste do país migrassem, com o fim da reserva de mercado, para a Zona Franca de 

Manaus.  A solução de tal problema interessava principalmente às empresas estabelecidas nas 

regiões sul-sudeste e aos governos estaduais correspondentes e contrariava os interesses da 
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Zona Franca de Manaus, da Associação de Empresas Produtoras de Software – ABES83 e de 

alas mais liberais no Congresso Nacional.  No governo, a burocracia da antiga SEI, convertida 

no Ministério da Ciência e Tecnologia e na Secretaria de Política de Informática – Sepin, 

resistia às mudanças, se alinhando com os interesses da maior parte do empresariado do setor, 

ao qual ela estava tradicionalmente ligada.  A tradução de interesses das empresas, dos 

governos estaduais nos quais estavam situadas e da burocracia da Sepin levou os incentivos à 

informática a permanecerem na agenda. 

 Na elaboração da nova política, pesaram tanto o Congresso Nacional quanto os 

acordos comerciais de livre comércio dos quais o Brasil era signatário.  Para que fosse 

possível uma política de incentivos sem que fossem feridos, foi necessária a engenharia de 

contrapartidas para pesquisa e desenvolvimento, o que também facilitou o alistamento da 

academia para apoiar a nova legislação.  Por outro lado, as negociações no Congresso 

Nacional levaram a alterações no projeto inicial, no sentido de liberalizar a nova lei.  O crítico 

Roberto Campos, então deputado pelo PDS do Rio de Janeiro, declarou, a respeito da 

mudança no projeto e da lei aprovada: “O projeto é um desastre.  É o resultado de uma visão 

estreita que consagra o intervencionismo (...) Em relação ao texto original, a diferença que 

existe é apenas no número de bodes na sala.  Havia doze, ficaram seis.”  

 O Programa Político-Administrativo da Lei traduzia, portanto, um equilíbrio de 

interesses que ainda davam certa força ao setor de informática e mantiveram incentivos ao 

setor. 

                                                

83 A ABES tinha, entre seus associados, empresas multinacionais.  Dentre as conquistas da entidade, listadas em seu site na Internet 

(www.abes.org.br), estão não apenas a primeira lei do software, mas também a sua participação na discussão da nova Lei de Informática, de 

1991: “A ABES e outras entidades afins traçam políticas para o setor de informática junto ao Conselho Nacional de Informática (CONIN), 

visando amenizar os impactos da reserva. O protecionismo se confirma inviável.” (ABES, 2009)  A imprensa também noticiou a participação 

da entidade na discussão da Lei, defendendo o fim do protecionismo (VEJA, 1991).  
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 Em relação ao Arranjo Político-Administrativo, não há grande alteração.  A política 

continuaria tendo suas grandes decisões sendo tomadas pelo Conin, que, expandido, seria um 

órgão ainda a mesclar a representação de ministérios com a de membros da sociedade civil e 

da academia.  E a política ficaria toda debaixo do Ministério da Ciência e Tecnologia, cujo 

ministro presidiria o Conin.  A execução dos atos do dia-a-dia caberia à Secretaria de Política 

de Informática (Sepin), pertencente a tal ministério.  

 A respeito da implementação, o período foi marcado pelas dificuldades associadas a 

manter-se a reserva de mercado em um número maior de áreas e com uma crescente rejeição 

por parte dos usuários, das empresas de outros setores e até mesmo de empresas do próprio 

setor.  O contencioso com os EUA também pressionou a reserva de mercado e a SEI não era 

capaz de impedir a proliferação do contrabando e das fraudes praticadas por algumas 

empresas do setor.  Embora não haja planos de Ação explicitados para a política, pode-se 

dizer que o Decreto 99.541/90 reinterpretou a Lei, levando a um relaxamento da reserva de 

mercado.  Também marca esta etapa final do período a não implementação do II Planin.  

 A respeito da avaliação, a política pública continuaria sem cultura de avaliação 

sistemática, o que foi atestado nas diversas entrevistas com atores participantes, como 

Roberto Pinto Martins e Célia Joselli.  

 A Tabela 17, a seguir, traz um resumo das análises da política, em relação às 

categorias do modelo de análise de políticas públicas estendido pela ANT, durante o período 

de desmonte da reserva de mercado. 

Tabela 17: Análise da PNI no período 1990-92 e as categorias do modelo de análise 

Categoria do modelo Análise Fontes Primárias 

Incorporação à agenda - Necessidade da independência tecnológica é 
substituída pela necessidade de se evitar o 
desmantelamento e o deslocamento da 
indústria instalada no Sul-Sudeste; 

Reportagens; Entrevista 
Roberto Pinto Martins 
(jul/09); Entrevistas diversas. 

Elaboração - Ainda na vigência da Lei 7.232/1984, é 
produzido o II Planin (Plano Nacional de 
Informática), contendo detalhada formulação 
de políticas para o setor, mas que jamais é 
seguido. 

Legislação; Entrevista com 
Célia Joselli (jul/09); 
Entrevista com Roberto Pinto 
Martins (jul/09); Entrevista 
com Arthur Pereira Nunes 
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- Criação de incentivos fiscais e contrapartidas 
em P&D com a Lei 8.248/1991, extinguindo-
se mecanismo da reserva de mercado, da Lei 
7.232/1984; 
 
- Arranjo Político Administrativo: SCT 
assume a gestão da política, com o Depin 
passando a coordenar mecanismos de 
incentivos; Conin continua existindo, mas sem 
atuação; 

(mai/09); Entrevista com Vera 
Dantas (jul/09). 

Implementação - Depin começa a coordenar mecanismos de 
incentivos fiscais; 

Legislação; Entrevista com 
Ailton Carvalho Freitas 
(jul/09). 

Avaliação da política - Não há divulgação formal de resultados da 
política e uma rotina sistemática de avaliação; 

Entrevista com Célia Joselli 
(jul/09); entrevista com 
Roberto Pinto Martins 
(jul/09). 

Interesses sendo traduzidos - Ciência e tecnologia é estratégica para o país 
- Informática é estratégica para o país 
- Empresas do sul-sudeste querem sua 
permanência 
- Burocracia da SEI procura permanência de 
política para o setor 
- Livre iniciativa e livre concorrência; 

Legislação; Reportagens; 
Entrevista com Roberto Pinto 
Martins (jul/09). 

(*) Usualmente, são citadas como fontes apenas as entrevistas nas quais a questão foi mais fortemente tratada.  A 
questão do porquê da manutenção da política nesta etapa foi tratada com todos os entrevistados, razão pela qual 
se preferiu citar como fonte “Entrevistas Diversas”. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 Em um plano mais amplo, a política industrial idealizada pelo governo Collor foi 

avaliada por Guimarães (1996) como tendo resultados modestos, sendo o avanço mais 

expressivo na política de concorrência, especialmente com a abertura comercial.  No lado da 

competitividade, embora tenha havido ganhos, eles vieram muito mais do esforço das 

empresas, a partir da necessidade causada pela abertura comercial, do que pelo apoio dos 

programas de competitividade e qualidade que o governo havia se proposto a realizar, que em 

geral tiveram pouco impacto.  O autor classifica como “desordenada e pouco competente” 

(GUIMARÃES, 1996, p. 23) a reforma administrativa conduzida pelo governo Collor, 

atribuindo a ela parte das dificuldades enfrentadas pela execução da política industrial. 
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 A volta da inflação desordenada e a crise política que marcaram o governo Collor, 

certamente também contribuíram para dificultar o sucesso de todas as medidas que 

necessitassem de mais planejamento e uma maior articulação política. 

 

5.5.	  A	  consolidação	  de	  uma	  política	  associada	  à	  ciência	  e	  tecnologia	  (1992	  a	  2002)	  

 Não há uma ruptura significativa entre a Política Nacional de Informática iniciada no 

início do governo Collor e o período dos  governos dos presidentes Itamar Augusto Cautiero 

Franco e Fernando Henrique Cardoso.  Há uma continuidade da política, que se mantém 

associada à idéias da liberalização e do livre comércio, atrelada aos interesses do progresso da 

ciência e tecnologia, com uma burocracia organizada na Secretaria de Política de Informática 

- Sepin, subordinada ao Ministério da Ciência e Tecnologia84 gerindo uma política de 

incentivos ficais e contrapartidas em pesquisa e desenvolvimento para o setor de informática.   

Há, no entanto, uma evolução no marco legal e alguns episódios singulares ligados à questão 

da Política Nacional de Informática, como a disponibilização da Internet no país, as tentativas 

mais recentes de exportação de software e desenvolvimento da microeletrônica e o programa 

Sociedade da Informação.85 

 O quadro econômico continuou estreitando, ao longo de todo o período, a capacidade 

do governo de realizar política industrial de médio e longo prazo.  Recebendo a herança da 

hiperinflação, os governos de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso implementaram o 

Plano Real, com o qual o país conseguiu atingir a estabilidade monetária, inicialmente por 

meio do uso da âncora cambial.  Em paralelo, a economia brasileira sofreria duramente com a 

ocorrência de algumas crises econômicas internacionais, notadamente do México (1994/95), 

                                                

84 Houve variações, como a denominação Departamento de Política de Informática e Automação, quando o MCT deixou de ser um 

ministério e passou a ser a Secretaria de Ciência e Tecnologia, no governo Collor. 

85 Essas iniciativas serão abordadas na subseção final desta seção. 
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da Ásia (1997/98), da Rússia (1998) e da Argentina (1999/2001).  Para sustentar-se, o país 

teve que recorrer ao FMI e praticar elevadas taxas de juros, apresentando crescimento 

econômico moderado no período.86  Além disso, como observa Bonelli (2001), os ganhos de 

produtividade obtidos a partir da maior abertura da economia,87 pressionavam ainda mais a 

agenda de políticas públicas, somando à questão da dependência externa o problema ampliado 

do desemprego.  Essa situação levou o governo a se preocupar crescentemente com a questão 

do desenvolvimento, tendo inclusive havido, segundo relata Bonelli (2001) e a imprensa 

fartamente noticiou à época, uma disputa entre dois grupos dentro do governo, as correntes 

monetarista e desenvolvimentista.  Enquanto que os monetaristas propunham a manutenção 

da política monetária e de juros elevados, devendo o desenvolvimento econômico retornar 

endógena e gradualmente, os desenvolvimentistas propunham algum tipo de intervenção do 

governo mais forte, provavelmente com desvalorização cambial e queda nos juros. 

 Esse debate provocou um retorno da temática da política industrial às discussões 

dentro do próprio governo, o que fica evidenciado pelos boletins de política industrial do Ipea 

(IPEA, 1997), na questão da criação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior88 e na elaboração e discussão de diversos programas-ações visando aumentar a 

competitividade do país (BONELLI, 2001). 

                                                

86 O Produto Interno Bruno (PIB) cresceu, em termos reais, 2,6%, em média, por ano, de 1992 a 2002 (IBGE, 2003). 

87 Além do quadro de abertura comercial e reforma do Estado, o autor associa os ganhos de produtividade industrial  obtidos no país à 

“introdução de novas tecnologias de organização da produção e investimento em tecnologia da informação”.  É interessante notar que o 

trade-off entre tecnologia e desemprego ocorre em diversos projetos em que a tecnologia da informação é empregada, muitas vezes sendo o 

retorno do projeto oriundo da eliminação de salários.  Na elaboração de políticas públicas para a área de informática, principalmente se tais 

políticas visarem a produtividade, como foi o viés adotado desde o governo Collor, o risco de aumento do desemprego é um custo que não 

pode ser esquecido, que chegou a ser tratado nos Planin e na discussão da Lei de 7.232/84. 

88 Em 1998, o antigo Ministério da Indústria e Comércio foi transformado no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 

inclusive incorporando o BNDES. 
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 No setor da informática, os principais instrumentos da Lei No. 8.248/91, os incentivos 

fiscais, tinham vigência delimitada até o exercício de 1997.89  Com a promulgação da Lei Nº. 

10.176, de 11 de janeiro de 2001, tais benefícios foram prorrogados até 2009.  E, durante o 

hiato entre as duas leis, o governo atuou por decretos e medidas provisórias de forma a 

manter, para as empresas, o benefício relacionado com o IPI.  Esta prática ensejou uma Ação 

Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo governo do Amazonas, em 2000, no Supremo 

Tribunal Federal, a qual encerrou-se apenas em 2005, tendo levado o governo a passar a atuar 

através de Decreto e não mais por Medida Provisória.  De toda forma, é uma demonstração do 

conflito continuado entre a Política Nacional de Informática e a Zona Franca de Manaus. 

 Em entrevista à pesquisa, Vanda Scartezini, à frente da Sepin à época da renovação da 

Lei de Informática, em 2001, relatou suas dificuldades com o Ministério da Fazenda: 

 

“O Projeto de Lei já tem que sair do Executivo com o crivo da Fazenda.  Tem uma 

burocracia de ser aprovado pelos ministérios envolvidos.  Na negociação com a 

Fazenda, o discurso era: ‘Como é que cobre esse buraco aqui?’  A preocupação era só 

de aumentar a arrecadação ali, na gestão dele, sem visão de médio prazo.  Lutei muito 

para conseguir manter a redução do IPI, foi uma disputa...” (Vanda Scartezini, 

entrevista à pesquisa em 20/03/2009) 

 

 Na disputa para aprovação da nova lei no Congresso Nacional, a Secretária relatou, na 

mesma entrevista, que era “o Sul contra o Norte”, e que conseguiu a aprovação graças a ter 

convencido a bancada do Nordeste, que foi “o fiel da balança” na disputa com a Zona Franca 

de Manaus.  Na verdade, assim como a pressão da Fazenda alterou o projeto original da lei, 

                                                

89 A maior parte dos incentivos tinha como prazo o ano de 1997.  A isenção do IPI e a depreciação acelerada tinham como prazo o ano de 

1999. 
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antes mesmo deste ir ao Congresso Nacional, a necessidade de apoio da bancada do Nordeste 

resultou em novas alterações, desta feita reservando-se parte considerável dos investimentos 

de contrapartida em pesquisa e desenvolvimento para as regiões Norte (excetuada a Zona 

Franca de Manaus), Nordeste e Centro-Oeste.  “Isso ajudou muito a aprovação da lei, que, 

finalmente, votaram dia 29/12.  Passei o Natal negociando.” (Vanda Scartezini, entrevista à 

pesquisa em 20/03/2009) 

 A estrutura de apoio com a qual a Sepin contou para aprovar a renovação da lei no 

congresso, de acordo com a entrevistada, era composta das empresas do setor, de deputados 

do partido, especialmente Julio Semeghine (peça chave por ser, à época, presidente da 

Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Federal) e da procuradoria do MCT.  Outro 

aliado mencionado também foi o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, cujo ministro também participou das conversações no Congresso Nacional em prol 

da aprovação da nova lei. 

 O tratamento dado à questão na imprensa denota claramente a disputa com a Zona 

Franca de Manaus e a motivação, tal qual ocorrera na Lei 8.248/91, de estados como o de São 

Paulo, no sentido de manter os incentivos também para outras regiões, evitando-se uma 

migração das empresas para a Zona Franca.  Nesse sentido, o apoio do governo de Mario 

Covas, expoente do PSDB, teria sido fundamental.  Por exemplo, no discurso em que 

sancionou a lei, o Presidente Fernando Henrique Cardoso declarou: “Está aqui o secretário 

(estadual de fazenda de São Paulo) José Anibal, com quem estive em contato permanente esse 

tempo todo por causa dessa lei, e outros secretários dos vários estados, porque, nessa matéria, 

nós precisamos, realmente, unir esforços” (CARDOSO, 2001, p. 36).  E na Folha de São 

Paulo, em reportagem de 20 de março de 1999, em reportagem intitulada “Empresas 

ameaçam ir a Manaus”, o governador hipotecava seu apoio à Associação Brasileira da 

Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee): 
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“As indústrias buscaram o apoio do governador Mario Covas, que, segundo os 

empresários, se prontificou a defender a idéia (de prorrogação da redução do IPI) junto 

ao governo federal.  (...) Das 243 empresas beneficiadas pela Lei de Informática, 158 

estão sediadas no Estado de São Paulo, o que explicaria o engajamento de Covas (...) 

Para tentar convencer os congressistas e o governo a aprovarem a prorrogação da 

isenção tributária por mais 14 anos, os empresários contrataram o escritório de 

consultoria Fangs & Ripper,90 que fez um dossiê sobre o impacto da extinção do 

subsídio fiscal (... que) diz que, se a isenção do IPI não for prorrogada, metade das 

empresas irá para a Zona Franca de Manaus.” (FOLHASP, 1999) 

 

  A Abinee é a sucessora da Abicomp na liderança do lobby das empresas do setor, 

reunindo, à época, não mais apenas empresas nacionais, mas também empresas transnacionais 

e do setor de telecomunicações, tais como “IBM, Lucent, Motorola (EUA), Siemens 

(Alemanha), Ericsson (Suécia), Alcatel (França), Pirelli (Itália), Furukawa (Japão) e LG 

Electronics (Coréia do Sul)” (LOBATO, 1999).  A mesma reportagem da Folha de São Paulo, 

de 1999, também trazia um interessante depoimento do então Secretário da Receita Federal, 

marcando posição contrária ao interesse das indústrias: “isso [a prorrogação da redução do 

IPI] coincide (...) com o fim dos combustíveis fósseis, a eliminação das centrais elétricas e 

uma série de outras previsões que não acontecerão” (Ibid). 

 A aprovação de uma nova legislação de informática passou, portanto, por negociações 

internas no Poder Executivo, finalmente arbitradas pelo Presidente da República em 1999, 

achando-se um meio-termo entre a proposta dos Ministérios da Ciência e Tecnologia e do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, reduzindo-se a abrangência dos incentivos 

                                                

90 Mario Dias Ripper, atuante na política desde a década de 1970, conforme descrito anteriormente, é um dos dois principais sócios do 

escritório de consultoria que criou o dossiê. 
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propostos.  Após isso, foi necessário cerca de um ano de negociação no Congresso Nacional, 

até que a lei fosse finalmente votada no final de 2000, para ser finalmente sancionada no 

início de 2001.  Ao sancionar a lei, o Presidente Fernando Henrique Cardoso ainda promoveu 

alguns vetos, a pedido do Ministério da Fazenda, da Ciência e Tecnologia e do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.  Destacam-se no veto a retirada de 

dispositivos que dariam ainda mais privilégios às regiões centro-oeste e ao nordeste.91  Com 

isso, os interesses das indústrias do setor, majoritariamente situadas no sudeste e sul, aliados 

ao da academia interessada em verbas para a ciência e tecnologia e no Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, interessado em uma política industrial para 

o setor, continuaram a ser traduzidos na lei, pelo menos até 2009, prazo previsto para o 

término dos incentivos fiscais. 

 

 Uma vez descrita a trajetória da política de informática que resultou na sua renovação 

e na manutenção da tradução dos mesmos interesses da lei anterior, na próxima seção será 

apresentado o primeiro movimento da ANT, isto é, a localização de fatores globais que 

influíram na política.  

5.5.1.	  Primeiro	  movimento:	  localização	  do	  global	  

 Em um primeiro momento, são destacados os atores externos à política que foram 

relevantes para a sua manutenção no momento crítico da renovação da Lei de Informática de 

2001: 

• Acadêmicos e comunidade científica 

o Papel: Apoiar a renovação da política; 

                                                

91 Um dos vetos foi ao dispositivo que criava o Comitê da Área de Tecnologia da Informação (CATI), mais tarde criado pelo Decreto com o 

qual o Executivo regulamentou a Lei, o Decreto 3.800, de 24/04/2001. 
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o Interesse: Manter verbas para projetos de pesquisa e desenvolvimento 

mantidas pelo dinheiro arrecadado pela política; 

• Ministério da Fazenda e Receita Federal 

o Papel: Defendeu o término da política na opinião pública e dentro do 

governo; 

o Interesse: Aumentar arrecadação; Defesa da não-interferência do governo 

na economia; 

o Inscrição: Alterações no projeto de lei no executivo e influência posterior 

no Congresso Nacional, sempre na direção de diminuir os incentivos 

fiscais. 

• Zona Franca de Manaus 

o Papel: Defendeu o término da política no Congresso Nacional; 

o Interesse: Trazer negócios para Manaus e diminuir a atratividade de outras 

regiões; 

• Governo do estado e deputados de São Paulo 

o Papel: Defender a manutenção da política junto ao Executivo e no 

Congresso Nacional; 

o Interesse: Manter atratividade de São Paulo para empresas do setor lá 

permanecerem; 

o Inscrição: Relatoria do Projeto de Lei na Comissão de Ciência e 

Tecnologia da Câmara Federal. 

• Bancada do Nordeste 

o Papel: Fiel da balança na aprovação da renovação da política no Congresso 

Nacional; 

o Interesse: Levar benefícios fiscais para os estados do Nordeste; 
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o Inscrição: Garantia de parte dos investimentos em P&D destinados ao 

Nordeste (art. 11, §1º, II da Lei 10.176/2001) 

• Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior 

o Papel: Apóia a manutenção da política; 

o Interesse: Crescimento econômico do país no longo prazo; 

o Inscrição: Visitas e participação ativa nas negociações no Congresso 

Nacional. 

• Presidência da República 

o Papel: Arbitrou os conflitos entre o Ministério da Fazenda e o Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o Ministério da 

Ciência e Tecnologia; 

o Interesse: Satisfazer as bases de apoio político; desenvolvimento científico 

e tecnológico; 

o Inscrição: Mantém a política por Medida Provisória e Decretos durante o 

hiato entre as leis; Envia Projeto de Lei para renovar a política; Veta 

elementos restritivos ao sancionar a nova lei, atendendo a pedidos dos 

ministérios da Fazenda, Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior. 

• Indústrias instaladas / Abinee 

o Papel: Produzir artefatos de eletro-eletrônica, incluindo os de informática e 

telecomunicações; manter os incentivos fiscais para não ter que fechar ou 

deslocar fábricas para Manaus. 

o Interesse: Vender em massa seus produtos de eletro-eletrônica, informática 

e telecomunicações; 



 251 

o Inscrição: ABINEE propõe renovação da lei e faz lobby no Congresso e na 

imprensa; Relatório de Frangs & Ripper ameaçando deslocamento da 

indústria para Manaus. 

5.5.2.	  Segundo	  movimento:	  redistribuição	  do	  local	  

 Neste momento da política, ela passa a se resumir a um único ator principal, a 

Secretaria de Política de Informática, já que o Conin deixou de ter existência prática, embora 

permanecesse previsto nas normas jurídicas. 

• Ministério da Ciência e Tecnologia / Secretaria de Política de Informática 

o Trabalha intensamente na negociação e formulação do Projeto de Lei para 

a renovação da política, refletindo os interesses do setor; 

o Mantém a gestão da política, autorizando empresas a fruírem dos 

benefícios fiscais previstos na lei, fiscalizando-as e gerindo os repasses das 

contrapartidas à ciência e tecnologia; 

o Sofre continuadamente com a perda de pessoal e de recursos para gerir a 

política; 

o Foi criado o Comitê da Área de Tecnologia da Informação (CATI), 

trazendo um representante do MCT, do MDIC, do MCOM, do CNPq, do 

BNDES, da FINEP e dois representantes do setor empresarial e da 

comunidade científica, destinado principalmente a gerir os recursos 

oriundos das contrapartidas geradas pela lei.  

5.5.3.	  Terceiro	  movimento:	  conexão	  de	  locais	  

 Uma vez realizados os dois movimentos anteriores, a partir da Figura 13, é retratado o 

momento em que ações de diferentes atores estabelecem as conexões que traçam o tecido 

social que dá forma à renovação da política de informática, ocorrida em 2001.  A ressalva 
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usual, de que trata-se de uma fotografia de um momento em meio a uma dinâmica 

permanente, permanece. 

 
Figura 13: A renovação da política de informática em 2001: conexão de locais 

Fonte: Elaboração a partir de dados diversos 

  

 Em relação à política vigente, quando da sua aprovação, a Lei 10.176/2001 manteve, 

na essência, os benefícios fiscais em troca de contrapartidas em pesquisa e desenvolvimento e 

aderência ao PPB.  Passou a haver um maior direcionamento dos investimentos em P&D, 

tendo em vista as negociações no Congresso Nacional e a grande concentração em projetos 
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das próprias empresas observado no período anterior,92 o que foi criticado por sugerir uso 

fraudulento das contrapartidas em pesquisa e desenvolvimento. 

 A Tabela 18 traz os principais instrumentos definidos pela lei e suas características: 

Tabela 18: Lei 10.176/2001, instrumentos e características 

Instrumento Características 

Caracterização de empresa 
nacional 

Expressamente revogado, as empresas beneficiárias só 
precisam estar no Brasil e seguir o Processo Produtivo Básico 
(PPB) estabelecidos pelo MCT com o MDIC. 

Uso do poder de compra do 
Estado 

Preferência a tecnologias desenvolvidas no país, a bens e 
serviços produzidos no país de acordo com o PPB. 

Incentivo fiscal: IPI Redução do IPI, escalonada de forma decrescente até 2009, 
para bens de informática produzidos no país seguindo o PPB.  

Incentivo fiscal: 
Depreciação acelerada 

Não foi prorrogado. 

Incentivo fiscal: Imposto de 
Renda 

Não foi prorrogado. 

Incentivo fiscal: Imposto de 
renda para compra de ações 

Não foi prorrogado. 

Prazo dos incentivos fiscais Válidos até o exercício de 2009. 
Comitê da Área de 
Tecnologia da Informação 

Comitê para gerir a aplicação das verbas de P&D (vetado na 
lei, mas criado no Decreto 3.800/2001, que a regulamentou) 

Contrapartidas exigidas Aplicar anualmente no mínimo 5% do faturamento bruto em 
atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem realizadas 
no país, no mínimo 2,3% direcionados para institutos de 
pesquisa ou ensino credenciados (mínimo de 1%); institutos 
nas regiões centro-oeste, de influência da Sudam (exceto Zona 
Franca de Manaus) e Sudene (mínimo de 0,8%); Fundo 
Nacional de Ciência e Tecnologia (0,5%).  Os percentuais de 
contrapartida também são escalonados de forma decrescente 
até 2009. 

Prioridade de Crédito Não foi prorrogado. 
Isenções para instituições 
especiais 

Isenção do IPI na compra de máquinas, equipamentos, 
aparelhos e instrumentos produzidos no país para o CNPq e 
outras entidades de fomento sem fins lucrativos. 

Fonte: Elaboração a partir da legislação 

                                                

92 Segundo Garcia e Roselino (2004), de 1993 a 2000 foram arrecadados R$ 3 bilhões em contrapartidas de P&D por parte de empresas 

beneficiadas pelos incentivos fiscais da Lei 8.248/91.  Desse total, cerca de R$ 2 bilhões foram investidos nas próprias empresas, sendo R$ 1 

bilhão investido em instituições de ensino e pesquisa e uma fração investida em programas prioritários do MCT (como o Softex, a RNP e o 

ProTeM-CC).  A Lei 10.176/2001, ao atualizar a legislação anterior, estipulou que 46% da contrapartida em pesquisa e desenvolvimento 

deveriam ser aplicados em instituições de ensino e pesquisa ou no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), 

além de ter criado o CATI, para gerir os fundos arrecadados. 
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 Como se vê da tabela e da discussão pregressa, a nova lei tratou, em suma, de 

prorrogar o incentivo do IPI e de redistribuir e reorganizar a gestão do dinheiro arrecadado 

com as contrapartidas, além de também passar a seguir o Processo Produtivo Básico (PPB). 

 A respeito do PPB, são relevantes alguns esclarecimentos.  O primeiro, a respeito do 

seu significado.  Trata-se de um mecanismo que estabelece qual é o “o conjunto mínimo de 

operações, no estabelecimento fabril, que caracteriza a efetiva industrialização de 

determinado produto”, conforme definição da Lei nº 8.387/91.  Noutras palavras, é o 

estabelecimento das etapas mínimas para que um produto possa ser considerado como 

fabricado no Brasil e, portanto, passível de receber os incentivos previstos em lei.  O segundo 

esclarecimento diz respeito à adoção do PPB.  O mecanismo foi incorporado à legislação da 

Zona Franca de Manaus em 1993.  Com a sua adoção pela Lei nº 10.176/2001, a nova Lei de 

Informática, passou a haver um maior alinhamento entre as duas legislações, o que facilitaria 

a convivência futura das duas políticas públicas.  O  PPB é estabelecido para cada produto, 

por meio de uma Portaria Interministerial, do MDIC com o MCT93 e cada empresa, para fruir 

do benefício da lei, deve protocolar um Pleito de PPB junto ao MCT, só passando a gozar dos 

incentivos fiscais após a assinatura e publicação de portaria pelo MCT, MDIC e também pelo 

Ministério da Fazenda, que valida a situação fiscal da empresa.  

 

                                                

93 A Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 243, de 15/10/2001, por exemplo, estabeleceu que o PPB para gabinetes metálicos para bens de 

informática industrializados seria definido por: “I - corte, dobra e furação ou outro processo de estampagem das partes metálicas;  II - 

soldagem e/ou rebitagem das partes metálicas;  III - tratamento superficial e pintura das partes metálicas;  IV - injeção das partes plásticas;  V 

- fixação dos LED`s, chaves e fiação na máscara frontal, quando aplicável; e  VI - montagem e fixação frontal no chassi.”  Com freqüência, 

no caso dos bens de informática, o PPB não passa de um processo de montagem do bem final no Brasil, podendo ser mais ou menos refinado 

conforme a natureza do produto. 
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 Em relação ao modelo de análise de políticas públicas estendido pela ANT, podem ser 

feitas as considerações que se seguem. 

 A respeito da incorporação à agenda e definição do problema, os mesmos interesses 

observados na etapa anterior, o das indústrias localizadas no Sudeste e Sul, especialmente em 

São Paulo, são fortemente traduzidos.  O interesse da burocracia instalada também 

permanece, assim como se consolida no período o interesse, pela política, por parte da 

comunidade científica.  A histórica visão de que o setor de informática é estratégico para o 

país continua também fazendo parte das questões que a lei vem tratar. 

 A elaboração da nova política ocorreu em meio a exaustivas negociações internas no 

Poder Executivo e também no Congresso Nacional, terminando por gerar um Programa 

Político-Administrativo que traduzia, manifestados pela inscrição da lei, um equilíbrio de 

interesses de ministérios do Executivo, bancadas de diferentes estados da federação e a 

comunidade científica.    

 No plano do Arranjo Político-Administrativo, há algumas alterações.  O Conin deixa 

de ter relevância, embora não seja expressamente revogado.  Com o PPB, o MCT e o MDIC 

passam a atuar conjuntamente na política, na análise dos pleitos de PPB propostos pelas 

empresas, a qual também passa pelo Ministério da Fazenda.  Uma importante novidade 

institucional é a criação do CATI, que passa a gerir a distribuição das verbas oriundas das 

contrapartidas geradas pelas empresas incentivadas.  A comunidade científica e as indústrias, 

representadas pela ABINEE, continuam atuando na política, seja pela sua presença no CATI, 

seja por discussões informais junto à Sepin. 

 Em relação à implementação, os atos mais corriqueiros da política passam a se dar em 

três vertentes: a análise e concessão do pleito de PPB às empresas interessadas; a fiscalização 

da atuação das empresas que recebem a concessão; a gestão das verbas de P&D, a qual 

envolve a definição de critérios, escolhas e a fiscalização.  Refletindo a maior estabilidade 
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econômica e a existência efetiva dos fundos de contrapartida, o MCT também foi capaz de 

criar programas prioritários para o recebimento daquelas verbas.  Esses programas foram 

estabelecidos e coordenados com diferentes arranjos, mas sempre com o MCT como 

interveniente.  Os primeiros desses programas, a partir da Portaria MCT nº 200, de 

18/11/1994, foram a Rede Nacional de Pesquisa –responsável pela viabilização da Internet no 

país–, o Programa Nacional de Software para Exportação – Softex 2000 e o Programa 

Temático Multiinstitucional em Ciência da Computação ProTeM-CC.  Mais tarde, em 

dezembro de 1999, foi lançado o Programa Sociedade da Informação, que pretendia toda uma 

reformulação da inserção da tecnologia da informação na sociedade brasileira 

 No Quadro 3, a seguir, estão resumidas as principais características de cada um dos 

programas prioritários definidos, os quais são especialmente relevantes, pois definem as 

prioridades de uso das verbas oriundas da lei de informática e estabelecem as grandes 

vertentes que a Política Nacional de Informática tomaria ao longo do período. 

Quadro 3: Programas prioritários, trajetória e características 

A RNP e a criação da Internet 

 A Rede Nacional de Pesquisas – RNP foi criada em 1989, pelo MCT, com o objetivo 

de construir uma rede de interligação da comunidade acadêmica.  Àquela altura,  a própria 

Internet norte-americana ainda tinha forte influência acadêmica.  A RNP foi a primeira rede 

de acesso à Internet no Brasil e vem, desde então, expandindo a abrangência e a velocidade da 

sua rede, além de também promover educação e pesquisa na área de redes.  O episódio de 

criação da Internet é interessante de ser analisado, à luz desta pesquisa, por ter interfaces 

relevantes com a Política Nacional de Informática, até por poder ser considerado mais um 

episódio dentro da trajetória da PNI. 

 Desde os boletins da Capre, dos anos 1970 e, em especial, após a SEI e a aproximação 

da Política Nacional de Informática da questão da segurança nacional, o fluxo de dados 

transfronteiras (FDT) veio sendo objeto de análises e política.  Àquela época, além da questão 

de transferência de informações consideradas estratégicas para o país, o FDT poderia 

significar também a exportação de empregos na área de computação, já que dados poderiam 

ser exportados para serem processados no exterior, inibindo empregos e a própria adoção da 
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computação no país (LINS, 2002).   Já se previa, por exemplo, ainda na década de 1970, que 

tal fluxo aumentaria brutalmente de intensidade e se colocava como um desafio regulá-lo.  

Em 1978, pela Resolução nº1, a Capre passou a obrigar as empresas ou pessoas físicas que 

fossem intercambiar dados com o exterior que obtivessem anuência prévia do governo, 

atribuição que passou a caber à SEI, a partir de 1979.  A partir da lei 7.232/84, o Conin 

organizou grupo de trabalho a respeito, que definiu novas políticas que continuavam a obrigar 

o registro e a anuência junto à SEI para a instalação de FDT (LINS, 2002).  

 Foi nesse contexto que se travou a batalha inicial pela criação do acesso à internet no 

país, estudada em detalhes por Carvalho (2006) e, em boa medida, liderada por Tadao 

Takahashi, entrevistado pela pesquisa em 04/07/2009.  Toda uma articulação teve que ser 

desenvolvida, de modo a mobilizar recursos, pessoas e até mesmo mudar a regulação a 

respeito dos FDT, para que a Internet fosse viável.  Para Tadao, o que permitiu o sucesso da 

RNP com seu objetivo de criar a internet foi a existência de um grupo coeso e articulado, com 

uma visão e querendo fazer algo, somado a uma janela de oportunidade.   É muito interessante 

observar-se a sua visão dos fatos da época e o que permitiu as mudanças que fizeram com que 

surgisse a Internet no país. 

 Em primeiro lugar, a janela de oportunidade é aberta por os modelos de políticas 

anteriores, tanto a de informática, quanto a de telecomunicações, estarem em dificuldades: 

“Quando eu comecei a agitar esse negócio de internet, por volta de 1985, era uma ocasião 

propícia, porque você tinha crise que era perigo mais oportunidade.  A reserva estava 

acabando e a área de telecomunicações estava começando a patinar.  Então você não tinha um 

modelo consolidado e de êxito nem na área de informática nem na área de telecomunicações 

em que o pessoal falasse ‘não dá para mexer não.’  (...) Você estava no fim de um ciclo em 

informática e telecomunicações, um ciclo messiânico estava acabando.  Tinha a ver com 

proteção de mercado, tinha a ver com você distinguir empresas nacionais de empresas não 

nacionais, o tipo do troço que, quando eu entrei para montar a internet, já não fazia sentido 

nenhum.” (Tadao Takahashi, entrevista à pesquisa em 04/07/2009). 

 Em segundo lugar, houve saltos tecnológicos vindos do exterior que também 

impunham rupturas que o Brasil não estava conseguindo acompanhar pelas políticas 

anteriores, e que estavam fazendo grande diferença, tendo grande impacto: a arquitetura 

cliente-servidor94, a micro-informática e os padrões abertos.  Nas palavras de Tadao: “Antes 
                                                

94 Trata-se de um modelo computacional que separa as funções entre provedores de serviços, denominados de servidores, e requerentes de 

serviços, denominados clientes.  Cada um opera um computador diferente, conectados por uma rede.  Todo o modelo computacional que 
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disso, se a sua máquina era Cobra, ela não falava com a máquina SiD, que não falava com (...) 

a máquina da Digital, que não falava com a máquina da IBM.  (...) Então o modelo cliente-

servidor é uma típica inovação que na verdade é uma ruptura, que mexe com a estrutura de 

mercado porque mexe com a estrutura de interconectividade de produtos.  Outro salto 

tecnológico era a microinformática.  Quando chegaram os primeiros PCs, o Brasil ainda 

estava implantando o mini computador.  SiD, Sisco...  Eles perderam completamente o 

rumo...  Porque estavam tentando vender um minicomputador de US$ 100 mil e veio um 

microcomputador de igual capacidade de US$5 mil, US$ 10.000. Há, ainda, uma terceira 

mudança no cenário tecnológico, que é o surgimento de tecnologias abertas.  Coisas como  

Linux, BSB, começam a chegar aí e começam a arrebentar a boca do balão também.  Na parte 

de redes, a rede ARPA e redes abertas, com protocolos abertos, a mesma coisa, ela entra na 

linha de tecnologias abertas.” (Ibid.) 

 Além disso, também houve um salto em tecnologias de telecomunicações que, com o 

final da guerra fria, no fim da década de 1980, ficou ocioso.  Segundo Tadao, a partir de um 

certo momento, “você tinha mais oferta de infra-estrutura de comunicações do que demanda.  

Aí, obviamente, você tinha uma condição propícia para a Internet.  Tecnologia, você tem, 

você tem fibra ótica e satélites ociosos e você precisa criar demanda para isso.  (...) Então, 

acabando a guerra fria, os Estados Unidos falaram: o que que eu vou fazer com essa rede, 

com a tecnologia?” 

 No Brasil, o país vivia a transição do governo Sarney, com pouca estabilidade, 

causada pelos problemas macroeconômicos, a eleição do Collor, disposto a mudar e ainda 

veio a Eco 92, que “foi uma oportunidade também, criou uma necessidade” (Ibid) de conexão 

com o exterior.   

 Todo esse conjunto de fatores criou a oportunidade necessária para que o grupo que 

gravitava em torno da RNP pudesse conseguir o sucesso de emplacar o seu projeto, tendo 

apoio da academia, do governo e até do setor privado.  Para Tadao, por exemplo, a IBM foi 

“instrumental” para que se conseguisse implementar a Internet.  A RNP, portanto, foi um 

programa que, inicialmente, operou no sentido de provocar uma grande evolução na 

sociedade, com a implantação da Internet, baseada em protocolos abertos e abrindo o FDT no 
                                                                                                                                                   

veio a se desenvolver na Internet é baseado na arquitetura cliente-servidor, em que um computador faz pedidos (cliente) e outro computador 

entrega resultados (servidor).  Esses resultados tanto podem ser processados no servidor quanto repassados e processados por outros 

servidores.  A partir dessa concepção de arquitetura e do seu potencial, a visão e a necessidade de interoperabilidade de sistemas por meio de 

tecnologias padronizadas ganhou muita força, estando na base da Internet. 
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país completamente.  Por outro lado, em um momento seguinte, Tadao narra que a RNP 

passou a ser utilizada, juntamente com o Comitê Gestor da Internet, para burocratizar e 

garantir a continuidade do advento da Internet: “A montagem do Comitê Gestor da Internet é 

a fase da burocratização e a própria RNP, que foi o moto (da mudança), na verdade ela caiu 

para cá, para a (fase) burocrática.  Ela hoje é algo burocratizado.  Não é dali que vai sair 

revolução nenhuma, porque a posição dela hoje, na verdade é de beque e goleiro.” (Ibid.) 

 É importante dizer-se que a RNP não teria logrado êxito não fosse a lei de informática, 

que lhe deu recursos, após a legislação de 1991, necessários para financiar a operação da rede 

que ela por fim implementou.  Ainda hoje, a RNP é um programa prioritário e recebe parcela 

significativa das suas verbas a partir da lei de informática. 

 

O programa Softex 2000 – Software para Exportação 

 O programa Softex foi criado em fevereiro de 1993, pelo CNPq, tendo como objetivo 

dar “uma contribuição decisiva para a mudança de foco da indústria de informática brasileira: 

de hardware para software; do mercado doméstico para o mercado internacional; da produção 

em pequena escala para a grande escala” (SOFTEX, 2000, p. 2).  Era, portanto, um programa 

extremamente alinhado com a visão do momento e com as mudanças pelas quais passava a 

Política Nacional de Informática à época.  A questão de que a política deveria ser voltada para 

o software e não para o hardware não era uma visão nova.  Segundo a entrevistada Célia 

Joselli, por exemplo, era uma visão corrente de muita gente dentro da SEI.  E era também a 

visão do entrevistado Rudolf Hohn, à época ocupando cargos de direção e até a presidência da 

IBM: “Eu vejo dois problemas na política do passado: o primeiro deles é que foi dirigida 

exclusivamente para hardware, que hoje se tornou praticamente uma commodity.  Naquela 

época, eu já falava que deveríamos dar mais importância ao software, eventualmente à 

microeletrônica, mas nós dirigíamos o foco todo ao hardware.  A grande diferença do 

hardware é que a curva satura, na medida em que uma tecnologia mata outra, a massa crítica 

para amortização de investimentos é muito pequena. (...) Esse acho que foi um dos pontos que 

não foi olhado com cuidado.  O outro ponto foi a questão do software.” (Rudolf Hohn, 

entrevista à pesquisa em 09/07/2009). 

 Da mesma forma que a RNP, que é uma entidade civil sem fins lucrativos, beneficiária 

de recursos da lei da informática, criou-se a Softex, também organização sem fins lucrativos.  

A Softex foi criada em dezembro de 1996, para atuar como gestora do Programa Softex 2000 

a partir de janeiro de 1997.  Havia sido formulado um plano inicial e estava posta a meta de se 

alcançar US$250 milhões em exportações de produtos e serviços de informática em 2002, 
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com quatro linhas de atuação: criação de empresas novas; capacitação para a exportação; 

funding para a exportação e apoio à comercialização no exterior. (SOFTEX, 2000)  O gráfico 

abaixo, extraído do relatório anual de 2000, é um exemplo de que havia um planejamento das 

ações a serem desenvolvidas pela entidade para atingir as quatro linhas objetivadas: 

 
Fonte: Softex (2002) 

 De fato, o programa realizou, ao longo dos anos, uma série de ações, teve uma série de 

empresas como associadas, as principais empresas de software do país, muitas delas jovens e 

pequenas, participaram.  Há várias realizações de seminários, ações de funding, missões 

comerciais, sendo realizadas ao longo dos anos.  Entretanto, as metas de exportação de 

software iniciais não foram cumpridas, embora sempre a medida do quanto o país exporta de 

um produto intangível e de fluxo incontrolável, como o software, seja sempre imprecisa.  Para 

o ano de 2002, o relatório anual da entidade estimava que as suas empresas haviam exportado 

US$80 milhões, afirmando que isso representaria a metade do exportado por toda a indústria 

de software do país (SOFTEX, 2003). 



 261 

 Em suma, há, desde então, um complexo número de iniciativas ligadas ao incentivo ao 

software, do qual participam um grande número de empresas e associações, em razão de este 

ser um mercado bastante fragmentado e de nele haver inúmeras pequenas empresas.  A Softex 

é uma aglutinadora de vários desses projetos, tendo na exportação apenas um dos seus focos.  

Na verdade, inclusive ela alterou sua razão social e, desde 2002, o “EX” deixou de significar 

Exportação, para passar a significar Excelência. 

 

O programa Sociedade da Informação 

 O programa Sociedade da Informação foi concebido pelo mesmo grupo que liderara a 

criação da Internet, também sob a liderança de Eduardo Tadao Takahashi.  É uma iniciativa 

que merece análise pois foi um programa no qual, mais uma vez, formulou-se uma política 

para tecnologia de informação abrangente e em detalhes, mas que terminou por não ser 

implementada, sendo abandonada ainda durante o governo do presidente Fernando Henrique 

Cardoso.  Vários outros países do mundo estavam discutindo a questão da Sociedade da 

Informação e estavam construindo seus “livros verdes”, nos quais se buscava avaliar e propor 

políticas para o setor, após o surgimento da Internet e o surgimento da sociedade da 

informação. 

 No Brasil, em um projeto que envolveu mais de 150 pessoas das mais diferentes 

origens, liderado por Tadao e que teve em Mario Dias Ripper o seu redator final, foi 

elaborado um documento extenso e detalhado, propondo uma série de políticas públicas para 

a área de tecnologia da informação e comunicações, já fornecendo indicadores e metas.  Este 

documento é o chamado Livro Verde da Sociedade da Informação no Brasil (TAKAHASHI, 

2000).    O Livro Verde era, praticamente, totalmente dedicado à temática da tecnologia da 

informação e previa que em um documento posterior, o Livro Branco, surgisse a estruturação 

de uma política pública detalhada, inclusive prevendo mecanismos da sua avaliação.  Isso não 

ocorreu: nem o Livro Branco detalhou políticas, nem se ateve aos temas levantados no Livro 

Verde, estando mais direcionado para ciência e inovação do que para tecnologia da 

informação.  Nas palavras do próprio organizador do Livro Branco, “não teria sentido, nesse 

período de transição que vivemos, impor um programa de trabalho exaustivo para os 

próximos anos” (MCT, 2002, p. xv), explicando por que constituía-se em um documento que 

elaborou grandes diretrizes e fazendo alusão à troca de governo, do primeiro para o segundo 

mandato de Fernando Henrique Cardoso.  Na visão de Tadao Takahashi, em entrevista à 

pesquisa, “na verdade, nunca houve um Livro Branco”. 
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 Tadao associa as dificuldades de sucesso do programa Sociedade da Informação ao 

desafio de se fazer uma articulação abrangente em um cenário desfavorável a isso, bastante 

diferente daquele enfrentado quando da articulação para o surgimento da Internet.  Não havia 

uma ruptura tecnológica criando janelas de oportunidade e havia um governo consolidado, 

com ações fragmentadas nos vários ministérios.  Nas suas palavras, em entrevista à pesquisa 

em 04/07/2009: “Então o que eu estou querendo dizer quando você compara 1998 com 1988, 

a situação no governo federal é drasticamente diferente.  Você tem um governo federal 

organizado e um governo federal organizado no Brasil é um governo compartimentado em 

vários ministérios que se falam muito pouco.  E aí você não consegue fazer nada muito rápido 

nem muito espalhado.” 

 Segundo ele, isso foi enxergado na concepção do programa Sociedade da Informação, 

que seria baseada na coalizão na gestão, mas com a execução distribuída nos diferentes 

ministérios.  E esse modelo teria um terceiro ponto, que é a criação de indicadores: “para você 

ter coalizão na gestão e execução distribuída nos ministérios (...) você precisa ter indicadores 

claros.” (Tadao Takahashi, entrevista à pesquisa em 04/07/2009). 

 O programa Sociedade da Informação, portanto, foi mais um episódio, depois dos 

Planin I e II, no qual se detalhou uma política de informática para o país, mas que não logrou 

êxito, não teve continuidade.  O diagnóstico de Tadao é este: “você voltou a uma situação de 

um governo estável, segundo um cenário estável e quando você tem um governo estável num 

cenário estável, então é muito difícil você ter idéias messiânicas se traduzindo em idéias 

pragmáticas.” (Ibid.)  De forma independente e não estimulada, entretanto, outros dois atores 

participantes do processo, entrevistados, também atribuíram à personalidade do próprio Tadao 

as dificuldades de articulação pelas quais o programa teria passado até a sua não 

continuidade. 

 E, por fim, cabe uma observação: a leitura do Livro Verde mostra que várias das ações 

ali propostas, de uma maneira ou de outra permaneceram na agenda e foram implementadas, 

ainda que fora do âmbito do programa, que deixou de existir.  Difícil saber se o seriam 

independentemente da formulação presente no Livro Verde, que não foi seguida oficialmente, 

mas o fato é que questões como a inclusão digital ali são muito bem formuladas e, pela 

articulação e o número de pessoas envolvido na gestão do programa, provavelmente tiveram 

alguma influência. 

 



 263 

O programa ProTeM-CC 

 O Programa Temático Multiinstitucional em Ciência da Computação, ProTeM-CC foi 

criado para a melhoria significativa da pesquisa e formação de pessoal em Ciência da 

Computação no Brasil, sendo, portanto, uma vertente de política eminentemente ligada à 

academia.  Tratou-se de um programa, assim como o Softex 2000, a RNP e o Programa 

Sociedade da Informação, originado no CNPq, que contou com um financiamento inicial do 

PNUD.  Nos tempos da Capre, coube àquele órgão planejar alguns dos primeiros esforços de 

formação de pessoal para a área de computação no Brasil.  De certa forma, com o ProTeM-

CC, o assunto retornava à agenda da PNI de uma forma mais consistente e, com o apoio das 

Nações Unidas, o programa também previu a integração com vários países, como EUA, 

França, Alemanha, Portugal, Cuba e Macau (CNPQ, 2009). 

 De forma muito similar ao que se tornaria posteriormente mais comum com as 

contrapartidas relativas à lei de informática, o programa funcionava a partir da submissão de 

projetos de diferentes instituições, que eram então selecionados e aprovados.  Os diferentes 

projetos de pesquisa que receberam recursos foram avaliados por membros da comunidade 

acadêmica, tendo havido, no âmbito do programa, três rodadas distintas de levantamento de 

recursos.   As avaliações estão disponíveis na Internet95 e, de forma geral, pode-se dizer que 

as verbas aplicadas beneficiaram as diferentes universidades e respectivos departamentos nos 

quais foram aplicadas.  

Fonte: Elaboração própria 

  

 A respeito da avaliação, a política pública também seria marcada, no período, por uma 

evolução em relação aos períodos anteriores.  Diante da iminência do término da vigência da 

                                                

95 Os relatórios estão disponiveis no site do CNPq, no endereço: http://www.memoria.cnpq.br/areas/sociedadeinformacao/protem-

cc/resultados.htm, acesso em julho de 2009. 
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lei, o então ministro do MCT, Israel Vargas, encomendou estudo à Fundação Dom Cabral, 

que, em 1997, avaliou os resultados da lei.  Segundo o entrevistado Roberto Pinto Martins, a 

intenção do Ministro era, antes de se lutar pela prorrogação da lei, se ter uma noção mais 

precisa dos seus resultados, ou, nas suas palavras exatas: “não vamos ser tão caras-de-pau de 

fazer uma [renovação da lei] sem fazer uma avaliação” (Entrevista em 13/07/2009).  Com 

base em tal estudo, o MCT publicou seu próprio relatório de resultados da vigência da lei 

(MCT, 1999), o qual faz diversas referências ao documento da Fundação Dom Cabral, que é 

sua base.  A avaliação do MCT foi francamente favorável aos resultados da política, 

destacando-se os seguintes pontos: 

• “Parceria salutar” entre a indústria, a universidade, os centros de pesquisa e o 

governo; 

• Atração de empresas internacionais atuantes no setor de informática; 

• Crescimento superior a 10% do mercado de Tecnologia da Informação brasileiro, 

com a maior taxa de investimento em P&D entre os diversos setores industriais 

brasileiros; 

• Avanço da internet no país, formação de recursos humanos e pesquisa cooperativa 

e apoio à exportação de software; 

• 100% das empresas consideraram os incentivos da Lei nº 8.248/91 importantes ou 

muito importantes, tanto para a competitividade empresarial, quanto para o 

desenvolvimento tecnológico do país; 

• 67% das empresas pesquisadas ampliaram seus gastos em P&D em função dos 

incentivos fiscais contemplados na Lei.  Esses investimentos adicionais 

representaram 53% do total aplicado em P&D, em 1996; 

• Considerou-se ser “indiscutível que a extinção da Lei produziria um impacto 

bastante adverso sobre as empresas, sobretudo no que respeita às grandes empresas 
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de informática e aquelas atuantes no segmento de telecomunicações” (MCT, 1999, 

p.33); 

• Em relação aos problemas, o relatório detectou dificuldades na indústria de 

componentes, falta de papel mais ativo por parte do MCT, “que vá além da 

manutenção da legislação” (MCT, 1999, p. 33) e ainda a ameaça do ITA – 

Information Technology Agreement, naquele momento sendo proposto no âmbito 

da Organização Mundial do Comércio – OMC.96 

 

 Para (TIGRE e BOTELHO, 2001), que também analisam a política de informática do 

país após a liberalização comercial, seus resultados tanto geraram benefícios quanto 

malefícios.  Como grandes benefícios das políticas que sucederam à reserva de mercado, tais 

autores citam a maior difusão e facilidade de acesso a recursos de informática e à queda no 

seu preço, o que teria trazido ganhos de produtividade para a economia.  Os principais 

malefícios apontados pelos autores foram a perda de empregos na área no país, o aumento do 

déficit no balanço de pagamentos do setor e a perda de capacidade de pesquisa e 

desenvolvimento no país, apesar dos incentivos legais e do conseqüente aumento do valor 

total investido em P&D.  O argumento dos autores, nesse caso, é qualitativo: antes do término 

da reserva de mercado, as firmas nacionais faziam desenvolvimento tecnológico sofisticado, 

enquanto que, agora, a maior parte do investimento seria destinada à adaptação ou localização 

de soluções importadas, sem requerer maiores aprofundamentos tecnológicos. 

 A Tabela 19, a seguir, faz um sumário das considerações a respeito da gestão da 

política pública no período, do ponto de vista das categorias principais do modelo de análise 

de políticas públicas estendido pela ANT: 

                                                

96 Trata-se de um acordo sendo negociado na OMC que prevê o corte de tarifas para a comercialização de bens de Tecnologia da Informação.  

Até agosto de 2009, o Brasil não era um dos seus signatários. 
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Tabela 19: Análise da PNI no período 92-2002 e as categorias do modelo de análise 

Categoria do modelo Análise Fontes Primárias 

Incorporação à agenda - Permanece a necessidade de manter 
indústrias já instaladas na região Sul-Sudeste, 
evitando seu deslocamento para Zona Franca 
de Manaus; 
- Necessidade da burocracia e da comunidade 
científica de manter recursos de P&D; 

Reportagens; Entrevistas 
diversas. 

Elaboração - Renovação dos incentivos com a Lei 
10.176/2001; 
- Iniciativa do Livro Verde promove 
articulação e planejamento de uma política; 
- Arranjo Político Administrativo: MCT e 
MDIC impulsionando, MFAZ atuando com 
baixa prioridade ou atrapalhando; 
- Comunidade científica e indústrias do setor 
envolvidas no âmbito do CATI; 

Legislação; Reportagens; 
Entrevista Vanda Scartezini 
(mar/09); Entrevista Roberto 
Pinto Martins (jul/09); 
Entrevista Tadao Takahashi 
(jul/09). 

Implementação - Sepin e MDIC realizam trabalho cartorial de 
concessão e fiscalização de pleitos de PPB, 
tendo problemas de gestão diversos ligados à 
falta de pessoal, levando a substancial demora 
das análises; 
- Criado o CATI para gerir contrapartidas de 
P&D, envolvendo comunidade científica e 
empresarial, com processos claros e 
transparentes da escolha de projetos 
beneficiados; 
- MCT incentiva programas RNP, Softex, 
Sociedade da Informação, ProTeM-CC e 
Nacional de Microeletrônica.  RNP é o caso 
mais bem sucedido. 

Legislação; Entrevista com 
Ailton Carvalho Freitas 
(jul/09); Entrevista com 
Wilson B. Coury (fev/09); 
Entrevista com Tadao 
Takahashi (jul/09); Entrevista 
com Adalberto Afonso 
Barbosa (jul/09); Entrevista 
com Henrique Miguel (jul/09). 

Avaliação da política - MCT publica avaliação formal a partir de 
estudo encomendado à Fundação Dom Cabral, 
em documento com muita retórica favorável à 
renovação da lei, ocorrida em 2001, apontando 
problemas na falta de uma gestão mais ativa 
por parte do MCT. 

MCT (2009); Entrevista com 
Roberto Pinto Martins 
(jul/09); Entrevista com Célia 
Joselli (jul/09). 

Interesses sendo traduzidos - Ciência e tecnologia são estratégicos para o 
país 
- Informática é estratégica para o país 
- Empresas do sul-sudeste querem sua 
permanência 
- Burocracia da Sepin procura permanência de 
política para o setor 
- Levar investimentos para o Nordeste, 
Centro-Oeste e Norte (exceto Zona Franca 
Manaus) 
- Fazer alguma política industrial 

Legislação; Reportagens; 
Entrevista Vanda Scartezini 
(mar/09); Entrevista Roberto 
Pinto Martins (jul/09). 

(*) Usualmente são citadas como fontes apenas as entrevistas nas quais a questão foi mais fortemente tratada.  A 
questão do porquê da manutenção da política nesta etapa foi tratada com todos os entrevistados, razão pela qual 
se preferiu citar como fonte “Entrevistas Diversas”. 

Fonte: Elaboração própria 

 
 Terminado o segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, teria início, 

em 2003, a última etapa da Política Nacional de Informática a ser analisada nesta pesquisa, 
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que é a que se refere ao período compreendido pelo governo Lula, de 2003 até meados do ano 

de 2009.97  O teor da política não se alterará significativamente, mas um novo marco legal é 

estabelecido e há alterações relevantes na gestão da política pública, a serem examinadas na 

próxima seção. 

5.6.	  A	  política	  de	  informática	  no	  governo	  Lula	  (2003-2009)	  

 Após as eleições presidenciais, em cuja campanha os temas do desemprego e do 

crescimento econômico foram centrais, foi natural que o governo Lula desse atenção à 

questão da política industrial.  Com isso, em novembro de 2003, quase no final do primeiro 

ano de governo, foi lançado um novo programa de política industrial, no qual o setor de 

tecnologia da informação mereceu atenção especial. 

 Nas diretrizes para o desenvolvimento de uma nova política industrial para o Brasil 

(BRASIL, 2003), o governo elegeu quatro setores como prioritários para a política industrial: 

semicondutores, software, fármacos/medicamentos e bens de capital.  Tais setores são 

apontados como merecedores de atenção especial por serem “intensivos em conhecimento” e 

representarem “atividades que:  

A) Apresentam dinamismo crescente e sustentável; 
B) São responsáveis por parcelas expressivas dos investimentos internacionais em 
Pesquisa e Desenvolvimento; 
C) Abrem novas oportunidades de negócios; 
D) Relacionam-se diretamente com a inovação de processos, produtos e formas de 
uso; 
E) Promovem o adensamento do tecido produtivo; 
F) São importantes para o futuro do país e apresentam potencial para o 
desenvolvimento de vantagens comparativas dinâmicas.” (BRASIL, 2003, p. 17) 

 Dos quatro setores, dois são altamente relacionados com a tecnologia da informação: o 

de semicondutores e o de software.  O setor de semicondutores está ligado à produção de 

componentes eletrônicos, os quais são essenciais à produção de hardware de informática e 

                                                

97 Esta tese está sendo finalizada em agosto de 2009. 
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cada vez mais presentes nos mais diferentes produtos industrializados, indo além dos 

computadores.  Conforme já discutido, a maior parte dos componentes de microeletrônica 

utilizado nos equipamentos fabricados no país é importada.  O setor de software, embora 

marcado pela presença de multinacionais como IBM, Oracle, CA e Microsoft, traz a 

participação de inúmeras empresas nacionais de pequeno e médio porte, que tipicamente 

trabalham com sistemas sob encomenda. 

 A relação específica do setor de Tecnologia da Informação com cada um dos seis itens 

destacados pelo documento do governo é condizente com o discurso associado à ciência e 

tecnologia sendo estratégica para o desenvolvimento e com o discurso histórico sobre o papel 

estratégico da informática.  Por outro lado, certamente não são os únicos fatores que levam o 

governo a incluir a informática na sua visão de política industrial.  Pelo menos outros dois 

fatores podem ser apontados. 

 O primeiro fator é o incremental, relativo à inércia da política.  Como examinado nas 

seções anteriores, o setor de TI veio sendo objeto de políticas setoriais específicas desde a 

década de 1970.  Já havia um marco legal instalado, com uma política, uma burocracia e 

alguns programas em curso.  Além disso, as indústrias beneficiárias da política vigente, bem 

como a comunidade científica, também estavam instaladas.  Todos esses fatos fortaleciam, 

davam irreversibilidade à tradução de que a informática é estratégica para o país, conforme 

mostra a evolução da política até aqui delineada. 

 O segundo fator é o déficit cambial do setor.  Se em 1976 a política de informática 

teve início a partir do choque do petróleo e das necessidades de reequilíbrio na balança 

comercial do país, em 2003 o setor permanecia sendo um dos mais deficitários do país.  Do 

ponto de vista do hardware, em 2002, o país exportou US$ 163,4 milhões, enquanto importou 

US$ 1.292 milhões (MDIC, 2004); um déficit de mais de um bilhão de dólares.  No software, 

o quadro foi similar: estimativas apontam para exportações de cerca de US$100 a US$200 
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milhões, contra importações de cerca de US$ 1 bilhão, em 2005.98  Outro bilhão de dólares de 

déficit.  Quando vistos em contraposição com o objetivo da política econômica, de 

diminuição da vulnerabilidade externa do país e com a performance da Índia, país que já 

exportava US$ 4 bilhões em software e serviços de TI em 2001,99 os bilhões de dólares de 

déficit comercial do país na área de TI constituem forte estímulo a algum tipo de intervenção 

pública. 

 Em paralelo com as discussões acerca de uma nova política industrial, no âmbito do 

MCT, a informática também mantinha destaque no discurso do novo ministro Roberto 

Amaral (AMARAL, 2003), que a considerava “espinha dorsal de qualquer projeto 

contemporâneo de desenvolvimento científico e tecnológico.”  Pronunciando-se em fevereiro 

de 2003 a respeito das metas do seu ministério, o ministro afirmava ter criado uma “nova 

Sepin”, fortalecida por ter passado a incorporar as políticas industriais e tecnológicas, antes 

separada em outra secretaria do órgão.  Citava também a criação de uma subsecretaria adjunta 

de informática e da reativação do Conin, o Conselho Nacional de Informática e Automação. 

 A alteração institucional da Sepin é um episódio interessante pois despertou uma 

pequena controvérsia, na qual forças que compõem o tecido social ligado à política ficaram à 

mostra.  Tanto a comunidade científica, quanto as empresas da área, quanto como a 

burocracia, viram a alteração institucional como um desprestígio, uma espécie de fim da 

Sepin.  Em artigo no jornal O Globo (ROSA, 2003), foi atribuído a um documento assinado 

conjuntamente por entidades da comunidade científica e empresarial (SBC, Softex, Sucesu, 

Abes, Rits, Assespro, Fenainfo, Fenadados, Anprotec, Clube de Engenharia e pela Riosoft) a 

permanência da Sepin, ainda que, como subsecretaria adjunta, na estrutura do MCT. 

                                                

98 Segundo dados do site do Softex (www.softex.br), acesso em julho de 2006. 

99 Ainda segundo dados do site do Softex, acesso em julho de 2006.  Com notável crescimento, a Índia já exportava mais de US$ 20 bilhões 

de software e serviços de TI, em 2005. 
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 Vanda Scartezini, secretária da Sepin em boa parte do governo Fernando Henrique 

Cardoso, em entrevista à pesquisa, embora tenha reconhecido que, no final das contas, houve 

continuidade na política, fez os seguintes comentários sobre a transição de governo e, em 

particular, sobre mudanças na Sepin: 

 

“(...) A mudança de governo, entre o governo Fernando Henrique e o governo Lula, no 

primeiro governo Lula, foi de muito, muito impacto. (...) Eu tive um trabalho do cão, 

de fazer um CD organizando toda a minha transferência de conhecimento... De tudo 

que eu estava fazendo, hierarquicamente, todos os arquivos, pra passar pro secretário 

que fosse assumir o meu lugar (...) Dois meses depois eu recebo um telefonema (do 

novo secretário) Aí se apresentou e tal, não sei o que e disse: - Eu posso te fazer uma 

pergunta?, eu disse: - À vontade e tal. Ele começou a fazer perguntas, aí eu fiquei 

assim, você não recebeu o CD que eu entreguei para o grupo de transição? O relatório, 

um book que eu fiz, arrumado com espiral, tem mais ou menos umas quarenta 

páginas, escrevendo tudo o que... - Não. Eu digo, não é possível, gastamos uma 

semana dando pra... Pra equipe de transição, escrevendo tudo... Pra que? Se não 

fizeram nada com o troço... Fiquei louca da vida.  (...) Eu falei pra ele: - Peça pra 

Célia. Ele falou assim pra mim: - Eu não sei nem quem é a Célia, ninguém fala 

comigo aqui dentro.  Isso o cara com dois meses dentro da Secretaria.”  (Vanda 

Scartezini, entrevista à pesquisa em 20/03/2009). 

  

 A explicação de Vanda para as dificuldades de relacionamento com a burocracia vão 

além da questão da simples mudança de status da Sepin.  Para ela, essa mudança foi 

acompanhada de alteração no uso de gratificações, o que teria paralisado o órgão: “Tiraram 

todos os DAS da turma e deram pro amigos, deram pros caras de Sindicato, uma porção de 

gente totalmente desqualificada, foi assim... Isso foi no governo inteiro.  Então, aquele 

pessoal criou um ódio, então, as pessoas que assumiram tiveram uma terrível dificuldade 

porque, sabe qual a coisa mais fácil que funcionário público faz, né? É cruzar os braços. (...) 

Então, eu não falo nada, eu não sei de nada, você que se vire. Então, isso criou uma paralisia 
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total no governo, de modo que, na verdade, os resultados deles foram zero, durante 

praticamente três anos, né?  Aí que começaram, né?” (Vanda Scartezini, entrevista à pesquisa 

em 20/03/2009). 

 Em entrevista à pesquisa, Célia Joselli, funcionária da Sepin desde 1987, concordou 

que realmente a gestão da Secretaria não funcionou bem durante os primeiros anos de 

governo, durante a etapa em que a Sepin era apenas uma subsecretaria, ocupada por Arthur 

Pereira Nunes: 

 

“Com o Arthur, o Arthur não foi secretário, era só da Sepin, mas não existia o cargo.  

Mas a gente sempre o tratou como secretário.  (A transformação da Sepin em uma 

subsecretaria) não funcionou, não funcionou, não funcionou porque a secretaria tinha 

uma diversidade de atuação e tudo dependia de um único secretário, Arthur não tinha 

autonomia de Secretário, aí as coisas foram ficando atrasadas dentro da Sepin.” (Célia 

Joselli, entrevista à pesquisa em 08/07/2009). 

 

 Em dezembro de 2004, pelo Decreto 5.314, o governo voltou atrás e decidiu-se pela 

recriação da Sepin.  Arthur Pereira Nunes, que tivera sérios problemas de saúde, havia 

deixado Brasília e retornado ao Rio de Janeiro.  A Secretaria foi ocupada por Marcelo Lopes, 

cuja gestão, iniciada em março de 2005, também foi considerada atribulada: “Aí o Marcelo 

Lopes chegou e desfez toda a estrutura, que já era uma estrutura insuficiente para a atividade 

da Secretaria, ele desmontou tudo.  E tivemos um problema desse.  Não tinha concurso 

público, então as pessoas deixaram a Secretaria.  Então a Sepin tinha mais temporários e 

terceirizados do que o quadro permanente.  A área que acompanha a lei (de informática), a 

área do acompanhamento, chegou a ter somente uma pessoa do quadro.  E o Marcelo Lopes 

quando chegou, tirou ele da função e botou um temporário.  Então a Associação dos 

Servidores entrou reclamando, foi um problema, pois botou respondendo por uma área um 

funcionário temporário.” (Célia Joselli, entrevista à pesquisa em 08/07/2009).  
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 Em novembro de 2005, Augusto Gadelha, que coordenara o grupo gestor do Sistema 

Brasileiro de TV Digital no Ministério das Comunicações, assumiu a Sepin, iniciando nova 

etapa no órgão, o qual, além dos problemas de gestão e insuficiência de recursos para lidar 

com as necessidades de aplicação da própria Lei de Informática, de modo geral, deu 

continuidade aos programas iniciados no governo anterior, especialmente no segmento da 

microeletrônica, que contou com a adesão pessoal do Presidente da República.  

 Em paralelo às dificuldades de gestão da Sepin, ainda em 2003, no Congresso 

Nacional tramitava a discussão da reforma tributária, na qual o governo tencionava prorrogar 

a CPMF (Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira).  Nas negociações 

associadas a tal reforma, sobreveio a questão da Zona Franca de Manaus, cuja sobrevida havia 

sido garantida pelas disposições transitórias da Constituição Federal de 1988 somente até o 

ano de 2013.100  Por pressão da bancada da Amazônia, foi incluída na discussão da reforma 

tributária a renovação da Zona Franca até 2023.  Por extensão, principalmente a bancada 

paulista, em associação a empresários, pleiteou e conseguiu a renovação da Lei de 

Informática, também por mais 10 anos.  Nesse processo, com pouca controvérsia, foi 

finalmente aprovada e sancionada, em 30/12/2004, a Lei nº 11.077, a qual mantém o 

mecanismo de redução do IPI e contrapartidas para pesquisa e desenvolvimento até o ano de 

2019. 

 A principal controvérsia em torno da renovação da lei de informática e que durou até a 

sua regulamentação, que só foi efetivada pelo Decreto 5.906, de 26/09/2006, foi com o 

Ministério da Fazenda.  Houve, durante os primeiros anos do governo, a constatação de que 

algumas empresas beneficiárias da redução do IPI não estavam fazendo adequadamente as 

contrapartidas em pesquisa e desenvolvimento que deveriam.  Tal constatação gerou um 

                                                

100 “Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de comércio, de exportação e importação, e de 

incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição.” (BRASIL, 1988). 
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impasse entre o Ministério da Fazenda e o MCT, com o primeiro desejando a cobrança dos 

tributos e o segundo desejando apenas a cobrança das contrapartidas e a permanência de tais 

recursos na área de ciência e tecnologia.  Terminou por prevalecer a visão do MCT, a partir 

da qual as empresas tiveram que pagar seus débitos, parceláveis em 48 vezes, diretamente 

para o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. 

 Nesse ponto, é interessante acrescentar-se que, desde 06 de dezembro de 2002, um 

novo programa prioritário foi agregado à legislação ligada à política.  Pela Resolução Cati nº 

108, foi considerado prioritário o Programa Nacional de Microeletrônica, visando atrair 

empresas do segmento de componentes microeletrônicos para o Brasil.  No Quadro 4, a 

seguir, há uma breve explanação da trajetória do programa. 

 

Quadro 4: Trajetória do Programa Nacional de Microeletrônica 

 Vanda Scartezini, que foi Secretária de Informática durante boa parte da gestão do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, segundo ela mesmo informou à pesquisa, em 

entrevista no dia 20/03/2009, foi indicada ao cargo por empresas do setor.  Ela é uma 

engenheira, com passagem pelo CPqD, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás, 

criado em 1976.  Vanda foi diretora da Vértice, uma empresa originária de dentro do CPqD, 

considerada por ela “a primeira empresa de projeto de circuito integrado do país.” (Vanda 

Scartezini, entrevista à pesquisa em 20/03/2009).  E também atuou como diretora e 

superintendente da SiD Microeletrônica, uma das principais empresas que o país teve no 

segmento de microeletrônica. 

 A área de microeletrônica, calcada no apoio de instituições de governo como o próprio 

CPqD, o BNDE, a SEI e universidades, teve uma história de relativo sucesso no Brasil, com 

início nos anos 60 e auge nos anos 80, após a primeira lei de informática.  Tal história acabou 

repentinamente, quando houve o término da reserva de mercado, no início da década de 1990 

(RIPPER, 2005).   
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 A Vértice, por exemplo, empresa da qual Vanda foi diretora, posteriormente adquirida 

pela SiD Microeletrônica, segundo Vanda, “inclusive exportou chip, pra controle de carro, ela 

chegou a fazer cem por cento (...) (dos chips usados) nos carros da FORD americana, (para) 

aquele cruise control, piloto automático” (Vanda Scartezini, entrevista à pesquisa em 

20/03/2009).  Além da SiD, algumas outras grandes empresas nacionais chegaram a se 

estabelecer com relativo sucesso, como a Itaucom –focada em fabricação de memória– e a 

Elebra Microeletrônica, que chegou a ter contratos de transferência de tecnologia para 

produzir, no Brasil, os componentes da Intel (RIPPER, 2005).  Essas três empresas eram 

justamente algumas das poucas que se aproveitavam, na segunda metade da década de 80, dos 

incentivos fiscais criados pela Lei 7.232/84, a primeira lei de informática do país. 

 Com a abertura da economia às importações, no governo Collor, a utilização de 

componentes nacionais passou a fazer pouco sentido, o que fez com que tais empresas 

cessassem de existir ou mudassem de foco.  A Itaucom, por exemplo, sobreviveu passando a 

ser uma montadora de memórias, mas não mais uma fabricante.  A Sid Microeletrônica durou 

alguns poucos meses e fechou as portas.  E a Elebra se desmembrou, sobrevivendo parte do 

negócio na empresa AsGa, que, posteriormente, também deixaria de fabricar componentes, 

passando a montar equipamentos para telecomunicações com componentes importados 

(RIPPER, 2005). 

 Alguns anos mais tarde, quando estava à frente da Sepin, Vanda empreendeu novo 

esforço para o ressurgimento da indústria no Brasil.  Na sua entrevista à pesquisa, afirmou ter 

negociado exaustivamente com a Intel, por exemplo, para que tal empresa criasse uma fábrica 

no país, o que acabou não ocorrendo, tendo a empresa optado por estabelecer-se em Costa 

Rica.  Para Vanda, as razões de tal escolha se devem a alguns fatos: o primeiro, a dificuldade 

para se fazer a operação just in time de importação e exportação que seria necessária aqui no 

Brasil.  Segundo ela narra, nessa indústria, são constantes as necessidades de importar e 
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exportar componentes e isso já fora um embaraço na época em que a SiD/Vértice atuava 

como fornecedora da Ford americana: “a gente fabricava aqui e chegava a ponto de ter (...) 

que mandar um cara com uma (...) pasta estilo 007 cheia de chips pra levar pra FORD nos 

Estados Unidos. (...) era o único jeito pra ter um just in time para os clientes, porque toda essa 

indústria trabalha just in time.” (Vanda Scartezini, entrevista à pesquisa em 20/02/2009).  Em 

estando no governo, ela percebeu, pelo tamanho do país, pela impossibilidade de se criar 

políticas individuais para uma empresa, que era quase impossível criar regimes aduaneiros 

especiais que fossem suficientes.  Além disso, as plantas de larga escala de fabricação de 

circuitos integrados são altamente robotizadas, gerando poucos empregos, o que as tornavam 

pouco atraentes, politicamente, para mobilizar incentivos especiais.  No fim das contas, a 

Costa Rica, por ser um país menor e para cuja economia o empreendimento da Intel traria 

impacto bem maior, em termos relativos, foi capaz de oferecer muito mais incentivos à 

empresa do que o Brasil. 

 Não obstante, a partir da experiência e da sua experiência profissional pregressa, 

Vanda criaria o Programa Nacional de Microeletrônica (PNM) com base numa percepção de 

que as etapas da produção de circuitos integrados que agregam mais valor serem as de projeto 

e testes.   A produção de um circuito integrado passa por seis etapas: projeto; máscara; 

difusão; montagem; encapsulamento e teste.  O PNM, idealizado por Vanda, parte do 

princípio de que “o valor agregado dessa manufatura toda está em dois lugares, no projeto e 

no teste.  (...) O projeto engole quase 40% do valor do processo, do custo final do chip.  (...) 

Tem uns 20% que é teste. (...) O programa de microeletrônica que eu montei foi para formar e 

incentivar gente a fazer projeto e teste” (Vanda Scartezini, entrevista à pesquisa em 

20/02/2009). 

 Dentro da Sepin, o programa teve continuidade e alguns desdobramentos ao longo do 

governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva.  O próprio Lula, segundo Henrique Miguel, 
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seu atual coordenador, se tornou um importante porta-voz e articulador do programa 

brasileiro, dentro e fora do governo.    

 Uma das iniciativas do programa, formulada ainda durante a administração de Vanda, 

mas que levaria vários anos até ser implementada, principalmente por dificuldades na 

liberação das verbas, foi a criação do Ceitec – Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica 

Avançada, a partir de uma doação de uma fábrica da Motorola/Freescale e instalada no Rio 

Grande do Sul, em parceria com o governo do estado e apoio da Gerdau, entre outras 

empresas.  Em um processo iniciado em 2000, financiado com recursos do MCT, em 2005 o 

Ceitec começaria a operar como um centro de design de circuitos integrados (tais centros são 

conhecidos como design houses) e, em 2007, entregaria seu primeiro chip comercial, a partir 

de um projeto de prototipagem financiado pela Finep.  E, em um movimento raro para os dias 

de hoje, mas, certamente, reflexo de o país não conseguir atrair fábricas privadas para o setor, 

em novembro de 2008, pelo Decreto nº 6.638, o governo federal criou a Ceitec SA, uma 

empresa pública federal que “tem por finalidade explorar diretamente atividade econômica no 

âmbito das tecnologias de semicondutores, microeletrônica e de áreas correlatas.” (BRASIL, 

2008, art. 5º) 

 A atração de empresas internacionais da área para o país é um objetivo forte do 

programa, demonstrado por brochuras e vídeos aos quais a pesquisa teve acesso através do 

entrevistado Henrique Miguel.  Para isso, o governo se propõe a oferecer às empresas alguns 

benefícios, como os da própria lei de informática, bolsas de pesquisa do CNPQ e até ajuda em 

financiamentos, desde que as empresas que montarem suas design houses no país se 

comprometam a ficar no país por um certo número de anos, a trazer projetistas internacionais 

para o país e a atender aos direitos de propriedade intelectual na negociação de projetos no 

País.   
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 A atração de design houses locais também é parte do discurso e dos documentos, com 

incentivos similares àqueles das empresas internacionais e, pretensamente, uma maior 

facilidade para financiamentos locais.  Em seu primeiro esboço, ainda hoje publicado como 

um dos documentos de sua formulação, o programa previa a atração de 17 design houses 

internacionais, nos seus três primeiros anos, e 48 nacionais, em igual período  (MCT, 2001).  

Em 2009, alegando principalmente dificuldades do país de saber se vender, Henrique Miguel 

afirmou à pesquisa haver 12 design houses já instaladas. 

 Além de ter tentado contornar tais dificuldades de conseguir vender a idéia, 

preparando brochuras, vídeos, eventos, que têm contado com a participação do presidente 

Lula e de outros ministros, outra dificuldade, a de se criar maiores incentivos, também foi 

tratada.  Em maio de 2007, foi criada a iniciativa PADIS – Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento de Semicondutores, através da Lei 11.484.  A norma cria incentivos fiscais 

em mais tributos e em maior grau que a lei de informática.  Tributos como PIS, Cofins, IPI, 

Imposto sobre Importação e até Imposto de Renda são fortemente reduzidos ou isentados e há 

um mecanismo de funcionamento similar ao da lei da informática, sendo necessário que a 

empresa invista em pesquisa e desenvolvimento e que o projeto seja aprovado pelo MCT, 

pelo MDIC e pelo Ministério da Fazenda para que a empresa possa ser beneficiária.  A 

mesma norma, aliás, também incentiva a produção de equipamentos para TV Digital. 

 Para o coordenador do programa, que se mantém otimista e bastante motivado, se está 

vivendo “uma situação igual à de 1976, quando o país teve que retirar petróleo de águas 

profundas” (Henrique Miguel, entrevista à pesquisa em 14/07/2009), comparando as 

perspectivas e o desafio do setor com aquele enfrentado pela Petrobrás, anos atrás.  Para ele, 

se no passado se falava em dependência da tecnologia por uma questão de segurança 

nacional, hoje há uma similaridade do caráter estratégico, mas no lado comercial: “você 

precisa deter o controle da tecnologia aqui para, por exemplo, fazer chips que monitoram cada 
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boi do rebanho brasileiro e não estar suscetível a uma fraude da tecnologia lá de fora por 

interesses comerciais.”   

 A trajetória do Programa mostra que só recentemente, com o marco legal do PADIS, 

ele se estruturou mais concretamente.  Como a norma é recente e a sua divulgação ainda mais  

e ainda está sendo aperfeiçoada, os resultados são incipientes.  Entretanto, a trajetória do 

programa e da própria microeletrônica no Brasil mostram que não é impossível o 

estabelecimento de tal indústria no país, especialmente se for criada uma demanda local, 

como é o caso do chamado “chip do boi” , citado esperançosamente por Henrique Miguel e 

previsto para ser fabricado ainda em 2009, e outro análogo, para o rastreamento de veículos, 

atualmente previsto para 2011. 

 Fonte: Elaboração a partir de fontes diversas 

 Outra questão relevante a se examinar, a respeito da trajetória da política neste 

período, é a evolução das políticas relacionadas ao incentivo às exportações de software.  

Juntamente com a questão da microeletrônica, esta é a segunda grande vertente da atual PNI, 

além das medidas de natureza mais cartorial geridas pela Sepin.  Conforme destaca-se no 

Quadro 5, a seguir, pode-se constatar evolução em relação ao programa prioritário Softex, 

discutido anteriormente. 

Quadro 5: Evolução dos incentivos à exportação de software 

 Desde a fase inicial da PNI, já havia uma debate e preocupação com o 

desenvolvimento da capacidade brasileira de produzir software, programas de computador.  

Entrevistados como Célia Joselli, da SEI e da Sepin, e Rudolf Hohn, ex-presidente da IBM, 

por exemplo, conforme já registrado no Quadro 3, corroboram a visão de que já havia, no 

passado, posicionamentos em favor de direcionar a política para o software, assim como a 

existência de estudos realizados no âmbito da Capre e da SEI.   

 O próprio Ricado Saur, em suas entrevistas à pesquisa de 2007 e de 2009, também se 

posicionou como sempre tendo estado preocupado em incentivar o software, desde a época da 

Capre, mas reconhecendo que não se conseguia incentivá-lo da mesma maneira que o 

hardware: “o software nunca pôde ser apoiado tão diretamente quanto o hardware, mas ele 
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foi apoiado.”  Iniciativas relevantes, como o desenvolvimento do sistema operacional Sisne, 

pela Scopus, bem como do Sox, pela Cobra e, mais recentemente, o projeto Softex (discutido 

no Quadro 3), refletem a preocupação com o software e a evolução a respeito de como a 

política lidou com a questão.  A respeito dos incentivos ao software, Henrique Miguel, em sua 

entrevista à pesquisa, em julho de 2009, concordou com Saur quanto às dificuldades de 

incentivo, resumindo a questão: “a gente não sabe dar incentivo ao software porque não tem 

imposto federal, como há o IPI no caso do hardware.”   

 Entretanto, não seria exagero dizer que o governo parece estar encontrando suas 

maneiras de dar os incentivos, que está aprendendo a fazê-lo.  É digna de nota a existência, na 

fase da Política Nacional de Informática dentro do governo do presidente Lula, de uma série 

de medidas, bastante recentes, de incentivo ao setor de software, concentradas no incentivo 

fiscal à sua exportação.  As medidas que merecem maior destaque são as seguintes: 

 - Desoneração da folha de pagamentos: redução da contribuição patronal para a 

seguridade social sobre a folha de pagamentos para até 10%, e da contribuição para o Sistema 

S para até zero, de acordo com a participação das exportações de software no faturamento 

total da empresa.  Esta medida visa dar competitividade ao software nacional, sendo a 

desoneração da folha de pagamentos um antigo pleito do setor.  Por exemplo, está presente 

em uma proposta de marco regulatório para o setor, elaborada pelas principais associações 

empresariais da área (ASSESPRO, ABES et al., 2004).  O pleito somente foi atendido em 

agosto de 2009, pelo Decreto 6.945, que regulamentou a Lei 11.774, de setembro de 2008.  É 

interessante notar o tempo entre a lei e a sua regulamentação, cerca de um ano, característico 

das dificuldades de acerto com a Receita Federal; 

 - Na nova legislação do PIS e Cofins (Lei 11.051/04), que estabeleceu o regime não 

cumulativo, prejudicando fiscalmente as empresas da área de serviços, o setor de software foi 

privilegiado, podendo se manter no regime cumulativo; 
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 - Com a chamada Lei do Bem (Lei 11.196/2005), as empresas de software passaram a 

ser beneficiadas pelo Repes – Regime Especial de Tributação para a Plataforma de 

Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação, o que reduziu sua carga tributária; 

 - Apoio financeiro e de capitalização, com fortalecimento da linha de crédito do 

BNDES para o setor, denominado Novo Prosoft (Programa para o Desenvolvimento da 

Indústria de Software e Serviços de Tecnologia da Informação) e também com linhas de 

crédito para pesquisa, da Finep, não reembolsáveis e destinadas à inovação no setor; 

 - Incentivo a investimentos para a formação de desenvolvedores de software, pela Lei 

11.908/09, que estabelece que empresas do setor de tecnologia da informação “poderão 

excluir do lucro líquido os custos e despesas com capacitação de pessoal que atua no 

desenvolvimento de programas de computador (software), para efeito de apuração do lucro 

real, sem prejuízo da dedução normal” (art. 11º). 

 Para a geração das iniciativas listadas acima, tem tido papel fundamental uma coalizão 

das grandes empresas de software nacionais, denominada de Brasscom (Brazilian Association 

of Information Technology and Communications Companies), voltada para a articulação dos 

interesses de tais empresas internacional e nacionalmente, em prol da exportação de software 

e serviços relacionados.  Presidida por Antonio Carlos Rego Gil, egresso das primeiras turmas 

do ITA e ex-executivo da IBM, atualmente presidente da CPM Braxis, uma das maiores 

produtoras de software do país, a associação, estabelecida em 2004, teve em Ricardo Saur seu 

primeiro diretor executivo.  Entre as empresas que a compõem, há multinacionais que atuam 

no país, como a Microsoft, a EDS, a IBM, a Sun, a Unisys, a Tata, havendo também outras 

empresas de origem nacional, como a Totvs, a Stefanini, a BRQ e a Itautec.  Não se trata, 

portanto, de uma iniciativa de caráter nacionalista ou protecionista, mas que visa fortalecer as 

possibilidades de desenvolvimento do mercado brasileiro de software. 
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 A partir dos relatos de Saur, que mantém bom trânsito no governo, inclusive com 

relacionamento pessoal com o Ministro da Ciência e Tecnologia, e de evidências 

documentais, que trazem estudos criados pela Brasscom e entregues ao MCT analisando a 

indústria de software brasileira, e sua competitividade internacional, é certa a influência da 

Brasscom na promoção dos incentivos, listados acima, para o setor de software nacional.  Nas 

palavras de Saur, em sua entrevista à pesquisa de julho de 2009, destacando as boas relações 

entre a Brasscom e o governo e a maior facilidade de articulação de hoje em dia: “Nunca 

houve uma época sequer do governo em que não houvesse uma briga interna do que se tem 

que fazer.  Nunca houve uma unanimidade.  Não existe gente brigando hoje no governo.  O 

que eu sinto hoje em dia é que a Brasscom tem todas as portas do governo abertas.” 

 Em contraste com as iniciativas do programa Softex, que, isoladamente, não atingiram 

as metas propostas, os documentos mais recentes da Brasscom101 já apontam para um maior 

sucesso do país nas exportações de software e projetam perspectivas ainda melhores.  Em 

2008, o país já conseguiu exportar US$ 1,4 bilhões em software e serviços relacionados e é 

apontado, em estudo de abril de 2009, como um dos players com maior potencial de 

crescimento, visto que a Índia já estaria com alguma saturação e o Brasil vem ganhando 

competitividade no mercado, sendo considerado pelo estudo um dos cinco países do mundo 

com melhor índice de competitividade, reflexo da situação macroeconômica e da melhoria 

dos incentivos para o setor. 

 Para Saur, que trabalhou nos últimos anos ativamente pelo estabelecimento do país 

como uma potência mundial na exportação de software e serviços relacionados, este 

                                                

101 Os documentos, cedidos por Ricardo Saur, não foram publicados e são de caráter sigiloso, citados aqui limitadamente a pedido de Saur.  

Tratam-se de estudos bem acabados, comissionados pelo próprio MCT, pelo BNDES, pela Finep e pela própria Brasscom, realizados por 

empresas de consultoria especializada.  Os documentos são de 2006, 2008 e 2009 e não apenas trazem dados do mercado brasileiro e 

mundial, mas também sugerem uma série de medidas de política pública para o governo brasileiro, algumas das quais, como a desoneração 

da folha de pagamentos, terminaram por ser seguidas recentemente. 
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desenvolvimento recente só está sendo possível graças à trajetória da PNI, que conseguiu 

fomentar o desenvolvimento de capacitação no país, impulsionada pela reserva de mercado.  

Para ele, somente agora e nos próximos anos será possível avaliar realmente aquela política e, 

se o país se tornar relevante exportador de software e serviços, julga que ela terá sido, em 

última análise, bem sucedida.  Em relação ao papel da Brasscom, é taxativo em relação à 

importância que ela está tendo no desenvolvimento da credibilidade, da marca do produto 

brasileiro no cenário internacional, o que já era uma necessidade detectada formalmente no 

programa Softex. 

 

 Uma vez descrita a trajetória da política de informática no período, a qual foi inserida 

no âmbito da política industrial, enfrentou problemas de gestão e teve sua legislação 

renovada, na próxima seção será apresentado o primeiro movimento da ANT, isto é, a 

localização de fatores globais que influíram na política durante o período do governo do 

Presidente Luis Inácio Lula da Silva.  

5.6.1.	  Primeiro	  movimento:	  localização	  do	  global	  

 Em um primeiro momento, são destacados os atores externos à política que foram 

relevantes para a sua manutenção ao longo do governo: 

• Acadêmicos e comunidade científica 

o Papel: Apoiar a renovação da política, lutar contra o fim da Sepin; 

o Interesse: Manter a informática como uma questão prioritária e estratégica; 

Manter verbas para projetos de pesquisa e desenvolvimento mantidas pelo 

dinheiro arrecadado pela política; 

• Ministério da Fazenda 

o Papel: Defendeu a manutenção da CPMF, estando disposto a ceder em 

relação à renovação da política de informática; Na regulamentação da lei, 
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defendeu cobrança do IPI de empresas que não fizeram adequadamente as 

contrapartidas em pesquisa e desenvolvimento; 

o Interesse: Aumentar arrecadação; 

• Zona Franca de Manaus 

o Papel: Defendeu a renovação da sua própria política, o que fez com que 

entrasse em acordo com partidários da lei de informática para a renovação 

das duas políticas no Congresso Nacional; 

o Interesse: Manter incentivos fiscais para a região de Manaus; 

• Bancada de São Paulo: 

o Papel: Defender a manutenção da política junto ao Executivo e no 

Congresso Nacional; 

o Interesse: Manter atratividade de São Paulo para empresas do setor lá 

permanecerem; 

o Inscrição: Relatoria do Projeto de Lei na Comissão de Ciência e 

Tecnologia da Câmara Federal. 

• Presidência da República 

o Papel: Arbitrou os conflitos entre o Ministério da Fazenda e o Ministério 

da Ciência e Tecnologia na regulamentação da lei; 

o Interesse: Satisfazer as bases de apoio político; desenvolvimento científico 

e tecnológico; 

o Inscrição: Regulamenta a lei de forma favorável ao MCT, mantendo o 

dinheiro das contrapartidas não realizadas na área de ciência e tecnologia. 

• Indústrias instaladas / Abinee 

o Papel: Defender a prorrogação da lei de informática no Congresso 

Nacional; Lutar contra o fim da Sepin. 
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o Interesse: Manter os incentivos fiscais que lhes eram favoráveis; 

o Inscrição: Abinee faz lobby no Congresso e na imprensa. 

• Brasscom / Ricardo Saur 

o Papel: Defender um posicionamento estratégico do Brasil como exportador 

de software, criando incentivos para tal; 

o Interesse: Criar incentivos à exportação de software e serviços relacionados 

por parte das empresas instaladas no Brasil; 

o Inscrição: Estudos comissionados pelo MCT, MDIC, Finep, BNDES, 

encontros e eventos em parceria com o MCT; 

• Outras Associações empresariais do setor (Softex, Sucesu, Abes, Rits, Assespro, 

Fenainfo, Fenadados, Anprotec, Clube de Engenharia, Riosoft) 

o Papel: Lutar contra o fim da Sepin. 

o Interesse: Manter a área de informática como estratégica no âmbito das 

políticas públicas. 

o Inscrição: Manifesto ao Ministro da Ciência e Tecnologia e à imprensa. 

5.6.2.	  Segundo	  movimento:	  redistribuição	  do	  local	  

 Neste momento da política, inicialmente a Sepin deixou de existir, passando a política 

a ser executada dentro da Secretaria de Política de Informática e Tecnologia.  Em 2004, a 

Sepin voltou a existir como secretaria independente dentro do MCT. 

• Ministério da Ciência e Tecnologia / Secretaria de Política de Informática 

o Mantém a gestão da política, autorizando empresas a fruírem dos 

benefícios fiscais previstos na lei, fiscalizando-as e gerindo, através do 

Comitê da Área de Tecnologia da Informação (CATI), os repasses das 

contrapartidas à ciência e tecnologia; 
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o Enfrenta sérios problemas de gestão, tanto por mudanças na estrutura do 

MCT, quanto por falta de pessoal.  Tem dificuldades de fazer cumprir seus 

papéis determinados pela lei de informática, atrasando análises de pleitos 

de PPB e também sua fiscalização; 

o De modo geral, mantém os programas do governo anterior, em especial 

desenvolvendo iniciativas nas áreas da microeletrônica e do software; 

o Consegue, sem maiores controvérsias, a renovação da política até 2019, 

refletindo os interesses do setor, assim como incentivos para a exportação 

de software; 

5.6.3.	  Terceiro	  movimento:	  conexão	  de	  locais	  

 Uma vez realizados os dois movimentos anteriores, a partir da Figura 14, é retratado o 

momento em que ações de diferentes foram traduzidas na prática da política de informática no 

período do governo Lula.  Como se vê na figura, alguns dos interesses historicamente 

traduzidos pela Política Nacional de Informática permaneceram ativos na rede social em torno 

da política. 
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Figura 14: Política nacional de informática no governo Lula: conexão de locais

 

Fonte: Elaboração a partir de dados diversos 
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com a venda de bens e serviços de informática, mas passam a ser apenas em função dos seus 

faturamentos com os produtos incentivados pela lei.  Esta mudança, em tese, permitirá que o 

incentivo da lei se torne vantajoso para mais empresas, ampliando seu impacto. 

 A Tabela 20, a seguir, resume os principais instrumentos definidos pela lei: 

Tabela 20: Lei 11.077/2004, instrumentos e características 

Instrumento Características 

Caracterização de empresa 
nacional 

Expressamente revogado; as empresas beneficiárias só 
precisam estar no Brasil e seguir o Processo Produtivo Básico 
(PPB) estabelecidos pelo MCT com o MDIC. 

Uso do poder de compra do 
Estado 

Preferência a tecnologias desenvolvidas no país, a bens e 
serviços produzidos no país de acordo com o PPB.  
Acrescenta a modalidade de pregão restrito a empresas que 
cumpram o PPB. 

Incentivo fiscal: IPI Redução do IPI, escalonada de forma decrescente até 2019, 
para bens de informática produzidos no país seguindo o PPB. 
Há modalidade de redução especial, maior, para computadores 
de até R$11 mil, incluindo também seus periféricos e 
componentes, visando popularizar o microcomputador. 

Incentivo fiscal: 
Depreciação acelerada 

Não foi prorrogado. 

Incentivo fiscal: Imposto de 
Renda 

Não foi prorrogado. 

Incentivo fiscal: Imposto de 
renda para compra de ações 

Não foi prorrogado. 

Prazo dos incentivos fiscais Válidos até o exercício de 2019. 
Comitê da Área de 
Tecnologia da Informação 

Permanece em funcionamento o CATI para gerir as verbas de 
contrapartidas.  

Contrapartidas exigidas Aplicar anualmente no mínimo 5% do faturamento com os 
produtos incentivados em atividades de pesquisa e 
desenvolvimento a serem realizadas no país, no mínimo 2,3% 
direcionados para institutos de pesquisa ou ensino 
credenciados (mínimo de 1%); institutos nas regiões centro-
oeste, de influência da Sudam (exceto Zona Franca de 
Manaus) e Sudene (mínimo de 0,8%); Fundo Nacional de 
Ciência e Tecnologia (0,5%).  Os percentuais de contrapartida 
também são escalonados de forma decrescente até 2019. 
Obriga que seja feita avaliação, a cada dois anos, dos 
resultados econômicos e técnicos advindos da aplicação da 
Lei. 

Prioridade de Crédito Não foi prorrogado. 
Isenções para instituições 
especiais 

Isenção do IPI na compra de máquinas, equipamentos, 
aparelhos e instrumentos produzidos no país para o CNPq e 
outras entidades sem fins lucrativos de fomento. 

Fonte: Elaboração a partir da legislação 
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 Do ponto de vista do modelo de análise de políticas públicas estendido pela ANT, é 

possível se fazer as considerações que seguem. 

 Em primeiro lugar, em relação à incorporação à agenda e à definição do problema, 

este momento é marcado por poucas alterações.  Se, por um lado, com o lançamento da 

política industrial, parecia que o interesse pela PNI havia aumentado, por outro lado questões 

internas na Sepin mostraram que a gestão da política passou por pelo menos três anos de 

período conturbado.  Ao longo desse período, inclusive, durante a polêmica com a Receita 

Federal para regulamentação da nova lei, ficou em xeque a lógica das contrapartidas em 

pesquisa e desenvolvimento, que é o principal instrumento da política atual.  A prorrogação 

da legislação, que garante sobrevida à política até 2019, prazo previsto para cessarem os 

incentivos fiscais, por outro lado, foi pouco controversa, tendo em vista o interesse do 

Ministério da Fazenda de ver aprovada sua reforma tributária e o interesse da Suframa de ver 

aprovada a prorrogação dos seus incentivos, fatores que levaram ambos a aceitarem a 

prorrogação da legislação de informática. 

 O Programa Político-Administrativo elaborado na Lei traduziria esse conjunto de 

acordos, equilibrando interesses de Manaus e das demais regiões.  Não há alterações 

marcantes em relação à legislação anterior, a não ser pelo fato de as contrapartidas passarem a 

ser exigidas apenas do faturamento com bens e serviços incentivados pela lei e também pela 

ratificação do benefício especial para computadores pessoais, que já havia sido introduzido no 

final de 2002, por outra norma legal. 

 Em relação ao Arranjo Político-Administrativo, também não há alterações 

significativas.  Permanece o Cati como conselho responsável pela gestão das verbas de 

contrapartida e os ministérios da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior os responsáveis pela concessão e fiscalização dos pleitos de PPB por parte 
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das empresas.  O Ministério da Fazenda continuou atuando como terceira parte envolvida, em 

razão da sua gestão sobre os tributos federais.  

 A respeito da implementação, o período é marcado por dificuldades na gestão interna 

da política, agravada nos primeiros anos pela transição de governo.  As dificuldades com a 

Receita Federal também são consideráveis.  A visão geral dos entrevistados que atuam na 

política é a de que faltam recursos para o tamanho do trabalho a que a lei obriga a burocracia.  

Assim, pleitos de PPB das empresas podem ficar alguns anos sem serem analisados, ou as 

fiscalizações sobre as aplicações de contrapartidas em pesquisa e desenvolvimento podem ser 

feitas com defasagem de cinco anos, como foi o caso de um processo examinado pelo 

pesquisador. 

 Por outro lado, é auspiciosa a presença na política, de forma formalizada e pública, de 

um plano de ação.  Na verdade, trata-se de um plano de ação mais amplo, envolvendo todas a 

políticas do MCT, para o período de 2007 a 2010 (MCT, 2006), mas que traz um capítulo 

dedicado às tecnologias da informação e comunicação, no qual são estabelecidas metas e 

ações para as três vertentes com as quais o MCT e a Sepin têm direcionado suas atenções na 

área: semicondutores, software e serviços e tecnologias digitais de comunicações, mídias e 

redes.  Estão publicadas metas claras e quantitativas, acompanhadas da origem de recursos, o 

que permitirá a melhor avaliação dos  resultados futuros da política. 

 Neste ponto, é importante se esclarecer que, no passado, também houve planos de 

desenvolvimento e, em especial, no passado mais recente, desde o governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, vêm sendo formulados planos plurianuais de ciência e 

tecnologia.  Atualmente, também há um Plano Plurianual de Ciência e Tecnologia 2008-2011 

(MCT, 2008).  O Plano de Ação 2007-2010, entretanto, é diferente.  Não apenas é o primeiro 

denominado de Plano de Ação,  mas também caracteriza-se por ser mais detalhado e claro nas 

ações previstas, bem como nas metas, sendo um instrumento bastante mais próximo de ajudar 
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no dia-a-dia do que os planos plurianuais.  Esta constatação é oriunda não apenas da sua 

leitura e das impressões do pesquisador, mas da fala do entrevistado Henrique Miguel, que 

está atuando na política desde 1987 e assinalou as diferenças: “Antes só tinha o Plano 

Plurianual.  Ainda hoje há o Plano Plurianual 2008-2011.  Mas o PPA é muito dissociado do 

da gestão, reflete melhor o que deveria ser.  Já o Plano de Ação, foi construído por todo 

mundo, dá publicidade, estabeleceu ações e metas, com indicadores claros.  Agora eu tenho 

indicadores.” (Henrique Miguel, entrevista à pesquisa em julho de 2009) 

 A Tabela 21, a seguir, traz um sumário das metas para cada uma das três vertentes 

previstas para a PNI no Plano de Ação 2007-2010: 

Tabela 21: Plano de Ação 2007-2010 para semicondutores, software e redes 

Vertente da política e recursos Metas para o período 2007-2010 

Semicondutores  
(total de recursos nos três anos: R$ 
371,21 milhões) 

- Ampliar de 7 para 15 o número de Centros de Projetos (2008: 2, 
2009: 3, 2010:3); 

- Ceitec: concluir obras e colocar em operação; 
- Desenvolver 200 projetos de CIs (2007: 20, 2008: 50, 2009: 70, 

2010: 90); 
- Apoiar a capacitação de 2000 especialistas em projetos de circuitos 

integrados e formação de 400 mestres e doutores na área; 
- Apoiar, modernizar e ampliar a infra-estrutura de 10 centros de 

pesquisa (2008: 2, 2009: 4, 2010: 4); 
- Apoio a projetos de novos materiais eletrônicos: criar 1 laboratório-

fábrica na área de semicondutores orgânicos e apoiar projetos de 
P&D (2008: 3, 2009: 3, 2010:4). 

Software 
(total de recursos nos três anos: R$ 
360,02 milhões) 

- Promoção de melhores práticas: implementar melhores práticas em 
400 empresas de software e serviços de TI, especialmente nas 
PMEs - empresas avaliadas no MPS.BR ou no CMMI (2007: 100, 
2008: 80, 2009: 100, 2010: 120);  

 
Formação e Capacitação de Recursos Humanos:  
- implementar Centros de Residência em Software (2008: 8, 2009: 

12, 2010: 10); 
- implementar cursos de Reciclagem e Reeducação (cursos - 2008: 

60, 2009: 85, 2010:115, e profissionais capacitados - 2008: 2.300, 
2009: 3.400, 2010: 4.400);  

- fomentar especialidade em Engenharia de Software em instituições 
de ensino médio e superior (instituições beneficiadas - 2008: 60, 
2009: 20, 2010: 20; profissionais capacitados - 2008: 2.700, 2009: 
2.700, 2010: 2.700; bolsas de doutorado e mestrado em Engenharia 
de Software - bolsas de doutorado - 2008: 60, 2009: 20: 2010; 20, 
bolsas de mestrado - 2008: 60, 2009: 40, 2010: 50);  

- capacitar profissionais de nível médio em programação 
(profissionais capacitados 2008: 2.500, 2009; 5.000, 2010: 8.500);  

- formar engenheiros de software de alto nível (centros a 
implementar - 2008: 4, 2010; 4; profissionais capacitados: 2008: 
40, 2010: 40);  
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Segmentos Emergentes de P,D&I: 
- Realizar chamadas/editais/encomendas dos Fundos  
- Setoriais de C,T&I dedicados ao fomento de projetos conjuntos 

entre empresas e instituições de P,D&I para a Rede Brasileira de 
Visualização e para explorar outros segmentos emergentes de TICs 
(chamadas/editais/encomendas - 2008: 3, 2009: 3, 2010: 3; 
chamadas/editais/encomendas da RBV - 2007: 1, 2009: 1, 2010: 1);  

 
Sistema de Informação da Indústria Brasileira de Software e 
Serviços - SIBSS: 
- apoiar a criação e a implementação do SIBSS;  
- implementar o sítio do SIBSS na internet;  
- publicar anualmente dados e análise sobre o setor (2008: 1, 2009: 

1, 2010: 1); 
- Projetos de P&D em Software: desenvolver projetos de P&D em 

Software por empresas beneficiárias dos incentivos da Lei de 
Informática e de instituições de ensino e pesquisa credenciadas 
pelo CATI.  

 
Tecnologias Digitais de Comunicação, 
Mídias e Redes 
(total de recursos nos três anos: R$ 1.487 
milhões) 

TV e Rádio: 
- apoiar a formação e a capacitação de pelo menos 1.000 

especialistas de nível superior e técnicos em tecnologias digitais 
associadas à TV e rádio-difusão (especialistas apoiados - 2008: 
200, 2009: 300, 2010: 500);  

- fomentar aplicações e produtos com tecnologias desenvolvidas no 
âmbito do SBTVD, inclusive em outras plataformas de 
comunicação digital (aplicações e produtos fomentados - 2008: 10, 
2009: 15, 2010: 20);  

 
Telecomunicações: 
- implementar programas estruturantes para comunicação sem fio, 

serviços baseados no protocolo IP e produção de conteúdos e 
serviços digitais (programas em execução - 2008: 3, 2009; 3, 2010; 
3);  

- apoiar a formação e a capacitação, em nível de pós-graduação 
(profissionais apoiados - 2008: 40, 2009: 40, 2010: 40);  

 
Sistemas Digitais de Comunicações: 
-  implementar o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em 

Tecnologias Digitais para Informação e Comunicação;   
- desenvolver projetos de P,D&I em TICs (projetos de P,D&I em 

TICs - 2008: 10, 2009: 15, 2010: 15);  
 
Redes:  
- implementar federação de sistemas de certificação digital, 

autenticação e autorização entre agências federais (FINEP, CNPq, 
CAPES etc.), academia e empresas (número de instituições onde 
serão implementados - 2008: 20, 2009; 20, 2010: 20);  

- constituir 6 Comunidades Temáticas Distribuídas, consolidando a 
ciber-infra-estrutura nacional e integrando facilidades 
compartilhadas de computação, gerenciamento de informação, 
armazenamento, comunicação, ambientes colaborativos e 
aplicações para comunidades (e-ciência) (número de comunidades 
temáticas “meio ambiente, clima e tempo; microeletrônica; energia; 
coleções biológicas; visualização; biologia computacional” - 2008: 
2, 2009: 2, 2010: 2);  

- capacitar Gestores de TICs, por meio da implementação de escolas 
de redes para capacitação de recursos humanos e aperfeiçoamento 
de gestores de TI em redes, aplicações, segurança e sistemas 
(número de escolas de rede - 2008: 5, 2009: 7, 2010: 7);  
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- apoiar o desenvolvimento de produtos/aplicações baseados em 
aplicações distribuídas em grades computacionais (grids), 
envolvendo computação, gerenciamento de informação e 
armazenamento compartilhados (número de áreas temáticas a 
serem identificadas: 6; número de produtos/aplicações: um por 
área);   

- atualizar a infra-estrutura avançada da rede experimental do Projeto 
Giga e apoiar a pesquisa e o desenvolvimento consorciados em 
arquitetura e serviços de rede, e em serviços e aplicações 
distribuídas (número de projetos de P,D&I apoiados - 2008: 12, 
2009: 12, 2010; 12). 

Fonte: MCT (2006) 

 A respeito da avaliação, a nova lei ratificou o que antes era uma resolução do Cati, isto 

é, a necessidade e a prática da sua avaliação.  Dessa forma, a prática da avaliação da política 

pública passa a estar inscrita de forma mais firme na política, confirmando a mudança 

ocorrida no período anterior.  A avaliação da política, voltando-se um pouco aos tempos da 

sua primeira fase, à época da Capre, tem sido feita a partir de seminários relativamente 

abertos, nos quais participam empresas, acadêmicos e o próprio governo.   

 A Tabela 22, a seguir, traz um resumo das análises da política, em relação às 

categorias do modelo de análise de políticas públicas estendido pela ANT, durante o período 

de desmonte da reserva de mercado. 

Tabela 22: Análise da PNI no período 2003-08 e as categorias do modelo de análise 

Categoria do modelo Análise Fontes Primárias 

Incorporação à agenda - Necessidade de aprovação da reforma 
tributária fez Min. Fazenda ceder para 
prorrogação da Zona Franca de Manaus e da 
Lei de Informática; Na política industrial 
anunciada no início do governo, 
semicondutores e software aparecem como 
estratégicos; 

Reportagens; Entrevista 
Roberto Pinto Martins 
(jul/09);  

Elaboração - Renovação dos incentivos com a Lei 
11.077/2004, a qual teve complicada 
regulamentação devido a disputa com o Min. 
Fazenda; 
- Arranjo Político Administrativo: MCT e 
MDIC impulsionando, MFAZ atuando com 
baixa prioridade ou atrapalhando; 
- Comunidade científica e indústrias do setor 
envolvidas tanto no âmbito do CATI quanto 
pressionando pela permanência da Sepin; 
- Brasscom, conduzida por Ricardo Saur, 
influi em favor da criação de vários incentivos 
fiscais para a exportação de software; 

Legislação; Reportagens; 
Entrevistas diversas (*). 

Implementação - É criado um plano de ação formal e público; 
o Plano de Ação C, T&I 2007/2010 

Entrevista com Henrique 
Miguel (jul/09); entrevista 
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- Sepin tem especial dificuldade de coordenar 
suas ações nos primeiros anos de governo; 
- Sepin tem continuada falta de recursos e lida 
com considerável atraso com processos; 

com Vanda Scartezini 
(mar/09); entrevista com 
Adalberto Afonso Barbosa 
(jul/09). 

Avaliação da política - Sepin organiza seminário periódico de 
avaliação, mas publicação dos resultados é 
muito precária; 

Entrevista com Célia Joselli 
(jul/09); Entrevista com 
Adalberto Afonso Barbosa 
(jul/09); Site do MCT. 

Interesses sendo traduzidos - Ciência e tecnologia é estratégica para o país 
- Informática é estratégica para o país 
- Empresas do sul-sudeste querem sua 
permanência 
- Burocracia da Sepin procura permanência de 
política para o setor 
- Levar investimentos para o Nordeste, 
Centro-Oeste e Norte (exceto Zona Franca 
Manaus) 
- Fazer alguma política industrial 
- Transformar o Brasil em uma potência na 
exportação de software 

Legislação; Reportagens; 
Entrevistas diversas (*). 

(*) Usualmente são citadas como fontes apenas as entrevistas nas quais a questão foi mais fortemente tratada.  A 
questão do porquê da manutenção da política nesta etapa foi tratada com todos os entrevistados, razão pela qual 
se preferiu citar como fonte “Entrevistas Diversas”. 

Fonte: Elaboração própria 

 A respeito da política de informática no governo Lula e da sua avaliação, é 

interessante, não apenas pelo novo formato de avaliação introduzido, mas também por ser o 

período mais atual da política, se analisar em detalhes como o governo passou a apresentar a 

avaliação da política.  Antes de ser introduzida pela Lei 11.077/2004, a avaliação dos 

resultados da política foi criada por iniciativa do Cati, que produziu um seminário de 

avaliação, realizado em dezembro de 2003, e também um relatório que apresentou os 

impactos da política no segmento industrial, em ações nas universidades, em ações nas 

instituições de ensino e pesquisa e em relação aos programas prioritários em informática, isto 

é, RNP, Softex e ProTeM-CC. 

 A avaliação versou sobre os resultados da lei de informática no período de 1993 a 

2002, trazendo, no seminário, amostra significativa das empresas e projetos de P&D 

incentivados no período.102  Após os debates ocorridos no seminário, os diferentes 
                                                

102 Segundo o relatório: “61% do total das aplicações em convênio realizadas no período 1993-2001 e 62% para 2002 (...) 53% dos 

investimentos (em universidades e institutos de pesquisa) acolhidos no período de 1993-2001 e 87% para 2002; e 3 Programas Prioritários 

em Informática” (MCT, 2004, p. 3). 
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participantes escreveram os artigos que constam do relatório.  Não há, no relatório, qualquer 

esforço de conclusão ou análise em conjunto dos vários casos apresentados pelas diferentes 

empresas.  Dessa forma, ele não pode ser tomado estritamente como um documento de 

avaliação da política pública, ficando reservada ao leitor tal interpretação, a partir dos dados 

apresentados. 

 A avaliação dos programas prioritários realizada também é breve e feita na forma de 

um artigo independente para cada um.  Nos três casos, os relatórios trazem uma prestação de 

contas, isto é, uma lista das ações que foram realizadas, mantendo a tônica das apresentações 

feitas pelas empresas e instituições, restando ao leitor tirar suas conclusões a respeito. 

 Em março 2006, foi realizado um novo seminário de avaliação dos resultados da lei de 

informática, novamente reunindo representantes das indústrias, da comunidade científica e do 

governo.  Neste caso, não houve uma publicação dos resultados na forma de artigos, mas 

apenas a publicação, no site do MCT, das apresentações feitas durante o evento, no formato 

de slides.  Neste seminário, segundo entrevista com Adalberto Afonso Barbosa (Adalberto 

Afonso Barbosa, entrevista à pesquisa realizada em 14/07/2009), por ter sido realizado em 

Porto Alegre, a adesão foi mais baixa que no anterior, realizado em Brasília.  Com isso, 

somando-se o fato de que não há um relatório final, o tipo de avaliação da política que é 

produzido é ainda mais precário que o do seminário anterior, muito embora tenham sido 

realizados debates durante o encontro, pelo que informa a sua programação e informaram os 

entrevistados Adalberto Afonso Barbosa e Célia Joselli, que inclusive forneceu alguns 

documentos adicionais aos que estão publicados no site do MCT, sobre o evento.  No final do 

ano de 2009, está prevista a realização de mais um seminário, retornando o evento a Brasília. 

 Ainda em torno da questão da avaliação, é interessante notar-se que o MCT mantém 

uma seção de indicadores no seu site na Internet, o que permite aos interessados obter alguns 

dados quantitativos e outros qualitativos acerca dos resultados recentes da sua atuação.  Este 
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site, que apresentou melhora significativa ao longo da realização desta pesquisa, não traz 

muitos indicadores específicos da política de informática, mas que ajudam a que se possa 

comparar o país em termos dos seus avanços em P&D com o restante do mundo, já que se 

segue uma metodologia padronizada pela OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico).  A tabela a seguir é extraída desses dados, mostrando, para 

países selecionados, o percentual investido em P&D em relação ao PIB, bem como a 

composição desse investimento em relação ao governo, setor privado e universidades. 

Tabela 23: Investimentos em P&D no Brasil e países selecionados 

País Ano Investimentos 
em P&D (US$ 
milhões 
correntes de 
PPC) 

Investimentos 
em P&D / PIB 
% 

Participação 
do governo  
% 

Participação 
de empresas 
% 

Participação 
de 
universidades 
% 

Alemanha 2007 69.334,4 2,53 13,7 70,0 16,3 
Argentina 2007 2.657,2 0,51 38,9 30,4 28,8 
Brasil (1) 2007 20.430,2 1,11 21,3 38,4 40,2 
China 2006 86.758,2 1,42 19,7 71,1 36,0 
Rússia 2007 25.119,9 1,12 29,1 64,2 6,3 
EUA 2007 368.799,0 2,68 10,7 71,9 13,3 
México 2005 5.919,0 0,46 22,1 49,5 27,4 
Coréia 2006 35.885,8 3,22 11,6 77,3 10,0 
Espanha 2006 15.595,7 1,20 16,7 55,5 27,6 
França (2) 2007 43.359,6 2,08 16,5 63,2 19,2 
(1) Dados de participação por setores referem-se a 2004.  (2) Dados de participação referem-se a 2006. 
Fontes: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/7969.html , acesso em julho de 2009 
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/8377.html, acesso em julho de 2009 
 
 A tabela traz alguns dados significativos.  O primeiro, ligado ao volume de 

investimentos e ao percentual do PIB, mostra que o Brasil não está entre os maiores 

investidores do mundo nem por um critério, nem por outro.  Tanto em termos de volume, 

quanto em percentual do PIB investido em P&D, o país está situado abaixo da maior parte dos 

demais países selecionados.  O dado que mais distingue o Brasil é a baixa participação das 

empresas nos investimentos de P&D, só comparável à da Argentina.  O que tem sido 

responsável pelos avanços nos investimentos em P&D no país é o estabelecimento dos 

Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia, criados a partir de 1999, cujas receitas são 

“oriundas de contribuições incidentes sobre o resultado da exploração de recursos naturais 

pertencentes à União; de parcelas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de certos 
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setores e da Contribuição de Intervenção Econômico (Cide) incidente sobre os valores que 

remuneram o uso ou a aquisição de conhecimentos tecnológicos e a transferência de 

tecnologia do exterior” (MCT, 2007, p. 27).  Atualmente, também estão em vigor várias 

normas, além da própria Lei de Informática, como a Lei de Inovação e a Lei do Bem, que 

procuram incentivar o investimento em P&D por parte de empresas, tentando alterar esse 

quadro.103 

 Além dos indicadores disponíveis na Internet, o MCT publicou, recentemente, um 

Relatório de Gestão, abrangendo o período de 2003 a 2006 (MCT, 2007).  O documento lista 

todas as ações do MCT ao longo do período, bem como situa o cenário atual da ciência e 

tecnologia do país, no mínimo servindo de base para que futuros governos possam entendê-

las.  O documento não entra em análises aprofundadas das várias ações, por exemplo 

avaliando seu custo versus benefício, ou trazendo outras medidas de performance ou 

comparação com metas.  Quando muito, em alguns momentos, traz breves comentários 

qualitativos. 

 Mas, há algo auspicioso em relação à avaliação e planejamento de políticas públicas 

para a área de ciência e tecnologia.  Foi criada, em 2001, uma organização social chamada 

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), que tem, entre outros, nos seus objetivos, o 

de “promover e realizar atividades de avaliação de estratégias e de impactos econômicos e 

sociais das políticas, programas e projetos científicos e tecnológicos” (CGEE, 2009).  O MCT 

mantém um contrato de gestão com tal organização e, entre outros estudos prospectivos, o 

                                                

103 Além da Lei 11.077/2004, o marco legal na área de pesquisa e desenvolvimento também traz: a Lei 10.973/2004, conhecida como a Lei 

de Inovação, que estimula P&D nas empresas privadas; a chamada Lei do Bem, 11.196/2005, que, entre outras medidas, incentiva a inovação 

nas empresas privadas permitindo redução de 50% do IPI sobre equipamentos importados para P&D, assegura dedução do IR em valor 

equivalente ao dobro do investido pela empresa em P&D e dá benefícios de PIS e Cofins às empresas software com foco em exportação; a 

Lei de Biossegurança, que estimula a pesquisa científica e tecnológica neste campo; a Lei de regulamentação do FNDCT, 8.172/1991, que 

regula a administração do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia (MCT, 2007). 
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órgão realizou, em 2007, um seminário de avaliação das políticas de ciência, tecnologia e 

inovação do país, principalmente contando com a participação de acadêmicos.  O evento 

gerou a produção de um relatório sobre o tema (CGEE, 2008).  Este relatório traz artigos de 

diferentes autores, provocando sobretudo reflexões teóricas, nas quais a própria questão de 

como avaliar é o que é mais amplamente discutido, não se tratando propriamente de uma 

construção de avaliação ainda.  O documento é encerrado com uma espécie de agenda em 

relação a como avaliar a política para a área de ciência e tecnologia, destacando-se “a 

necessidade de institucionalizar a avaliação” (p. 245) e de se investir em recursos humanos 

para tal.  O seguinte trecho dá boa amostra da conclusão do documento: 

“Alguns especialistas e grupos utilizam claramente a nomenclatura da ‘avaliação’, 

mas há outros que, mesmo não adotando este termo, estão fazendo avaliação, ou 

necessitam usar resultados de avaliações para avançar em suas análises de políticas, 

nos estudos prospectivos, no assessment, e outras atividades de gestão.  

 

O desafio tentado algumas vezes mas, em geral, perdido no tempo é integrar essas 

capacidades, fortalecer uma visão ampla, de cooperação e complementaridade, com o 

espírito de debate entre as diferentes visões, de modo a contribuir para uma ação 

política e institucional mais orgânica, objetiva e transparente.  

 

Sem isso, se perpetuará uma situação em que há perda de esforços, recursos e 

competência, prevalecendo o trabalho atomizado, pouco difundido (como foi 

lembrado no debate) e quase nada aproveitado – seja quanto à compreensão do 

passado, do presente, das experiências nacionais e internacionais, seja quanto à 

construção do futuro.” (CGEE, 2008, p. 243) 

  

 Se ainda não há uma rotina de avaliação direta das políticas públicas praticadas no 

âmbito do MCT, nem qualquer indício de relação entre a Sepin e o CGEE, pelo menos a 

existência do órgão e o próprio relatório citado acima mostram que há preocupação em se 
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desenvolver uma cultura de avaliação de políticas por parte do governo, mostram que este é 

um desafio que está inserido na agenda do governo. 

 

 No próximo capítulo, o final desta pesquisa, será apresentado, na sua primeira seção, 

uma conclusão da análise das diferentes etapas da Política Nacional de Informática. 
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Capítulo	  6	  -	  Conclusão	  

 Este capítulo concentra as conclusões da pesquisa.  Na sua primeira seção, baseada na 

análise realizada ao longo do capítulo 5, busca-se, principalmente, reunir as regularidades 

extraídas da análise, caracterizando-se a evolução da política de acordo com a ANT e o 

modelo de análise de políticas públicas desenvolvido na pesquisa.  Na seção seguinte, são 

apresentadas, a partir da política estudada, proposições para outras políticas públicas no país.  

A terceira seção do capítulo é dedicada a uma discussão sobre as limitações da pesquisa e a 

quarta e última está reservada às implicações para a gestão de políticas públicas e para a 

pesquisa futura na área que esta pesquisa espera ter gerado. 

6.1.	  Conclusões	  acerca	  da	  Política	  Nacional	  de	  Informática	  

  O período de análise compreendido nesta pesquisa é longo, tendo seus antecedentes 

ainda na década de 1950 e compreendendo propriamente uma faixa que vai desde 1972, com 

a criação da Capre, até o ano de 2009, abrangendo, portanto, 37 anos.  Foram vários os 

marcos legais, atores envolvidos e governos.  A trajetória se inicia em um período de regime 

militar, passa por grandes alterações e crises na economia e na política internacional, 

acompanha a redemocratização do país, a onda de globalização do final do século XX e uma 

grande evolução justamente na tecnologia que é alvo da política, a informática, atualmente 

mais conhecida como tecnologia da informação (TI) ou tecnologia da informação e 

comunicação (TIC), em virtude da convergência digital entre informática e telecomunicações.  

 Seguindo a metodologia preconizada pela perspectiva da ANT, de seguir os atores e as 

inscrições, esta pesquisa realizou uma análise que trouxe, ao longo da trajetória, o movimento 

das redes de atores em torno da política, retratando tais atores, seus interesses e os veículos 

pelos quais tais interesses trafegaram.  Mais que isso, relacionou tal trajetória a um modelo de 

análise de políticas públicas, desenvolvido no capítulo 3, que aliou a perspectiva da ANT às 

categorias clássicas da análise de políticas públicas. 
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 No trecho inicial desta conclusão, segue-se a abordagem de Law e Caillon (1992)104 

para explicar como as traduções entre a rede local da Política Nacional de Informática e 

outras redes tiveram influência no seu desenrolar.  Esta abordagem é uma maneira alternativa 

de se reconhecer a idéia de conexão de locais de Latour, ao enfatizar a importância da 

mobilização dos atores-rede locais a um projeto e da sua conexão com atores-rede não locais 

que tal projeto se efetive.  Considerando-se como projeto a Política Nacional de Informática, 

o argumento principal é o de que os momentos de maior força na implementação da política 

são associados a um alinhamento entre os atores-rede mais próximos à política com outros 

atores-rede mais externos ou globais.  Neste caso, verificou-se que a Política Nacional de 

Informática se desenrolou como seria esperado pela teoria da ANT, ficando clara a 

necessidade de alinhamento de tal política com redes externas para que ela se torne um fato, 

um projeto imprescindível.  

 Na figura a seguir, estão indicados os vários momentos em que há um diferente grau 

de mobilização e alinhamento entre os atores locais e globais, isto é, situados em outras redes 

externas àquelas mais próximas à política.  Quando há um alto grau de alinhamento da 

política com atores em outras redes e, simultaneamente, um alto grau de mobilização dos 

atores da rede de atores locais, mais próximos à política, ela se torna um processo sólido e 

indispensável.  Entretanto, quando, por razões diversas, o alinhamento com outras redes ou a 

mobilização dos atores locais à política, se reduzem, ela perde força enquanto projeto.  Os 

diferentes momentos definidos na figura estão de acordo com as análises realizadas ao longo 

do Capítulo 5 e mostram que a explicação trazida pela ANT descreve adequadamente a 

trajetória da política.  Na figura, foram usados círculos para descrever o projeto da política 

                                                

104 Esse tipo de explicação vem sendo utilizado por outros autores que seguem a abordagem da ANT, como Stanforth (2006), e foi 

apresentado na seção 3.1.6 desta pesquisa. 
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ligado à reserva de mercado e retângulos curvos para a fase posterior, em que a política 

passou a ser associada a incentivos fiscais e contrapartidas em P&D. 

Figura 15: Mobilização das redes local e global e a força da PNI 

Fonte: Elaboração a partir de dados da  
pesquisa e adaptação de Law e Caillon (1992)  

 
 Os vários momentos assinalados no gráfico são alguns dos momentos já discutidos ao 

longo do Capítulo 5, sintetizados a seguir: 

1. Criação da Capre, em 1972.  A política ainda não tinha muita força local nem 

muita articulação com outras redes de atores, surgindo para que se administrasse 
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melhor os gastos com computação dentro do governo e a partir do interesse da 

Marinha de domínio tecnológico e do BNDE de desenvolver ciência e tecnologia; 

2. Auge da Capre, a partir de 1976.  Com a crise no balanço de pagamentos, a Capre 

deixa de ter um papel secundário e passa a executar a política de reserva de 

mercado, tendo um alinhamento muito maior com as políticas centrais do 

governo.  Nos termos da ANT, a Capre passa a ser um ponto de passagem 

obrigatório, passando a poder implementar uma política nacional para a 

informática.  Através de seminários, lembrados como fundamentais por Ricardo 

Saur e Arthur Pereira Nunes, em suas entrevistas à pesquisa, a Capre também 

promove uma articulação crescente com vários atores externos à política, como a 

academia e empresas da área, além dos próprios órgãos do setor público.  

Também marcam o processo o desenvolvimento do Serpro e da Cobra, à época 

influentes atores-rede e que apoiaram a política. 

3. Surgimento da SEI, em 1979.  A SEI substitui a Capre e a política passa a ser 

vinculada ao Conselho de Segurança Nacional.  Nesse ponto, a Política Nacional 

de Informática passa a ser um projeto imprescindível, estratégico para o governo.  

Entretanto, a política perde um pouco da articulação da fase anterior com redes da 

sociedade, em virtude de os militares terem se apoderado da política e ter havido 

certa rejeição a boa parte do grupo anteriormente mais ligado à Capre.  Além 

disso, apesar dos esforços do governo, faltou dinheiro para realizar todas as 

ambições da política, que não conseguiu atrair investimentos externos na área de 

microeletrônica, por exemplo, objetivo que foi perseguido pelo então  secretário 

Edison Dytz.  Mas, a mobilização de atores-redes locais, dentro do governo, é 

enorme e o poder da SEI é comparado ao de um ministério.105 
                                                

105 Dois entrevistados pela pesquisa, funcionários do governo, utilizaram exatamente esta expressão. 
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4. Aprovação da Lei de Informática, em 1984.  A política de informática recebe 

amplo apoio da sociedade, em uma aliança de nacionalistas da esquerda e da 

direita e dos militares, sendo aprovada praticamente por unanimidade no 

Congresso Nacional.  Tanto a articulação com atores de outras redes quanto a 

mobilização interna se acentuam e a política se torna uma questão nacional, de 

ampla repercussão, consolidando-se como um projeto imprescindível. 

5. Deterioração da política, ao longo do período 1985-1990.  Apesar de a Política 

Nacional de Informática ter ganhado a conotação de um projeto imprescindível, 

perdeu seu suporte durante o governo Sarney.  A política sofreu ataques a partir 

do contencioso com os Estados Unidos, houve problemas de coesão no Conin e, 

com a popularização da microinformática, agravou-se a questão do contrabando e 

a rejeição da sociedade à política foi crescente.  Dentro da própria indústria 

nacional de computadores, também se tornaram mais fortes as divergências, o que 

enfraqueceu a mobilização das redes locais ligadas à Política. 

6. Término da política de reserva de mercado, em 1991.  O governo Collor abre a 

economia do país às importações, encerrando a política de reserva de mercado.  A 

desmobilização das redes de atores locais é grande, com o rápido fechamento de 

várias empresas do setor e a perda do prestígio da burocracia que cuidava da 

política, reduzida a um departamento de uma secretaria de governo. 

7. Início de uma nova era na política: com a Lei 8.248/91, uma nova política, 

baseada em incentivos e contrapartidas em pesquisa e desenvolvimento é 

estabelecida.  A política ressurge para evitar uma migração ou simples término de 

todas as empresas já instaladas no Sul e Sudeste, encontrando-se um mecanismo 

que não feria tratados internacionais de livre comércio, por meio de incentivos à 

pesquisa e desenvolvimento delimitados no tempo. 
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8. Governo Fernando Henrique, a nova face da política se consolida e a lei de 

informática é prorrogada, com a lei 10.176/2001.  Gradativamente, a nova política 

se estabelece, ganhando algum apoio de outros ministérios, fortalecendo seus 

laços com a academia.  Mas os atores da rede local no seu entorno sofrem dentro 

da administração pública, com desmobilização de pessoal e o contingenciamento 

de recursos. 

9. No governo Lula, a área volta a ser considerada estratégica e, especialmente no 

segundo mandato, passa a haver uma maior mobilização de recursos e outros 

atores internos ao governo e até externos.  O presidente da república tem um 

envolvimento pessoal e o governo chega a criar uma estatal para a área, para a 

produção de semicondutores, em 2009.  A política não tem a proeminência de 

outrora, mas tem influência crescente do ponto de vista industrial e científico-

tecnológico, com progressos, muito embora sem alcançar as metas estabelecidas e 

sem o mesmo caráter imprescindível anterior. 

 

 A figura 15 mostra, portanto, como a política de informática surgiu, tornou-se um 

projeto imprescindível, deixou de sê-lo, mudou de face e voltou a se tornar uma questão 

relevante, embora não mais tão imprescindível quanto no seu auge, quando, como bem lembra 

o entrevistado Ivan da Costa Marques, “todo mundo tinha uma opinião sobre a informática, a 

política era assunto em conversa de bar” (Ivan Costa Marques, entrevista à pesquisa em 

fevereiro de 2009).  A figura deixa clara a importância da mobilização dos atores da rede 

local e da sua articulação com atores de redes globais para que a política exista como um 

projeto relevante, mostrando como oscilações em ambos estão associadas ao enfraquecimento 

da Política Nacional de Informática em diferentes momentos do tempo. 



 305 

 A trajetória exibida na figura é um mapa que permite a visualização, de um modo mais 

sintético do que as figuras exibidas ao longo do capítulo 5, das sucessivas traduções e 

conexões e locais que marcaram a evolução da PNI, sendo também uma demonstração de que 

a abordagem da ANT tem poder explicativo acerca do desempenho da política.   

 

 Do ponto de vista das categorias do modelo de gestão de políticas públicas, a análise 

realizada ao longo de cada uma das subseções do Capítulo 5, nas quais cada uma das fases da 

política foi estudada, também pode ser reunida e utilizada como uma fonte para conclusões.  

Para cada uma das categorias do modelo, esta análise longitudinal é realizada a seguir, 

trazendo-se uma composição das tabelas construídas no Capítulo 5. 

 A primeira categoria sob análise é a da Incorporação à Agenda, a qual traz, como um 

produto esperado pelo modelo teórico, a definição do problema da política.  Além disso, o 

modelo desenvolvido no capítulo 3 apresenta a incorporação da política à agenda como um 

processo negociado e provisório, dinâmico, resultante de uma tradução de interesses de certos 

atores-rede que terminam por serem traduzidos em uma definição de problema para a política.  

Esses pontos serão discutidos na tabela 24, a seguir, formada a partir das tabelas geradas no 

capítulo 5, reunindo as informações a respeito da incorporação à agenda nas várias fases da 

PNI. 

Tabela 24: A PNI, suas fases e a etapa da incorporação à agenda 

Fase da Política Características Fontes Primárias 

Capre (1972 a 
1979) 

- Política surge para a melhor gestão do parque de 
computadores do governo e é estendida ao controle de 
importações de computadores e peças a partir das 
dificuldades de balança de pagamentos brasileiras; 
- Interesse da Marinha, de independência tecnológica nas 
fragatas adquiridas, e do BNDE, de desenvolver ciência e 
tecnologia, também formam o quadro de incorporação à 
agenda. 

Entrevistas diversas 
(*). 

SEI/CSN (1980-
84) 

- Política é mantida e reforçada na agenda de políticas, 
associada à defesa da soberania nacional e do nacionalismo; 

Reportagens; 
Entrevista Edison Dytz 
(jul/09). 

SEI/Conin (1985-
89) 

- Política é mantida na agenda para resolver a questão da 
independência tecnológica; 

Reportagens; 
Entrevista Edison Dytz 
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(jul/09); Entrevistas 
diversas. 

Collor (1990-92) - Necessidade da independência tecnológica é substituída 
pela necessidade de se evitar o desmantelamento e o 
deslocamento da indústria instalada no Sul-Sudeste; 

Reportagens; 
Entrevista Roberto 
Pinto Martins (jul/09); 
Entrevistas diversas. 

FHC (1993-2002) - Permanece a necessidade de manter indústrias já 
instaladas na região Sul-Sudeste, evitando seu 
deslocamento para Zona Franca de Manaus; 
- Necessidade da burocracia e da comunidade científica de 
manter recursos de P&D; 

Reportagens; 
Entrevistas diversas. 

Lula (2003-2008) - Necessidade de aprovação da reforma tributária fez Min. 
Fazenda ceder para prorrogação da Zona Franca de Manaus 
e da Lei de Informática; Na política industrial anunciada no 
início do governo, semicondutores e software aparecem 
como estratégicos; 

Reportagens; 
Entrevista Roberto 
Pinto Martins (jul/09);  

Fonte: Elaboração a partir de tabelas do Capítulo 5 

 A incorporação à agenda de políticas públicas da questão da informática ocorreu a 

partir de uma conjunção de fatores e de uma sucessão de fatos quase que acidentais.  Não há 

evidência de que a política tenha sido o resultado de um projeto maior, que dirigisse tal 

incorporação à agenda a partir de problemas coletivos da sociedade.  A maior evidência é a de 

que esta característica se repete, de modo recorrente e, de certo modo, inercial, ao longo da 

trajetória da política.  Em outras palavras, a conclusão da pesquisa é de que interesses 

localizados, cujas traduções foram facilitadas por circunstâncias, é que determinaram a 

incorporação e a permanência da política na agenda de políticas públicas nacionais.  Além 

disso, inscritos em leis, documentos e na própria existência de empresas de informática 

nacionais, esses interesses ganharam certa estabilidade, certa permanência, dando um 

componente inercial à política.  Estas constatações mostram que a abordagem enriquecida 

pela ANT, para a questão, proposta no capítulo 3 (p. 86), é adequada para o seu entendimento.  

A presença de fatos inesperados que catalisam ou facilitam que determinado interesse se 

traduza e seja incorporado à agenda também corrobora o que seria esperado pela literatura. 

Estas constatações são detalhadas a seguir. 

 Em um primeiro momento, o interesse do governo em relação à informática se dá pelo 

interesse do BNDE de desenvolver a ciência no país e da Marinha de obter o domínio 

tecnológico da informática.  O embrião da política surgiu com a articulação de tais interesses, 
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que passam a ser maiores na medida em que o setor público percebe a necessidade de 

racionalizar seus gastos com computadores, uma terceira vertente que resultou na criação da 

Capre.  Foi a existência deste órgão, conjugada com o surgimento de uma crise de balanço de 

pagamentos, aliada a um desejo de retaliação à IBM, o conjunto de fatores que permitiu uma 

janela de oportunidade para que se fizesse uma política, na medida em que a Capre –

inicialmente a contragosto, conforme afirmado por alguns entrevistados pela pesquisa, 

inclusive Ricardo Saur, seu secretário executivo– passou a decidir sobre as importações de 

computadores para o país.  Foi, portanto, uma sucessão de fatos que levou a política a entrar 

na agenda e a entrar com o instrumento de substituição de importações.  O interesse anterior 

da Marinha, do BNDE e do próprio governo em relação à informática criaram uma 

burocracia, a Capre, capaz de resolver o problema do controle das importações e, ao mesmo 

tempo, articular idéias e interesses que foram traduzidos em uma política pública a partir de 

quando as circunstâncias assim o permitiram.   

 No período seguinte, que coincide com o governo Figueiredo, a partir de interesses do 

Ministério das Relações Exteriores e do SNI de se dominar as técnicas da criptografia, a 

informática passou a ser tratada como uma questão de segurança nacional e foi ainda mais 

atrelada à defesa do nacionalismo e da soberania nacional.  No caso, a janela de oportunidade 

criada para a emergência de uma nova política foi a mudança de governo, com a ascensão do 

grupo do SNI.  A política é reincorporada à agenda a partir de um outro ângulo, não mais 

meramente o de resolver o problema do balanço de pagamentos, mas o da defesa da soberania 

nacional.  Em parte, essa visão é decorrente da própria etapa anterior, na qual a questão da 

informática foi mais articulada e discutida e fortaleceu-se a tradução de que informática era 

algo estratégico para o país.  Por outro lado, o interesse do SNI, que acabou tomando conta da 

política, adveio de iniciativas secretas anteriores ligadas à criptografia.   
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 A questão da soberania nacional, menos associada à segurança e mais à independência 

tecnológica foi que continuou prevalecendo na aprovação da primeira Lei de Informática no 

país, em 1984.  Desta feita, a mudança de governo foi vista como uma ameaça e o próprio 

grupo da SEI procurou perpetuar a sua política por meio de uma lei.  Esta preocupação é 

explicada pela teoria proposta no capítulo 3, a partir da qual inscrições seriam uma forma de 

se tornar mais permanente uma política.  Pelos interesses do nacionalismo e da 

independência, o grupo egresso do SNI aproximou-se e conseguiu mobilizar setores da 

esquerda, da academia e da própria indústria, o que permitiu a transformação da política de 

informática em um projeto imprescindível, inscrito em uma lei.  Este é o momento em que 

mais se pode afirmar que a política emergiu a partir de uma percepção coletiva a respeito da 

importância da informática e não de interesses mais circunstanciais.  Entretanto, a definição 

do que seria o problema a ser resolvido pela política continuou, como na etapa anterior, muito 

ampla e ideológica, o que não favoreceria a sua posterior elaboração. 

 No governo Collor, após a deterioração e o esgotamento da política anterior, emerge 

uma nova política, desta vez para resolver um problema gerado pela própria história da 

política: o de evitar que as empresas de informática instaladas no sul-sudeste migrassem em 

massa para a região da Zona Franca de Manaus ou fechassem as portas.  A evidência colhida 

pela pesquisa na imprensa e em entrevistas corroborou a tese de que a existência de empresas 

geradas nos períodos anteriores pela política, com a simultânea presença –garantida pelas 

disposições transitórias da Constituição Federal de 1988– da Zona Franca de Manaus, por 

razões regionais, foi o que motivou a permanência de uma política de informática na agenda.  

Não foi uma articulação de um projeto nacional, ou mesmo um sentimento coletivo de um 

problema a ser resolvido, mas tais interesses mais localizados que prevaleceram, ainda que se 

aproveitando de inscrições históricas relacionadas ao caráter estratégico da informática. 
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 Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, repete-se a situação anterior.  Como 

os incentivos da lei de 1991 seriam extintos e permaneceria em vigor a Zona Franca de 

Manaus, mais uma vez há uma mobilização do empresariado e dos estados afetados, 

especialmente São Paulo, para evitar o término da política e a conseqüente migração das 

empresas.  Também foi fortalecida, dentro da burocracia do governo, a questão da ciência e 

da tecnologia, da pesquisa e do desenvolvimento, mas o interesse das indústrias estabelecidas 

e dos governos e bancadas dos estados aparecem com mais força na discussão no Congresso 

Nacional para a prorrogação da política, o que foi identificado pela pesquisa, tanto a partir de 

entrevista com a secretária de informática Vanda Scartezine, quanto pela leitura da imprensa 

da época.  Embora a questão da informática tenha permanecido ligada a um discurso de que é 

estratégica, continuou não havendo um projeto maior para a política ou uma definição clara 

dos problemas que a PNI deveria resolver. 

  No governo Lula, a questão da informática reaparece como algo estratégico na 

política industrial discutida no primeiro mandato.  Entretanto, a prorrogação da política foi 

conseguida pelas empresas interessadas a partir das negociações em torno da reforma 

tributária pretendida pelo governo, que cedeu tanto à Zona Franca de Manaus quanto ao setor 

de informática, prorrogando as duas políticas de incentivos ficais.  Desta forma, novamente a 

política manteve-se na agenda –até 2019, nos termos da Lei de 2004– traduzindo os interesses 

do empresariado de informática, apoiados pela burocracia do MCT e aproveitando uma 

oportunidade, que foi a discussão da reforma tributária, a qual também foi aproveitada pela 

Zona Franca de Manaus para garantir sua renovação.   

 A segunda categoria sob análise é a da Elaboração da política, a qual traz, como 

produtos esperados pelo modelo de análise proposto no capítulo 3, a definição do Programa 

Político Administrativo (PPA) e a definição do Arranjo Político Administrativo (APA).  Pelo 

modelo do capítulo 3, o PPA é uma inscrição dos interesses que prevalecem durante a etapa 
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de elaboração da política pública, podendo trazer medidas de natureza regulatória, de 

intervenção direta, incentivo ou persuasão, que podem ser mais ou menos detalhada.  O APA, 

também resultante da tradução, é onde são estabelecidos os papéis dos diferentes atores, 

embora geralmente seja mais precário do que o PPA, por envolver diretamente nomeações de 

pessoas e possibilitar mudanças mais rápidas.  Tanto o PPA quanto o APA fortalecem as 

traduções da etapa de elaboração e passam a mediar as relações entre os atores e, ainda de 

acordo com o modelo, suas definições são influenciadas pela maior ou menor clareza com que 

é definido o problema da política, na etapa anterior, e influenciam na execução e na avaliação 

posteriores da política, dependendo especialmente de quão preciso e concreto seja o  

estabelecido no PPA.  Esses pontos, à luz da evolução da Política Nacional de Informática, 

serão discutidos a partir da tabela 25, a seguir, formada pelas tabelas geradas no Capítulo 5, 

reunindo as informações a respeito da Elaboração da política colhidas pela pesquisa. 

Tabela 25: A PNI, suas fases e a etapa da Elaboração da política 

Fase da Política Características Fontes Primárias 

 Capre (1972 a 
1979) 

- Capre é criada pelo Decreto 70.370, de 05/04/1972; 
- Em 09/02/1976 tem seus poderes ampliados para o 
controle de importações e para realizar uma política de 
informática, pelo Decreto 77.118. 
 
- Arranjo Político Administrativo: A Capre é subordinada à 
Secretaria de Planejamento da Presidência da República, 
tendo amplo contato com a comunidade científica e com a 
indústria nacional.  A Digibrás e a Cobra são criadas 
objetivando a fabricação de computadores.  A Marinha 
também tem importante papel no arranjo, assim como o 
Serpro e o BNDES, fornecendo apoio financeiro e político. 
 

Legislação; Boletins da 
Capre (**); Entrevistas 
com Ricardo Saur 
(jul/09), Arthur Pereira 
Nunes (mai/09), Mario 
Dias Ripper (mai/09), 
Ivan Costa Marques 
(fev/09). 

SEI/CSN (1980-
84) 

- SEI é criada pelo Decreto 84.067, de 08/10/1979; 
- Ainda em outubro de 1979, são publicadas Diretrizes para 
a Política Nacional de Informática, em documento bastante 
vago.  Em junho de 1982, é publicado novo esboço, 
denominado de Bases para uma Política Nacional de 
Informática.  Em 1983, a formulação da política ainda é 
considerada “nos seus primeiros contornos” pela própria 
SEI, que publica dois novos documentos, Objetivos para a 
Política Nacional de Informática e Diretrizes para a Política 
Nacional de Informática, ainda sem que se estabeleçam 
metas, prazos ou orçamentos para a realização das idéias 
apresentadas. 
 
- Arranjo Político Administrativo: Conselho de Segurança 

Legislação; Boletins da 
SEI (*); Reportagens; 
Entrevista com Edison 
Dytz (jul/09); 
Entrevista com Ivan 
Marques (fev/09); 
Entrevista com Ricardo 
Saur (jul/09); 
Entrevista com Vera 
Dantas (jul/09). 
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Nacional assume a gestão da política, com a SEI como seu 
braço executor.  Embora a SEI tenha mantido contato com a 
comunidade científica, pelo menos com os grupos mais 
envolvidos com a etapa anterior,  houve um distanciamento.   
 

SEI/Conin (1985-
89) 

- Lei 7.232/1984 é o marco principal do período; 
- É produzido o I Planin (Plano Nacional de Informática), 
bastante vago em detalhes, rico em intenções. 
 
- Arranjo Político Administrativo: MCT assume a gestão da 
política, com Conin e SEI, tendo dificuldades crescentes na 
gestão e fiscalização da reserva de mercado, a partir da 
microinformática; 
 

Legislação; 
Reportagens; 
Entrevista com Edison 
Dytz (jul/09). 

Collor (1990-92) - Ainda na vigência da Lei 7.232/1984, é produzido o II 
Planin (Plano Nacional de Informática), contendo detalhada 
formulação de políticas para o setor, mas que jamais foi 
seguido. 
- Criação de incentivos fiscais e contrapartidas em P&D 
com a Lei 8.248/1991, extinguindo-se mecanismo da 
reserva de mercado, da Lei 7.232/1984; 
 
- Arranjo Político Administrativo: SCT assume a gestão da 
política, com Depin passando a coordenar mecanismos de 
incentivos; Conin continua existindo mas sem atuação; 

Legislação; Entrevista 
com Célia Joselli 
(jul/09); Entrevista 
com Roberto Pinto 
Martins (jul/09); 
Entrevista com Arthur 
Pereira Nunes 
(mai/09); Entrevista 
com Vera Dantas 
(jul/09). 

FHC (1993-2002) - Renovação dos incentivos com a Lei 10.176/2001; 
- Iniciativa do Livro Verde promove articulação e 
planejamento de uma política; 
- Arranjo Político Administrativo: MCT e MDIC 
impulsionando, MFAZ atuando com baixa prioridade ou 
atrapalhando; 
- Comunidade científica e indústrias do setor envolvidas no 
âmbito do CATI; 

Legislação; 
Reportagens; 
Entrevista Vanda 
Scartezini (mar/09); 
Entrevista Roberto 
Pinto Martins (jul/09); 
Entrevista Tadao 
Takahashi (jul/09). 

Lula (2003-2008) - Renovação dos incentivos com a Lei 11.077/2004, a qual 
teve complicada regulamentação devido a disputa com o 
Min. Fazenda; 
- Arranjo Político Administrativo: MCT e MDIC 
impulsionando, MFAZ atuando com baixa prioridade ou 
atrapalhando; 
- Comunidade científica e indústrias do setor envolvidas, 
tanto no âmbito do CATI, quanto pressionando pela 
permanência da Sepin; 
- Brasscom, conduzida por Ricardo Saur, influi em favor da 
criação de vários incentivos fiscais para a exportação de 
software. 

Legislação; 
Reportagens; 
Entrevistas diversas 
(*). 

Fonte: Elaboração a partir de tabelas do Capítulo 5 

 Analisando-se a elaboração da PNI ao longo dos vários momentos, observa-se um 

paradoxo: justamente nos momentos em que ela foi elaborada de um modo mais detalhado e 

preciso, como nos casos do II Planin e do Livro Verde, ocorreram rupturas que tornaram tais 

planos irrelevantes.  Essas rupturas ocorreram tanto por perda de apoio externo ao projeto 

anterior, quanto por questões de falta de coesão interna e dificuldades de articulação dentro do 

próprio núcleo da política.  Na maior parte do tempo, a evidência maior é de que a política foi 
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elaborada com baixo nível de detalhamento, sem que houvesse metas e orçamento claros, por 

exemplo, sendo o PPA, nos vários momentos, pouco detalhado.  Além disso, as medidas de 

natureza regulatória e de incentivos são as dominantes nos vários PPAs, ao longo de todo o 

tempo, o que tornou a execução da política marcada pela necessidade de gestão cartorial de 

uma série de regras e procedimentos –autorizações para importação e fabricação, pleitos de 

empresas para receber os incentivos, fiscalização de contrapartidas, entre outras.  Este tipo de 

gestão, especialmente a partir dos tempos da SEI, foi marcado por complicações, gerando 

situações de impunidade e atraso que prejudicaram e, em alguma medida, ainda prejudicam a 

imagem da política. 

 Em relação ao Arranjo Político Administrativo, desde os tempos da Capre, que tinha 

um conselho com representantes de vários ministérios, devido à sua natureza de organizadora 

do uso de computadores no setor público, a política é marcada pelo envolvimento de uma 

pluralidade de atores.  Em acordo com o previsto pelo modelo do capítulo 3, a 

heterogeneidade de atores e o seu número elevado dificultaram a gestão da política ao longo 

do tempo, tanto havendo dificuldades de regulamentação das normas, enfraquecendo as 

traduções do PPA, quanto havendo obstáculos à articulação dentro do governo para a 

execução de programas mais amplos, como os emanados do Livro Verde.  Mesmo durante o 

regime militar e na época em que a política estava muito próxima do grupo de poder da 

presidência da república, esta articulação era problemática, como se viu na discussão ao longo 

do capítulo 5.  No período mais recente, em que se implementou a política de incentivos 

fiscais e contrapartida, na medida em que a política se manteve na agenda de um modo  

similar, ao longo dos anos, observa-se uma gradual melhoria na articulação da política dentro 

do próprio governo e com a sociedade, embora, no governo, ainda haja oposição do 

Ministério da Fazenda e carência de recursos.   
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 Tanto para o PPA quanto para o APA, estas conclusões, derivadas da Tabela 25, são 

explicitadas em mais detalhes a seguir. 

 Na sua fase inicial, foi depois de a Capre ganhar, no início de 1976, o poder de fazer 

uma Política Nacional de Informática, começou a ser elaborado o delineamento de uma 

política, movimento relatado por alguns dos entrevistados e que pode ser acompanhado na 

leitura da revista Dados e Idéias, na qual as idéias em torno de uma política de informática 

para o Brasil foram expostas por integrantes da própria Capre a partir do final de 1975.  Mas 

não há evidência de que tenha havido uma formulação detalhada de uma política e a própria 

licitação para a abertura de fábricas brasileiras de minicomputadores, para concorrer com a 

Cobra, pode ser vista como uma reação a movimentos da IBM.  Apesar disso tudo, a Capre 

organizou um APA bastante sólido, organizando seminários e articulando-se muito bem com 

a sociedade –academia, indústria e setor público.  Como a política ainda estava restrita ao 

segmento dos minicomputadores, não se notam com tanta força as dificuldades de articulação 

dentro do governo.  Neste período inicial, vale notar a existência de medidas de intervenção 

direta, por parte do governo, relacionadas principalmente com a criação da Cobra, uma joint-

venture com capital estatal cujo surgimento e a própria continuidade, por falta de fundos para 

manter seus déficits, foi problemático.   

 Na etapa seguinte, há um desejo e uma capacidade maior de formulação de um 

programa político-administrativo (PPA) por parte da SEI, entretanto, a evidência colhida em 

entrevistas, na imprensa e nos próprios Boletins Informativos da SEI, também foi de que o 

governo não conseguiu realizar tal feito.  Há evidência de que houve estudos de questões 

específicas em comissões dentro da SEI –como também houve na etapa anterior, de um modo 

menos formalizado–, mas não se conseguiu chegar à formulação de uma política mais 

integrada e aprofundada.  Como já discutido no Capítulo 5, em 1983, no seu quarto ano de 

existência, a SEI ainda considerava que sua formulação de política estava em seus primeiros 
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contornos.  O arranjo político-administrativo também não era precisamente definido, mas era 

mais autoritário que o da etapa anterior, muito embora a SEI tenha conseguido preservar 

alguma articulação com a academia.  Nesse ponto, ficou claro na pesquisa que houve uma 

ruptura com a maior parte do grupo anterior, da Capre, com afastamento da SEI de pessoas 

chave como Ricardo Saur e Ivan da Costa Marques, o que significou distanciamento tanto em 

relação a parte da indústria quanto da academia. 

 A partir da aprovação da primeira lei de informática, de 1984, observando-se a 

situação por uma perspectiva mais legalista, pode-se afirmar que a lei representa um programa 

político-administrativo para a implementação de uma política muito mais concreto do que os 

que houve nas etapas anteriores.  Além disso, a lei estabeleceu que a política deveria ser 

planejada em detalhes, obrigatoriamente, com a criação de planos nacionais de informática a 

serem aprovados no Congresso.  Com isso, são desenvolvidos o I Planin e, mais tarde, o II 

Planin, que foram programas político-administrativos que detalharam a política, já analisados 

no Capítulo 5.  Ambos foram planos muito ambiciosos e abrangentes, sendo que o segundo é 

um documento rico em detalhes, metas e até orçamento, elementos carentes no primeiro.  A 

própria lei definia um arranjo político-administrativo pluralista, com a criação do Conin, no 

qual tinham assento vários representantes do poder executivo e da sociedade.  Assim, tem-se 

uma política amplamente legitimada pelo Congresso Nacional e com um programa político-

administrativo estabelecido pela lei, mas cujo plano de ação mais detalhado, o II Planin, 

nunca foi executado. 

 No governo Collor, houve uma ruptura com o II Planin e uma nova lei foi elaborada, 

sem que houvesse novo Planin e deixando de ter, a política, um programa político-

administrativo que fosse além da própria lei que a renovou, atendendo aos interesses da 

indústria instalada e dos governos estaduais onde elas se localizavam, especialmente o de São 

Paulo.  Este é um dos momentos em que a política foi mais enfraquecida, tendo sido muito 
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desestabilizado o arranjo político-administrativo.  Por outro lado, é quando se estabelece uma 

nova etapa na política, na qual incentivos fiscais passariam a ser trocados por contrapartidas 

em investimentos em pesquisa e desenvolvimento.  

 Durante a fase seguinte, que acompanha o governo Fernando Henrique Cardoso, não 

há evidência de o governo ter conseguido construir um programa político-administrativo mais 

detalhado para a Política Nacional de Informática, muito embora o governo tenha articulado 

discussões acerca de política industrial e de política de ciência e tecnologia.  Houve, dentro do 

programa Sociedade da Informação, realizado no âmbito do MCT, o desenvolvimento do 

chamado Livro Verde para a Sociedade da Informação, que pode ser visto como um grande 

programa político-administrativo, propondo uma série de ações e metas para a execução de 

uma Política Nacional de Informática.  Tal programa, assim como o II Planin, foi 

abandonado, desta feita dentro do próprio governo em que fora formulado, após uma troca de 

ministros.  A pesquisa detectou conflitos internos e dificuldades de articulação dentro do 

governo como causas da não continuidade do projeto do Livro Verde.  A própria lei de 

informática, renovada, e sua regulamentação, são, portanto, o mais próximo de um programa 

político-administrativo para a política daquela época.  O arranjo político-administrativo 

ganhou novamente aproximação de setores externos ao governo com a criação do Cati, para 

gerir as verbas oriundas de contrapartidas das empresas beneficiadas pela lei de informática. 

 No governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva, a política se renova por meio das 

negociações em torno da reforma tributária e um programa político-administrativo de 

continuidade é o que emana da legislação.  No plano do arranjo político-administrativo, não 

há muita alteração em relação à etapa anterior, embora haja evidência de que a presidência da 

república esteve mais próxima da política, com o presidente especialmente inclinado a apoiar 

a produção de semicondutores no país.  Com o passar do tempo e da estabilidade da política, 

verifica-se um certo amadurecimento no arranjo político-administrativo, consolidando-se o 



 316 

MCT e a Sepin, a aproximação da política com a academia e também sua articulação dentro 

do governo, com uma melhor relação com outros ministérios.  Continua não havendo, 

entretanto, um maior planejamento da Política Nacional de Informática, muito embora, como 

se verá na discussão a seguir, tenha havido uma melhor definição de planos de ação. 

 Como analisado anteriormente, portanto, a elaboração da Política Nacional de 

Informática, ao longo de toda a sua existência, é mais caracterizada pela ausência de um 

planejamento mais amplo e integrado do que pelo contrário, embora tenha havido tentativas 

nesse sentido, todas, de uma forma ou de outra, abandonadas na implementação.  Do ponto de 

vista do arranjo político-administrativo, a PNI alterou momentos de maior ou menor 

articulação com a sociedade, mas se pode dizer que tal articulação sempre existiu, mesmo no 

seu momento mais autoritário.  São marcantes, entretanto, em todos os períodos, as 

dificuldades de articulação da política dentro do próprio governo e, em especial, os conflitos 

com o Ministério da Fazenda nas fases mais recentes da política, em que os instrumentos de 

incentivo fiscal passaram a ser de caráter central.  No período mais recente, entretanto, tem 

havido demonstração de uma melhor articulação da política dentro do governo. 

 Ainda a partir das análises realizadas acerca da etapa de elaboração da política 

pública, uma constatação relevante pode ser feita a partir das carências de recursos humanos 

que caracterizou a política em quase todo o seu período recente.  O processo político atual é 

tal que foram estabelecidos marcos legais, as chamadas leis de informática e suas respectivas 

regulamentações, sem que houvesse adequado dimensionamento dos recursos humanos 

necessários para a sua gestão.  Em outras palavras, há um distanciamento entre a elaboração 

do Programa Político-Administrativo (PPA) e a elaboração do Arranjo Político-

Administrativo (APA) necessário para a sua adequada gestão, o que gera vícios de origem 

para a execução da política. 
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 A partir da tabela 26, a seguir, discute-se a etapa da execução da política ao longo do 

tempo.  Em um primeiro momento, em sintonia com a época, o grande instrumento da política 

foi o controle das importações ou, noutras palavras, o controle do acesso ao mercado interno 

brasileiro.  Em um segundo momento, o grande instrumento passou a ser a administração de 

incentivos fiscais.  Como esperado pela teoria discutida no Capítulo 3, a ausência de um 

problema de política bem definido e de um programa político-administrativo mais claramente 

formulado levaram, na maior parte do tempo, a uma política com implementação limitada, 

distante de atingir os objetivos mais amplos aos quais, nos diferentes momentos, o governo 

parecia estar associado.  Também é uma característica praticamente de todo o período, com a 

possível exceção do período mais recente, a ausência de planos de ação sendo elaborados e 

seguidos durante a etapa de execução. 

Tabela 26: A PNI, suas fases e a etapa da execução 

Fase da Política Características Fontes Primárias 

Capre (1972 a 
1979) 

- Principais instrumentos da política são a reserva de 
mercado e a intervenção direta com a criação da Cobra 
Computadores; 
- Os atos de implementação da política são, inicialmente, 
autorizações e direcionamentos para órgãos públicos 
implementarem seus parques computacionais; 
- A partir de 1976, passam a ser, majoritariamente, 
concessões de licença para importação para empresas 
diversas; 
- Um importante ato foi a licitação para a autorização da 
instalação de fábricas de minicomputadores privadas para 
atuarem em concorrência com a Cobra; 

Boletins da Capre (*); 
Entrevistas com 
Ricardo Saur (jul/09), 
Arthur Pereira Nunes 
(mai/09), Mario Dias 
Ripper (mai/09), Ivan 
Costa Marques 
(fev/09). 

SEI/CSN (1980-
84) 

- No início da gestão, ao longo de 1980, são formadas 
comissões especiais para discutir a política nos âmbitos da 
microeletrônica, software e serviço, teleinformática, 
controle de processos e plano diretor de informática.  
 
- Principal instrumento da política é o da reserva de 
mercado e há queixa de falta de recursos para outros 
projetos que se desejava implementar; 
- Os atos de implementação da política são 
majoritariamente concessões de licença para importação e 
deliberações ligadas ao parque computacional de órgãos 
públicos; 

Boletins da SEI (*); 
Entrevista dom Edison 
Dytz (jul/09). 

SEI/Conin (1985-
89) 

- Principal instrumento continua sendo o da reserva de 
mercado; 
- SEI realiza trabalho de regulamentação da indústria, 
autorizando projetos de importação e fabricação no país; 

Legislação; Entrevista 
com Roberto Pinto 
Martins (jul/09). 
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Collor (1990-92) - Depin começa a coordenar mecanismos de incentivos 
fiscais; 

Legislação; Entrevista 
com Ailton Carvalho 
Freitas (jul/09). 

FHC (1993-2002) - Sepin e MDIC realizam trabalho cartorial de concessão e 
fiscalização de pleitos de PPB, tendo problemas de gestão 
diversos ligados à falta de pessoal, levando a substancial 
demora das análises; 
- Criado o CATI para gerir contrapartidas de P&D, 
envolvendo comunidade científica e empresarial, com 
processos claros e transparentes da escolha de projetos 
beneficiados; 
- MCT incentiva programas RNP, Softex, Sociedade da 
Informação, ProTeM-CC e Nacional de Microeletrônica.  
RNP é o caso mais bem sucedido. 

Legislação; Entrevista 
com Ailton Carvalho 
Freitas (jul/09); 
Entrevista com Wilson 
B. Coury (fev/09); 
Entrevista com Tadao 
Takahashi (jul/09); 
Entrevista com 
Adalberto Afonso 
Barbosa (jul/09); 
Entrevista com 
Henrique Miguel 
(jul/09). 

Lula (2003-2008) - É criado um plano de ação formal e público, o Plano de 
Ação C, T&I 2007/2010 
- Sepin tem especial dificuldade de coordenar suas ações 
nos primeiros anos de governo; 
- Sepin tem continuada falta de recursos e lida com 
considerável atraso com processos; 

Entrevista com 
Henrique Miguel 
(jul/09); entrevista com 
Vanda Scartezini 
(mar/09); entrevista 
com Adalberto Afonso 
Barbosa (jul/09). 

Fonte: Elaboração a partir de tabelas do Capítulo 5 

  

 No seu período inicial, a política começa ligada à gestão dos recursos computacionais 

do governo e ao desejo de se fabricar um computador brasileiro.  Não há o estabelecimento de 

um plano de ação claro, embora houvesse estudos dentro da Capre que nortearam alguns de 

seus atos.  Destacam-se, neste período, os atos ligados à organização e aquisições de recursos 

computacionais por parte de órgãos públicos e a criação da Cobra, empreitada que foi 

complicada.  A partir de 1976, os atos administrativos passaram a ser, principalmente, ligados 

às autorizações de importação de peças e equipamentos por parte do setor privado, o que 

aumentou o caráter cartorial da Capre.  

 Na etapa seguinte, na qual a SEI esteve sob o comando do grupo egresso do SNI, logo 

de início foram formadas comissões para discussão nas várias frentes de uma política pública 

de informática, o que permite dizer que algum nível de plano de ação foi formulado.  

Entretanto, apesar disso, a maior evidência é de que faltaram recursos e que tais planos não 

foram muito adiante.  Os atos administrativos da época continuaram sendo principalmente de 
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natureza cartorial, com autorizações e reorganizações para o setor público e autorizações de 

importação para o setor privado. 

 Durante a etapa que se seguiu, em meio ao caos econômico, também não há muita 

alteração.  Vários mecanismos previstos na lei de informática de 1984 não foram 

implementados, ficando os atos da política concentrados nas autorizações de importação e as 

autorizações ligadas ao setor público. 

 No governo Collor, com o término da reserva e a renovação da política, os principais 

atos administrativos passaram a ser ligados à concessão de incentivos fiscais às empresas 

interessadas, mantendo-se, ainda, um caráter cartorial na gestão da política. 

 No período seguinte, o caráter cartorial dos atos administrativos é novamente 

exacerbado, com a criação do Processo Produtivo Básico e a necessidade de se verificar o 

pleito das empresas pretendentes aos benefícios da lei.  Dificuldades com falta de pessoal se 

agravam, o que faz com que tais análises e a concessão de benefícios se dêem com grande 

demora, problemas que perdurariam durante o governo seguinte.  Atos ligados ao 

estabelecimento dos programas prioritários também marcam o período, durante o qual a 

própria Internet acadêmica foi criada.  Em escala variável, esses programas prioritários 

mereceram a criação de planos de ação que norteou sua implementação. 

 Em relação ao período a partir do primeiro mandato do presidente Luis Inácio Lula da 

Silva, como citado acima, há uma continuidade na natureza dos atos administrativos, que se 

concentram em análises de pleitos de PPB e sua fiscalização, tendo havido agravamento dos 

problemas de atraso no início do governo.  Por outro lado, em relação à formulação de planos 

de ação, houve a criação de um plano de ação integrado para toda a política de ciência e 

tecnologia do governo, o que, pela primeira vez em muito tempo, levou à elaboração de um 

plano de ação um pouco mais detalhado para a Política Nacional de Informática e que está 

sendo perseguido por seus gestores. 
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 De maneira geral, portanto, a Política Nacional de Informática foi marcada por atos 

administrativos de natureza cartorial, pelos quais o governo regulamentou o uso de 

computadores no setor público, a fabricação de computadores no país, as importações e, mais 

recentemente, a concessão de benefícios fiscais e a fiscalização das suas respectivas 

contrapartidas em pesquisa e desenvolvimento.  Este lado da política, associado à aplicação 

da legislação, nos períodos mais recentes, foi realizado com dificuldade de recursos humanos, 

o que levou os processos a serem analisados com atraso.  Na maior parte do tempo, as ações 

do governo não podem ser associadas a planos de ação claros e houve limitação de recursos 

para outras ações que fossem além das tarefas regulatórias, quadro que começou a se alterar a 

partir do governo Fernando Henrique Cardoso, quando recursos gerados pelas contrapartidas 

de incentivos fiscais, gerados pela própria lei de informática, começaram a ser direcionados 

para programas prioritários. 

 A Tabela 27, a seguir, traz uma síntese da Política Nacional de Informática em relação 

à etapa de Avaliação de uma política pública.  Pela teoria, como discutido no Capítulo 3, esta 

etapa está ligada a uma apreciação dos resultados da política e à decisão acerca da sua 

continuidade, sendo preconizada sua realização periódica visando o aprimoramento da 

política. 

Tabela 27: A PNI, suas fases e a etapa da avaliação 

Fase da Política Características Fontes Primárias 

Capre (1972 a 
1979) 

- Não há divulgação formal de resultados da política e uma 
rotina sistemática de avaliação, apenas há a divulgação, nos 
Boletins da SEI, da evolução do parque instalado; 
- A Capre participa e promove intensos diálogos com a 
comunidade científica e de órgãos públicos, ocasiões em que 
a política era debatida e avaliada; 

Boletins da Capre (*); 
Entrevistas com 
Ricardo Saur (jul/09) e 
Arthur Pereira Nunes 
(mai/09). 

SEI/CSN (1980-
84) 

- Não há divulgação formal de resultados da política e uma 
rotina sistemática de avaliação, apenas há a divulgação, nos 
Boletins da SEI, da evolução do parque instalado; 
- A SEI participa de seminários da Sucesu; 

Boletins da SEI (*); 
Entrevista com Edison 
Dytz (jul/09). 

SEI/Conin (1985-
89) 

- Não há divulgação formal de resultados da política e uma 
rotina sistemática de avaliação, no I Planin há breve 
avaliação; 

Entrevista com Célia 
Joselli (jul/09); 
entrevista com Roberto 
Pinto Martins (jul/09). 
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Collor (1990-92) - Não há divulgação formal de resultados da política e uma 
rotina sistemática de avaliação; 

Entrevista com Célia 
Joselli (jul/09); 
entrevista com Roberto 
Pinto Martins (jul/09). 

FHC (1993-2002) - MCT publica avaliação formal a partir de estudo 
encomendado à Fundação Dom Cabral, em documento com 
muita retórica favorável à renovação da lei, ocorrida em 
2001, apontando problemas na falta de uma gestão mais ativa 
por parte do MCT. 

MCT (2009); 
Entrevista com Roberto 
Pinto Martins (jul/09); 
Entrevista com Célia 
Joselli (jul/09). 

Lula (2003-2008) - Sepin organiza seminário periódico de avaliação, mas 
publicação dos resultados é muito precária; 

Entrevista com Célia 
Joselli (jul/09); 
Entrevista com 
Adalberto Afonso 
Barbosa (jul/09); Site 
do MCT. 

Fonte: Elaboração a partir de tabelas do Capítulo 5 

 

 Como se observa na Tabela 27, durante toda a sua existência, a PNI não teve uma 

prática consistente de avaliação.  A freqüente ausência de avaliação está em linha com o que a 

teoria, discutida no capítulo 3, preveria para uma política que não possui um programa 

político-administrativo (PPA) mais detalhado: na ausência de planos com metas e indicadores, 

a avaliação se torna tarefa quase impossível e imprecisa.  É interessante notar, por outro lado, 

que a política, embora com transformações, teve uma trajetória de continuidade, a qual, como 

discutido anteriormente, não está propriamente associada a uma avaliação positiva dos seus 

resultados, mas, sim, a interesses que atores-rede conseguiram manter traduzidos e inscritos 

na política.  Em relação à avaliação, assim como há um movimento em direção a se elaborar 

melhor um plano de ação, também há o movimento correspondente em relação à avaliação da 

política, conforme registra a tabela em relação à fase da PNI associada ao governo Lula.  Esta 

característica da PNI, de não ter tido cultura de avaliação até recentemente e de agora estar 

ganhando tal cultura, especialmente com o recente desenvolvimento do Centro de Gestão e 

Estudos Estratégicos (CGEE), está de acordo com a trajetória geral das políticas públicas 

brasileiras, conforme apresentado no capítulo 3. 

 Ainda sobre avaliação, vale ser feita uma análise comparativa com o que foi 

encontrado e as razões apontadas na Tabela 7 (apresentada no capítulo 3), dentro do jogo de 
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tradução política, para que se pratique avaliações.  Em primeiro lugar, é nítido que a razão de 

se fazer avaliações para “criar vantagem em relação à informação” e “fortalecer uma posição 

estratégica” é algo que vem sendo utilizado pela Brasscom, como ficou evidenciado nos seus 

documentos de análise do mercado internacional de serviços de software.  Essas mesmas 

razões também são as que motivaram uma das primeiras avaliações formais da política, 

realizada em 1997, visando fortalecer a posição do MCT em favor da renovação da legislação 

de incentivo à informática.  Somente as avaliações mais recentes, realizadas no âmbito do 

Cati, podem ser mais associadas a uma melhoria gerencial, mas, mesmo assim, o que 

sobressai da sua leitura é o caráter de reforçar a relevância da política e não propriamente uma 

crítica mais imparcial.  Não há, na pesquisa, evidência de terem sido feitas avaliações para 

formar e manter coalizões em comissões de estudo.  Para procrastinação da política, 

entretanto, há evidência de que o Ministério da Fazenda pode ter se utilizado de avaliações 

com caráter de auditoria com este fim, privilegiando o seu interesse de manter a arrecadação. 

  

 Além das conclusões apresentadas acima, merece destaque o fato de que a pesquisa 

também apresentou, no Quadro 2, uma análise acerca do papel e da estratégia da IBM durante 

a reserva de mercado.  A análise mostrou como a empresa, em princípio o alvo número um da 

política, conseguiu se adaptar ao cenário, aproveitando a situação em seu favor e conseguindo 

se livrar do obrigatoriedade de submeter os projetos de seus clientes à SEI.  A questão, que 

emergiu durante a pesquisa e trouxe uma análise da estratégia da empresa que não foi 

encontrada na literatura, mostrou como a empresa, multinacional que utilizava, 

intencionalmente, executivos locais, conseguiu negociar e, mobilizando recursos financeiros e 

políticos, traduziu seus interesses no contexto brasileiro. 

 Outra análise relevante da pesquisa foi acerca do Programa Nacional de 

Microeletrônica, que vem sendo desenvolvido desde o governo do presidente Fernando 
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Henrique Cardoso e se acentuou no atual governo.  O programa visa a fabricação de 

semicondutores no país e, no mínimo, sua análise na pesquisa deve estimular futuras 

investigações, pois grandes questões foram levantadas.  Duas delas, das mais relevantes: a 

primeira, a de que, por via deste programa, há, na PNI atual, o ressurgimento de um discurso 

associado à independência e à soberania, desta feita não mais associada à defesa da segurança 

nacional, mas dos interesses comerciais do país.  Como discutido no Quadro 4, entende-se 

que, no futuro breve, com o uso das etiquetas inteligentes, poderão ser implementados 

controles sanitários para a exportações de carne do país e que, se o país não dominar tal 

tecnologia, ficará sujeito a manipulações e falsificações tecnológicas.  Outra questão relevante 

e, certamente, associada a esta anterior, é o fato de o governo ter voltado a tomar medidas de 

intervenção direta na economia, criando uma estatal para a produção de microcomponentes no 

país, após as frustradas tentativas –que permanecem em curso, diga-se– de atrair investidores 

para fazê-lo.  Na PNI, nada de parecido havia ocorrido desde a criação da Cobra, ainda na 

década de 1970.  O retorno deste tipo de prática, ocorrido no final de 2008, certamente está 

associado e pode determinar um novo momento, não apenas da PNI, mas das políticas 

públicas nacionais em geral. 

 A pesquisa também trouxe, em seu Quadro 5, uma análise acerca dos esforços mais 

recentes governo e da própria indústria nacional para a exportação de software e serviços 

relacionados.  Nesta análise, pôde-se constatar que o governo está agindo de forma bastante 

sintonizada com a Brasscom, coalizão criada por empresas do setor para atuar politicamente e 

promover a marca do software brasileiro no exterior.  Ao mostrar as relações da Brasscom 

com o governo, fica reforçada a percepção, destacada anteriormente, de que a PNI atende 

mais a interesses localizados do que a um projeto para o país.  Além disso, também ratifica-se 

que o modelo da ANT, que enfatiza a importância das traduções e inscrições, é útil para a 

interpretação dos acontecimentos em políticas públicas.  A análise também mostrou, trazendo 
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alguns dados inéditos, fornecidos pela Brasscom, que o país tem feito progressos relevantes 

no setor, havendo chances reais de se tornar um participante cada vez mais relevante do 

crescente mercado internacional de software e prestação de serviços. 

 Finalmente, é interessante a comparação entre dois projetos liderados por Eduardo 

Tadao, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso: a criação da Internet e 

da RNP e o projeto do Livro Verde, ambos tratados no Quadro 2.  O primeiro projeto, bem 

sucedido, contrasta com o segundo, que não teve continuidade.  Para Tadao, o segundo 

projeto falhou devido a dificuldades de cooperação dentro do Governo Federal, isto é, da falta 

de suporte de outras redes.  Para alguns participantes entrevistados, devido à falta de coesão e 

mobilização interna.  As duas explicações estão de acordo com a ANT,106 o que também é 

motivo de reforço para o uso de tal teoria na análise de políticas públicas. 

6.2.	   Proposições	   a	   partir	   da	   Política	   Nacional	   de	   Informática	   para	   a	   gestão	   de	  

outras	  políticas	  

 A pesquisa, à maneira como foi estruturada, concentrando suas atenções no caso de 

uma política pública apenas, a Política Nacional de Informática, não pode ter pretensões de 

validade, para as suas conclusões, que vão além desta política, a não ser a respeito das 

conclusões que sejam de natureza teórica.  Assim, conforme já apontado no capítulo 4, o 

modelo de análise desenvolvido no capítulo 3, que mostrou ser útil para a análise da PNI, 

poderia ser aplicado à análise de outras políticas públicas. 

 Apesar de tal consideração, como a trajetória examinada abrange mais de trinta anos e 

a PNI foi capaz de se renovar ao longo do tempo, permanecendo na agenda, torna-se uma 

política especialmente representativa para a compreensão das características da gestão de 

políticas públicas brasileiras.  Assim, é plausível a elaboração de algumas proposições, a 

                                                

106 São a essência do modelo de Law e Callon (1992), utilizado na pesquisa. 
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partir da PNI, para serem verificadas em outras políticas públicas nacionais.  Tais proposições 

são as seguintes: 

• A incorporação e a permanência na agenda de políticas públicas de uma política, 

no Brasil, seria mais casual e fruto de ações, reações e interesses de atores 

envolvidos mais diretamente, do que de um projeto elaborado, de uma formulação 

de uma visão mais abrangente para o país; 

• As políticas públicas brasileiras possuem inércia, não apenas por serem inscritas 

em leis, mas por permitir, o sistema representativo do país, no âmbito do 

Congresso Nacional e da barganha política, a defesa de interesses anteriormente 

estabelecidos e constituídos; 

• O processo político é tal que há um distanciamento entre a elaboração do 

Programa Político-Administrativo e a elaboração do Arranjo Político-

Administrativo para geri-lo, o que pode implicar em vícios de origem na política 

pública; 

• Até muito recentemente, não havia cultura de avaliação das políticas públicas 

dentro do governo brasileiro.  Mais recentemente, há um desenvolvimento de tal 

cultura, porém, ainda em estágio inicial e bastante influenciado pelo jogo político, 

buscando-se avaliar para fortalecer posições e interesses, mais do que visando o 

aprimoramento da gestão da política; 

• É um traço marcante nas políticas públicas brasileiras mais abrangentes, ao longo 

das últimas décadas, a dificuldade de articulação dentro do próprio governo, em 

diferentes ministérios e autarquias;  

• Eventualmente, há janelas de oportunidade que permitem o apoio para o 

desenvolvimento de políticas públicas inovadoras, com características mais 

revolucionárias do que incrementais, mas esses são momentos raros, geralmente 
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associados a mudanças de governo e à entrada de novos grupos de atores nas 

políticas. 

 

 É importante frisar que não se pretende dizer que esta pesquisa verificou, ou afirma 

que tais proposições, identificadas a partir da análise da PNI, sejam verdadeiras e presentes 

em todas as políticas públicas do Brasil, ou do mundo.  O que se busca é assimilar, para a 

pesquisa e investigação futuras, que certas características da PNI podem ser investigadas e 

possivelmente também se apresentarão no contexto de outras políticas públicas brasileiras. 

6.3.	  Limitações	  da	  pesquisa	  e	  críticas	  à	  ANT	  

 No capítulo 4 desta tese, foram discutidas algumas limitações do método e como elas 

foram tratadas de modo a serem mitigadas.  Nesta seção, aborda-se novamente algumas 

daquelas observações e também são tratadas algumas críticas à perspectiva da ANT.  A 

respeito destas, a seção se beneficiou significativamente da excelente análise presente em 

Stanforth (2006). 

 Em relação à definição do número de entrevistas e consultas a outras fontes 

necessárias, argumentou-se pela utilização do princípio da completude de Yin (2003) e pelo 

conceito do ponto de saturação teórica de Eisenhardt (1989).  Ao longo da pesquisa, foram 

realizadas mais de vinte entrevistas extensas com personagens que atuaram direta ou 

indiretamente ligados à Política Nacional de Informática, sendo que vários deles participaram 

em diferentes momentos do tempo, podendo passar à pesquisa suas percepções quanto à sua 

trajetória.  Além disso, todas publicações da Capre (Boletim Informativo da Capre, 

publicados de 1973 a 1979) e da SEI (Boletim Informativo SEI) foram consultadas na 

biblioteca do MCT, em Brasília.  De forma similar, também foram buscadas informações dos 

períodos seguintes.  Embora tenha deixado de existir um boletim informativo da política, 

ainda houve a publicação irregular de documentos por parte do MCT, em geral no formato de 
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livros que hoje estão disponíveis on-line e foram pesquisados.  A coleção do influente 

periódico Dados e Idéias, que circulou de 1975 a 1990, com freqüência bimestral e depois 

mensal também foi percorrida, na biblioteca da UFRGS, em Porto Alegre.   Além disso, 

também foram pesquisados dados na grande imprensa, extensamente na Revista Veja e no 

jornal Folha de São Paulo, que apresentam facilidades para a pesquisa on-line de todas as suas 

edições a partir de 1968 e 1997, respectivamente.  Com esta multiplicidade de fontes, que 

foram somadas às consultas à literatura, a sensibilidade do pesquisador o levou a concluir ter 

atingido um ponto de completude da pesquisa, em que novas fontes ou entrevistas não mais 

acrescentavam à sua compreensão do fenômeno. 

 Uma outra limitação da pesquisa foi discutida no capítulo 4, que é a da tendência de 

viés, a partir de uma pesquisa calcada em se ouvir os atores e procurar inscrições.  Os atores 

não apenas possuem visões parciais do fenômeno, como, conforme discutido por Scandura e 

Williams (2000), formam suas percepções da realidade de forma particular.  A principal 

estratégia utilizada pela pesquisa para lidar com esta questão é a do uso de múltiplas fontes, 

como já exposto.  Além disso, os dois movimentos propostos pela ANT também colaboram 

para que as conclusões acerca de causalidades possam se dar a partir de diferentes 

perspectivas (do local para o global e do global para o local), o que diminui a chance de 

posições enviesadas prevalecerem.  Não obstante, a pesquisa tem caráter qualitativo, continua 

sendo calcada em percepções de indivíduos e dependente de uma articulação promovida pelo 

pesquisador, o que sugere alguma cautela na utilização dos seus resultados.  

 A própria ANT, perspectiva que influenciou a pesquisa tanto do ponto de vista teórico 

quanto metodológico, também é passível de críticas que podem ser vistas como uma limitação 

dos resultados da pesquisa.  Enquanto que algumas das críticas à ANT podem ser tratadas, 

como será discutido a seguir, há um tipo de crítica com o qual não é possível conciliação.  

Trata-se daquele que vem de estudiosos da sociedade que não admitem a ruptura, proposta 
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pela ANT, com relação à pré-existência de uma sociedade conhecível, estruturada e 

objetiva.107  Como já discutido no capítulo 3 desta tese, a ANT parte de uma perspectiva 

influenciada pelas idéias pós-modernistas, por uma visão de que a sociedade é o resultado de 

um conjunto de associações não permanentes entre atores-rede, que o social é um movimento.  

Para todos aqueles que não compartilharem desta visão e adotarem uma perspectiva mais 

tradicional da realidade social, a utilização da ANT é uma fonte de limitação da pesquisa.  

Apesar disto, a análise da evolução da Política Nacional de Informática aqui apresentada 

mostrou que a trajetória da política é aderente à visão da ANT, tendo sido, em diferentes 

momentos, influenciada por atores-rede que conseguiram construir a política de uma maneira 

ou de outra, mobilizando recursos para estabilizar determinadas traduções e, com isso, 

criando laços e estabilizações sociais diferentes.  Entende-se que os dados levantados pela 

pesquisa estão bem mais aderentes à perspectiva da ANT do que a uma descrição baseada na 

existência de estruturas perenes.  Sobre este último ponto, a pesquisa até mostrou um 

paradoxo, já discutido anteriormente, de que os grandes planos para a política, quando foram 

criados, não foram seguidos, mostrando-se a precariedade do social e o seu movimento.  

 Outra crítica que eventualmente surge contra a ANT é a de que muitos estudos a 

utilizam apenas como uma fonte para utilização de um vocabulário denso e complexo, sem 

manter fidelidade às suas implicações metodológicas e sem acrescentar, realmente, algum 

valor.  Habers (1995) é um exemplo de autor que faz esse tipo de crítica, que é associada a 

críticas a outras teorias pós-modernistas consideradas obscurantistas pela sua 

complexidade.108 Nesta pesquisa, entende-se que a crítica foi tratada, em primeiro lugar, por 

uma exposição alongada acerca da ANT e dos seus aspectos metodológicos, empreendendo-se 
                                                

107 Stanforth (2006) analisou este tipo de crítica, citando como alguns de seus autores exemplares: Collins e Yearley (1992), Descola e 

Palsson (1996) e Bloor (1999).  É um tipo de crítica extensivamente tratado por Latour (2005) e em artigos presentes em Law e Hassard 

(1999). 

108 John Culler (2007), em obra muito citada, trata de tal crítica em relação à desconstrução e à teoria crítica. 
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esforço para clarificar ao máximo as suas categorias.  Em segundo lugar, a pesquisa deu 

ampla voz aos atores, utilizando-se, em diversos momentos, da sua própria linguagem e não 

de uma linguagem própria do pesquisador ou de uma teoria, rebuscada e obscurantista, o que, 

aliás, é parte do preconizado pela metodologia proposta pela ANT, como já amplamente 

explanado a partir de Latour (2005). 

 Outra crítica comumente associada à ANT é ao papel dado aos atores não-humanos e à 

sua não diferenciação em relação a atores humanos (LAW, 1992; WALSHAM, 1997; LAW, 

1999; STANFORTH, 2006).  Do ponto de vista teórico, esta crítica já foi tratada no capítulo 

3, seguindo-se as linhas de Bruno Latour e John Law, que explicitam que a consideração de 

atores não-humanos não tem qualquer caráter ético e que não significa a equiparação de 

humanos a não humanos, mas, sim, um recurso analítico e o reconhecimento de que os 

objetos também têm importância na determinação do social, mediando –com ação– as 

relações sociais.  Entende-se que, embora este seja um ponto de operacionalização difícil, a 

pesquisa seguiu o preconizado por tais autores, sem valorizar excessivamente atores humanos 

ou não humanos e mostrando o quanto mudanças na arquitetura dos computadores 

transformaram a indústria, afetando a política estabelecida, o mesmo ocorrendo a partir da 

proliferação de softwares e, mais recentemente, da Internet. 

 Por fim, cabe um reexame na quinta fonte de incerteza enunciada por Latour (2005).  

Nela, conforme já discutido no capítulo 3, o autor apresenta como uma limitação da ANT a 

dificuldade de se escrever relatórios de pesquisa que contenham explicações textuais que 

reproduzam suficientemente o movimento presente no social.  O autor não apresenta, para 

tanto, qualquer tipo de estratégia senão o esforço do pesquisador no sentido de escrever seu 

relatório de pesquisa buscando, ao máximo, superar suas limitações de tempo e outros 

recursos.  Entende-se que esta pesquisa atingiu um nível suficiente de qualidade, conseguindo 

capturar adequadamente o movimento presente nos elos sociais em torno da Política Nacional 
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de Informática.  Nos termos de Latour (2005), entre as conexões e atores-rede levantados pela 

pesquisa, há o plasma, que reúne outras conexões e atores que a ciência ainda não foi capaz 

de revelar e que podem ter influência no fenômeno sob investigação.  O plasma nunca será 

definitivamente eliminado e o julgamento do quanto esta pesquisa revelou, do movimento, do 

social que compõe a Política Nacional de Informática, é um julgamento que, em última 

análise, fica reservado aos leitores e ao uso que se fizer desta pesquisa, ao longo do tempo. 

6.4.	  Contribuição	  para	  a	  gestão	  de	  políticas	  públicas	  e	  a	  pesquisa	  futura	  

 Nesta última seção, apresenta-se um registro do autor da pesquisa para gestores de 

políticas públicas e futuros pesquisadores. 

 Aos gestores de políticas públicas, a pesquisa espera ter contribuído no sentido de 

provocar reflexões e melhores diagnósticos acerca da Política Nacional de Informática.  

Espera-se que cada uma das conclusões enumeradas ao longo deste capítulo possa permitir a 

melhor elaboração e execução de novas políticas.  Também se espera que as proposições aqui 

enunciadas e as próprias reflexões de diversos atores, apresentadas e analisadas à luz do 

modelo de análise, ao longo da pesquisa, ajudem a melhorar a gestão de políticas públicas no 

país.  E, a buscar-se uma síntese ou uma prioridade no que se observou nesta pesquisa, seu 

autor acredita que a principal seria a  necessidade de se repensar a elaboração da Política 

Nacional de Informática, cuidando-se para que seja feita de modo mais discutido, mais 

abrangente e mais claro do que o que tem sido feito até hoje, de fato tentando gerar uma 

política com uma visão mais clara do que se deseje para o país e de quais devam ser seus 

objetivos.  Para que isso ocorra, não basta a vontade e o esforço abnegado de servidores 

públicos –o que aliás pôde ser observado amplamente durante a pesquisa–, mas são 

requeridos investimentos e ação política por parte dos governantes, para que esta tradução 

prevaleça à dos interesses mais localizados.  Em não havendo tal ação, a política fica, como 

constatado pela pesquisa, em grande medida associada a interesses mediatos de grupos 
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particulares que, por uma ou outra razão, eventualmente impulsionados por oportunidades 

circunstanciais, conseguem efetivar a tradução dos seus interesses.  Além disso, a ação dos 

gestores da política termina por ficar limitada quase que totalmente a práticas de registro 

cartorial, pois sem planos não há objetivos, metas e, conseqüentemente, recursos.  

 Para a pesquisa futura, esta pesquisa espera influenciar de dois modos.  Em primeiro 

lugar, chamando atenção para a importância do tema da Política Nacional de Informática e da 

necessidade de se continuar a sua investigação.  A pesquisa aqui apresentada pode ser 

continuada de várias maneiras, seja investigando mais aprofundadamente programas 

específicos ou pontos apresentados ao longo deste capítulo.  Outras vertentes também podem 

ser exploradas, como a relação da política nacional com as políticas estaduais e municipais 

para o setor, ou a comparação da PNI com políticas similares de outros países.  De qualquer 

sorte, esta pesquisa espera estimular, no sentido de despertar o interesse e provocar mais 

debate, por entender que o tema é merecedor de mais análises, seja pela importância da 

tecnologia envolvida, seja pela própria existência de uma política que implica –e implicará até 

2019, a ser mantida a lei atual– em renúncia fiscal e gastos administrativos por parte do 

governo. 

 Além disso, para a pesquisa futura, a pesquisa espera ter contribuído a partir da 

aproximação da Teoria do Ator-Rede com a análise de políticas públicas.  A pesquisa entende 

que esta aproximação, aqui proposta, trouxe benefícios à análise, permitindo-se a melhor 

problematização e construção de pontos centrais da análise de políticas públicas, relacionados 

principalmente à interação dos atores públicos e privados, especialmente a partir dos 

conceitos de tradução e ator-rede.  Espera-se que a construção aqui apresentada possa ser 

discutida, aperfeiçoada, aprofundada, de modo a que as pesquisas na área de administração 

pública continuem progredindo e aumentando seu poder de melhorar a gestão pública no país. 
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Posfácio	  

 Esta pesquisa foi realizada, na sua maior parte do tempo, sem que o pesquisador 

abandonasse suas funções executivas na instituição em que é empreendedor.  A quase 

totalidade dos finais de semana, feriados e demais períodos de lazer e repouso foram –

prazerosamente– consumidos em busca de atingir os objetivos levantados.  Além do tempo, a 

pesquisa também consumiu recursos financeiros além dos imaginados inicialmente no 

projeto, fundamentalmente para a aquisição de livros e artigos e para viagens para a 

realização de entrevistas e pesquisa em bibliotecas (três a Brasília, duas a São Paulo, uma a 

Porto Alegre).109 

 A sensação, no momento em que este posfácio é escrito, é de que, mesmo sem ser esta 

pesquisa, perfeita, os objetivos pessoais do pesquisador puderam ser atendidos.  Durante a 

pesquisa, de fato, o pesquisador conseguiu adentrar ao universo da gestão de políticas 

públicas brasileiras, entrevistando diversas pessoas que dela participaram e até acompanhando 

um pouco do seu dia-a-dia na Sepin, em Brasília, onde foi sempre muito bem recebido.   

Além disso, também foi possível remontar a política a partir das óticas da administração 

pública e da teoria do ator-rede, conseguindo-se entender profundamente a evolução da 

Política Nacional de Informática, suas realizações e suas limitações, trazendo-se a questão até 

a situação atual e, espera-se, contribuindo-se para o futuro.   

 O pesquisador espera, assim, que a pesquisa tenha algum impacto do ponto de vista 

teórico e para a prática da gestão de políticas públicas no Brasil, em especial para as políticas 

relacionadas à informática.  Entretanto, aqui não há qualquer certeza: somente o tempo e a 

interpretação de cada leitor é que permitirão ou não a verificação de tais impactos. 

 

                                                

109 O pesquisador estima os gastos totais em cerca de R$ 7.000. 
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Anexo	  I	  –	  Base	  de	  Dados	  da	  Pesquisa	  

 Neste anexo, estão presentes a lista de entrevistados pela pesquisa, bem como de 

outros materiais considerados como primários por ela utilizados.  Da mesma forma, também é 

apresentado o questionário que serviu de base para as entrevistas realizadas.  A maior parte 

das entrevistas foi gravada, mas algumas, seja por falta de autorização ou por dificuldades do 

momento, não puderam ser gravadas.  Todas as entrevistas foram objeto de anotações em um 

caderno ou, eventualmente, em folhas soltas ou diretamente em computador.  Todas as 

anotações, bem como o áudio e transcrições das entrevistas foram utilizados pelo pesquisador 

para preparação do relatório de pesquisa.  As entrevistas que foram gravadas estão disponíveis 

na Internet para consulta no endereço: http://eaartese.educacao.ws.110 

Entrevistas	  realizadas,	  em	  ordem	  cronológica:	  

1. Jun/2007: Ricardo Saur: participante chave da política ao longo de todos os seus anos, 

tendo sido o representante do BNDES na fase embrionária da política e secretário 

executivo da Capre.  No setor privado, foi presidente da Edisa, diretor da Abicomp, 

diretor da Brasscom, para a qual ainda atua como consultor; 

2. Jan/2009: Caio Marini: atuou no Serpro de 1983 a 2002, tendo ocupado vários cargos 

e sido seu diretor comercial.  Atualmente atua como consultor na área de 

administração pública. 

3. Fev/2009: Ivan da Costa Marques: considerado um dos formuladores da primeira 

visão da política, atuou na Capre, foi presidente da Cobra, sócio-fundador da 

Embracomp, atualmente é professor da UFRJ; 

4. Fev/2009: Wilson B. Coury: ex-diretor do Serpro, atua como diretor da RNP, tendo 

acompanhado proximamente toda a evolução da política; 

                                                

110 Caso não esteja disponível, favor contatar o pesquisador por correspondência eletrônica para ter acesso. 
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5. Mar/2009: Vanda Scartezini: ex-diretora da Sid e da Vértice, empresas do setor de 

semicondutores, foi secretária da política de informática durante o governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso, tendo acompanhado a política desde o seu 

início e, ainda hoje, atuando como consultora na área; 

6. Mai/2009: Nicolau Meisel: ex-funcionário do Serpro, consultor da RNP, participou da 

divisão de fabricação do Serpro, tendo atuado na construção do seu concentrador de 

teclados.  Junto à RNP, participou da iniciativa da Internet e do projeto do Livro 

Verde; 

7. Mai/2009: Arthur Pereira Nunes: formado em administração pública pela Ebape, 

ingressou na Capre em 1973, tendo sido parte do grupo central da política e o único a 

participar da transição para a SEI, no governo Figueiredo.  Foi diretor da Abicomp e o 

primeiro secretário de informática do governo Lula, atualmente ainda atuando no 

âmbito do escritório do MCT no Rio de Janeiro; 

8. Mai/2009: Mario Dias Ripper: egresso da PUC e do ITA, foi diretor do Serpro e um 

dos principais apoiadores da política na época da Capre.  No setor privado, foi 

presidente de divisões da Elebra, diretor da Oi e atualmente atua como consultor.  Foi 

redator do Livro Verde; 

9. Jul/2009: Eduardo Dias: assessor de relações governamentais da Abinee, atua na 

intermediação dos trâmites entre empresas da indústria e o governo federal; 

10. Jul/2009: Eduardo Tadao Takahashi: atuando dentro do MCT, foi um dos líderes da 

iniciativa que resultou na criação da Internet no Brasil e também do projeto do Livro 

Verde.  Atualmente atua como consultor em projetos dentro e fora do governo; 

11. Jul/2009: Eduardo Tadao Takahashi: segunda entrevista; 

12. Jul/2009: Edison Dytz: como coronel do SNI, atuou nos projetos secretos de 

criptografia, antes da criação da SEI.  Participou da criação da SEI, foi seu 
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subsecretário e, posteriormente, secretário, tendo liderado a aprovação da Lei de 

Informática de 1984.  Atualmente atua como pequeno empresário do setor, em 

Brasília; 

13. Jul/2009: Aílton Carvalho Freitas: advogado da União, atua junto à Política Nacional 

de Informática desde 1992, sendo uma das maiores autoridades, dentro da Sepin/MCT, 

em relação aos aspectos legais relacionados à legislação de informática; 

14. Jul/2009: Célia Joselli: entrou para a SEI em 1987, tendo permanecido atuando na 

Sepin/MCT até aposentar-se recentemente.  Atuava na geração de relatórios e 

pesquisas sobre o setor de informática, entre outras atribuições; 

15. Jul/2009: Rudolf Hohn: brasileiro, funcionário de carreira da IBM, foi seu presidente 

durante a reserva de mercado e um dos principais responsáveis pela estratégia de ação 

da empresa no período; 

16. Jul/2009: Vera Dantas: jornalista, foi editora do Data News, uma importante 

publicação da época e é autora de dois livros sobre a Política Nacional de Informática; 

17. Jul/2009: Roberto Pinto Martins: entrou na SEI em 1984, tendo sido secretário da 

Política Nacional de Informática em dois períodos, atuando especialmente na 

formulação da continuidade da política durante o governo Collor.  Atualmente é 

secretário de telecomunicações do Ministério das Comunicações; 

18. Jul/2009: Adalberto Barbosa: trabalhou na Cobra em 1977, atuando na SEI de 1980 a 

1990, saindo no início do governo Collor.  Retornou ao governo em 2002, atuando 

coordenador geral da Sepin desde então. 

19. Jul/2009: Henrique Miguel: atua na Política Nacional de Informática continuamente 

desde 1987, sendo atualmente o responsável pelos programas relacionados ao 

estabelecimento de uma indústria de semicondutores no Brasil; 

20. Jul/2009: Ricardo Saur: segunda entrevista. 
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21. Ago/2009: Geraldo Ferreira: atuou por vários anos como gerente de recursos humanos 

da IBM.  Atualmente atua como consultor na área de recursos humanos. 

Outros	  depoimentos	  em	  primeira	  pessoa	  

 A pesquisa também teve acesso e se utilizou, fazendo transcrições e análise de forma 

similar à realizada para as suas próprias entrevistas, de alguns depoimentos de atores 

participantes colhidos em vídeos realizados por terceiros.   

 A primeira parte destes depoimentos, que trouxe a presença de vários atores relevantes 

da política, está em DVD publicado por Roselli (2004b). 

 A segunda parte destes depoimentos, foi colhida em vídeo não publicado, cedido à 

pesquisa por um dos entrevistados.  Em tal vídeo, alguns atores relevantes discutiram sobre a 

Política Nacional de Informática, em 2006.  A pesquisa não conseguiu obter, em tempo hábil, 

autorização para poder citar o vídeo e os nomes dos participantes, razão pela qual optou-se 

por citar apenas um de seus depoimentos, de um executivo da área, anonimamente.  Outros 

depoimentos serviram para ratificar as análises já presentes na pesquisa ou foram utilizados 

como base para entrevistas posteriores com as mesmas fontes. 

Documentos	  não	  publicados	  analisados	  

 A pesquisa teve acesso ao seguintes documentos não publicados, cedidos por seus 

entrevistados: 

- Dados relativos ao seminário de avaliação da Política Nacional de Informática 

realizado em 2006, em Porto Alegre; 

- Análises internas da Sepin quanto à composição do seu quadro de colaboradores; 

- Análises não publicadas da Brasscom e da IDC (International Data Corporation) 

referentes às iniciativas de outsourcing brasileiras. 
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Publicações	  analisadas	  especialmente	  

 As seguintes publicações foram analisadas com especial atenção pela pesquisa, seja a 

partir de uma leitura de todos os seus exemplares ou materiais recebidos, ou então, a partir de 

busca por palavras-chave em arquivos digitais: 

- Boletim Informativo da Capre, publicação periódica irregular, de 1973 a 1979.  A 

coleção completa do boletim foi pesquisada na Biblioteca do MCT, em Brasília.  As 

consultas duraram cerca de um dia e meio.  Alguns artigos considerados mais 

relevantes para a pesquisa foram fotocopiados para análise e utilização posterior; 

- Boletim Informativo SEI, publicação periódica irregular, de 1980 a 1987.  A coleção 

completa do boletim também está disponível na Biblioteca do MCT, em Brasília, na 

qual também há outras publicações da SEI que também foram consultadas, como seu 

Livro de Honras, que traz alguns discursos e fotografias de eventos especiais.  As 

consultas levaram cerca de um dia e meio.  Alguns artigos considerados mais 

relevantes para a pesquisa foram fotocopiados para análise e utilização posterior; 

- Vários documentos cedidos pela Sepin/MCT, tais como livros com legislação 

compilada, livros com planos de políticas, folhetos e vídeos promocionais 

relacionados à política; 

- Dados e Idéias, publicação periódica bimestral e depois mensal, editada inicialmente 

pelo Sepro e posteriormente pela Gazeta Mercantil.  A publicação está disponível na 

íntegra em poucos locais e foi consultada na biblioteca de informática da UFRGS, em 

Porto Alegre/RS, ao longo de quatro dias.  Alguns artigos considerados mais 

relevantes para a pesquisa foram fotocopiados para análise e utilização posterior; 

- Revista Veja, publicação periódica semanal, pesquisada desde 1968.  A publicação 

está disponível na íntegra digitalmente, tendo sido pesquisada por meio de uso das 

seguintes palavras-chave: CAPRE, SEI, SEPIN, DEPIN, MCT, POLÍTICA DE 
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INFORMÁTICA, LEI DE INFORMÁTICA, RESERVA DE MERCADO.  Várias 

reportagens foram selecionadas, impressas e posteriormente analisadas. 

- Jornal Folha de São Paulo, publicação periódica diária.  A publicação está disponível 

na íntegra, digitalmente, a partir de 1997 e ainda se encontra em circulação.  As 

seguintes palavras-chave foram selecionadas na pesquisa de notícias: CAPRE, SEI, 

SEPIN, DEPIN, MCT, POLÍTICA DE INFORMÁTICA, LEI DE INFORMÁTICA, 

RESERVA DE MERCADO.  Várias reportagens foram selecionadas, impressas e 

posteriormente analisadas. 

Questionário	  base	  utilizado	  na	  pesquisa	  

 As entrevistas realizadas pela pesquisa foram todas conduzidas pelo seu autor, sempre 

pessoalmente, tendo sido realizadas nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.  Tais 

entrevistas foram norteadas por um roteiro, formado a partir de um questionário base.  

Dependendo de cada entrevistado, este roteiro foi adaptado com a inclusão de perguntas 

específicas.  As entrevistas não seguiram estritamente o formato de perguntas e respostas, 

dando-se liberdade ao entrevistado, conforme apresentado no capítulo 4.  O questionário base 

para a preparação dos roteiros possuía os seguintes itens: 

1. Apresentação pessoal e da pesquisa. 

2. Qual sua experiência com a política de informática brasileira? 

3. Qual sua experiência com a indústria de informática brasileira? 

4. Por que sobreviveu uma política de informática no Brasil nos governos Collor e 

FHC? 

5. Qual o problema que a PNI tenta resolver?   

6. Como era a organização da PNI? 

a. Há uma definição formal do problema da política, do que ela tenta resolver? 

b. Há uma elaboração e escolha de alternativas, com um planejamento formal da 

política? 

c. Há uma definição formal de um arranjo político-institucional para a execução 

da política? 
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d. Há a definição formal de planos de ação? 

e. Quais os atos de implementação mais notáveis da política? 

f. Eram definidos indicadores e feito um acompanhamento? 

7. Um outro entrevistado argumentou comigo que a política de informática brasileira 

foi montada para atender aos interesses da IBM.  Qual sua opinião sobre esta 

visão?  Como foi essa relação da PNI com os grandes fornecedores de 

informática? 

8. Você tem evidências de pressão do governo americano (ou da globalização, outros 

governos) em relação à política de informática brasileira? 

9. Qual é sua apreciação sobre outros períodos da política, além daqueles em que 

você participou mais diretamente? 

10. Na época inicial da política, pelas narrativas que obtive, nota-se que a sua 

elaboração, o seu planejamento, foram um tanto quanto emergentes.  A política é 

sempre uma cruzada? 

11. Há quem argumente que sempre quem mandou na política foi o Ministério da 

Fazenda, foram os interesses da política econômica.  Qual sua opinião sobre isso? 

12. Como você vê as mudanças de locus da política, ao longo do tempo? 

13. Qual a importância do governo como cliente, como usuário de informática, para o 

desenvolvimento da política?  De fato as necessidades da Marinha, das 

universidades públicas, interferiram na criação de uma Política Nacional de 

Informática? 

14. A literatura mostra que o interesse de governos de criarem uma política de 

informática não foram uma exclusividade do Brasil.  Qual sua opinião sobre isso? 

15. E como você vê esse interesse no mundo após os anos 90 e a Internet? 

16. O que diferencia a nossa PNI da de outros países? 

17. Por que você acredita que as bases lançadas pelo “Livro Verde” foram deixadas 

para trás e as políticas públicas para uma Sociedade da Informação foram 

abandonadas por ocasião do “Livro Branco”, alguns anos depois? 

 

 



 340 

Referências	  

ABES. Um breve resumo dos primeiros anos. São Paulo,  2009.  Disponível em: < 
http://www.abes.org.br/templ1.aspx?id=12&sub=12 >. Acesso em: 15 de julho de 2009. 
 
ALCADIPANI, R.; TURETA, C. Teoria Ator-Rede e Estudos Críticos em Administração: 
Possibilidades de um Diálogo. V Encontro de Estudos Organizacionaies da ANPAD. Belo 
Horizonte 2008. 
 
AMARAL, R. Ciência e tecnologia para a vida. Folha de São Paulo. São Paulo: Folha. 
19/02/2003 2003. 
 
AMATO, P. M. O que é Administração Pública. In: JAMESON, S. H. (Ed.). Que é 
administração pública? Rio de Janeiro: FGV, 1962.    
 
ANDERSON, J. E. Public Policy Making. 2nd. ed. New Holt: Rinehart&Winston, 1975.     
 
ANDREWS, C. J. Rationality in Policy Decision Making. In: FISCHER, F.;MILLER, G., et 
al (Ed.). Handbook of Public Policy Analysis. New York: CRC Press, 2007.    
 
AQUINO, M. D.  et al. Porta aberta à importação. Dados e Idéias, v. 15, n. outubro, p. 24-29,  
1989.    
 
ASSESPRO  et al. Propostas Relativas ao Marco Tributário do Setor de Software.  2004.  
Disponível em: < http://www.assespro-rj.org.br/instituc/politicaTrib.html >.  
 
AZEVEDO, J. Inclusão digital tem que ser política pública: o aspecto coletivo da 
construção de fatos. VII Esocite - Jornadas Latino-Americanas de Estudos Sociais das 
Ciências e das Tenologias. Rio de Janeiro 2008. 
 
BENAKOUCHE, R. E. A questão da informática no Brasil.  São Paulo: Brasiliense, 1985.     
 
BIONDI, A. O preço "invisível" da tecnologia importada. Dados e Idéias, v. 1, n. 1, p. p. 22-
25,  1975.    
 
______. O "irritante" problema da transferência de tecnologia. Dados e Idéias, v. 1, n. 3, p. p. 
24-29,  1976.    
 
BLOOMFIELD, B.  et al. Machines and Manouvres: Responsibility Accounting and the 
Construction of Hospital Information Systems. Accting., Mgmt. & Info. Tech, v. 2, n. 4, p. 
197-219,  1992.    
 
BLOOR, D. Anti-Latour. Studies in History and Philosophy of Science Part A, v. 30, n. 1, 
p. 81-112,  1999.    
 
BONELLI, R. Políticas de competitividade no Brasil - 1995/2000. Texto para discussão 
IPEA, v. 810,  2001.    
 



 341 

BONELLI, R.; MOTTA VEIGA, P. D. A dinâmica das políticas setoriais do Brasil na 
década de 1990: continuidade e mudança. "Una estrategia de desarrollo de clusters 
baseados en recursos naturales". Santiago do Chile: Cepal/GTZ: 1-30 p. 2004. 
 
BRASIL. Decreto No. 46.987/1959. Rio de Janeiro 1959. 
 
______. Lei Ordinária no. 4.516/1964. Brasília 1964. 
 
______. Decreto 70.370/1972. Brasília 1972. 
 
______. Decreto 77.118/1976. Brasília 1976. 
 
______. Decreto 84.067/1979. Brasília 1979. 
 
______. Lei Ordinária 7.232. Brasília 1984. 
 
______. Decreto Nº 91.146. Brasília 1985. 
 
______. Constituição Federal - Disposições Transitórias. Brasília: 1988 1988. 
 
______. Política industrial e de comércio exterior - Diretrizes gerais. MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA, F. E. P. Brasília: Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, Secretaria 
Nacional de Economia 1990. 
 
______. II Plano Nacional de Informática (Planin). INFORMÁTICA, S. E. D. Brasília: 
Secretaria Especial de Informática 1991. 
 
______. Lei Ordinária 10.176. Brasília 2001. 
 
______. Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior. Brasília: 
Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio 2003. 
 
______. Decreto nº 6.638. Brasília 2008. 
 
BRASIL, I. A IBM no Brasil.  2009.  Disponível em: < 
http://www.ibm.com/br/ibm/history/ibm_brasil.phtml >. Acesso em: maio de 2009. 
 
BREWER, G. D.; DELEON, P. The Foundations of Policy Analysis.  Monterey: 
Brooks/Cole, 1983.     
 
BRÍZIDA, J. D. O. Bases para a política nacional de teleinformática. Boletim Informativo 
da SEI, v. 2, n. 7, abr/jun 1982.    
 
______. Apresentação. Boletim Informativo da SEI, v. 3, n. 10, p. p. 3-4,  1983.    
 
BURREL, G.; MORGAN, G. Sociological paradigms and organisation analysis.  Hants: 
Ashgate, 1979.     
 



 342 

CALLON, M. Some elements of a sociology of translation domestication of the scallops and 
the fishermen of St. Brieux Bay. In: LAW, J. (Ed.). Power, Action and Belief.  A new 
Sociology of Knowledge? London: Routledge & Kegan Paul, 1986a.    
 
______. The Sociology of an actor-network: the case of electric vehicle. In: CALLON, 
M.;LAW, J., et al (Ed.). Mapping the dynamics of science and technology: Sociology of 
science in the real world. London: Sheridan House, 1986b.    
 
______. Actor-network theory: the market test. In: LAW, J. e HASSARD, J. (Ed.). Actor-
Network Theory and After. Oxford: Blackwell, 1999.    
 
CAMPOS, R. D. O. Além do Cotidiano.  Rio de Janeiro: Record, 1985.     
 
CAMPOS, R. O. Política brasileira de informática.  São Paulo: Associação comercial de 
São Paulo, 1980.     
 
CANADÁ. Definição de uma posição do governo do Canadá. Dados e Idéias, v. 1, n. 2, p. p. 
26-31,  1975.    
 
CARDOSO, F. H. Discurso na solenidade de sanção do Projeto de Lei da Informática. In: 
IFHC (Ed.). Palavra do Presidente - 1º Semestre        - 2001. São Paulo: IFHC, 2001.    
 
CARVALHO, M. S. R. M. A trajetória da Internet no Brasil. 2006.  (Dissertação de 
Mestrado). UFRJ, Rio de Janeiro. 
 
CASTELLS, M. A sociedade em rede - A era da informação vol. I.  São Paulo: Paz e Terra, 
1999.     
 
CAVALCANTI, B. S. O gerente equalizador.  Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005.     
 
CGEE. Avaliação de políticas de ciência, tecnologia e inovação: diálogo entre 
experiências internacionais e brasileiras.  Brasília: Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos, 2008.     
 
______. CGEE - Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Brasília,  2009.  Disponível em: < 
www.cgee.org.br >.  
 
CHO, S.; MATHIASSEN, L.; NILSSON, A. Contextual dynamics during health information 
systems implementation: an event-baed actor-network approach. European Journal of 
Information Systems, v. 17, p. 614-630,  2008.    
 
CNPQ. CNPQ Memória.  2009.  Disponível em: < 
http://www.memoria.cnpq.br/areas/sociedadeinformacao/protem-cc/index.htm >. Acesso em: 
21 de julho. 
 
COLLINS, H. M.; YARLEY, S. Epistemological Chicken. In: PICKERING, A. (Ed.). 
Sicence as Practice and Culture. Chicago: Chicago University Press, 1992.    
 
COSTA, F. L.; CASTANHAR, J. C. Avaliação de programas públicos: desafios conceituais e 
metodológicos. Revista de Administração Pública, v. 37, n. 5, p. 969-992, set/out 2003.    



 343 

 
COSTABILE, H. Política Nacional de Informática. Boletim Informativo da SEI, v. 1, n. 4, 
p. p. 4-10, mar/abr 1980.    
 
______. Bases para uma política nacional de software. Boletim Informativo da SEI, v. 2, n. 
6, p. p. 17-25, jan/fev/mar 1982.    
 
CPDOC. Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro na Internet. Rio de Janeiro,  2009.  
Disponível em: < http://www.cpdoc.fgv.br/dhbb/htm/dhbb_apresentacao.htm >. Acesso em: 
Maio de 2009. 
 
CROZIER, M.; FRIEDBERG, E. Actors and Systems: the politics of collective action.  
Chicago: The University of Chicago Press, 1977.     
 
CULLER, J. On Deconstruction: Theory and Criticism After Structuralism.  Ithaca, NY: 
Cornell University Press, 2007.     
 
DANTAS, V. Guerrilha Tecnológica: A verdadeira história da política nacional de 
informática.  Rio de Janeiro: LTC, 1988.     
 
DELEON, P. Reinventing the policy sciences.  Three steps back to the future. Policy 
Sciences, v. 27, n. 1, p. 77-95,  1994.    
 
______. The stages approach to the policy process. In: SABATIER, P. A. (Ed.). Theories of 
the Policy Process. Boulder: Westview Press, 1999.    
 
DESCOLA, P.; PALSSON, G. Nature and Society: Anthropological Perspectives.  
London: Routledge, 1996.     
 
DITZ, E. A informática no Brasil: Segunda fase.  São Paulo: Nobel, 1986.     
 
DUNN, W. N. Public Policy Analysis. 3rd. ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2004.     
 
______. Public policy analysis : an introduction. 4th. Upper Saddle River, N.J.: Pearson 
Prentice Hall, 2007.     
 
DYE, T. R. Understanding public policy.  Englewwod Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1972.     
 
DYTZ, E. A informática no Brasil: Segunda fase.  São Paulo: Nobel, 1986.     
 
EASTON, D. A systems analysis of political life.  New York, NY: Wiley, 1965.     
 
EISENHARDT, K. M. Building Theories From Case Study Research. Academy of 
Management Review, v. 14, n. 4, p. 532-550,  1989.    
 
ERBER, F. S. Desenvolvimento tecnológico e intervenção do estado: um confronto entre a 
experiência brasileira e a dos países capitalistas centrais. Revista de Administração Pública, 
v. 14, n. 4, p. 10-72, out/dez 1980.    
 



 344 

EVANS, P. Prefácio. In: DANTAS, V. (Ed.). Guerrilha Tecnológica: a verdadeira história 
da política nacional de informática. Rio de Janeiro: LTC, 1988.    
 
EVANS, P.  et al. A Informática Brasileira em Transição: Política Governamental e 
Tendências Internacionais nos anos 90: conferência internacional. 1991. Rio de Janeiro.   
Instituto de Economia Industrial/UFRJ.  
 
EVANS, P. B. Embedded autonomy : states and industrial transformation.  Princeton, 
N.J.: Princeton University Press, 1995.     
 
FARIA, C. A. P. D. A política da avaliação de políticas públicas. Revista Brasileira de 
Ciências Sociais, v. 20, n. 59, p. 97-109, out 2005.    
 
FISCHER, F.; MILLER, G.; SIDNEY, M. S. Handbook of public policy analysis : theory, 
politics, and methods.  Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2007.     
 
FOLHASP. Empresas ameaçam ir a Manaus. Folha de São Paulo. São Paulo: Grupo Folha 
1999. 
 
FREEMAN, R. E. Strategic Management: a Stakeholder Approach.  Cambridge: Ballinger 
Publishing, 1984.     
 
FUROBO, J.-E.; SANDAHL, R. A diffusion-Perspective on Global Developments in 
Evaluation. In: FUROBO, J.-E.;RIST, R. C., et al (Ed.). International Atlas of Evaluation. 
London: Transaction, 2002.  p.1-26.   
 
GARCIA, R.; ROSELINO, J. E. Uma avaliação da lei de informática e de seus resultados 
como instrumento indutor de desenvolvimento tecnológico e industrial. Gestão e Produção, 
v. 11, n. 2, p. 177-185,  2004.    
 
GARRAHAN, M.; EDGECLIFFE-JOHNSON, A. Contra déficit, California quer acabar 
com livros escolares impressos. Valor Econômico (Financial Times). São Paulo. 10 de junho 
2009. 
 
GASPARI, E. A ditadura escancarada.  São Paulo: Companhia das Letras, 2002.     
 
GUIMARÃES, E. A. A experiência recente da política industrial no Brasil: uma avaliação. 
Texto para Discussão IPEA, n. 409, p. 1-36,  1996.    
 
HABERS, H. Book Review: We have never been Modern. Science, Technology and Human 
Values, v. 20, n. 2, p. 270-75,  1995.    
 
HARVEY, F. Constructing GIS: Actor Netorks of Collaborations. URISA Journal, v. 13, n. 
1, p. 29-37,  2001.    
 
HIRST, M.; SOARES DE LIMA, M. R. Crisis y toma de decisión en la politica exterior 
brasileña: el programa de integración Argentina-Brasil  las negociaciones sobre la informática 
con Estados Unidos. In: RUSSEL, R. (Ed.). Politica exterior y toma de decisiones en 
América Latina. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1990.    
 



 345 

HOUAISS, A.  et al. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 1a. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2001.     
 
HOWLETT, M.; RAMESH, M. Studying public policy.  Ontario: Oxford University Press, 
2003.     
 
IBGE. Contas Nacionais - 2003. Rio de Janeiro,  2003.  Disponível em: < 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasnacionais/referencia1985/2003/
tab050607.pdf >. Acesso em: 18 de julho de 2009. 
 
IDÉIAS, D. E. A guerra pelo mercado europeu de computadores. Dados e Idéias, v. 1, n. 5, p. 
p. 39-41,  1976a.    
 
______. As novas regras do jogo; as normas de propriedade industrial; Ato normativo n. 15. 
Dados e Idéias, v. 1, n. 3, p. p. 30-41,  1976b.    
 
IMMERGUT, E. M. Institutional Constraints on Policy. In: MORAN, M.;REIN, M., et al 
(Ed.). The Oxford Handbook of Public Policy. New York: Oxford University Press, 2008.    
 
IPEA. Boletim de Política Industrial. Boletim de Política Industrial, Brasília, v. 1,  1997.    
 
JONES, C. O. An Introduction to the Study of Public Policy. 2nd. Belmont: Duxbury 
Press, 1977.     
 
KEINERT, T. M. M. Paradigmas da Administração Pública no Brasil. Revista de 
Administração de Empresas, v. 34, n. 3,  1994.    
 
KENIS, P.; SCHNEIDER, V. Policy networks : empirical evidence and theoretical 
considerations. In: MAYNTZ, R. (Ed.). Policy networks: empirical evidence and 
theoretical considerations. Boulder, Colorado: Westview Press, 1991.    
 
KHUN, T. A Estrutura das Revoluções Científicas.  São Paulo: Perspectiva, 1992.     
 
KINGDON, J. W. Agendas, alternatives, and public policies. 2nd. New York: Longman, 
2003.  ISBN 0321121856.   
 
KLEIN, H. K.; MYERS, M. D. A set of principles for conducting and evaluating 
interpretative field studies in information systems. MIS Quarterly, v. 23, p. 67-96,  1999.    
 
KNOEPFEL, P.  et al. Public Policy Analysis.   Policy Press, 2007.     
 
KRAFT, M. E.; FURLONG, S. R. Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives. 2nd. 
Washington DC: CQ Press, 2007.     
 
LASSWELL, H. D. The policy orientation. In: LERNER, D. e LASSWELL, H. D. (Ed.). The 
policy sciences. Palo Alto, CA: Stanford University Press, 1951.    
 
LATOUR, B. Les microbes : guerre et paix ; suivi de, Irréductions.  Paris: A.M. Métailié, 
1984.     
 



 346 

______. We have never been modern.  Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993.     
 
______. On recalling ANT. In: LAW, J. e HASSARD, J. (Ed.). Actor-Network Theory and 
after. Oxford: Blackwell Publishing/The Sociological Review, 1999.    
 
______. Reassembling the social.  Oxford ; New York: Oxford University Press, 2005.     
 
______. La cartographie des controverses. Technology Review, v. 0, p. 82-83,  2007.    
 
LATOUR, B.; MAUGUIN, P.; TEIL, G. A Note on Socio-Techinical Graphs. Social Studies 
of Science, v. 22, n. 1, p. 33-57,  1992.    
 
LAW, J. On the Methods of Long-Distance Control: Vessels, Navigation and the Portuguese 
Route to India. In: LAW, J. (Ed.). Power, Action and Belief.  A new Sociology of 
Knowledge? London: Routledge & Kegan Paul, 1986.    
 
______. Notes on the theory of the actor network: ordering, strategy and heterogeneity. 
Centre for Science Studies Lancaster University On-Line Papers,  1992.  Disponível em: 
< http://www.lancs.ac.uk/fass/sociology/papers/law-notes-on-ant.pdf >. Acesso em: Março de 
2009. 
 
______. After ANT: complexity, naming and topology. In: LAW, J. e HASSARD, J. (Ed.). 
Actor-Network Theory and after. Oxford: Blackwell Publishing/The Sociological Review, 
1999.    
 
______. Actor Network Resource - An Annotated Bibliography v. 2.3.  2009.  Disponível em: 
< http://www.lancs.ac.uk/fass/centres/css/ant/antres.htm >. Acesso em: 16/02/2009. 
 
LAW, J.; CALLON, M. The Life and Death of an Aircraft: A Network Analysis of Technical 
Change. In: LAW, J. e BIJKER, W. E. (Ed.). Shaping Technology/Building Society: 
Studies in Sociotechnical Change. Cambridge, MA: MIT Press, 1992.    
 
LAW, J.; HASSARD, J. Actor network theory and after.  Oxford [England] ; Malden, MA: 
Blackwell/Sociological Review, 1999.     
 
LAW, J.; SINGLETON, V. This is Not an Object. Centre for Science Studies Lancaster 
University On-Line Papers, Lancaster,  2003.  Disponível em: < 
http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/papers/Law-Singleton-This-is-Not-an-Object.pdf >.  
 
LINDBLOM, C. E. The Science of “Muddling Through”. Public Administration Review, v. 
19, p. 59-79,  1959.    
 
LINS, B. F. E. O tratamento do fluxo de dados transfronteiras no Brasil. Cadernos 
ASLEGIS, v. 6, n. 16, p. 88-101, jan-abr 2002.    
 
LOBATO, E. Indústria quer manter isenção do IPI. Folha de São Paulo. São Paulo: Grupo 
Folha. 22/03/1999 1999. 
 
LUZIO, E. The Microcomputer Industry in Brazil.  London: Praeger, 1996.     
 



 347 

MARINI, C. A transformação organizacional do SERPRO no contexto da nova gestão 
pública: exame da experiência recente e impacto para o fortalecimento institucional do 
setor público brasileiro. VII Congresso Internacional del CLAD sobre la Reforma del 
Estado y de la Administración Publica. Lisboa, Portugal 2002. 
 
MARINI, F. Public Administration. In: SHAFRITZ, J. M. (Ed.). International Encyclopedia 
of Public Policy and Administration. Boulder: Westview, 1998.    
 
MARQUES, I. D. C. A opção urgente: autonomia ou dependência tecnológica? Dados e 
Idéias, v. 1, n. 3, p. p. 6-17,  1975a.    
 
______. O momento decisivo para o computador brasileiro. Dados e Idéias, v. 1, n. 1, p. p. 
13-16,  1975b.    
 
______. Uma etapa histórica desmentida. Dados e Idéias, v. 1, n. 6, p. p. 48-56,  1976.    
 
______. Uma política industrial de informática ou Uma garantia de sobrevivência do esforço 
nacional. Dados e Idéias, v. 2, n. 5, p. p. 4-10,  1977.    
 
______. Computadores: parte de um caso amplo da sobrevivência e da soberania nacional. 
Revista de Administração Pública, v. 14, n. 4, p. 110-147, out/dez 1980.    
 
______. RESERVA DE MERCADO: UM MAL ENTENDIDO CASO POLÍTICO-
TECNOLÓGICO DE “SUCESSO” DEMOCRÁTICO E “FRACASSO” AUTORITÁRIO. 
Revista de Economia, n. 24, p. 89-114,  2000.  Disponível em: < 
http://calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/economia/article/view/1984/1645 >.  
 
______. Novos espaços de possibilidade para a inovação tecnológica em condições de 
desigualdade social. Ciclo de seminários Brasil em desenvolvimento 2003. Rio de Janeiro: 
UFRJ: 1-24 p. 2003. 
 
MARTINEZ, J. O círculo vicioso da dependência tecnológica. Dados e Idéias, v. 1, n. 1, p. p. 
4-7,  1975.    
 
MASSARDIER, G. Politiques et action publiques. In: SARAVIA, E. e FERRAREZI, E. 
(Ed.). Políticas Públicas - Coletânea. Brasília: ENAP, 2006.    
 
MATA, F. J.; FUERST, W. L.; BARNEY, J. Information Technology and sustained 
competitive advantage: a resource-based analysis. MIS Quarterly, v. 19, n. 4, p. 487-505,  
1995.    
 
MCCOOL, D. C. Public Policy Theories, Models, and Concepts.  New Jersey: Prentice 
Hall, 1995.     
 
MCMAHON, R. E. Computing History Resources. SIGITE 2005. Newark, NJ, EUA: ACM 
2005. 
 
MCT. Setor de Tecnologias da Informação - Lei 8.248/91 - Resultados.  Brasília: MCT, 
1999.     
 



 348 

______. Programa Nacional de Microeletrônica - Design: Atração, fixação e crescimento 
de emrpesas de projeto de componentes microeletrônicos no Brasil.  Brasília: MCT/Sepin, 
2001.   Disponível em: < http://www.mct.gov.br/upd_blob/0000/475.pdf >.  
 
______. Livro Branco: Ciência, Tecnologia e Inovação.  Brasília: Ministério da Ciência e 
Tecnologia, 2002.     
 
______. Resultados da Lei de Informática - Uma avaliação.  Brasília: Ministério da 
Ciência e Tecnologia - Secretaria de Política de Informática e Tecnologia, 2004.     
 
______. Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional: Plano de 
Ação 2007-2010.  Brasília: MCT, 2006.     
 
______. Relatório de Gestão - Janeiro de 2003 a Dezembro de 2006.  Brasília: MCT, 2007.     
 
______. Plano Plurianual 2008-2011.  Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia, 2008.     
 
MDIC. Medidas de política industrial, tecnológica e de comércio exterior. Brasília: 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 2004. 
 
MELO, J. C. A Incrível Política Nacional de Informática.  Rio de Janeiro: Gráfica MEC, 
1982.     
 
MELO, M. D. F. Jogos na Aprendizagem - Seguindo as pipas com a metodologia da TAR. 
Revista do Departamento de Psicologia - UFF, v. 19, n. 1, p. 169-186,  2007.    
 
MONTEIRO, J. V. Lições de Economia Constitucional Brasileira.  Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2004.     
 
MOTTA, P. R. Visão contemporânea da teoria administrativa. Revista de Administração 
Pública, v. 13, n. 1, p. 7-29,  1979.    
 
NAKAMURA, R. The Textobook Policy Process and Implementation Research. Policy 
Studies Review, v. 7, n. 2, p. 142-154,  1987.    
 
NEWMAN, M.; ROBEY, D. A social process model of user-analyst relationships. MIS 
Quarterly, v. 16, n. 2, p. 249-266,  1992.    
 
NORA, S.; MINC, A. A informatização da sociedade.  Rio de Janeiro: Editora FGV e 
Cobra, 1980.     
 
NUNES, A. P. Apresentação. Revista de Administração Pública, v. 14, n. 4, p. 4-9, out/dez 
1980.    
 
PAIVA, S. M. C. Política Nacional de Informática: Intervenção do Estado, Resultados e 
Desafios. 1989.  (Dissertação de Mestrado). Instituto de Economia Industrial, UFRJ, Rio de 
Janeiro. 
 
PARSONS, T. The social system.  New York, NY: Free Press, 1951.     
 



 349 

PECI, A. Além da dicotomia objetividade-subjetividade. In: VIEIRA, M. M. F. e ZOUAIN, 
D. M. (Ed.). Pesquisa qualitativa em administração. Rio de Janeiro: FGV, 2004.    
 
PECI, A.; CAVALCANTI, B. S. Administração pública e seu ensino: um campo em busca de 
legitimização. Revista do Serviço Público, v. Edição especial comemorativa dos 70 anos da 
RSP, p. 133-150,  2007.    
 
PEDRO, R. Redes e controvérsias: ferramentas para uma cartografia da dinâmica 
psicossocial. VII Esocite - Jornadas Latino-Americanas de Estudos Sociais das Ciências 
e das Tecnologias, n. 2008,  2008.    
 
PEGADO, D. A. F. Concentrador de teclados: zero erro. Dados e Idéias, v. 1, n. 1, p. p. 42-
44,  1975.    
 
PERINE, L. Competitividade dos periféricos nacionais: unidades de disco. Texto para 
Discussão IEI/UFRJ, n. 75, p. 1-30,  1985.    
 
PINCH, T.; LEUENBERGER, C. Studying Scientific Controversy from the STW 
Perspective. Paper presented at the EASTS Conference "Science Controversy and 
Democracy",  2006.  Disponível em: < http://sts.nthu.edu.tw/easts/conference.htm >.  
 
PIRAGIBE, C. V. R. Competitividade dos equipamentos periféricos fabricados no Brasil - 
Impressoras. Texto para Discussão IEI/UFRJ, n. 61, p. 1-47,  1984.    
 
POPPER, K. R. Conjecturas e refutações.  Brasília: Universidade de Brasília, 1972.     
 
PORTER, M. E.; MILLAR, V. E. How information gives you competitive advantage. 
Harvard Business Review, v. 63, n. 4, p. 149-160,  1985.    
 
RANGEL, R. Passado e futuro na era da informação.  Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1999.     
 
RGP. Conversando com a Experiência - José Dion de Melo Teles. Revista de Gestão 
Pública/DF. Brasília. 2: 85-91 p. 2008. 
 
RIBEIRO, S. T. O problema da fabricação do computador nacional: uma solução. Dados e 
Idéias, v. 1, n. 1, p. p. 17-21,  1975.    
 
RIPLEY, R. B. Policy Analysis in Political Science.  New York, NY: Penguin Books, 1985.     
 
______. Stages of the policy process. In: MCCOOL, D. C. (Ed.). Public Policy, Theories, 
Models and Concepts. New Jersey: Prentice Hall, 1995.    
 
RIPPER, J. E. História da Microeletrônica no Brasil. In: MDIC (Ed.). Coletânea 
semicondutores no Brasil. Brasília: MDIC, 2005.    
 
RODRIGUES, S. H. V. Rastro de Cobra.  Rio de Janeiro: Cobra, 1984.     
 
ROSA, S. A novela do quase fim da Sepin. O Globo. Rio de Janeiro: OGlobo. 03/02/2003 
2003. 



 350 

 
ROSELLI, C. E. Rastro digital: a aventura da informática no Brasil.  São Paulo: Panda 
Books, 2004a.     
 
______. Rastro digital: a aventura da informática no Brasil (DVD). São Paulo: Panda 
Books 2004b. 
 
ROSENTHAL, D.; MEIRA, S. L. Os primeiros 15 Anos da Política Nacional de 
Informática: o Paradigma e sua Implementação.  Recife: ProTeM-CC, 1995.     
 
RUBINOFF, D. D. Life histories in cyberspace: life writing as a development tool for rural 
women. Geoforum, v. 36, p. 59-75, Sepember 2003.    
 
SABATIER, P. A. The Need for Better Theories. In: SABATIER, P. A. (Ed.). Theories of 
the Policy Process. Boulder: Westview Press, 1999.    
 
______. Theories of the policy process. 2nd. Boulder, Colorado: Westview Press, 2007.     
 
SANTOS, H. M. D. Coleta e Análise de Dados em Pesquisas no Campo de Sistemas de 
Informação que adotam a Perspectiva da Teoria Ator-Rede. EnANPAD 2006, 2006. Salvador.  
23 a 27 de setembro.  
 
SARAVIA, E. Redes, Organizações em Rede e Organizações Virtuais: As Empresas Virtuais 
na Realidade Brasileira. Revista Portuguesas e Brasileira de Gestão, v. 1, n. 1,  2002.    
 
______. Introdução à teoria da administração pública. In: SARAVIA, E. e FERRAREZI, E. 
(Ed.). Políticas Públicas - Coletânea. Brasília: ENAP, v.1, 2006.    
 
SCANDURA, T. A.; WILLIAMS, E. A. Research methodology in management: current 
practices, trends, and implications for future research. Academy of Management Journal, v. 
43, n. 6, p. 1248-1264,  2000.    
 
SEI. Diretrizes para a Política Nacional de Informática. Boletim Informativo da SEI, v. 1, n. 
4, p. p. 2-4, mar/abr 1981.    
 
______. Apresentação. Boletim Informativo da SEI, v. 3, n. 10,  1983.    
 
SENADO. Simpósio de Informática do Senado Federal.  Brasília: Senado Federal, 1983.     
 
SEWARD, J. G. The politics of protectionism: Brazilian informatics policy, regime 
change, and state automnomy, 1971-1992. 1994. 411 (PhD thesis). Stanford University 
 
SHAPIRO, C.; VARIAN, H. R. Information rules : a strategic guide to the network 
economy.  Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 1999.     
 
SICHEL, D. E. The computer revolution: an economic perspective.  Washington D.C.: 
Brookings, 1997.     
 
SIMON, H. A. Models of man: Social and rational.  New York, NY: John Wiley, 1957.     
 



 351 

SOARES, R. Serra critica secretaria após distribuição de livros de geografia com dois 
Paraguais. Folha de São Paulo. São Paulo. 17 de março. 2009. 
 
SOFTEX. Softex - Relatório Anual - 1999.  Campinas: Softex, 2000.     
 
______. Relatório Anual 2002.  Campinas: Softex, 2003.     
 
STANFORTH, C. Using Actor-Network Theory to Analyze E-Government Implementation 
in Developing Countries. Information Technologies and International Development, v. 3, 
n. 3, p. 35-60,  2006.    
 
STONE, D. A. Causal Stories and the Formation of Policy Agendas. Political Science 
Quarterly, v. 104, n. 2, p. 281-300,  1989.    
 
SUBIRATS, J. Análisis de políticas y eficacia de la administración.  Madrid: Instituto 
Nacional de Administración Publica, 1989.     
 
SUZIGAN, W.; FURTADO, J. Política Industrial y desarrollo. Revista de la Cepal, v. 89,  
2006.    
 
SZMRECSÁNYI, T. O. A informática e a nova república.  São Paulo: Hucitec, 1985.     
 
TAKAHASHI, T. Sociedade da Informação no Brasil - Livro Verde.  Brasília: Ministério 
da Ciência e Tecnologia, 2000.     
 
TAPIA, J. R. B. A trajetória da política de informática brasileira.  Campinas: Papirus, 
1995.     
 
TÁVORA, V. Política Nacional de Informática - Tomos I e II.  Brasília: Senado Federal, 
1985.     
 
TEIXEIRA, S. A função vital da transferência de tecnologia. Dados e Idéias, v. 1, n. 2, p. p. 
52-55,  1975.    
 
TIGRE, P. B. Computadores brasileiros: indústria, tecnologia e dependência.  Rio de 
Janeiro: Campus, 1984.     
 
TIGRE, P. B.; BOTELHO, A. J. J. Brazil Meets the Global Challenge: IT Policy in a 
Postliberalization Environment. The Information Society, v. 17, n. 2, p. 91-103,  2001.    
 
VEJA. Os planos da Computobrás. Veja. São Paulo: Abril. 203: 43-47 p. 1972. 
 
______. Governo fixa oito anos para a reserva de mercado. VEJA. São Paulo: Abril. 08 de 
agosto: 11 p. 1984a. 
 
______. Na última hora. Veja: Abril. 8 de agosto 1984b. 
 
______. Porteira fechada. Veja. São Paulo: Abril. 10 de outubro: 89 p. 1984c. 
 
______. Tremor em Brasília. Veja. São Paulo: Abril. 18 de setembro: 112-114 p. 1985. 



 352 

 
______. Bandeira branca: governo procura solução para evitar sanções. VEJA. São 
Paulo: Abril. 25 de novembro: 119 p. 1987a. 
 
______. Porta aberta. VEJA. São Paulo: Abril. 25 de novembro: 122 p. 1987b. 
 
______. Rainha da Sucata II. Veja. São Paulo: Abril. 3 de julho 1991. 
 
VERGARA, S. C. Métodos de pesquisa em administração.  São Paulo: Atlas, 2005.     
 
VIEIRA, M. M. F. Por uma boa pesquisa (qualitativa) em administração. In: VIEIRA, M. M. 
F. e ZOUAIN, D. M. (Ed.). Pesquisa qualitativa em administração. Rio de Janeiro: FGV, 
2004.    
 
VIGEVANI, T. O contencioso Brasil x Estados Unidos da informática: uma análise sobre 
formulação da política exterior.  São Paulo: Alfa-Omega/edUSP, 1995.     
 
VIGEVANI, T.; RAMANZINI JUNIOR, H. Comparative Foreign Policies: Argentina and 
Brazil between continuity and changes. ABRI & ISA Joint International Meeting 2009. Rio 
de Janeiro.  22 a 24 de Julho. p.1-31. 
 
WALSHAM, G. Actor-Network Theory and IS Research: Current Status and Future 
Prospects. In: LEE, A.;LIEBENAU, J., et al (Ed.). Information Systems and Qualitative 
Research. London: Chapman and Hall, 1997.    
 
WALSHAM, G.; SAHAY, S. GIS for district-level administration in India. MIS Quarterly, 
v. 23, n. 1, p. 39-65,  1999.    
 
WILSON, W. The Study of Administration. Political Science Quarterly, v. 2, n. 2, p. 197-
222,  1887.    
 
WOLLMANN, H. Policy Evaluation and Evaluation Research. In: FISCHER, F.;MILLER, 
G., et al (Ed.). Handbook of Public Policy Analysis. New York: CRC Press, 2008.  p.393-
402.   
 
YIN, R. Case Study Research: Design and Methods. 3rd. ed. Thousand Oaks: Sage, 2003.     
 
 
 


