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1. . 'IWl'RODUCÃ.o_-.:~--"-- 1

Considerando a crescente Lmnor+fin c t rl (T,,~ a Tn" .

formática vem assumindo em nossos dias, constituindo-se na ba

se de um rápido processo de evoluçao/transição,. ao qual uma

série de autores tem caracterizado como uma "segunda revolução

industrial", prenunciando inclusive a ultrapassagem da era in

dustrial ("sociedade pós-industrial"}, procura~os estudar o

realizado pl?lo Brasil nesta área tecnológica de ponta, tendo

em vista, principalmente, que o não domínio ou. acompanhamento

(capacidade de inovação, produção e uso) dos ?-vanços desta teE

nologia, poderá remeter, já a curto prazo, a 'um distanciamento

muito mais profundo do que o decorrente da h:Lstórica deteriora

ção das relações de troca entre as nações que contaram com fa

tores propícios.ou que direcionaram seus esforços para viabili

zar um setor industrial (em especial, bens de cap.lt al) , frente

àquelas, tal como o Brasil, que tiveram que retardar/condicio-

naro ritmo de crescimento/modernização ao afluxo de capital

externo e a uma decrescente receita relativa das atividades

primárias.

Sendo o objetivo central deste trabalho o de

remontar o histórico da Informftica no País, buscando delinear

o contexto geral em que a política de capacitação tecnológica

local foi engendrada, bem como descortinar os principais fato

res que propicia.ram a sua execução, cabe a advertência de que

este trabalho privilegia o panorâmico em detrimento da análise

01

acurada das várias áreas componentes dessa política. Apesar de
-.:., ',

ser um trabalho panorâmico, é necessário que se saliente

...
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bém que o mesmo é fundado em pesquisa minuciosa, :.tendo como

fio condutor a síntese e entrelaçamento dos documentos e prQ

nunciamentos representativos, buscando sempre. ::;e.:;".1i:::-".1:;:'.,:}con ca '.
tenação cronológica dos vários episódios/períodos que formam o

histórico da política Nacional de Informática (PNI).

Outras advertências preliminares;, concernem à

bibliografia utilizada, 'à interpretação/seleção dos fatos e ao

período coberto por este trabalho.

No tocante à bibliografia, pelo fato do objeto

de estudo ser muito r'ecerrce , ti.vemos que recorrer constantemen

tea informações (nem sempre consolidadas) divulgadas em perió

dicos f o que pode comprometer em parte a fidedignidade dos fa

tos, mas r não havia opção melhor e/por conseguinte, lançamos

mão dessa bibliografia, tendo o cuidado, havendo mais de uma

fonte, de cruzar os informes dos vários periódicos. Acredi ta

mos também que muitos episódios, poderiam ser explicados/entre

laçados mais consistentemente do que da forma apresentada por

este trabalho, mas, d.í.ant;e da inexistência em algumas pass~

gens,de'informes mais aprofundados, bem como pela natureza aca

dêmi.ca deste trabalho, optamos por restringir a amplituue das

conjeturas ao publicado na imprensa.

Quanto à interpretação/seleção dos fatos, prQ

curamos relatar tudo o de relevante noticiado. Sendo o tema de

estudo de natureza técnica, mas tornando-se em vários momentos

essencialmente político, em função principalmente das dificul

dades para o surgimento espontâneo de uma tecnologia brasilel

, )
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ra no setor, buscamos sempre listar os diversos posicionamen
. -

tos representativos em paralelo, transferindo ao leitor a for

mação de um juízo entre as matizes confrontadas.

I

Em relação ao período coberto por este estudo,

delimitamos o histórico no momento em que o poder legislativo

começa a tomar contato mais aprofundado com a política gerida

pelo poder executivo, ou melhor, o momento que este requer do

Congresso Nacional o respaldo para a continuidade da política

Nacional de Informática, repartindo/portanto, a

de pela condução dessa Política .

responsabilid~

.Feitas estas observações/advertências prelimin~

res, cabe finalmente a principal, a de queJ com este trabalho,

não temos a pretensão de gerar verdades e/ou conclusões defini

tivas, mas sim, que o mesmo se torne um instrumento de refle

xao e principalmente de informação para aqueles que nao tive

ram a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento da Informá

tica no País.

No concernente ao conteúdo deste trabalho, rea

lizamos introdutoriamente um breve histórico da Informã.tica a

nível internacional, buscando propiciar uma visão geral sobre

o rápi.do e recente desenvolvimento da microeletrônica e,em es

pecial,da indústria de computadores. A seguir, em confronto

corrio estado da arte a nível internacional, realizamos também

um breve histórico da InformátL~a no Brasil até o c.a déca....lillC10,
".

da de setenta, época em que se verificam as primeiras movimen

tações na esfera governamental visando dotar o País de uma in

~ . (\
\
1

.' :

03

.,•.•.y

, ;



dústrid de equipamentos de processamento de dados.

Considerando a inviabilidade para o surgimento

dessa indústria no País sem o amparo governamental, passamos a

_estudar os documentps oficiais, visando detectar os fatores e

.consequentemente as diretrizes que nortearam o incentivo à me.§.

ma. Após o levantamento dos objetivos expressos oficialmente,

passamos a relatar os passos que levaram à decisão, em 1."977,

de se reservar o segmento de minicomputadores ã iniciativa bra

sileira.

Relatamos a seguir as medidas adotadas pela Ca
,

pre/Governo f até o início de 1.979, ano em que a mesma foi subs

tituídapela Secretaria Especial de Informática na condução

da PNI, e que a reserva de mercado foi reafirmada com mais in

tensidade.

Condensamos, em seguida/uma série de resoluções

.editadas pela SEI e complementarmente realizamos uma retrospe~

tiva da atuação desse órgão no incentivoãs empresas brasilei

ras de computadores e periféricos, de aof twaz e e serviços, de

controle.de processos e de microeletrõnica.

Por fim,realizamos um levantamento da situação

da economia brasileira frente ~ nova conjuntura de recessão i~

ternacional, buscando aquilatar o quanto ela tem impulsionado,
'\ -, bem como retido, a execução da PNI.

• ' •• '~_''''''_''''_''~''_' __ ''~_''''''' -L _.,~,_~, __ ~ .~~ __ .:",,_,~_,~,:,-~.~ ~ •• ~ .••• _ ••• ~'. ~ •• '

(';
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Na esperança de termos contribuíd? para o deli-

neamento de uma visão da política Brasileira de Informática,e~

peramos que este trabalho suscite outrosl dando continuidade f'

aprofundamento na análise do tema.

Finalizando, temos que agradecer à Capes e ao

CNPq I que nos ofertou uma bolsa de estudo para a realização da

fase curricular e desta pesquisa, respectivamente, bem como a-

EAESPjFGV, que financiou parte considerável dos custos de edi-
t-,

toração desta monografia. Os agradecimentos se estendem tam-

bém a todos que direta ou indiretamente prop~_ciaram a consecu-
-çao desta .

./

j

r
f:

,".

-,
\

.' .~.

-,

, )

...
/ .

..•.:



06

2. BREVE HIST6RICO

2.1 - Evolus.ão dos eqirí.pamerrt.o s de l?roc~ssamento de dados

A atividade de processamento de dados está inti

-mamente ligada ao armazenamento de informações (compatíveis

com um'resultado requeridol e ao desenvolvimento de métodos/

mecanismos (arquivamento, classificação, recuperaçao e análise)

capazes de associá-las e/ou condensá-las de forma mais precisa

e rápida possível, a um custo viável.

Enquanto atividade dependente do armazenamento

de inf0rmações, sua base histórica remonta aos primeiros sig

nos, a articulação da fala e depurações, ao longo dos séculos,

de alfabetos e sistemas numéricos, bem como aos meios de reten

ção e disseminação de informações corno o papiro, a x_ilografia 1

a imprensa ••.

No concernente à manipulação de dados numêrâcos ,

.vários métodos foram desenvolvidos na Antiguidade; desde o pri

mitivocontar nos dedos até sistemas auxiliares como o ábaco.

Mas esses métodos, lentos e suscetíveis a erros, mostraram-se

inadequados; diante principalmente de dois fatos: a expansao

do comércio, que gerav~ dados quantitativamente crescentes e

a nova realidade científica fermentada na Renascença.

A partir desse contexto, foram desenvolvidas as
'\
\ primeiras calculadoras mecânicas:

1642 Máquina de somar de Pascal;

.,':



1671 Máquina de multiplicar de Leibnitz;

1~94 Máquina com quatro operações básicas e

raiz quadrada de Leibnitz.

Após estes desenvolvimentos, sucede um período

de tl-comodação, verlficando...,.seum desenvolvimento de monta so

mente ~m 1~851, qua.ndoCharles Babbage apresenta uma máquina

(com memória) .

Na segunda metade do século XIX já se constata

va a inªdeguª(;ão dessas calcula.doras mecânicas pa.ra o atendi

m~nto de t:l.lgumas aplicações específicas. Um exemplo dessa ina

~equaçio nos i oferecido pela cômputo do censo norte-americano

:de 1,880, que apesar de contar com uma tabuladora mecânica de

~envQlvida por Charles Seaton, capaz de registrar simultânea

mente, e com razoãvel velocidade, somas horizontais-e v(rti

ca í s , consumiu oito anos para ser concluído. (11

.Em 1.890, o Dr. Herman Bolleri t.h criava uma ta

.buladora controlada por cartões pe.rf'u.rado a 9, anos mais tarde,

dentre outros desenvolvimentos, uma classificadora de cartões,

com c~pacidade de 300 cartões por minuto.

A segunda metade do século XIX marca o apareci

mento dos primeiros empreendimentos ligados a essas calculado

ras; por exemplo, W. Burroughs iniciava a comercialização de

uma máquina de somar em 1.868 eH. Hollerith criava, em 1.896,,
uma empresa para comercializar seus engenhos, associ.ando-se,

em 1.911, a outras duas empresas formando a Computing-Tabul~

'" .
...

.. ,-c.. . ... ' ;~ ~ ~._. ' . ".".' ..~-,._',-.. ,', •. -r.J.-.,
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ting-Recording Company, empresa. que mudaria em 1.924 a sua ra

z~o social para International Business Machines Corporation

(IBM}.

Por volta de 1.900 eram desenvolvidas a.sprimei

ras válvulas eletrônicas.

Em 1.925, era iniciado, no Instituto de Tecnolo

gia de Massachussets (MIT) , o desenvolvimento da primeira ma

08

quina de calcular ana16gica, projeto que seria conclu!do somen c

;

te 17 anos mais tarde.

Em 1.941, Konrad Zuse apresentavaern Berlim uma

calculadora eletromecânica denominada Z.3 e posteriormente a

Z.4. Naquela ~poca, a Alemanha detinha, seguida pela Inglater

ra e Estados Unidos, a supremaciatecno16gica para a constru

ç~odesses equipamentos, posição que seria perdida para os Es

tados Unidos no período p6s-guerra (2).

Em 1.944, o professor Howard Aiken, da Universi

dade de Harvard, em colaboraç~o com a IBM, tamb~m desenvolvia

uma calculadora eletromecânica, à base de rel~s de telefone e

controla~a por fitas de papel perfurado. Este equipamento ti

nha 15 metros de comprimento e 2,4 metros de altura e dispeg

dia três décimos de segundo para realizar uma soma ou subtra

ção, quatro segundos para multiplicar e doze segundos para di

\ vidir.

Terminada a 11 Guerra r-lundial,os Drs. J. M:mchly
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e J. P. Eckert, da Universidade da Pennsylvania, apresentavam

um computador eletrônico digital (Electronic Numerical Integr~

tor and Calculator/ENIAC), composto por mais de,18.000 válvu

las. Este equipamento, apesar das falhas e problemas de calor,

era capaz de realizar em uma hora o trabalho que o equipamento

desenvol vido pelo professor Aiken demandava uma sema.na (3).

Em 1.947, era desenvolvido o transistor, que

possibilitaria um grande salto em relação a válvula, propicia!:

do a construção de equipamentos com menores custos, "tamanho e

consumo de energia, e maior velocidade e segurança.

Em 1.949 eram desenvolvidos, pela Univey.sidade

de Canlbridge e Universidade da Pennsylvania, os equipamentos

Electronic Delay Storage Automatic Calculatbr (EDSAC) e Elec

tronic Discrete Variable Automatic Computer (EDVAC)L respecti

vamen te. Este último, mui to mais poderoso que o ENIAC, nas ainda

com 3.500 válvulas, era programável e utilizava o sistema biná

rio de representação.

No inicio da d~cada de 50 era construido, no

Insti tuto de Tecnologia de Massachussets, um equipamento (Whil:wind
s-

I) que u't.ilizava raios ce t.ôd í.co s como memória interna {; fita

magnética como memória externa. Com este equipamento, utiliza

do em cálculos de balística, já era possivel realizar-se uma

adição em 5 microssegundos (milion~siomos de segundo) e uma

1 . ,. - 300· d (1)mu tlp.~lcaçao em mlcrossegun os.
,
\

Na década de 50, tinha inicio a produção em li

" I:,

~.. ~.~. ",-_. ~. ..,.' _ ~. ~ ~--,..
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nha de computadores eletrônicos. Em 1.951, eram produzidosequ~
pamentos Univac (Universal Automatic Computer) e, no ano se~~
te, surgiam novos modelos produzidos pela Nat!8~~lC~=~
ter (NCR-I02), pela IBM (701 e 7021 e pela B~ll
(Gamma 3). (3)

Electronic

Em 1.953, era lançado o primeiro computador pro
jetado especialmente para atender aplicaç6es comerc~ais. Este
equipamento.(IBM-650), parte de uma estratégia que visava bus
car novos usos para um produto até então restrito ãs aplic~
ç6es científicas e militares, alçou a IBM ã liderança mundial
no .mercado de equipamentos de processamento de dados, posição
mantida até hoje.

Em 1.958, a IBM lançava os modelos 1620 e 1401
totalmente transistorizados e com armazenamento externo de in
formaç6es em discos magnéticos. Outra novidade era a inserção
nos equipamentos de programas (software) como compiladores e
controladores de entrada e saída (4).

Ainda no final da década de 50, tinha inicio
nos EUA o desenvolvimento dos primeiros circuitos integrados.
Em 1.960, nos Laboratórios da Hell Telephone, era desenvolvido
um processo (planar epitaxial) .para a confecção de transisto
res utilizando o silício, material que serviria de base para
todos oS'aperfeiçoamentos subsequentes nos componentes eletrô
nicos.

Cabe ressaltar a velocidade crescente de desen

'I •

. .
r
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volvimentos de monta no setor eletrônico, principplmente no

pós-guerra, como resultado dos altos investimentos realizados,

,em especial pelos EUA, na indGstria aeroespa~!~l e ~o armam~n

tos. Concomitantemente ã aceleraç~o das descbbertas, era encur

tado o tempo de incorporaç~o das mesmas aos produtos normalmen

te comercializados i a válvula, por exemplo, demorou cerca de

meio século para ser utilizada em um computador, o transistor

uma década, enquanto o circuito integrado já seria utilizado

numa geração de computadores comerciais lançados em 1.964.

.~

11

...
, '

Em 1.965, conseguia-se condensar num Gnico cir .

cui to integrado 30 componentes. Em 1.'971, eram lançadas as pri

meiras calculadoras portáteis, dotadas de um microprocessador,

ou seja, uma minuscula pastilha de silício contendo todas as

funções da calculadora (5).

No transcorrer da década de, 70 verificaram-se

avanços na mt.ní.aturLzaçâo dos componentes I' com elevação corrs í.

derável da escala de integração. Em 1.978, eram condensados

64.000 componentes numa pastilha de silício (chip) com área

bem menor do que 1 2cm .

Os equipamentos de processamento de dados

sido um dos produtos mais beneficiados por esse avanço na mi

croe1etrônica, pelo fato de possibilitar consideráveis redu

ções de ~usto e elevação no desempenho, fatores que têm propi

ciado a extensão de seu uso inclusive a nível pessoal e

consagrado a sua utilidadejimprescindibilidade em uma série de

atividades, algumas das quais somente tornadas li 4' •exequ1ve1s

/ .'
I'
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partir de tais desenvolvimentos. Este processo de propagaçao é

acelerado pela obtençâo de crescentes economias de escala, po~

sibilitando não só novas reduções de custo, mas principalmente

a geração de recursos para a realimentação de novas pesquisas.

Visando ilustrar o desenvolvimento verificado

na teonc LoqLa dos computadores eLetrôn í.co s, a tabela abaixo

compara, entre outros pontos, preço e deserrpenho do computador

IBM-650, lançado no inIcio da década de 50, e a calculadora

TI-59, de 1.978 rsi ,

CARACTERíSTICAS IBM-650 TI-59

- Componentes 2.000 válvulas
a vácuo

166.500 transis
tores equí,vale~
tes

Energia (KVA} 17,7 -0,00018

0,017- Volume (pés cúbicos) 270

- pêso (libras) 0,675.650

- Ar condicionado 5 a 10 nenhum

- Capacidade de rnem5ria(bitsl:

.-Pri.mária 7.680

40.000

3.000

• Secundária 100.900

- -Tempo de execução (milionésirros
de segundo);

• Sorna 0,75 0,070

• Multiplicação

- Pre~o (dólares correntes)

20,0 4,0

200.000 300

..
, .
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Para uma apreciação numérica de tal fenômeno

sugestiva a indicação de que a potência dos computadores

aumentada no período 1.967-82 em 10.000 vezes, enquanto o

foi

pr~

ço de cada unidade de desempenho foi reduzida em 100.000 ve

zes (7l. As expectativas para com o futuro desta tecnologia

sao mais surpreendentes ainda, pois se verficar-se a mesma ve

locldadc de inovações até aqui c~servada, em 1.990 será prod~

zida uma máquina de calcular de bolso mais .potente do que o

atual supercomputador Cray-l,de aplicação científica, capaz de

realizar 100 milhões de cálculos por segundo (8).

Contrapondo-se a estas e outras previsões 6ti

mistas, uma série de barreiras (econômicas, tecnológicas, físi

cas •..) têm obstado a miniaturização acelerada dps componen

teso Nas décadas de 60 e 70 obteve-se uma duplicação anual d(il

número de transistores por chip (Lei de Moore), mas nesta ( ~ca

da, à medida em que se aproximam os limites físicos, a veloci

dade na escala de integração tem sido menor, dobrando a cada

dois anos (9), fato atribuldo comumentemente a rest.rições de

ordem econômica, pois à medida em que se avança na escala de

integração, são requeridos investimentos em novos processos e

equipame::ltospara suplantar algumas .barreiras, como pm~ exem

pLo , a..confecção de desenhos (máscaras) com uma precisão de 1

micron (milésima parte do milímetro} e outras dificuldades que

fazem com que seja:considerado como bom um índice de aprovei ta

menta (yield) de 35% na produção de circuitos integrado~ LSI

CLarge SoaIe Integration~ hoje já de mediana sofisticação (10).

Apesar desse aparente decréscimo na velocidade

. ',

t
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da miniaturização dos componentes, nao há estagnação, pois no

vos materiais e processos são pesquisados, obtendo-se por ve

zes notáveis ganhos de desempenho.

No concernente aos materiais, mesmo nao

se esgotado as potencialidades do silIcio, novos materiais são

estudados, sendo um exemplo de pesquisa bem sucedida o chip a

base de Arsenieto de Gálio (Ga Asl, cuja peculiaridade i a de

ser mais apropriado para o fluxo de elétrons do que o silIcio,

com considerável ganho de velocidade e redução do consumo de

energia (111. Outras combinações entre materiais são tambim

testadas, tal como o si110io sobre safira, com velocidade bem

superior ao do silicio, mas core custo relativàmente aLto.

Em relação a processos momentaneamente obstados

por dificuldades de design e fabricação, pode ser mencionado a

"junção Josephson", processo no qual alguns 'metais, quando sUE
J metidos a baixa temperatura (.-2739C) ,perdem toda a resistên

ciaa corrente elétrica, tornando-os supercondu~ores, ou Se

'ja, possib~litando velocidades altIssirnas (cerca de 100 vezes

a dos transistores normais) e com baixo consumo de energia (12).

As barreirasfisicas t&m uma preponderância

nor do que as econômicas na desaceleração da minaturização dos

componentes/equipamentos, pois a medida em que se aproximam

tais barreiras fIsicas, novos caminhos ~ão pesquisados~ por

exemplo, a IBM ~niciou em 1.975 estudos preliminares na area
\.

\. de eletrônica molecular, cujo fundamento básico é o abandono

do chip de silício, co~posto por bilhões de moléculas, para

- .~.~\,' ",
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substituí-10 por moLêcul.as agregadas em laboratório (13).

Pesquisas deste quilate se intensificam nos EUA
e sao reforçadas por iniciativas de outros países, como o Ja
pao, que gradativamente vem assumindo papel de destaque na
área de microe1etrônica, principalmente na concepçãojprodução
de memórias de alta capacidade de armazenamento.

A evolução na miniaturização dos componentes

~levando a capacidade de processamento e de armaze?amento de
informações}, tem induzido a iniciativaS de conteGdo tecnoló

gico sempre ascendente, tal como a do Japão, que em 1~981, ini
ciou um projeto, convidando o~ Estados Unidos e nações euro
péias! para o desenvolvimento conjunto de um equipamento mais
próximo do cérebro humano, capaz de ler e memorizar textosso
fisticados e reconhecer vozes.e objetos, além de associar in
formações visando prognosticar pr05a1idades~ Por mais ambicio
so que seja este projeto, foi estipulado um prazo de apenas 1Q
anos para a sua conclusão (141 C151..

A Informática tem suscitado também alguns. em
preendimentos que até poucas décadas seriam catalogados como
mera ficção, mas que devem se ~ornar realidade já em 1.984/85,
tal como a produção de Arsenieto de Gá1io fora da órbita ter
restre, buscando utilizar o ambiente com gravidade quase nula,
que possibilita a obtenção desse cristal com uma distribuição
homog&nea dos elementos, condição imprescindível na ccnfecção
de circuitos integrados de alta velocidade. ·Paraque se possa
avaliar a relevância econômica desse empreendimento, a empresa

• "oH

",



responsável pelo mesmo lMicrogravity Research Associatesr, espe
ra vender esse material semicondutor a um preço de 900 dólares
a grama, ou seja, algo em torno de setenta vezes o preço do
ouro (16).

Cabe sublinhar que todas essas inovações de mon
ta na area eletrõnica tem sido privativas das naçoes ricas,
sendo poucas as nações que tiveram/criaram as condições para
participar dessa escalada tecnológica. Hoje, ela ~ liderada no
mundo ocidental pelos EUA e Japão, enquanto que as naçoes euro

zir o gap tecnológico frente aos líderes.

No.concernente ao Brasil, faremos a seguir um
breve histórico da Informática no País at~ o início da d~cada
de 70, momento em que se verifica os primeiros posicionamentos
governamentais manifestando a intenção de implantar uma indús
tria local de computadores .eletrõnicos.

\

I'
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2.2 - Breve histórico: Processamento de dados no' Brasil

A história do processamento de dados de forma

automatizada tem início no Brasil no ano de 1.932, com a impor

tação de um equipamento da marca IBM pela empresa Instituto

Brasileiro de Mecanização, para utilização governamenta.l (17).

Em 1.945, a Remington Rand introduzià:._no País

outros equipamentos convencionais, ou seja, equipamentos "off-

-line".

Em 1.954, a IBM importava o equipamento IBM:-650,

com. fim promocional. Este foi.o primeiro computador eletrônico

.(aválvula) a entrar no Brasil.

Em 1.957, era criado um grupo de 'cra.balhoS('8 a

coordenação do Conselho Nacional de Desenvolvimento (CND)/ com

a atribuição de estudar o mercado interno para equipamentos de

processamento de dados. A partir dos estudos deste grupo, era

criado o Grupo Executivo de Aplicação dos Computadores Eletrô

nico_s (GEACE), responsável pela realização do I Congresso Na

cional de Computadores e pela importação (subdisiadal, em 1961,

dos computadores a válvula B-205, para a Pontifícia Universida

de Católica do Rio de Janeiro, e Univac-ll05, para o Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGEI, este último para

o computo do censo de 1960.

,
\

Também em 1.961 ocorre a primeira exper.í.êncf.a bra

sileira no sentido de se montar um computador digital. Este

1·' '.'
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projeto, denominado Zezinho, foi concebido no Instituto Tecno

lógico da Aeronáutica (ITA-S.J.Campos), com objetivo didático

(18) •

Em 1.963, eram montados no País mais dois compu

tadores eletrônicos (analógicos); um pelo Eng. J. Carlos Melo

e o outro no Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro

(19). Estes projetos não alcançaram a etapa industrial, sendo

encerrados após a montagem de um protótipo.

Na década de 60, verificava-se uma expansao no

uso de computadores no Brasil, lenta no início, mas acelerada

no final da década. Até o ano· de 1.972 são raras as referên

cias sobre a quantidade de computadores instalados no Brasil,

mas algumas estimativas podem ser citadas.

Em 1.965, Georg Herz,da Burroughs

indicava a seguinte estimativa (20):

Eletrônica/

FABRICANTE QTDE. EQU:çPAH. %INSTALADOS

IBM 55 61,8

UNIVAC 23 25,9

BURROUGHS 8 9,0

BULL 2 2,2

NCR 1 1,1

\ T O T A L 89 100,0
\
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Para o ano de 1.969, com base numa esti'mativa

realizada pelo jornal O Globo, Richard Iannuzzo (21) apontava

o seguinte parque:

FABRICANTE QTDE. EQUIPAM. %INSTALADOS

IBM 114 50,2
UNIVAC 67 23,3
BURROUGHS 64 22,3
BULL GE 8 2,8 ..,;.

<, .)

NCR 4 1,4

'r O T A L 287 100,0

·Em 1.970, José Rappaport (22) e equipe realiza

raro uma pesquisa para o First National City Bank, obtendo a se

guinte estimativa:

FABRICANTE QTDE. EQUIPAM. S1,. ESTIM. RENDII'1.
INS'rALI-\.DOS _ o ALUGUEL

%

IBM 320 62,S 73,0
BURROUGHS 93 18,2 13,0
UNIVAC 69 13,5 10,0
HONEYWELL-BULL . 18 3,5 1,6
NCR 10 1,9 1,8
SIEMENS-RCA 2 0,4 0,6

T O T A L 512 100,0· 100,0

'-
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A partir destas estimativas, pode1se constatar

um crescimento acelerado na utilização de computadores no País,

pois de 89 equipamentos instalados atã 1.965, ~alt0~ r~ra 512

em 1.970, o que, apesar da base inicial pequena, significava

uma crescimento de 475% em apenaS cinco anos, ou seja, um cres

cimento médio de 43% ao ano.

Num estudo realizado em 1.969 pelo Departamento

de Comércio dos EUA (23), previa-se um crescimento médio anual

de 20%, para os cinco anos seguintes, no mercado brasileiro de

equipamentos de processamento de dados, o que. significava pas

sar de US$ 14 milhões em 1.969 para US$ 35 mi.lhões em 1.974.

Tal proj eção mostrou-se cons er-vador-a , pois as

importações, que eram de US$ 11,6 milhões em 1.969, saltaram

para US$ 40,6 milhões em 1.971, ou seja, apresentaram um cres

cimento ~édio de 87% ao ano, ultrapassando, em larga medida, a

estimativa norte-americana. Note~se que o total importado em

1.971 jã ultrapassava o valor previsto somente para 1.~74.

- e interess~nte ressaltar que esses valores naO

refletiam o total realmente dispendido pelo Pais com a ativida

de de processamento de dados, pois, segundo o estudo citado,

para cada dólar obtido pelos Estados Unidos na venda de equip~

mentos de processamento de dados, correspondia, na realidade,

a geraçao de US$ 2,5, diferencial proveniente da venda de

"software" adicional, pessoal, d.ssistênéla têcnica ..•
\

A partir dqs dados constantes da estimativa de

..•.,
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J. Rappaport, verifica-se o predomínio das empresas norte-ame

ricanas no fornecimento de computadores ao mercado brasileiro

e em especial, o controle deste pela IBM, com 62,5% do total

das instalações e rendimentos (estimados) de aluguel dos equ.:!:,

pamentos representando 73% do total faturado por todos os fa

bricantes.

Agregando-se os dados dos três fabricantes líde

res (IBM, Burroughs e Univac), obtém-se os elevados perceg

tuais de 94,2% para a quantidade de equipamentos instalados e

de 96% do to~al dos rendimentos de aluguel auferidos pelos fa

bricantes, que caracterizavam a inequívoca formação de um oli

gop61io neste mercado.

Em termos de unidades· produtivas de "hardware",

havia em 1.970 no.PaIs somente três: duas.pertencentes ã IBM

(RJ-SP), produzindo perfuradoras, verificadoras e classificado

ras de cartões, e uma pertencente a Burroughs (SP), voltada p~

ra montagem de memórias.

Diante de tais dados, pode-se constatar a total

dependãncia do País quanto ao suprimento de suas necessidades

de processamento de dados de forma automatizada; conforme indi

cado em outro estudo do Departamento de Comércio dos EUA refe

rente a 1.972, a dependência de importações era "por volta de

96 por cento" (24). Tal dependência não se restringia apenas

aos equipamentos e respectivos programas, pois, com a exceçao
\

dos equipamentos periféricos mencionados, estendia-se a vârios

suprimentos necessârios a atividade, tais como fitas e discos

... .
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magnêticos, fitas para impressora •..

Sob o aspecto econômico, es+e rI~~r->l"'lr'ipnf"";a se +-r.~

duzia em importações crescentes, representando 0,6% do total

das importações brasileiras em 1.969, alcançando, em 1.970, um

por cento desse total, num ano em que as importações globais

cresceram 25,8%.

A inexistincia, no Pais, de unidadcis ~rodutivas

desses equipamentos, estendia a dependência para o aspecto es

tratêgico, indistintamente nos setores civil e militar. Um

eventual bloqueio no atendimento das ·necessidades internas de

processamento de dados, poderia, simplesmente, estancar as ati

vidades ou inviabilizar as que viessem a precisar de tais ser

viços.

A importância dos equipamentos de processamento

de dados na esfera militar ê explicitado neste pronunciamen-to

feito em 1.974 pelo Diretor de Processamento de Dados do Exõr

:cito,Gen. de Brigada Ferdinando de Carvalho: "Nas Forças Arma

das,.o prooessamento auto~5tioo de dados i, ao mesmo tempo, um

instrumento de comando e controle, um auxiliar precioso para

os trabalhos dos estados-maiores e um meio eficiente e econômi

00 para assegurar a operacionalidade das. organizações milita

res na multiplioidade de suas missões, na paz e na guerra. Os

exércitos que não incorporarem os aperfeiçoamentos dessa tecno

logia estarão desvinculados do ambiente geral do progresso que

impulsiona o mundo de nossos dias. Serão apenas forças simbóli

oas, sem expressa0 operacional nos c~nfrontos violentos de uma<.

.: ,0.:.':.
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guerra moderna" (25).

A importância estratégica de quo ;;(3 :;:e,,-csbs c

setor de Informática fez com que as Forças Armadas brasileira

se envolvessem com o mesmo no inicio da década de 70.

Os primeiros pos.ir.ionamentos concretos, dI=> âmbi

to governamental, no sentido de se produzir computadores ele

trônicos no Pais, partiram da Marinha de Guerra dn Brasil, que
, ,

já se encontrava envolvida, principalmente a partir da segunda

metade dos anos sessenta, em programas de ap;oio a indústria
Ieletrônica, incentivando a indústria 'local no

I
desenvolvimento

dos equipamentos necessários; sua frota. I,.•.
1

Em função de urna Exposição de Motivos encaminha
!

da pelo Ministério da Marinha, foi criado,;atrav(§s de Lecreto

presj,dencial (26) de 18.02.71, o Grupo de Trabalho Especial

(GTE),'sob a coordenação do Ministério da Marinha e participa

ção do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral,"com a

finalidade de promove]? o pT'ojetamento3 o desenvolvimento e a

construç~o de um prot5tip~ de computador eletr3nico para empr~
~

go em operaçoes navais".

Com o GTE, era àcelerado o processo de conscien

tização da importância da Indústria de Informática; nesse sen

tido, pode ser citado o Comandante Guaranys, coordenador ~o

GTE e responsável pelos estudos que visavam equipar as embarca

ções bélicas da Marinha com sistemas operacionais eletrônicos,

que concluiu: "O Pa{.sdevi,a partir para a implantação de uma

,
f
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indústria dig1:tal tanto por razoes economi oae quanto est'l'atégi

cae " (27).

Havendo a disposição de se desenvolver uma in

dfistria de computadores no Brasil, questionava-se na ~poca so

bre o tempo necessário para a consecução de tal objetivo. Como

indicativo havia a experiência de outros países, que pode ser

apreciada no quadro abaixo: (28)

Desníveis na tecnologia de computação eletrônica

País
início dos traba primeiro compu tempo
lhos -:-dé pesqui tador colocado trans
sa e desenvolvi

mento
no mercado corri

do

Estados Unidos

Inglaterra

1.937

1.947

1.952

1.953

15

6

Alemanha

França

1.936

1.946

1.954 18

1.957 11

Rfissia 1.948 1.958 10

Japão 1.952 1".959 7

8Holanda 1.951 1.959

1.960 6Itália 1.954
Suécia 1.947 1.962 15

?

8

7

-15
15
10
12
14
?

Dinamarca

Israel
Brasil

"

1.954
1.957
1.949
1.949
1.955
1:-954
1.954
1.971

1.962
1.964
1.964
1.964
1.965
1.966
1.968

B~1gica
Alemanha Oriental
Canadá
Polônia,

'-

China

)



Fonte (exceto para o Brasil).- O.E.C.D. Survey 1970 11 'Gaps
Technology Electronic Computer", reproduzido em EDP in Japan-
-1976 da ~apan Electronic Computer Co., Ltd.

Evidentemente, o Brasil nao se depararia com
uma sêrie de obst&culos t§cnicos enfrentados pelos paises p~o
neiros na construção de computadores eletrônicos, pois conta
ria com algumas facilidades, tais como a disponibilidade de
componentes no mercado internacional, a existência de razoável
bibliografia sobre o assunto ~ a possibilidade de se contornar
a escassez de recursos humanos habilitados, com a contratação
de especialistas no exterior. Estes fatores favoráveis reforça
riam o intento brasileiro de construir um protótipo de comput~
dor.

. Quanto .à viabilidade de se vir a colocar no mer
cado um produto com custo e desempenho similar aos oferecidos
pelas empresas tradicionais do setor, :j& se tornaria problemá
tico, pois alãm dos fatores restritivos de cunho t~cnico, a
maior barreira para se adentrar no mesmo era a impossibilidade
de se obter um patamar de vendas i.dênticoao dessas empresas
(para um eficiente rateio dos altos custos envolvidos nessa
atividade, desde o projeto do equipamento atã a manutenção de
uma rede de assistência tãcnica), fato que por si só, desconsi
derando-se a existªncia ou não do capital necessário a tal em
preendimento, restringia a entrada do capital privado brasilei
ro nessa.~tividade, reforçando a tese da necessidade do amparo
governamental, com no minimo uma legislação protecionista .

. _ ..,~--._"'-'-""'--'-' -~, '~-."'-~"-'--'''''-'''''''.-''''- ~.-"'~.._~., ...- .....•..~.
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Dessa forma, a partir da concientização da im

portância estratégica e econômica da indústria de equipamentos

de processamento de dados (principalmente por parte das For

'ças Armadas), e da visualização das barreiras quase que in

transponiveis, bloqueando o surgimento espontâneo dessa indús

tria, 9 Estado se tornaria o principal responsãvel pela arti

culaçãc e condução de uma estrat2gia que viabilizasse o surg~

\ mento de uma indústria local de computador~s eletrônicos.

'Devido a tal fato, veremos com 'maior profiundi

dade os planos (documentos e açãol governamentais, ' buscando

depreender o contexto que fermentou a política brasileira de

Informática, remontando em paralelo I o h.í.st.ô'rí.co dessa indús

tria no Pais.

,
\

, ,..

- - ..._._-_ .._ .•.._--~--,_..
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3. A ~ESTAÇÃO DE UM MODELO

3.1 - A macro-estratég'iae a definição de uma' 'PC?l.i'ticase
torial.

No I Plano Nacional de Desenvolvimento (1), vá
lido para o triênio 1972/74, verifica-se a formalização por
parte do executivo brasileiro, em conformidade com a estraté
gia desenvo1vimentista que norteou todo o Plano, da relevância
da variável tecnologia, enquanto propulsora da atividade econÔ
mica, fato que pode ser constatado através do próprio título
de um de seus cap.Lt.uLose "Os:Fatôresda Expansão: Po li ti.caeie!!:

tifica e Tecnológica" U). Verifica-se a confirmação dessa cons
cientização, conforme.segue: "A revoluçãotéonológica~ princi...

pal.men t:e nas últimas duas âê cadae , repercute profundamente so

breo desenvolvimento industrial e a comércio i~tern~cional ?as

sando o crescimento eoonom ico a ser cada vez mais de ti erm ina do

pelo proqreeea tiecno lógioo "[21.

Referindo-se à estratégia 'tecnológica a ser s5::.
guida, acentuava a necessidade de fortalecer a competitividade
da indGstria nacional "em seto~es priorit5rios~ entre os qwis~

oertas indústrias~ cuidadosamente selecionadas~ de alta inten

sidade teonoZógioa"~ fator "indispens5veZ a expansão de mer~a

do.,interna'e externamente"., condicionando-a a um "maior esfôr

ço de elaboração becno l.oq i.ca interna"~ ou de forma mais direta,
"é preciso suplementar a importação de teonologia oom a adapt~

ção teonológica e o esfôrço de oriação própriaU(21.

t'\.o,·
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Identificando objetivos e dificuldades esclare
cia: "novas áreas t eono lógiaas em p ro q r-e e eo »áp i do - a energia

nualear. a eletr5niaa. a pesquisa espaaial - exigem. a seu tur

no. inv ee timen tos maoiço e para de e envo l.v e» tais se tio r e e " C 2 ).g}1e

poderiam 'vir a comprometer o desenvolvimento de projetos prio

ritários, ou "viáveis" de dimensão eeo nom-i.ea efiai'ente't3).

Apesar dessa ressalva, verifica-se no ítem refe

rente a Estrat~gia Industrial, a pr~-seleção da área eletr&ni

ca, como uma das áreas a serem beneficiadas pelo incentivo go

vermamental, pois, segundo a estrat~gia proposta: "a etce euç ao da

po lí.tiaa i.nâue tria I. cone i e tirá em: :J.) Deeen oo l-ire» e e tio r e e no

vos.; ainda com poe e i.b il i.da de e .de eub etit ui r importações' e com

alta i.n t-ene-ida âe ti ecno l àçio a, como Endiie tx-ia Qui.mica" de Me

tais Não-Ferrosos" Eletr5nica" AeronáutiaaCde forma seletiva)"

Cone trução Nava Z.[se tio r de eup er-q x-ane Z.e iro e.I .•. "(4).

Quanto a uma indústria de computadores, somente

em uma passagem o Plano faz referência à Informática, quando
da declaração de intenção de implantar um centro tecnológico
na Guanabara, contendo "entre outros" os Centros de TeanoZ.ogia.

de Petróleo" de Energia El~tric~J de Pesquisa MineraZ.~ de Pes

quisa Nuc l eav , de Tez.eaomunfaações e de Informática" (5).

Dessa forma, no I PND nao se verifica um

cionamento em relação à questão de se incentivar uma indústria

local d8 computadores, enunciando apenas o objetivo de fomen

tar pesquisa no setor, o que denotava a preocupação com a for

maçao de recursos humanos, fator imprescindível na assimilação

;"-:'-"1.Y'
:l
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e desenvolvimento de novas tecnologias.

Apesar de se constatar uma ausência de posicio-

namento na macro-estratSgia proposta, no início de 1.972, mem-

bros do GTE realizavam uma viagem ao exterior, buscando alter-

nativas para a fabricação de computadores no País. Dessas son

dagens p~eliminares, resultaram os seguintes par~metros para a

implantação de uma indústria de computadores no País: dever-

-se-ía formar uma joint-venture (com a participação de uma em

presa estrengeira, de uma brasileira e do Estado) oomp rome t i.da

com o desenvolvimento da capacitação tecno16gica~acional; a

produção inicial deveria ser de minicomputadores, pelo fato da

tecnologia ser mais acessível,· requerer menor Lnvos t.Lmen t.o ini

cial e se constituir num seqment;o inexplorado no mercado nacio

nal(61.

A decisão de setripartir o capital, com parti-

cipação igualitãria do capital privado nacional, internacional

e do Estado, constituia-se numa inovação estratégica na expe-

riência industrial brasileira, sendo a f6rmula encontrada para

cindir com uma realidade polarizada, em setores de alta iriten-

sidade tecno16gica: estatizar ou desnacionalizar (7).

Um exemplo crítico de desnacionalização em se-

torde mediana/alta: intensidade tecno16gica era oferecido na

época pela indústria de material elétrico (bens de consumo e

\
\

de capital) no Brasil. Nesta indústria, onde o Estado se man-

teve ausente, a propriedade estrangeira, que era de 66% em

1.960, com 31 empresas ocupando a relaçãb das 100 maiores, as-

29
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cendeu, em 1.974, para 77% e 57 empresas respectivamente. Qua!:.,

to ~ forma de penetração do capital estrangeiro, o pesquisador

R. Newfarmer detectou as origens de 45 aquisiç6es e fus6es en

tre 1.960 e 1.974, sendo que, destas,"apenas uma foi feita pOI>

empresa nac i ona L e 16 »ep x-eeentia ram a entrada de novos CMN

(conglomerados mu l: tinacionais) no mercado. Neste período deea

pareceram 59 empresas de propriedade brasileira da lista das

100 maiores, correwpondendo a 93% do valor totaZ dos capitais

que sairam da Zista. Destes 93%, 59% se deveram ,à incorporação

por outras' empresas" (8).

Com estas informaç6es, constata-se que, num se

tor,de alta intensidade tecnólõgica, em que o Estado promoveu

o processo de substituição de importaç6es sem discipli.ná-lo ou

participar da atividade produtiva, as empresas estrangeiJ..'âsavan

çaram, com a consequente desnacionali zação do mesmo .-.

Por outro lado, a produção local de vários pro

dutos nao remeteu a autonomia do País para a obtenção dos mes

mos, pois nao se verificou a transferência de tecnologia e sim

a montagem local de tais produtos a partir de componentes pro

venientes do exterior. Este fa".:oé constatável a partir ,dos da

dos da Cacex referentes a 1.974, para as empresas estrangeiras

do setor eletro-eletr5nico com importaç6es acima de US$ 5 mi

Lhôes (trinta ao todo): (9)

"
\



31

Importação US$ milhões/FOB %

Equipamentos 78,6 9,1
- Matérias-primas 128,2 14,.9

Peças e partes 521,4 60,6

Bens de consumo 129,9 15,1

.TOTAL .8.5.9., .B. 100,0

Expo:..'tação

TOTAL 240,6 100,0
,..•:

DEFICIT TOTAL 619,2 ;
'.',

Apesar deste setor ser um dos mais críticos, com

estes dados (vide deficit comercial), ficava fundamentada a

preocupaçao governamental, expressa no I PND, com o fortaleci

mento da competi.tividade da indús tria nacional, apontando a ne

cessidade de se adaptar e gerar tecnologia internamente.

Com a decisão de se tripartir Q capital na im

plantação de uma indústria de equipamentos de processamento de

dados, buscava-se manter o Estado ligado ao setor, pelo seu ca

ráter estratégico; do capital estrangeir~ pretendia-se ã ces

sao de tecnologia e do cap~tal privado nacional buscava-se o

seu engajamento num setor de alta intensidade tecnológica, pa

ra assimilação e posterior adaptação e geração de tecnologia.

Por ser também um empreendimento de ~onga maturação,buscava-se

também dó capital nacional o comprometimento com as diretrizes

governamentais de desenvolvimento, pois conforme assinalou Moa

cyr Fioravante: fIavisão de Zongo prazo não tem sido historica
.;.:

. '
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mente a caracteristica do empresariado privado no Brasil. Seja

pela sua baixa oapao i dade de cap i talizaç ao, .seja pela tradição

pa terna li eta do qo verno , a empresa privada procura dirigir seus

investimentos para setores de baixo risco e retorno a curto prE!,
zo" ficando o governo na continginoia de assumir aqueZes inve~

timentos onde i mais intenso o nlvel de capitalização e de re
torno a mais longo prazo 11 (..1 O).

Dessa nova concepçao estratégica, resultou a e~

colha da EE Equipamentos Eletrônicos, tradicional fornecedora

de equipamentos à Marinha, como a empresa privada nacional a

participar do empreendimento.

Para a escolha do parceiro estrangeiro.foram

consultados alguns fabricantes: liaIBM e a Burroughs declina

»am em apresentar propostas; a DE'C - Digital Eqtci pm en i: C( '~p~

ration - e a HP-Hewlett Pac kax-d - não fOY'am aceitas" já que

ambas pretendiam o oontrole aoionário da empresa a ser oriada"

e a segunda negava-se ainda a prestar serviços à Marinha" con

dição" na ~poca" neoessária à associação 11 (11).

Em abril de 1.972, a Marinha recomendava: como

parceiro estrangeiro a participar do empreendimento, a Ferran

ti, empresa inglesa que fornecera, no ano anterior, os comput~

dores para aparelhar a frota brasileira.

,
\

Em julho de 1.972, o GTE credenciava pesquisad~

res do Laboratório de Sistemas Digitais da Universidade de são

Paulo e a empresa EE Equipamentos Eletrônicos para o desenvol

.
o'
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vimento de um minicomputador, esta última com a responsabilida

de posterior de fabricar o produto em escala indUstrial. A es

te esforço inicial foi, mais taré!e, acrescido o Núcleo Lie Cum

putaç~o Eletr6nica da Pontificia Universidade Cat6lica do Rio

de Janeiro, com a mí.s sâo de desenvolver o "e o j'tnõ as:e " do proj~

to.

Também em 1.972, após um curso ministrado por

Glen Langdon Junior, da IBM, para cerca de 10 cientistas da

USP, era montado o Patinho Feio, quarto comput.ador brasileiro,
Io segundo digital, com 4K Bytes de mem6ria (1;2).

I
I

Paralelamente a este processo, de incentivo/

formaç~o de grupos universitários, o GTE prosseguia as averi

guações para a seleç~o do parceiro estrangeiro que concordasse
f,,com a filosofia de capital tripartido.

Dentre as condiç6es estipuladas pelo GTE para a

escolha do fornecedor estrangeiro, salientavam-se as seguin

tes: "que não impusesse restrições à expo'l'taçãodo equipamento

fabricado em associação com brasileiros; estivesse disposto a

tl'ansf3ril'sem reservas sua tecnologia, inclusive quant:o.aavan

ços subsequentes; não impedissu.a companhia criada no Brasil

de obter tecnologia de outros fornecedores; e concordasse em

estabelecer um limite, no tempo, a partir do qual a companhia

nacional se tornaria propriet~ria do know-how recebido, com di

reito de neqooià+l:o com tierce-iro e tt U 3) ..

. I ..
~,'"
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o GTE analisou oito propostas:

Sede Histórico das negociaçõesc/o GTE

Ferranti aceitou a negociação.

aceitou a negociação.

aceitou a negociação.

aceitou a negociação.

restrição à transfm..ência de tec

Inglaterra

Fujitsu Japão

CII França

Varian EUA

Digital Equip. EUA

nologia.

_Hewlett-Packard EUA discordâncla cjpartic. minori

tária.

Philips

AEGjTelefunken

Holanda desinteresse.

Alemanha desinteresse.

Dentre -as quatro empresas que aceitaram a neg~

cciação, os representantes da Marinha, no GTE, escolheram a sua

já fornecedora Ferranti, enquanto que os representantes do Mi

nistério do Planejame_ntojBNDE optavam pela proposta da Fuj itsu.

No final de 1.972, diante do impasse, ou seja,

a escolha de apenas urna empresa para compor o esquema doh ter

ços anteriormente acertado, os membros do GTE, numa resolução

conciliatória e oportuna, propunham a formação de uma empresa

com as duas estrangeiras pré-selecionadas, juntamente com a

EE e o BNDE, objetivando o atendimento nao só do mercado mili

tar, conforme objetivo inicial do GTE, mas também do mercado

civil.
",
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Para concretizar essa resolução, foi criada em
abril de 1.973 a Eletrônica Digital Brasileira (EDB) com fun
dos do BNDE, Serpro, Telebrás e Petrobrás. A ~~D ~----.--.! -U"';'V~,",-...La

"ho l.d inq ti das subsidiárias Digibrás e Brascomp a.serem cria

das; a primeira, através da associação BNDE, EE e Ferranti e a
segund~, com a associação BNDE, EE e Fujitsu. Quanto ao merca
do de.atuação, não deveria haver uma delimitação, no entanto,
a Digibrás seria mais voltada para o atendimento do mercado mi
litar enquanto que a Brascomp para o atendimento do mercado ci
vil; seleção natural, conforme a atuação das empresas cedentes
da tecnologia nos seus paIses de origem.

Apesar da planificação acima, a decisão de se
criar empresas para a execuçao da Politica l~acionalde Informá
tica.,somente se concretizaria em julho de 1.974, data em que
seria criada a Cobra.

\

. ',(
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3.2 - 1\emergência da Capre

Também em 1.972, o Ministro (In Pl;:lnp.j~mp.nt-() e

Coordenação Geral, João Paulo dos Reis Velloso, enviava ao Pre

sidente da República, Emílio Garrastazu Médici, a Exposição de

Motivos n9 012-B (14), propondo a criação da Comissão de Coor

denação das Atividades de Processamento Eletrônico (CAPRE),ten

do em vista os seguintes aspectos:

- a necessidade crescente de se utilizar de so

fisticados equipamentos de tratamento da info~mação, a medida

em que o País se modernizava.

o mercado mundial de computadores crescia a

uma taxa média de 20% ao ano, enquanto que no Brasil tal taxa

deveria alcançar o patamar de 30%, sendo qU? no setor público

essa taxa deveria ser ainda maior.

- as importações de computadores já ultrapassa

ra em 1.971 a casa dos Cr$ 100 milhoes (*), sendo esperado, no

triênio 1.972/74, um gasto superior a Cr$ 500 milhões (a pre

ços cons tan tes de 1.972) .'Previa para o me smo período, um di s

pêndio global (mão-de-obra, aluguel e importações dos equipa

mentos) da ordem de Cr$ 3,8 bilhões, dos quais 20% no setor p~
bã í.co (Cr$ 760 mí.Lhficc),

(*) Importação em 1.971 de equipamentos de processamento de da
dos, excluindo-se partes e peças = US$ 40,6 m~lhões FOB
(C1EF/MF); cotação média do d61ar em 1.971 = Cr$5,635 (Ban
co Central); Total = Cr$ 228,8 milhões FOB ... portanto;
muito além dos Cr$ 100 milhões.

, '
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Diante da expect.ativa de exponenciação dos. ga~

tos, propunha a planificação do setor, objetivando:
u

.a ) a capaci i aç do de ol~ganiz aç o e e industriais bra

ei l.e-i eae no dee ernro l.v imen to e fabricaçãode equipamentos (hardiaare ) ;

b l :ael.evaçdo da produ-tividadede utiUzação do equ'l-p~

mento instaZado e a instalar;

o) a otimização dos reoursos humanos e progr~,.
mas ("software") empregados.

Definindo abrangincia, ponderava que tIno setor

p~blioo~ a atuação poderia s~r mais direta~ atravis de uma p~
litica racional de novas aquisições ou locações~ que evitaria

superposições~ ociosidades e mau dimeniionamento dos equipam~~
.

tos" .

Em 05.04.72, era assinado o Decre-to preside~

cial n9 70.370 (15), criando o CAPRE, 6rg~o subordinado ao Mi

nistêrio do Planejamento e Coordenação Geral, com a atribuição

'de "adotar e propor medidas visando a raoionaiização dos inves
~""---~ -

timen~os govername~tais no setor e a elevação da produtividade

na utilização dos equipamentos de pr!2P_essamento de dados ins

taZados e a instaZaru•

Dentre as atribuições específicas da Capre,

constava:

tIa)organizar e manter atualizado um cadastro de

talhado do parque oomputacional privado e governamental~ no

que se refere a equipamentos~ programas e grau de utilização

'.'"
'. \
, I..

,.
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das instalações;

b) opinar sobre as compras e loca~ões de equip~

men toe, pretendidas por órgãos e entidades da AàtrrZn-/..t;i;.l·ação2f.
blica Federal Direta. e IndiretaJ principalmente no que tange

ao dimensionamentoJ em função das suas necessidades atuais e

futuras de eventuais oc-io ei-dadee de equ-ip amen toe de outras ins

tituiçcCs que possam a i eride r, t.o ta l: ou parcia l.men iie , às referi

das' necessidades;

c) pT'OpOT'medidas tendentes à fprmulaçãO de uma
!
I

politica de financiamento governamental ao setor privadoJ para

a atividade de p ro ce e eame nto de dadOS;!

1 •dl coorden~T' progT'amas de tr~~namento e~ todos
I

os n'Íveis das técni:cas oompu tac iona-ie, fazen1do uso dos T'ecur
-:

sos já .e.xistentes nas unive-rsidadesJ escola$ e centros de pe!!...
1::

q·uisa",

Dessas atribuições, a principal confo1:me o pro

nunciamento do J.linistroRei:s Velloso no Seminário In'ternacional

sobre Ensino de Computação para Países em Desenvolvimento, rea

lizado em 07j08j72, (161. era a constante do ítem b acima. Essa

atribuiçãó conferida a Capre, significava a retirada do pode1:

de deci.são sobre a compra dos equipamentos de processamento de

dados conferida atS_ então a cada 6rgão da administração pGbli

ca, centralizando ....o num único órgão, visando conter tais aqui

sições.

Ponderava ol1.i'nistro Reis Velloso, nesse Seminá

rio, a neces-sidade de um processo educacional "para o uso do

38
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computador" tal v e z a tarefa maie urgente .ee j a p r ep ax-a» a a l i:a

Administração (os âec-i e-i on « maker e ) - no Governo ; nas empresas

p~bticas e privadas" nas universidades" nos hospitais -para-o

conhecimento do uso e pene pee t ioae da computação e l.e tmo ni ca , Só

assim a demanda de computadores será condicionada petos objeti

vos na?ionais de desenvotvimento" operativa e racionalmente.Do

eon trár1.:o" pre val.eo ex-á a ti en âênc ia , de um l ado , a eimp l:ee i ndi.

caç5es vagas de prioridades" nos ptanos governamentais e emp~~

ear-iai e; e de outro l.ado, a pressão i'moderada da indústria f0E-
I

nee e âora , a l he-i:a às necessidades ef e t i.oae do Óoverno e do 'se
, f,

tio» privado" r ea l iz an do a mo âex-ni.eaç ào peta mo âer n-õz açiio e acu

m~lan~ desperd{aio". I
I

Quanto à compcs.ã.çâo da Capre;i faziam parte os
r,

seguintes membros' (17 t: a to' Secretário Gez'a L do Ministério do

, ,

Planejamento e Coordenação Geral, na qualidade de Piesidente ;

b l um r-ep.re.s.ent.ant.e do Estado Maior das Forças Armadas (EJl.1FA);

c L um 'representante do Ministério da Fazenda; d ), um r-epz-e sen

tante do BNDE; e I um representante do SERPRO; f l um represen

tante'do IBI, posteriormente denominado Centro de rnformaç5es

,da Fundação IBGEi gl. um representante da E~, posteriormente d~,

nominada Secretaria Moderno. da Reforma Admi.nistrativa CSEMORl..

,:.
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3.3.' O aprofundamento da :tni:lcrúestratégia:Política Cientí

fica e Tecno16gica

Conforme já havia sido previsto um ano antes no

I PND, no capítulo referente a forma de execução da política

científica e tecno16gica, foi concebido ()Plrlno B8Sjr.0 ile ' De

senvolvimento Científico e Tecno~6gico, para o biªnio 1973/74.
(18) •

O'PBDCT, conforme o pronunciamento do Ministro

do Planejamento e Coordenação 'Geral Reis Velloso na reunião de

se':llançamento r significava "a definição ~ p ar a o Pais" de uma

po li tica de oi.êno i:a e teeno logia que lhe permita a comp anh.a» o

pro qr ee eo eient{f-Z::co mundial" ob t er , para OH setores priorit§:

sri.o e , a iecno logia mai:e atua li:zada e mon tar' i.n be rn ame n te uma

eet ru t.ur a capaz de, gradualmente~ passar a' p r odu z i:r -teeno l.oq ia;

e não apenas de produzir bens' e serviços" e, complementando ,o~

servava: "Com ef e i-t.o , já se ass:i:nalou que a forma mais segura

de manter um pa-t.:s eub.âeeenvo l.ui.do i:ndef1;:n-idamente és'empre pôr

a sua 'd-isposição uma t.e cno l oq-i:a pronta e acab.a da :" (19.}

" '

Em consonânc ia com o I PND, o PBDCT r.ea.1irmava

todas as diretrizes' bási:cas de cunho desenvolvimenti.sta do pri

meiro, realçando os segui.ntes aspectos:

.•..Reafirmação da primazia do fator progresso técnico,

quanto determinante para o "deeernio l o-imen tio éeonômieo e social"

, (201-, ou seja, identificaçãO do progresso técnico como o compo

nente indispensável para se elevar a produtividade e,conseque~

temente, a competitividad( da produção nacional, possibilitan

"\
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do, ao Pais, o ingresso numa "sociedade industri~l" (21).

- O progresso técnico almejado enquanto meio, teria a fina

lidade de "apoiar o proeeeeo de ao l.o oa» a d-i epoei ç ao de grande

número~ pelo produção em grande escala e a baixos custos~ com

_ganhos de produtividade que sejam divididos com o consumidor3

,um volume crescente de bens e serviços~ hotaJame~te os

tos manufaturados" (21)-,devendo este processo ser acompanhado

pe~a elevação da taxa de emprego a níveis superiores a 3% ao

ano. (21).

No concernente à viabilização dos vários proj~

tos~contidos no PBDCT f o seu orçamento foi elevado

velmente"pois o montan.te anteriormente previsto

considera

no IPND,

que era da ordem de Cr$ 670.milhõ'es por ano. (preços de 1973>-

passou a ser de Cr$ 2.150 bilhões por ano (preços de 1973t, ou

seja, mais que triplicou .•.se os recursos a serem ,dispendidos

com o PBDCT. (22J

Conforme o pronunciamento do Ministro Reis Vel

loso (19.1-,tal valor ultrapassava o destinado pela ONU para as

áreas tecno16gicas e de pesquisa científica "a todo o mundo

ca de Cr$J.3 8 a Cr$::139.bi;lhõe,f3'C:preços de J.9J31".Por outrol~

do, o dispindio com ciincia e tecnologia no Pais foi de Cr$100

milhões no ano de 19.68, tendo sal tado para mais de Cr$ 2 bi

lhões em'apenas cinco anos, fato que demonstra claramente ,a

reortentação governamental e sua disposição de levar avante os

programas contidos no PBDCT.

<< -.
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Quanto ao financimanto do PBDCT, apenas 4,8% se

riam provenientes de fontes externas, pois 65,8% seriam' obt!

dos dos recursos dos vários Ministérios, 23,3% p.rov í r í.aa à~.:J me

canismos financeiros internos e 6,1% de recursos internos de

outras fontes (231. ~ interessante observar que estes valores

previstos não incluiam os recursos resultantes de I'"cooperaç~o

t~cnica internacional CPNUD~ OEA) e bilateral com os governos

norte-americano, da Repúb lica Federa l A lemd , Gr~-Bre t.anlia , Pz-ari

ça e Japão~ principalmente~ que totaliza montante anual estima

do em US$ 25 milhões" (24 l/ algo em torno de Cr$ 150 milhões a

preços de 1973. (*}

Quanto a administração e repasse desses recur

sos, dar-se-ia através do FNDCT, da FINEP e-do BNDE (FINAHE E

FUNTEC} e·órgãos estaduais como o CET (Centro Estadual deTec

nologia) e o BADESP.

A estratégia tecnológica traçada, estava assen

tada em trªs pontos básicQs: (25)

"1).Como orientação geral: aceleraç~o e direcio

namento da transferência de tecnologia do exterior~ ao lado do

esforç-o de fortalecimento da capacidade de inovaç~o teêinológi

ca própria. Nas Indústrias B5sicas~ sempre com a preocubação de

consolidar o seu poder de competição~ o Pais procurar~ atuali

8ar-se nas mais modernas alternativas tecnológicas disponiveis~

(*1- Banco Central ••',cotação mêd í.a do dolar em 1973 = Cr$ 6,22

;...i·

- \
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e definir~ prioridades n{tidas para~ racionaZmente~ ingressar

progressivamente em noVos setores~ intensivos de tecnologia.Ao

mesmo tempo~ identificará os campos e produtos em que se faz

posstveZ reaZizar adaptações tecnológicas e~ mesmo~ eZaborar

internamente modeZos e processos.

Dar-s e.....~ ênfas e ao de eenoo lvimen to de foi'to. 'ca

.pacitaç50 nacionaZ .em "engineering" e "industriaZ design". Em

grande n~mero de setores> o pals já est~tecnicamente apto a

fazer o detaZhamento dos projetos industriais~ elaborando aes

pecificaç50 dos equipamentos.

2) No campo das novas áreas teenoZógicas> que
i

em qesral: exigem investimentos de grande dõmene ao e alto risco-

Energia Nu c l ea p , 'Peeq u-i ea Bepa c i-a l., Cibernética> Oceano qra f ia-;

orientação de : (.1) enfoque eminentemente ap l i.ca do aos

mas concretos do de eerivo l.o-imen to nao io na Z; e (2) a t.uaç áo e egu!!:.

do prioridades rigorosamente eet ab e l-e oi-dae, em pro qramae e pr~

jetos bem definidos> dentro de limi:-tes financei:ros prefixados.

Mais que em outras ~reas~ aon f er ir+ee .....ã ear á t e» realmentees

tratégico - ou seja>. 11.50diZu{do. -' à atuação com recurso'sg~

vern~mentais nesse campo.

31 Prioridade ~ articulação do sistema dd aiên
~.

cia e tecnoZogia com o setor produtivo> com a programqçao go-

oernamen ta Z e, em gera L, com as rea l i âade e da sociedade·'b.rasi

l.eix-a atual. A integraç50 entre aquele e i.e ti ema e as diferentes

dimensões da eo oi.e dade em muâanc a permitir~ a con ee qu en t:e e

fecunda interação".

No concernente a implantação de uma indústria

.' :
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de computadores no paIs, o PBDCT avançava em relaç~o ao IP~D,

pois declarava a intenção de concretizar tal objetivo, fato

que pode :.serconstatado num Item referente à poli tí.ca cientIf.:!:

ca e tecnológica a ser implementada, conforme segue: "Desenvo!.

vimento de Novas Indústrias,' Intensi \Tasde tecnologia: Indús tria

Aer onáu t ica , Indústria Quí.mica, Indústria Eletrônica (.e, em

particular, Indústria de Computadores)". (261

Confirmando tal posicionamento, no capitulore

ferente a Tecnologia Industrial, sob a indicaç~o de "proj e to

prioritário", definia um programa para o desenvolvimento, con

forme o tItulo, de uma "Indús tria de Minicomputadores Digi ta i.e

e 'I'ecno Zogia de Computadores". (27)

No tocante à indústria de minicomputadores, ha

via a seguinte consideraç~o:

"Este projeto terá como aonee q-u.enci.a o ee tabele

cimento no Pa{s de uma indústria de minicomputadores através de

aeeo oiaçào do Gop erno com empr eea nac i.ona Z e fab:roican te e et x-an

gei:roo. Lei o possibi'litaJ"â a transfeX'ência imediata pax a o Pa{s

de tie cno Loqia indu.st:roial de 'pon t-a ,' oo net i.train do+e e num oo netan

te fl~~o de técnologia e~terna qu.e Beja rapidamente aSBimilada

e abs,orvida.,

A p:roodução eat8 projetada inicialmente pa:roa a

tendeI' ao mercado in t.er-no , mae: ex i:e tem boas perspectivas de ex

portação. O setor de comerc-ia l i zaç ào s-erd de natureza p xri va âa ,

considerado como fator importante na co loc aç ao do minicomputa-

, '
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dor no mercado. A participaç50 do Governo dar-se-~ atrav~s de

empresa j~ constitu{da - a EDB - Eletr5nica Digital Brasileira

- com suporte financei~a adequado, inclusive, a garantir um pe~

manente controle nacional nas diversas divis5es a se~em cria

das. 850 previstas inicialmente duas divis5es, uma destinada a

produzir minicomputado~es de uso geral e perif~ricos ~especti

vos, e outra que, al~m de atua~ na ~rea de controle de p~oc~~

sos, possibilitar5 um apoio as necessidades milita~es de equi

pamento especializado de processamento de dados.

Este projeto ~ ~esultado de um Grupo de Traba

.lho Especial que iniciou suas atividades através de Convênio

entre o Ministério do Planejqmento e Coordenaç50 Ge~al, o Mi

nist~rio da Marinha e o Banco Nacional de Desenvol~imento Eco

nômi.co , com o suporte financeiro doPNDCT/FTNEP e F'UNTEC CBNDE) "..

.•.Quanto a tecnologia de cornput.ado.r es , o Plano

esclarecia que:

"Em Pa~alelo ao projeto de estabelecimento da
<,

ind~stria de minicomputadores digitais, est5 sendo implement~

do O projeto ("design"J e construç56 de um minicomputador digi

tal para fins civis e mi.l i.tax-e e . A meta inicial prende-se ao

desenvolvimento de um prot6tipo industrial de 'minicomputador

capaz de ser produzido em série e dotado de características: t.é e

nicas que lhe dê capacidade de competir no mercado b~asileiro

e posteriormente no exterior.

N50 menos impo~tante que o projeto e a e.xecu

. "
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çao do protótipo é o desenvolvimento de "software" básico na

cional,-bem como compiladores e programas espec{ficos - "pak~

ges" - capazes de aumentar e faci litar o uso do oomp u i-a do i«,

o suporte de pesquisa para o projeto e execuçao

do pro tótipo ["hardware") será fornecido pel.oLaboY'atéY'i o de

S"istemas Digi tais da Eec ola Po l-[:f'êcni'cada Unioere idade de S.

Paulo que já tinha demonstrado a sua cap~cidade projetando

construindo, com sucesso um minicomputador. Ao trabalho deste

grupo se 'integrará uma equipe de técnicos', com experiência in
!

dustrial, representantes de empresa privada npcional, com bas

ta~te experiênciq no desenvolvimento 'de prot6tipos na área de
I,

eletrônica e telecomunicações.

o desenvol~imento do "software" ficará a cargo,

pr-i noipal.men t:e , da Pon t if i c-i-a Unioerei dade Católica do Rio de

Janeiro, que neste setor re~ne condições ao n{vel de padrões

de quatidade dos pa{ses desenvolvidos.

Este projeto é fundamental para que efetivamen

te s~ absorva a tecnologia transfe~ida pelo projeto industrial,

,não só pela interação pesqu..isaJuniversida:delindústria como PE..

la fonte de recursos humanos que os grupos se constituem.. tor

nando permanente a formação de profissionais especializados nes

sas técnicas de ponta".

Para uma apreciação dos vârios programas gover

namentais que beneficiavam a emergência, no PaIs, de uma irtdGs

tria de equipamentos de p:',ocessamento de dados, vide o Anexo 1.
, /
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4. O DELINEAMENTO DO MODELO

O 11 Plano Nacional de Desenvolvimento (1), com

vigência no quinquênio 1975/79, foi concebido num periodo de

incerte~as; tal fato i expl~citado pelo proncunciamento do en

tão Presidente ErnestoGeisel em uma reunião ministerial no ano

de 1.974: "A tarefa de 'p l-ane j ameribo , nos dias de hoie , tornou-

-se extraordinariamente árdua e dificil., em face das grandes

perplexidades de um mundo que ainda não soube se refazer do

complexo de crises que o assaltaram ao mesmo tempo., quase que

inopinadamente: c~ise do sistema monetário internacional., cr~
se de energia e de matérias-primas essenciais., crise de uma

inflação epidimica., crise no co~~rcio exterior., deteriorando

os balanços de paqame ni oe, crise de confiança na es-tabilidade

do futuro fomentando a inquietação social e surtos de violin

cia irracional e destruidora" (2).

A certeza de se poder perpetuar os altos indi

ces de-~rescimento ati entã6 obtidos, era de certa forma abala

da, pois conforme o proncunciamento do Presidente Geisel: "é

certo que., não pode haver lugar para otimismos exageradQs., num

universo de profecias sinistras que vão da estagnação inflacio

nária à âepveesão econômica arrasadora".

Apesar do quadro crítico que se delineava, cons

tata-se, no 11 PND, o intento de se manter o impulso desenvol

vimentista, ressalvando que o "Pais está cônscio das dificuld':!:..

des para manter o crescimento acelerado dos ~ltimos anos~ mas

reafirma a sua determinação em superá-las" e "essa etapa será.,

•..
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necessariamente.) marcada pela influência de fatores relaciona

·dos com a situaçao inte~nacional.) principalmente quanto a cri

se de energia" (3).) ou seja, conforme um dos objetivos Fropo~.
tos: "0 Brasil deverá ajustar a sua estrutura economica à S'l-

t uaç do de escassez de petróleo" (.4) e "tal ajustamento econômi

co impõe.) como já se está fazendo.) a eliminaçiio de eubei âioeao

uso de retr6leo e de out~os insumos dependentes.) substancial

mente.) de importaçõe8. Impõe.) igualmente.) a mudança de ênfase

relativa entre setores econômicos.) e dentro da indústria.) para

reduzir importações ou aumenta~ exportações" (5).

Esta reciclagem da economia ("mudança de· ênfase

relativa entre setores econ6micos"), era fundamentada pelá de

gradação das contas externas do PaIs, fato que pode sêr const~

tado pela. simples anãlise dos valores agregados do balanço mer

cantil brasileiro.

~,.
r'-
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BALANCO MEHCANTIL - BRASIL (6)

Valor FOB em US$ milhões

ANO EXPORT. IHPORT. EXP - IMP EXP~. IMP

1965 1.595,5 940,6 654,9 1,70

1966 1.741,4 1.303,4 438,0 1,34

1967 1.653,8 1.441,3 212,5 .1,15·

1.968 1.881,3 1.855,1 26,2 1,01

1969 2.311,2 1.993,2 318,0 1,16
....

1970 2.738,9 2.506,9 232,0 1,09

1971 2.903,9 3.247,4 (343,5) 0,89

1972 3.991,2 4.232,3 (241,1) 0,94

1973 6.199,2 6 e ,192,2 7,0 1,00

1974 7.951,0 12.641,3 (4.690,3) 0,63

1975 8 ..669,9 12.210,3 (3.540,4) 0,71

Total
71-75 29.715,2 38.523,5 (8.808,3) 0,77

Total
74-75 16.620,9 24.851,6 (8.230,7) 0,67

Fonte: CIEF/MF e CACEX.

Na década compreendida entre 1.965 e 1.974, ve

rifica-se a partir de 1.971, a insuficiência de valor exporta

do para contrabalançar o importado, fato agravado pelos defi

ci~ na conta serviços, gerando um deficit global, em boa par

te amenizado pelas inversões de capital externo, mas insufi

cientes para evitar a elevação do endividamento.

-_i



Em 1.972/73 verifica-se uma aparente recuper~
çao, mas em 1.974 o desnível entre o exportél-dofrente ao impoE,
tado atinge o ponto mais crítico (para cada X importado, ex
portou-se apenas 0,63 Xl do período em análise.

Estes dados demonstram a impossibilidade, na
época, de se adiar uma ação governamental, no sentido de incen
tivar a obtenção de créditos (exportações, investimentos e em
préstimos externos) e paralelamente a contenção de débitos (im
portações e saída de capitais), considerando-se a ascençao do
endividamento, o que remetia conforme aporit.ado nb;:II PND a
"uma nova fas e de eubetitui:r;ão ace l erada de importaçõés /I (7).

Nesse contexto, a indGstria eletrônica de base,
em especial a de computadores f seria considerada prioritária no
Governo Geisel, conforme pode ser constatado na estratégia in
dustria1 proposta no II PND:

"I Desenvolvimento dos setores de base e>

como novas ênfases> particularmente da Indústria de Bens de Ca

pita!> da Indústria EZetr5nica de Base e da ~rea de Insumos B~

e i co e " (8) •

"Quanto a Indústria Eletr5nica de Base>

dada a importância. dos sistemas integrados de comunicação e i!!:..

form~tica> base tecnológica da moderna indústria e administra

ção> ciever~ ser desenvolvida> no Pais> a eZetr5nica digi ta t»

o (9) •
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"Assinale-Be~ a prop6sito~
~

que sera con

tri n'ua do o esforço de eixp ane do da produção de- equipamentos ele

tr5niaoD e~ prinaipalmente~ de computadores aomerciai~ de gra~

de porte~ inclusive para e~portação~ com crescente valor adi

cionado no Paisj na forma como já vem ocorrendo. Ao mesmo tem

po, será implantada a indústria e transferida ef etioamen t:e a

i.e cno l.oqi a, no campo da e I:e tY.'5nú~adigi tal. Isso 'se fará pela

implantação da indústria brasileira de minicomputadores~ sob

controle de capital nacional, pela fabricação de pvoceeeadoree

de centraiB eletr5nicas de comutação~ na área de telecomunica

ções, e pela implantação de eo li da i ndice t x-i a nacional de comp~

nentes eletr5nicos sofisticados, como os circuitos integrados;

II Abertura de novos campos de exportação

de manufaturados, com maior complexidade tecnol6gica, em com

plemen~o as exportações de indústrias tradicionais. ~ais ~am

pos incluem os computaddres de grande porte; minicomputadores

de fabricação nacional; navios; autom6veis, .5nibus~ caminhões;

motores e outros componentes da indústria automobilistica;equi

pamentos agricolas~ rodo~iários e hidroel~tricos; máquinas-fe!:.,

ramenta e instrumentos; produtos siderúrgicos, inclusive pela

oone t ruç ao de usinas deetinadoe p'Y'inc.1:palmentea produção de

semi-acabados para exportação; equipamentos e combonentes de

bens de capital; rel6gios, aparelhos de precisão.

111 - Maior impulso ao desenvolvimento tecno

lógico indust~ial, inclusive com preocupação de evitar disp~n

dios excessivos nos pagamentos por tecnologia" (10) .

. ., .
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Analisando a estrutura de parque ~ndustriaLcon~
tatava que "em nosso Pais, semp~e se tendeu a excessiva p~oli

fe~ação de empresas desp~ovidas de poder de

suficiência de escala. Mais ainda, como »eu el am es tudos do IPEA
~' -e de outros orgaos, em grande n~mero de ramos industriais, ,o

que se via era a presença de uma ou poucas empresas estrang~i

ras, com escala satisfatóri'a, ao lado de uma multiplicidade de

empresas nac-i ona i:e , pequenas' e fl'acas" (Ll), e visando mudar
tal quadro"ou seja, fortalecer as empresas nacionais,apontava
as seguintes linhas de aç~o: apoio finance~ro ~ projetos de
grandes empresas; aporte de capital efinanc~amentos visando a
transformação de pequenas e médias empresas ern grandes e estimu
los,financeiros visando fusões, incorporações e a formação de
conglomerados nacionais~

"i,
c
i,

Quanto ao capital internacional, o Plano apont.a

va que lia empresa eet x-anqe i-r a já -moetirou, no Bva e il , que pode

trazer contribuição 'relevante ~o crescimento" e seguindo uma
"posição madura, p'ragmática e rea l i-et:a 1/ desaconseLha.va umale
gislação restritiva, contrapondo a tal direcionamento b da
"e4"Cp}ici t.aç ào , de forma di:nõmi.ca e co n t.inicamen te atualizada,

das prioridades para a.át uaç do da empresa estrangeira no Pais,

em termos de funçao a deeemp enha r e âe setores' para onde de et i:

nar..,..se p r ef er eno-i:a Lmen te" ~ Nais adiante assinalava que "até há

'pouco tempo, as funções que se experavam da empresa estrangei

Ta eram, 'principalmente, as de trazer poupança exte~na~ reaZi-

zar a i;;~ansfel,~'nci'a de ti eono l oq-ãa e de oap'ac i.dade q er eno-i a iCi n

clusive pelo treinamento de té(Jn~coB e eX~dutivos nacionais)~

sendo que lias novas funçõe:s que, aqo x:a , são e ep era da e da empr!!,.

. '
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sa estrangeira sao: 1) - Novos Mercados, peZa exppnsao das ex

po r taç oe e , prinç1:paZmente em manufaturados não tradicionais. 2)

Contribuição ao dee ernro l.v-im en to da p ee q uie a

siZ, adotando orçament~ pr6prio de pesquisa ~ contratando en-
, ,

genharia com empresas instaZadas no Pals. 3) - An5lise das re
percussões de sua posição no mercado, evitando, inclusive, pri
ticas de controZe de mercado ou de absorç~o de competidores"

(12). Outra diretriz, a nIvel governamental, eia a de buscar a
diversificação dos investimentos estrangeiros no PaIs, quanto
ao pais de procedência e área de atuação.

!
'i

Como forma de implementaçãO dessa política (far-
se-ia "uso de instrumen-/;os econômicos' ~ i'ncentivos e de ee e t.Lmu

los, fi'nanceiros e fis'cais·,..." (através do CDI, CPA, bancos ofi
ciais, Befiexi superintendências regionais, etc.l "para obter

os »ee-ul ta do e desejados, eem OT'écUT'so'à Z;;gi:sZação -de caráter

res'tritivo, e man tendo a eet ab i.l ida de nas "regras de jogo". (13 t

A nova poLf.t.Lca industrial implicava numa maior
demanda por tecnologia desenvolvida internamente, fator que
reforçava a relevância do'componente ciencia e tecnologia na
estratégia brasLl.e í ra de desenvolvimento, fato que pode ser
constatado nos trechos:a segui:r: "Juntamente com a p o l i b-ic a de

recurso~ humanos, e de~envoZpi~e~to cientlfico e tecnol6gico i

considerado" na estratégia de de e en üol.u irne n i-o, muito mais 'do

que um simples programa setoriaZ. Ciincia e tecnologia no atual

es tágio da sociedade brasi l.e i.r a , »ep.re e en i am uma força mo i ox a ,

o conduto" por exo e l-en c ia , dai'déia de progresso e -moderniza

ç do , Trata--se de oo l ooar o conhecimento moderno, com e f-i c àc ia e

.: . ,

'\

. ;
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sentido de priov i da âe, a eeroi ç o da sociedade"... "No'campo e

eonom-ico , o âeeenvo l.vimen to becno Zógico terá" está

gio" o mesmo papeZ dinamizador e modernizador que a emerginaia

do processo de industriaZização teve no pós-guerra. Esse aspe5!.

toé importante, principaZmente" peZa "função da tecnoZogia" de

produzir em massa" para" através da adequada distribuição de

re~da" universaZizar 6 consumo de certos bens" Zevando a toda

a pop ul.aç ào o que, em outras épocas, era priv,i~Zégio de poucos"

(14), •

,'.

Para. a realização do II PBDCT foi. prevista, no

II PND, a quanti~ de Cr$ 22 b~lh5es, a ser dispe~dida no quin-

qu&nio de vigãncia do plano. Entretanto, qua.ndoda aprovaçao

do II PBDCT, tal valor era elevado para aproximadamente Cr$22, 7

bilhões, (preços: de 19,75, equiva.len.te,na êpoca a US$ 2,5 bi..•.·

lhões) (~51, a ser dLsperid.rdono triênio 1975J77, fato que ele

vava consideravelmente, olJ1ontantedestinado anualmente a execu

ção do Plano_

Em termos cOIUparativQscom o I PBDCT, o valor a.

ser gasto anualmente foi:quase que duplicado no IT PBDCT, pois

saltou de Cr$ 3,8 bilhões', (preços' de 197 51 para Crf 6,8· bi

Lhô es.. (151.

, ....
I

Quanto à origem dos recursosj a composição

centual era a seguinte: Entidades Executoras (Ministérios} -

44%; Instrumen tos Financeiros (;:'NDCT,CNPq, CAPES r FUNTEC CBNDO,

FINEP) = 32%; Outras fontes internas = 19,8% e Recursos exter

nos = 4,2%. (16)

.\

J "
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Para uma apreciaçao dos vários projetos que be

,neficiavam de forma direta, e mesmo indireta, o desenvolvimen-

to da área de Tele-Informática no País, vide o anexo 2.

;. -

.'::!" .
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4.2. O delineamento da 'Política setorial

Em 18/07)74, já no governo do Gcn. Ernesto Gei

seI, era fundada a Cobra Computadores e Sistemas.com o capital

simbólico de Cr$ 1.200 mil, tendo como primeiro objetivo ain

dustrialização do computador Argus-700, da Ferranti, posterio!.

mente rebatizado de Cobra-700, para o mercado militar. A Cobra

era portanto a empresa que inicialmente deveria se denominar Di

gibrás.

A empresa holding EDB -passou a ser designada

Digibrãs, enquanto que a outra empresa CBrascompl a ser forma

da em associação com a Fujitsu continuava em negociações, sem

no entanto se concretizar. Uma das dificuldades enfrentadas pa

ra a form?-çãO desta empresa era a de se encontrar um sócio na

c í.oria L, já que a EE Equipamentos' Eletrônicos demonstrara insu-

fici~ncia de recursos inclusive para participar da Cobra.Nesse

processo, a Metal Leve, tradicional fabricante de pistões e

bronzinas, era convidada para participar do empreendimento, so

lução que nao se viabilizou, adiando as intenções de' ass.ociação

com "a Fujitsu C17t.

Ai:ndq em 19.74, era desenvolvido' o quinto compE.

tador no Brasil CIND....sO.OOI, digital, pela empresa J.C •.Melo.Se

gundo o seu presidente, "o IND~50aO era um emulador do famoso

PDP~8 "» fabricado pela empresa no rte-eame.r í.caria Digital EquiE

ment, "sendo que emuZaçqo naQ é cópia mas sim a criaçao de ou

tro circuito eletr6nico, diferente do original, mas que perfo~

ma as mesmas funç5es de transfeX'ência do original" (18); este

, ,

'1
t
~
f
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projeto seria industriàlizadojcomercializado. Com este pzo j et.o

se confirmava na ~poca, a relativa facilidade de se desenvol

ver equipamentos de processamento de dados compatíveis com os

existentes no mercado internacional, bastando, para tanto, a

capacitação t~cnica para realizar algumas adaptações, dada a

disponibilidade dos componentes no mesmo mercado internacional.
. , e·

";/ Além disso, esta empresa ao seguir a estratégia de "Emu l-aç ào=,

reduzia consideravelmente o tempo e os Lrrvest.Lrnent.o s necessá

rios para o projeto de um novo equipamento, bem como suplanta

va a parte mais onerosa para tornar o produto um sucesso de ...~

mercado, ou seja, o desenvolvimento de usos, programas para a

maior gama possível de aplicações, dada também a ,sua ampla dis

ponib~lidade a custos relativamente baixos (em função da esca-

la de vendas) no mercado norte..,.americano.

, No inicio de 1975, o GTE r que havia sido cr í.ado

em fevereiro de 1971 para ter duração máxima de quatro anos,

conforme o Decreto de sua criação, era desativado.

o computador <;..,.10 {assim batizado em homenagem

ao. Comandante Guaranyzl, que se encontrava em fase final de de

senvolvimento pela USP e PUC/RJ, sob a coordenação do G'I;E,pas

saYIf::.-para o controle da Digibrás, visando a sua futuraindus-

trialização~

Nessa época, a exemplo do processo que ocorrera

na Universidade de Stanford após a 11 Guerra Mundial, quando

alguns ex..,.alunosao se desligarem da Universidade, formaram p~

quenas empresas (p,ex •.Hewlett e Pa ckar-d l., que viriam a se
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constituir na base do complexo industrial existente hoje em Pa

lo Alto nos EUA (19), no Brasil, se verificaria o início de um

processo similar, pois integrantes do grupo encarregado do de

senvolvimento do G-IO, se desligavam da Universidade de S~o

Paulo, para montarem uma pequena empresa para a produção de

terminais de vídeo CScopus Tecnologia), empresa que se torna-

ria, na década de 80, uma das meLo.res do setor Informática no

Pais. Este exemplo, seria seguido, posteriC'rmente, por outros

grupos universitários, atestando a importância da formaç~o de

recursos humano s, em programas de capacitação em tecnologias

de ponta.

Em junho de 1915, os Ministros Reis Velloso, do

Planejamento, e Azevedo Henning I da Marinha I divulgavam a Porta

ria Interministerial n'? 70 (20), estabelecendo as diretrizes9~

vernamentais para a viabilização de uma indústria local de -:om

putadores.

Esta Portaria, fruto de sucessivas depuraç6es

desde a criação do GTE, é de suma importânci.a, pois sintetiza

o modelo, ou melhor, o consenso governamental naquela data, s~

bre a forma de condução da po l.Itica para a efetivação de urna

indústria de computadores no Pais.

As diretrizes propostas, eram as seguintes, na
íntegra: .

1\ "a) eBtabelece~, na conduç50 do p~oblema, est~a

t~gia global, considerando todos os aspectos envolvidos, tais

como mercado brasileiro (civil e militar), transferincia, fix~

. -- -. ..- ~. "1I'('
!!'
..
I,
.'
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ção e disseminação de tecnologia, viabilidade econômica,' fut~

ro do empreendimento, form~ção do pessoal,' consequincia dentro

do contexto internacional, produção industrial, comercializa

ção, manutenção, treinamento e possibilidades de exportação;

b) concentrar os esforços do Governo em empree!!:.

dimento ~nico a ser desdobrado, vertical e horizontalmente,ap~

nas quando a experiincia de~onstrar as efetivas vantagens admi

nistrativas e econômicas em o fazer, mantendo-se, nesse caso,

o controle global unificado. Não encarar o empreendimento como

monopolista, no entanto;

c~ garantir financiamentos governamentais parg

minimizar os efeitos imediatos do ônus da naciondlização e ab
,

sorção de tecnologia;

d) organiiar o empreendimento nos moldes da li

vre empresa, mas assegurar a presença do Governo, a fim de g~

rantir o prop6sito maior de capacitação tecnol5gica autônoma,

de acordo com os interesses do p~{s;

e) convidar empv ee àvi.oe brae i Leiroe, cujas' areas

'de atividades tenham afinidades com o problema em causa, a par

ticiparem do empreendimento, de modo que possam contribuir com

exper-iência indus tir-ial, comercial, e financeira, usufruir'. dos

resultados alcançados e coordenar as diversas atividadeiJ. O Go

verno deveráJ dentro dos mecanismos existentes ou a serem cria

dosJ apoiar a formação do capitalismo nacional do setor;

f) buscar a associação com empresários estran

geiros - -a fim de abreviar o processo de assimilaç50 de tecno

logia de ponta - desde que estes aceitem a participação minori

tária, possuam tecnologia válida, condordem em transferi-la p~

,"+.,

)" '
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g) distribuir o controle do empreendimento por

lo justo valor~ aportem capital e abram perspect~vas de expo~

tação;

grupos~ a sab~r: empresariado nacional~ empresariado estrang~i

1'0 e Gove1'no~ de forma que nenhum dos grupos~ i$oladamente~ de

tenha o controle. Quando a solidez do emprccndimcntc e o Po

der Nacional indicarem a conveni2~cia~ o Governo transferirá

ao empresariado nacional sua parte no controle;

h) vedar a subordinação a fon t.e e etcc l.ueiuae de
i

tecnologia~ de componentes~ de partes ou de m~tirias-primas;! .
i) dar apoio irrestrito~ por parte dos,

!
governamentais e vinculadds~ ao empreendimen~o e aos p~odutos

l

dele resultantes~ inclusive por preferênciatnas aquisições;

J _

orgaos

"':i'
j) dar continuidade aos pro~étos já desenvolvi

dos ou em desenvolvimento nessa área sob oé auspicios de 01'

gãoB do Governo, promovendo sua produção e comercialização~ se

adequado; para tan to~ trans fel'>i.:t'o »ee icl.tado de eees proj etos ~

mediante acordo, para o Grupo DIGIBRAS;

l) incentivar a pesquisa universit~ria nessa

area;

m) traçar programas de nacionalização progressi

vamente e cont{nua~ considerando os imperativos da éegurança,

de concentração de esforços e econômicos;

n) reconhecer que o empreendimento exige gra!!:.

de esforço financeiro e~ parat~l, destinar recursos de finanw _

ciamento (e a fundo perdido, quando necessário) para apoiar a

formação e/ou consoli~ação do empresariado nacional do setor

" \

~!
, )
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e absorver os riscda dos projetos de alto conte~do de inovaç~o

cientí.fica e tecnoZógica".

A execuçao da poli tica governamental fica'riasob
a responsabilidade do Grupo DIGIBRÃS, cuja constituição segui
ria o seguinte modelo:

"T- .TEnrp:resa.Digital Bras'1:leiraS/A _.DIGIBRÁS

Empresa de participação e administração,é

a peça mes tra para a eoorden aç ao do eef'o rç o dá cx-i aç do e 'de l?e
I

cepçao de tecnologia em eletr5nica digital. ] ,

/
II - Empresa de S1:s·t·emâ·s·Cde·kignadaEmp::-esaA)

!;
Destinada a desenvolve~,..

J'
pl?ópria de tecnologia e/ou incorporaç~o da lde

,'.

mediante geração

terceiros, prod~

tos de alto ní.vel de sofisticação ou de especificações esp!!..

ciais e fora de sé;'ie..Deverá possuir equipe de alto ni ue I. PÇ!:

ra ser, a Empresa de Sistemas do Grupo DIGIBRÁS.

Destinadas a produç~o industrial, ~
a comer

cialização e a manutenç~o de produtos seriados. Devem ser cria

das após estudos judiciosos que .indiquem as conveniências admi

nietrat i oae e econômicas de sua ex-iet ênc i a como unidade separÇ!:

'das den tro do Grupo- DIGIBRÁS.

As empresas do Grupo DIGIBRÁS terão Vaca
»

\ çoes dis tintas, por necessidades empresariais, mas serao sem" . ','.

complementares f?conomicamente - disputar~opre e nao os mesmos
,-

segmentos de mercado". I,:~

.
( ,
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Em outubro de 1.975, a Digibr&s que havi~ sido

reformulada em maio, publicava o seu Plano de Aç~o (21). Segun

do este documento, a Digibr&s deveria apoiar os seguintes em

preendimentos:

"1 - Ind~stpia de Componentes: apoio poP
, .

papte

da Digibr~s para o seu desenvolviment~ atravis da ~
o o op e r aç a o

na escolha da melhop fonte extepna de tecnologia~ aquisição de.

componentes pelas ind~stpias 'terminais e auxilio nas negocia

-çoes para financiamento;

2 Ind.úst:r>ias.t-evmi.n a-i.e atuação efetiva da

Di~ibras atrav~s da c:r>iaçaode empresas industriais;

3 - Pesquisa e Desenvolvimento: atuação efetiva

através da coordenação dos eej'o rç oe nas áreas de hardioare e

software. Esta ~rea requererá substancial apoio financeiro por

parte da Finep e do BNDE~ alim da coordenação geral do CNPq".

Além dessas atribuições, a Digibrás pretendia

que a empresa' a ser criada para a fabricação de Ceri+r-a.i s de

Processamento Armazenado (CPAs) fosse sua subsidiária.

Reafirmava o objetivo de "concentrar esforços

na linha de equipamentos de pequeno porte~ entre outpas ra

z5es em função do potencial do mercado e de não haver ainda

no Brasil fornecedor internacional atuando na área"~ mas chama
- " .., .va a atençao para os fortes -z-nd-z-c-z-osde que a DEC~ HP" Data

poin t-TRri e Nixdol?f estãos e preparando para at.ua» fortemente

II

, \.,
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no nosso mercado e que a IBM venha a lançar seu último modelo

de pequena escala (sistema)32J a m~dio prazo" (21).

, -',.

Quanto a tecnologia f propunha "selecionar um

fornecedol? estrangeiro disposto a l.ecenoi a:r seu produto sem

qualquer participaç50 acionaria" (22).

. \

'-~.',

\ ..

l'., . ~.

:/.. :
.. .

,,:.. ;~:.:";,,....,_.:..:.~>.---...•~:...•.....•,.:' ..--"'-~<, ..• .--_...•._ •..
,'.. ,"

~_." .1. .•••• ,.<",~":"".~,,,,_.

.~ : ". .:

·f



64

5. A IHPLEMEN'l'ACÃO DO MODELO

5.1 - 1975: O acirramento da crise c~mbi~l p nR nrimpirns

'ajustes.

Os prenuncios de crescimento do endi vidamen ·to

externo brasileiro, antevisto em 1.974 no II PND, se confirma

ria no ano seguinte. Conforme já visto, no período 1.971/75, o

Brasil acumulou um deficit no balanço comercial de US$ 8,8 bi

lhões I sendo que' US$ 8,2 bilhões somente nos dois ÚltinDs a110S.

/
!

Esse deficit contraido no período 1.971/75 era
i

considerável, pois excedia o t.ot.aL das expo r+açôes brasi.leiras

'"

t
em 1.975, mas por outro lado, representava apenas cerca de 8%

do PIE do mesmo ano.

O grande problema que se apresentava em 1.975,

era a rapidez verificada na as ccnçâo do endividamento f pois a

dívida externa líquida (dívida bruta menos reservas) que, em

1.973, era de US$ 6,2 bilhões saltava, já em 1.975, para US$ 18,2

bilhões, bem como a inexistência de uma expectativa de rever

são de tal tendência a curto/médio prazo, sem que se c0ntives

se em boa medida as Lmpor t.açôes. , direcionamento que se seguido,

comprometeria inevitavelmente o objetivo de crescimento, em

função da alta dependência de importações, principalmente de

insumos básicos.

Analisando-se as importações brasileiras refe

rentes a 1.974, constata-se na relação dos dez produtos
<,
".' ,

com

.',
I,

I,

;

'-',
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maior valor agregado (1), a predominância de bens bãsi~os/i~

termediãrios, fato que juitificava a prioridade na estrat~gia

industrial proposta no II PND, de se incentivar iniciativas vi

sando a produção interna/substituição destes insumos •

. . . . . .

posição Descrição sucinta do produto Valor
US$ FDB-roi

lhões

1 Petróleo 2558

2 Chapa de ferro e aço 760
-'~

3 Trigo 511 ;

4 Cobre 305

5 Polietileno, etc. 218

6 Aviões a turbojato 178

7 Fertilizantes minerais ou quím,

fosf. 151

8 Papel pesando mais de 35 gim 2 146

9 Coque de petróleo 111

10 Tratores de esteira 110

Os computadores, que representavam US$ 88 mi

·lhões (sem partes e peças) em importações, não coris t.avam po~

tanto desta lista, apesar de j& serem o terceiro item manufatu

rado em valor importado, somente sendo superados nesta classi

ficação,por aviões a turbojato e tratores de esteira.

O setor de InfoD~ãtica continuava defic..itário

para o balanço comercial do País, tendo acumulado um deficit

de US$ 220,8 milhões no período 1.971/75 .

• •1,
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VALOR FOB EM US$ MILI-rOES

ANO .EXPORT... IMPORT. .IMP -.EXP. EXP/IMP<,

1971 10,9 46,4 35,5 0,23

1972 18,4 56,9 38,5 0,32

1973 23,6 78,5 54,9 0,30

1974 56,6' 103,0 46,4 01'55

1975 68,2 113,7 45,5 0,60

T O T A L 177,7 ,398,5 220,8 0,45

Fonte: CIEF~~ - CACEX -',

Apesar desse deficit, as exportaç5es do setor

cresciam muito ma.is rapidamente do que as importações. Em 1971,

as exportações representavam 23% das importações, tendo passa

do, em 1975, a representar 60%.

VARIAÇÃO % NO PERíODO 1971/7.~5~__
IMP. INF. IMP. To'rAL EXP. INF. EXP. 'rOTAL

145,3 276,0 525,7 198r6

O aumento considerãvel das exportações do setor,

te ã elevação da produção da IBM e Burroughs no Pais, em reg!

me de draw-bac7<..

Apesar de haver uma expectativa, no início da

dêcada de 70, de exponenciação do peso dasimportaç5es de com

putadores dentro das iInportações totais brasileiras, em 1.975

,.., ,
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constatava-se justamente o inverso, pois, desconsiderando-se as

operações dr aia=b aclc realizadas pelas empresas estrangeiras, ou

seja, considerando-se apenas o deficit liquido do setor (expoE

tações me~os importações), verificava-se que enquanto em 1971

tal deficit era deUS$ 35,5 milhões, representando 1,09% das impor·-

tações totais, em 1975 passava a ser de apenas, US$ 45,5 e

0,37% respectivamente.

. .

ANO 1.9.71. 1.9.7.2. 1.9.7.3. 1.9.7.4. 19.75.

IM~.LIQ.PoD. (% ) 1,09 0,91 0,89 0,36 0,37.IMP.. TOTAL
...~

E' interessante notar que, nesse perlodo, o Gni

co fator impeditivo de importações era o controle exercido pe

la Capre, a partir de 19.72,.sobre as aquisições da Adm.í.nd.s t.ra-:

ção PGbli~a Federal, não havendo dados divulgados para que se

possa avaliar ·a eficiênciajextens.ão desse controle. 'No entan

to, pode-se inferir que este controle, mais a subst.ancial redu

çao de preço dos equipamentos, devido à evolução tecnológica ob

servada no período (desenvolvimento dos microprocessadores ..~),

constituira:m~se nos principais fatores para que o valor efeti-

vamen te importado pelo setor riào. cresce~se r-ap í.damerrt;e r vindo a

torn&~lo um dos focos deficitãrios no balanço comercial do

País.

Dada a gravidade da situação cambial brasileir~

onerada principalmente pela importação de bens b&sicos/int:erme

di&rios, .não se justificava, portanto, s.ob o aspecto ecunômico

e de curto prazo, a ação governamental visando substituirim

portações neste setor,-ou conforme a indagação expressa por

. ' -
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Aloysi0 Biondi (2): "Se o BrasiZ gastou 500 miZh5es de d6Zares

com a compra de cobne e outros »ie t aie não-ferrosos em

(s6'com o cobre 300 miZh5es), porque não pod~~~a pagar

1.974

cinco

vezes menos pelas importaç5es de computadores e equipamentos

relacionados?", O próprio Biondi,ponderava a seguir que

raciocínio f baseado em prioridades de curto prazo, l/não

tal

leva

em conta que~ a medida em que a economia brasileira evoluas se

"sofistique ", as necessidades d~ proceeeam en iio de dadosc2?escf!.

r~o a um ritmo estonte~nte, domo o revela a experi~ncia dos

pa ieee industirializados C..,) Pax:a atender a elas s o pais prf!.

c-ieaxà então de bi l.hoee de dólares a menos que busque, desde

j~j a sua autonomia no setor".

Fundamentando este raciocínio, Mário Dias
, ,

I

per DI; constatava a existência de correlação entre o Produto
I
I

Nacional Bruto (PNBl de vários paises e r~spectivos merc. ios

para :eq~ipamentos de processamento de dados.

RELACÁO MERCADO DE EQUiPAMENTO DE ,~,
COMPUTAÇÃO X PRODUTO NACiONAL BRUTO (19:2)

PNB
(em 109 dólares)

/

<2.50)

S BRASIL
(1.01) AUSTRÁLiA

li) (1,94)
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E para países com um PNB bem superior aos ante-

riores, constatava uma exponenciaç~o na utilizaç~o de equipa-

mentos de brocessamento de dados.

1
100

I
I
L_o:· =~~~-_-_-_-_~~~.1_00_0 ._,,----

(2,50)/ .

/,

FRANÇA
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(t (1.87)

/
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(jt I--IOLANDA (3.62)

,JAPÃO
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ALEf ...'lANHA
~ (4.80)

l RELACÃO MERCADO DE EQUIPAMENTO DEICOMPUTAÇÃO X PFlODUTO NAC!ONAL BRU-rO ('1972)
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Havendo uma expectativa de elevaç~o do PNB bra

sileiro e consequentemente.do mercado de equipamentos de pr~
cessarnento de dados (fato averbado pelo Depar:tamento de Cçmér

cio dos EUA, que apontava o mercado brasileiro corno o segundo

em termos de crescimento), e considerando também os possíveis

problemas futuros para o balanço de pagamentos, Dias Hipper

ponderava: "é eu-ide n.t:e queu.ma 'Índús't,ria local terá que sede

een-oo l oer a muito curto prazo C. .• J. Agrq1{de'questfio~~.~que_· ., '_:se
",' .. ':.

i.f!ip'Õe ~. ade s-e"essa'i:adús:!?'lal'ocal será esta~eZecl'da _P21? muL
!inacl'oi~~ls, , que. __aqu1>se"1~11,'l3tdZ'ar'ão·' Ca}gumas Jásei ns t,?::.taram),

ou_'por mei·odei11.1:.'<}iyti'E..9..s<X'e'aZmentenacion'ai_~. A p r eme no ia de~

sa quest50 tamb~m ~ muito evidente~ pois as dimensões do merc~

do brasileiro 850 limitadas~ e se as iniciativas nacionais n50
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se estabelecerem rapidame n t:e sel'á extremamente mais dificil via

biliza-Zas ap5s a impZantaç50 em nosso pais de companhias es

trangeiras - e uma oportunidade ~nica viria talvez a se per-

der" .

Esta preocupaçao era natural naquele momento,
pois apesar de toda a estratégia proposta para o setor no 11

PND/PBDCT, indicando..,..ocomo prioritário, reserva.ndo formalmen-

te um segmento de mercado (minicomputadores) para a atuação de

empresa(~) sob controle de capital nacional, o ano de 1975 jã

quase se encerrava, sem que se efetivasse um impulso definiti-

vo nesse sentido', por exemplo, a inj eção de recursos na Cobra

visandu solucionar os problemas financeiros enfrentados pela

mesma~ Paralelamente, havia. conforme apontado no Plano de Ação

elaborado pela Di.gibrás, "fortes indtci:os" de que algumas em

presas estrangeiras estivessem se preparando pa.:ra"atuar fo!:..

temente" neste segmetito reservado.

Além dessa preocupaçao, persistia a desconfian

9a de que a estratégia governamental para o s~tor poderia ser

adiad~f devido aos'problemas estruturais no perfil industrial

brasileiro, com reflexos altamente negativos para o balanço

de pagamentos, que alicerçavam a tese da necessidade de se

res:olver primeiro os problemas imed:i.:.atos,ligados ao suprimen

tO/substituição de bens básicos.

Apesar desse rec~ior o crescente endivicamento

externo, com cOnsequente rareamento dedivi'sas para aquisições

externas, tornar..,.se",,!anum fator primordial para a propulsão

.'
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da politica de Informãtica. A partir ~o final de;l975, o gover

no brasileiro adotaria uma sêrie de medidas visando conter os

disp§ndios de divisas (a principio de carãtc= ge=~l, """!1 ~"! ~ ..;' .~ '~ e-
___ ~I"..l,.-'-""""''''''''~'_

de especificas), que impulsionariam a Lmp Lan.t aç áo local de urna

indfistria de equipamentos de processamento de dados.

As pressoes crescentes nas contas externas, de

rivadas, em boa parte, do deficit no balanço comercial, reme

t í.am ao levantamento de outros compoli.entes agrava.ntes de tais

contas.

Nesse sentido, pode ser citado o estudo "Empre

sas,Multinacionais na. Indústria BrasJlelra" ,(4) dos economist..as
I

Carlos von Doellinger e Leonardo Cavalcanti, do IPEl1.,que apo~

tava a possibilidade das empresas estrangeiras estarem utili
zando os pagamentos por transfer~hcia de t~cnologia-para reme-

terem seus lucros ao exterior. Concluíram que no set.or far

maceutico, caso extremo entre os' setores analisados Cfarmaceu~-

tico, material de transporte, mec ân í co e:material elét:rico).,as

remessas decorrentes de ~ssist~ncia têcnica possibilitavam a

amortízaç~o do capital in~estido em nenos de quatro anos,
_.

nao
se incluindo nesse cômputo out.z-a s fontes de remessa, t.a í.s como:

lucros, r ou-a l t ie e: e juros.,

.,,~,.,Adminls.traç.ãp..eA.s~d,st,. ~',T.~.c:., 1.0.2.
Media 1968j72 1973 1974

, .1.5.3, .20.7.

~,. ,
..2.' Ma:rca's''ePa·tentes '.:.~,,., ..'8'

, .. '3'." Gastos com Tecnologia' .(:1+2)' :11'0 . 166 212~---------~~----~---
"'\

~- .

.•.



72

Visando conter t?is remessas "disfarçadas" de

lucro (US$ 207 milhões em 1974), o Instituto Nacional de Pro

priedade Industrial (INPI) baixava em 12/09/1:> o Ato Normativo

n9 15 (5}, o qual. segundo o presidente do 6rg~~ Guilherme Ha

_tab, apresentava os sequintes pontos para fortalecer o contro-

le (6).:

"Em primeiro l.u.qa» há q-ue se apresentar uma ju~

tificativa do porqu~ da contrataç5o da tecnologia em pauta~ no

exterior.

Em segundo; a tecnolodia a se~ fornecida tem de
I

ee»' c omp 'le tiamen t:e de ta lha da. Faz""--$e bamb ém ne c ee eàv ia a ap·r!:..

sentaç56 de um cronograma de a5sorç50 tecnoZ8gica e de um pr~
grama de t.r e-iriamen to dos: técni'cos brae-i.l e iro e pelos quadros da

-
empresa concedente da t~cnologia. O contrato de licença para

e::cpl.or aç ao de pa ten teso deve conter a deee ri.ç ào to ta Z da pate!!:.

t:e, náo eendo p erm-i.t-ida a inclusa6 de nenhuma cláusula restri

ti:vaCCBssaç50 da p ro daç áo , l im it açdo da e xp or t aç áo , obrigato -e- ·

ri'edade de importaçã6 de ins.::amos~res~triç56 à eomer c-i:a l.i z açiio ~

etc.l.

Em tercei.yo, $0 Tic it amo e {nfOl?maçõés pormenorL

za dae- eolive a c ompoe-içao aci'onári'a da empresa eo na ee e-io nar-ia ,

para que poee amo e Ju 19a:r da exi:e tê'ncia ou não de vt.ncu los 'en

tre as p'artes in teress·adasC.con tT'OL e to tal ~ p ar t ic ip aç do maij o

ritária, nrino r-it àr i a ou ine::ci's-t;ência t o ta l: de v ino-al oeL, pois

a legi's'Zaç50 p e r t inen t:e tem "um enfoque diferenciado em »el.aç do

a ee t:e problema, no que d:'~'z X'espeito a pagamento de Y'OY'alties~

'\ I:

t
J
f
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e ao INPI interessam informações que nos p ermi i am julgar se a

tie cno l oai a em que e tão será· ab eosro-i da por empresas nac ioria i e ,

Em quarto~ Be a empresa concession5ria j5hou

ver efetuado outros contratos de transferincia d~ tecnologi~no

exterior, qual o objetivo desses contratos e o seu tempo de du

-raçao.

Em quinto ~ exigimos informações sobre a "r e c e i:

ta do bo l o !", ou e ei a, sobre a metodologia usada p ax:a a ob ben=

ção do processo ou produto".

AI&m, disso, este Ato buscava deter a prãtica de

pa.gamento por assistência técnica como um percentual sobre o

faturamento,ao determinar a fixaçãó d<? um valor para. a aquisi

ção de tecnologia. Esta. prâtica era decorrente do processo bra

sileiro de subs·tituição de in1portações f iniciado nos anos 30

e fortificado durante e apô s a TI Guerra l>iundial,pois "dada a

»e du z ida eec a.l:a de produção e a ins'tabilidade da demanda" para

'o produtor nac i.o na.I. era mais' conveniente 'aer eec er seu custo de

uma pàrcela variável adicional ..,. correspondente à compra de

be cno l oqia no exterior .."..do que rea I iza» inversões :e:mpesquisa

ti e cno "lógica de r e eu l. tado duv iâo e.o ::(6L

Este Ato, de caráter geral, transformava radi

calmente, o processo para aquisiçãó det,ecnologia no exterior

e seria o documento base para aa negociações visando a fabrica

ção de computadores no Pais a partir de tecnologia externa.

e- .

",,,-
~,
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No final de 1.975, o Conselho de Desenvdlvimen

to Econômico, buscando refrear as importaç6es e amenizar as

\press6es sobre o balanço de paqamentos, instituia as seguintes

medidas: a) a obrigatoriedade de um depósito prévio, no valor

da mercadoria a ser importada, pelo prazo de um ano junto ao

Banco Central; b) a exig~ncia, quando da aquisição de mãquinas

e equipamentos de procedência estranqeira, de que os mesmos

fossem financiados num prazomínirno de cinco anos e que tal fi

nanciamento se realizasse no exterior.

o primeiro ítem refreava importaç6es à
" ";

medida
em que exigia que o importador captasse antecipadamente os

recursos junto a terceiros ou diminuisse a sua liquidez, sem

que o depósito efetuado no Banco Central fosse remunerado pelo

período de um ano, aumentando cons ecuerrt emen t e o valor final

do produto Lmpo rt ado , Quanto a segunda medida, era uma forma

de se evitar o desembolso imediato em moeda estranqeira pelo

País.

~ evidente que estas medidas de caráter geral

desestimulavam também asimportaç6es de equipamentos de proce~

samen+o de dados. Após estas medidas, .ínc.luí.ndo-se inclusive o dispê~

dio financeirodecorrentedo depósito prévio não remunerado, a im

portação de um equipamento de processamento de dados, tinha: um

acréscimo de aproximadamente 92% do seu preço FOB (7), ou se
".

ja, o preço final era praticamente duplicado.

Adicionalmente às medidas restritivas do CDE,

em 03.12.75 era editada a Resolução n9 104 (8) do Conselho Na

o-,

.'"



75

'cional de Comércio Exterior (CONCEX), que considerava "a'nece~

sidade de orientar e disciplinar as importaç5es de sistemas de

processam~nto eletr6nico de dados, inclusive equipamentos peri

f~ricos e correlatos a esses Bistemas~ harmonizando o volume

de compras externas as reais exigincias da demanda interna".

Esta resoluç~o est~belecia que até o final de

1.976, "a emi eedo de guias para importaoões de computadores

eletrônicos (... ) dependerá~ em cada caso. de pr~via e expres

sa anuincia" da Capre. Este 6rq~o estipularia posteriormente .-,

os seguintes critérios de prioridade, na ordem: "peças de rep~

sição~ insumos para fabricação~ -expansao para sistemas existen

tese novas ine talaço ee " (9)..

Somente ficavam desvinculadas desta obrigatori~

dade as "op eraç oee dx-aiob ack deferidas pela Cacex 11 e os "equipa

mentos usados destinados a recondicionamento e reexportaçãoll
•

Em 31.03.76, através da Resoluç~o nQ 106 (10) do CONCEX, tal

permiss~o seria estendida a IIpartes~ peças e componentes desti

nados à fabricação e manutenção~ dentro dos limites e condi

ç5es_fixados pela CAPRE e informados à CACEX".

Estas resoluções possibilitavam o controle e a

barragem da.s importações consideradas n~o relevantes para o de

senvolvimento nacional, com reflexos positivos para o balanço

comercial. Paralelamente, ao reprimir a demanda proveniente de

importações, abria caminho para um processo de substituiç~o de

importações no setor.

-' ..
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A Capre, que fora criada para orientar a aquisi
çao e locaç~o de equipamentos de processamento de dados no se
tor público, tinha, com esta Resr- Luç ao, seu ~ ..•.• __ ..:1 _ ••.••

pv \.Á. c ..a...
•••••• .,- •• "I __ r; '-o .-,.
'""'"'-U(....Ly.-4V

estendido a todo o mercado.

Al~m dessa extens~o da ãrea de atuBc~o. a Capre~ .
seria reestruturada em 09.02.76, através do Decreto n9 77.118
tll), tornando-a o õrg~o mãximo na condução da polItica nacio
nal de Informãtica. Vejamos as principais diferenças entre es
te decreto e seu predecessor t70.370 de 05.04.72), que criava
a Capre:

a) Em relação ãs atribuiç5es, eram mantidas as
anteriores, sendo acrescentadas as seguintes:

- o controle exercido pela Capre sobre as
compras e.locações de equipamentos de processamento -de dados
da Administração Pública Federal Direta e Indireta era estendi
da ãs ~undações Supervisionadas.

- passava a ser controlada também a contrata
çao de "software" e serviços desses órq~os.

- o cadastramento. que antes se restringia
aos equ.í.pamerrto sz'p.roctr-arna s i era. amol.í.ado aos recursos humanos.

- a :mais importante: "orientar a atividade

governamental nos vários campos da Informática" induzindo a

utilizaç50 dos recursos computacionais de maneira econ6mica e

in tie qruda ";

b) Em relação a composição, a estrutura ant.e

,:
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rior era desarticulada, como notório ganho de efici~nci~ e im

portância.

- era criado um Conselho Plenário, como "ór

g50 de deliberaç50 ooletiva da CAPRE, oompetindo-Ihe: I) pr~

por as diretrizes da Po li tica Nac iona l: de Informática e o PIa

no Integrado de Informátioa; II) e$aminar, em grau de recurso,

as de cieoee da Be cretax-i a Eccecu.triüa ; III) »e eol.ver casos esp!!..

o{fioos submetidos p o» seus membros 11

- a Capre, anteriormente composta po'r·um pre

sidente (Secretário Geral do :Ministério do Planeiamento) e um

representante de cada um dos seguintes órgãos: EMFA, Minist.

da Fazenda, BNDE, SERPRO, CIF-IBGE e SEMOR, teve'a sua composi

çao alterada para a. formação do Conselho Plenário. Foram manti

dos o presidente 'e os repre~entantes do EMFA e Minist.da Fa.zen

da, sendo' requisitados novos represen'canteG dos seguintes ór

gaos: o presidente db CNDCT6CNPq, Minist. das Comunicações, Mi

nisto da Educação e Cultura e Minist. da. IndGstria e Comércio.

A explicação para esta composição do Conselho Plená:cio sequndo

o seu presidente Elcio da Costa Couto (12) /' era.. a seguinte:

CNDCT~CNPq: "em virtude da neoessidade de arti~ulaç~o com a po

Z{ tica i ecno lógioa e de pesquisa"; EMFA: "p elos ae p ec tio e de se

gurança"; Min. das Comunicações: "devido a tendincia oada vez

maior de integraç50 prooessamento de dados/oomunioaç50": Min.

Educ. e Cultura: "em virtude da grande importanoia que
..

senta o fator recursos humanoe nessa área"; Hin. da Fazenda:

"em virtude, prinoipalmen~e, da neoessidade de estreita vincu

lação oom a poZ{tioa alfandegária e de importaç50"; Min. Ind.

e Comércio: "pelos aspeotos de contrataç5o de assistinoia téc

í\
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nica, tranBfer~ncia de tecnologia e de poZitica industrial".

- era criada tamb~m uma Secretaria Executiva
com a atribuiç~o principal de examinar os pedidos de import~
ção; nessa função, contaria com o auxIlio de uma Comissão Con
sultiva "constitulda por pessoas flsicas de not6rio saber e

comprovada experi~ncia no campo da Informatica".

c) Outras abrangências:

. - "fica vedado a qualquer 61>gão federal sal ..'~

vo expressa autorização do Presidente da Rep~blica, isentar os

impostos, taxas ou gravames alfandegarios qualque~ equipamento

de processamento de dados ou de suporte direto a eBte~ Bem a

pr~via audi~ncia a CAPRE".

- "s~lvo expressa autorização do Presidente

da Repiiblica, o parecer favoravel da CAPRE é condiçãoprévia para a fi..
missão da licença de importação em casos de equipament~ impo~

tado,destinado a 6rgãos e entidades da Administração P~blica

Federal Direta e Indireta e Fundações Supervisionadas li. Notar
que esta última condição equivalia em "tornar a resolução 104

do Con~ex permanente para os 6rGãos acima mencionadoss peZo me

nos para o caso de compra" (13).

No mes em que aCapre era reestruturada(fevj76),
o BNDE que detinha 63% das aç6es da Digibrãs, vetava a associa
ção desta com o fabricante alem~o Nixdorf e a Atlântica Boa
Vista, sob a alegação de que somente apoiaria o empreendimento
se a empresa nacional fosse do ramo industrial. Esta justific~

:....1
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tiva era baseada na expectativa governamental de que o associa

do privado nacional dispusesse das condições para a~sorver a

tecnologia.

A peculiaridade deste epis6dio foi o fato de
que em janeiro de 1976 já estavam pron·tos todos os contratos de
associaç~o e de transfer~ncia de tecnologia, estando acertado,

inclusive, que a empresa iniciaria suas atividades em mar.ço e

entregaria os primeiros sistemas em junho de 76. No dia da

reun í ào para a assinatura dos coni:ratos i o BNDEfrustrou a as

sociaç~o.

Na realidade', além do motivo mencionado r haviam

vários pontos que declinavam o poder da Digibrás para a execu

ç~o independente de uma política de informática. Várias deci

sões somente poderiam ser efetivadas se tivessem o consentimen

to da Nixdorf, tais como: utilizaç~o de outras fontes de tecno

10gia, participaç~o em outras empresas, alteração de linhas de
exportação; além dessas, haviam outras exig~ncias r como a u·tili

zação da marca Nixdorf e o comprometimento da I?igibrás de ob

ter para o empreendimento "todas as vantagens que os regulame~

tos legais oferecem" e "que n~o seja feita nenhuma concorren-

cia à c oc i e âade p e las empresas nae quais a Digibrás p ar t i o i.p e ..t.

(14)

No tinal de 1976, o BNDE voltaria a barrar a as

sociação da Digibrás com a ICC (norte-americana) e a Coencisa,

para a fabricaç~o de·modems.

o motivo mais forte para esses vetos do BNDE ao

':y...
,,~'
t:

,.• ,.

.~'
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expansionismo da Digibr~s talvez se fundamentassem nos probl~

mas enfrentados pela Cobra.

Em março de 1976, segundo o diretor-superinten-
dente da Digibr5s, jâ haviam sido contatadas mais de sessenta

empresas privadas nacionais para participarem do empreendimen-

to e, no entanto, nenhuma demonstrara interesse. Tal fato evi

denciava as incertezas da politica para o setor, o que dilata
va o montante de capital a ser captado no· setor governamental,

principalmente do BNDE.
, ;

Em junho de 1976, num estudo realizado por i:éc

nicos governamentais sobre a Cobra, ficavam evidenciados os

problemas financeiros. De julho de 1974 a dezembro de 1975, a

Cobra teve um faturamento de Cr$ 1,7 milhão, apresen"tando um

prejuizo de Cr$ 1,4 milhão. No primeiro semestre de 1976, a Co

; :
bra não teve nenhuma receita operacional, enquanto as despesas

operacionais foram de Cr$ 16,8 milh6es e havia uma expectativa

de que o prejuizo no mesmo ano, fosse de Cr$ 73,1 milh6es. (15)
I I

r

A questão essencial era a de como tornar a Co

bra ~iâvel. A entrada da Digibrâs em outros empreendimentos sig

nificava a exponenciação dos investimentos governamenta:Ls e,

paralelamente, o achatamento de um mercado· a ser virtuéllmente

explorado pela Cobra.

A preocupaçao do BNDE para com essa questão fi

cava patente pelo fato de tentar definir uma linha de produtos

para a Cobra e indicar o final de 1977 como o prazo necessârio

para o inicio da produção da empresa.

"•.i

.\
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Quanto ã diretriz governamental de se ass~ciar

a urna empresa estrangeira, com a finalidade de obter a tecnolo

gia para a industrialização de minicomputadores no PaIs, já se

constatava há algum tempo, o nâo endosso dessa diretriz por

parte da comunidade un í.versí.t.âr La r posicionando-se esta a fa

vor da utilização, em maior grau possível, de tecnologias de

senvolvidas no País, que, por sinal, eram em sua maior parte,

provenientes das Universidades.

Neste aspecto, pode-se citar o documento elabo
rado pelo Grupo de Trabalho encarregado de discu·tir o tema "Pz-o

jetos de Sistemas' de Interesse NacionalH no IV Seminário sobre

Computac.ores na Universidade (SECOMU) f realizado em 1974 em Ou

ro Preto. (16)

Dentre as várias recomendações, salientavam-- se

as seguintes: "seja aceZerada a implantaç~o de uma ind~striade

:computadores atrav~s da maximizaç~o do uso da tecnologia naci~

"a} que seja reformulada a polltica governamen

tal no setor de processamento da informaç~o;

nal" e "que a Universidade participe ativament~ desse proces

eo de indus t.ria l-i zaç ao com o obj et i.o o de fornec'er o "knoia=hoio 11

neo ee e àr-i o a t.o enii-Lo etcequ iue Z".

Em março de 1976, ,....._ .•....•. ,....,.,
'-VJ.uv

çao dos t~cnicos para discutirem o "casoNixdorf~ era realiza-

do o I Seminário de Transferência de Tecnologia em Computação,

sob o patrocínio da SUCESU e da Digibrás. As recomendaç6es des

te Seminário sao auto-explicativ~s: (17)

..',
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b) que o Governo participe diretamente des~a in

d~stria> atrav~s de uma companhia fabricante estatal" at~ que

OC01'l'ano eeto» um amadurecimento euf i ci ente para que a emprE..

sa privada assuma o controle do empreendimento" desde que seja

garantida a perpetuação do controle nacional tanto no aspecto

econ5mico quanto no tecnol6gico;

c) que a aquisição de tecnologia estrangeira e

ventualmente necessária ao desenvolvimento desta indústria não

se faça atrav~s de associação a empresas estrangeiras;

" ;

d) que esta empresa aproveite imediatamente os

projetos em andamento em grupos de pesquisa brasileiros, parti

cularmente os seguintes produtos: eqUipamentos de transcrição"

terminais" equipamentos de transmissão de dados e minicomputa

dores" de modo que eles pOSSQJn"no maie breve t-empopoeeiuel., coneti

tuir alternati~as concretas para os uau&rioB braailet~os de

processamento de dados;

e) que esta empresa estabeleça planos que diem

continuidade e consolidem a tecnomogia brasileira no setor;

,.
f) que se crie na legislação referente a prot~

ç~o e incentivos a produtos e p~ocessos nacionais a distinção

entre aqueles simplesmente manufatul'ados no pais e aqueles re
sultantes de projetos de pesquisa e desenvolvimento brasilei

ros, dando proteç5es .e incentivos especiais ~queles últimos;

g) que setores do mercado que possam ser supri.

dos por produtos ou processos nacionais sejam reservados para

os mesmos". (17)

,
"l~
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servaçao do mercado

As medidas governamentais visando coibir as im

portações começavam a dar mostras de sua efici~ncia. O quadro

abaixo ~ ilustrativo dos reflexos dess~ desestimulo ãs impor-
tações de equipamentos de processamento de dados, a parti.r de

1976.

US$ FOB - mil

ANO EXP. IMP. H1P-EXP EXP/IMP ,

;

1974 56,6 103,0 46,4 0,55

1975 68,2 113,7 45,5 0,60

1976' 42,8 47,2 4,4 0,9l
'-~--'-'._--'--- ------

Fon'te CIEF-MF/CACEX

Partindo-se da hip6tese de um d~ficit estacionã

rio em torno de US$ 46 milhões, constata-se em 1976 uma econo

mia de divisas de mais de US$ 40 milh5es.

,Dada a quase total dependência de importação p~,

ra suprir o mercado interno na ~poca, verifica-se pelo reduzi

do deficit do setor (US$ 4,4 milhões), o real estrangulamento

desse mercado.

Essa significativa redução de importações no se

tor deve ser creditada, em boa parte, ao condicionamento a paE

tir de 1976 de que todas as importaç5es tiv~ssem o aceite ofi-

cial. Nesse aspecto, a própria Capre tinha acumulado boa expe-

't ••••
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ri~ncia ao controlar as aquisiç5es do setor pfib1ico, pois veri
ficara, conforme Moacyr Fioravan~e, na grande mar~em existente

para racionaZizaç5o do uso de computadores no Pals~ dados o

grande deshaZanceamento de recursos e a conaeq!!ent8 0cin8ida~p

dos equipamentos "s fato que possibi1itaVR"uma 'resi;riç5o quanti-

tativa de importaç5es por um tempo Zimitado, sem prejuizo para

a eaonom ia do Pai:e11. (18)

Sob outro aspecto, conforme constatou Silvia He

lena: "nenhum outro setor, aZém do de computaçéio, contou com

medida t50 drás trica quanto um poss{veZ veto a -imp or t açáo pr!!..
I

i

tendida" e sobr-e o caráter crItico dessas impcirtaçõesg assina
i

lava: "começava a acabar, assim, a "época das/vitrines", em
i

que se importava computadores mais como uma n~ceaaidade de ata
r

tua do comprador do que como necessidade ope~acionaZ" (19)
,
/r
i

!
Evidentemente, ao se estrang~lar as importações

de equipamentos de processamento de dados, truncava-se as pos-

sibi1idades de venda das empresas que operavam neste mercado,

fato que f mantidos os impedi tivos, requeria por pa rt.e dessas

empresas, uma nova es'tratégia para contrabalançar as perdas

(manutenção do mercado) ..

Para uma rápida ví.sua l.Lz açào do parque oompu t.a-:

cional brasileiro na época, condensamos os dados estatJsticos

publicados pela Capre (20), relevando for:necedorese demandan

tes, po~ porte dos equipamentos.

Tais dados,referentes a julho de 1976, seguem o

critério de segmentação adotado pela Divisão de C~~ncia e Tec-

nologia da ONU, com base ~o preço médio de venda à vista do

!f
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processador central e da mem6ria principal nos EUA,

segue:

A) Muito Grande ,
l

conforme

% ACUM ..FORNECEDOR QTDE •.INS'l'ALADA %_._-_ ....

IBl'1 53 73,6
BURROUGHS 16 22,2
OUTROS. 2 .3 4,2
------------

.TOTAL 72 100,0

'Demanda - Setor Público = 54,l~~

Setor Privado = 45,9%

FORNECEDOR QTDE.INSTA.LADA %

84 84,9

ti 8,1
7 7,0

99 100,0

IBM

BURROUGHS

OUTROS 2

TOTAL

--95,8
lOO~O

% ACUM.

84,9

93,0

• Demanda Setor Júblico = 4:1,5%
Setor Privado = 54,5%

.. ,

. ,,
) .

/...
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C) Médio

FORNECEDOR QTDE. INS'rALADA % % ACUM.-_._-_.
IBM 168 49,7 49,7

BURROUGHS 89 26,3 76,0

H. BULL 49 14,5 90,S

OUTROS 5 32 9,5 100,0

TOTAL 338 100,0

. Demanda - Setor Público == 26,0%
Setor privado == 74,0%

D) Pequeno

FORI.~ECEDOR QTDE. INs'rALADA

IBM 726

HP 147
BURROUHS 141
DIGITAL 139
'OUTROS 6 156

TOTAL 1309---_._--------_ .

. Demanda - Setor Público = 31,0%
Setor Privad6 = 69,0%

'.'"

,
i

% % ACUIví.

55,5 55,5
11,2 66,7
10,8 77,5
10,6 88.1
11,9 100,0

100,0

86
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E) M.ini

FORNECEDOR Q'l'DE.INs'rALADA % % ACUM.

OLIVETTI 1375 41,5 41,5

BURHOUGHS 1319 ,39,8 81,3
PHILIPS 258 7,8 89,1
NCR 195 5,9 95,0
OUTROS 7 166 5,0 100,0

TOTAL 3313 100,0

. Demanda - Setor Público :::: 17,0%

Setor Privado = 83,0%

Numa análise superficial, con st at.ava+s e pelo la

do da oferta, o total predomínio das empresas estrangeiras, e

o controle quase total do mercado, em termos de valo~ instRla

d~pela IBM e Burroughs. Pelo lado da demandá, con s t.a t.ava+se

'que o setor público.representava algo entre 45 e 50% do valor
instalado; os equipamentos de grande e" muito g:çande
porte representavam algo em torno de 80%, com distribuiç~o e
quivalente no setor público e privado.

Cabe uma visualizaç~o principalmente dos se~
mentos de minicomputadores 8 pequeno porte, isto em funç~o do

objetivo governamental de implantar no PaIs uma indústria sob
controle nacional nessa faixa de mercado.

Em junho de 1976, a IBM do Brasil, que atuava

em todos os segmentos, exceto no de minicomputadores, anuncia-
va a abertura de linhas de produção no paIsr para a montagem

..
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do equipamento de pequeno porte Sistema/32. Nessa época, a IBM

montava no País os seguintes produtos: máquinas de escrever I i~

pressoras, unidades de fita e de vídeo e as unidades centrais

do sistema/370 modelo 45. C211

Quais' .serLam os condicionantes para tal decisão?

Conforme observou Maria da Conceição: liA resposta p ar e c e ser:

conau i e tar o mercado »ap-i dam en t:e , ainda em sua fas e de exp ane ão.,

hipótese fortalecida diante da negativa da empresa em aceitar

alternativas propostas pelos órgãos oficiais., qui se~iam a ~n-

versao do volume de i nv ee t i.ment oe neCeSSáT"l:OS à fabricação do

/32 em sistemas de grande ou m~dio porte ou a fabricação do

/32 no p aie apenas para etcpor t aç áo ", C 22)

Buscando dar sustentação a intenção de fabricar

no País o /32 f a IB,H afirmava que exportaria 2/3 do t.ot.al, pr,-

duzido para a "Amé r-ica Latina e outros mercados mund i ai e /I (21) .

Com isso, buscava anular o argumento de que o projeto seria de

ficitário para o País.

A IBM náo era,.em 1976, a única empresa estran -

geira interessada em fabricar minicomputadores no Brasl1, pois

cerca de 20 _ .•.• J_ •._ ••• _VUL-.La.õ::> empresas já haviam

tica. (23).

I, Vale salientar que este segmento pretendido pe-

las empresas estrangeiras, era apontado nos vários planos go-

vernamentais, desde a época do GTE, como o mais indicado para

se iniciar uma política Nacional de Informática, e na medida em

que essas empresas se decidiam a entrar neste segmento de mer-

cado, colocam-se inevitavelmente numa rota de colisão com a

....•.
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política governamental.

Se por um lado a política governamental estava

ameaçada, por outro, como negar a expansão de uma empresa já

instalada no Pais. A questão foi muito bem sintetiza.da por Si1.

via Helena: "Dentro do eep i i-i to da livre competição" como dei

xar que a IBM" seguida de outras multinacionais que se dispu -

sessem a competir com ela por um lugar ao sol no mercado de mi

nis" atuasse no Brasil sem sufocar uma ind~8tria n~cional que

começaria a se for.mar?", (24) f
1

I
'1
/.

I
/
r

Em 15/07/76, ou seja, no mes se,guint:eà divulga
-c- fdisposição da IBM montar o /32 no PalS, a Capre n~o en-çao da

dos sava tal pretensão f pois recomendava I através da Resolução

n9 OLv (251, "que a p oli t-i ca nacional de inf?rmática para o me!..

cado de computação referente aos mini e mic~ocomputadores"seus
;

periféric.os" equipamentos modernos de tiranecrição e transmis sâó

,de dados e terminais se oriente no sentido de viabilizar o con

tiro l:edas 'lniciativas visando ob ter cond-i çoe e para a cone o lida

ç áo de um parque indus t1"'z:aL com tota I dom-i n io, co n t.r o I:e da t.e c

noZogia e decisão no Pais" ·buscando evitar superposição" des-

perâl ci oe e pu l.oer-i zaç áo de i.nveetimentos".

Fechando mais o controle sobre pontos que con-

tribuíam para oagravamen·to do defici t no balanço comercial, na

mesma data, através da Resolução n9 02 (269, a Capre tornava

obrigatória a sua averbação paz a a contratação de e of tnaai:e e

serviços pelos 6rgãos pGblicos federais que envolvessem remes-

sa de divisas para o exterior.
"-',J.',

-',I.

Na primeira quinzena de outubro, a Capre baixa

· ,
· !

'\· ,
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ria outra resolução exigindo a especificaçã.o do produto em

que seriam usadas as peças importadas (27), ·"isto porque, ati

então, viqoraoam guias qené x-i cae, em que a companhia

sada na importação de partes e peças tinha direito a determina

do valor de importações, aprovado pela Cacex e pela Capre,sem,

no entantoJ discriminarem-se as partes e peças importantes.Bo~

tb ou fato, corria na ipoca que~ com base em importações fei

tas por guiasgeniricas, a IBM já havia montado alguns siste-

mas /32 para comercialização no PaIs. O presidente da comp~

nhia não concordava nem desmentia, limitando-se a informar qu~

impedida a i.mp ov t aç ào de comp onen i ee para o /32, ficava atrasa-

do o cronograma do projeto. A IBM falava, pois, em atraso" e

não em desistência". (28)

Nesta fase de definiç6es sobre a ocupaçao do

segmehtade mercado de equipamen·tos de pequeno port;ef a comu-

nidade univers í, tári.a t:.ambémse pr-onunof.ar í.ai oorrt.r aporido+s e .lO

objetivo das empresas estrangeiras de colocarem no mercado bra

sileiro um produto desenvolvido no 'exterior.

No final do m~s de setembro, era realizado em

Fortaleza o VI Seminário de computação na Universidade (SECOM~

(29). Um dos grupos de trabalho r encarregado do tema I!Desenvol

vimento Tecnológico Nacional" na área de computação, buscava

aquilatar as consequ~ncias para a pesquisa nacional, em esp~

cial na esfera universitária, caso fosse permitida a montagem

de pequenos equipamentos no PaIs pelas empresas estrangeiras,

com tecnologia, proveniente do exterior.

Como resul-tado desse debate, era elaborado um

documento contendo o posicionamento da comunidade técnico-cien

•..•,.
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tIfica. Esse documento foi redigi,do por professor~s e pesquis~

dores de 36 universidades, sendo endereçado ã Capre (30).

Após algumas considerações s obr e a. importância
,,,

econômica e estratégica do setor, alertava que todo o e_sfc:..~~q_

b . 1 • ,I ( .. t d G 10raeu t et ra nuna comput.a ar - ~USP-PUC/RJ) I concentrador de

teclados (SERPRO), terminal inteligente (UFRJ), terminal de vI

deo (SCOPUS) e outros), "vi-se gravemente ameaçada em seu todo

por um novo fato:( .•.) as empresas multinacionais est50 se pre

parand6 para instalar linhas de montagem de mini e microcompu-

tadQ~es e seus perif~ricos em nosso tdrrit6ri;". Mais adiante

explicavar"com a instalaç50 no Brasil dessas linhas de monta

gem~ as condiç6es de concorrincia ficam prejudicadas tornando

esse mercado inacessivel aos produtos nacionais~ devido princi

paZmente a~ diferenças de porte financeiro e estrutura de mar

keting~ como tem ocorrido nos demais setores de tecnologia de

ponta. ~ cer~o que essas iniciativas repercutir50 n50 a6 nos

esforços governamentais~ mas sobretudo aignificar~o o esmaga

~ento do incipiente mas importante segmento de iniciativa pri
vada genuinamente brasiZeira que c;meça a surgir atravis de e~

presas como a Digidata~ EE Equipamentos Eletr3nico8~ Scopus~ ~

negativos sobre outras como a Transitter

condutores S.A.".

Identificando a fonte das preocupaçoes, conside

rava: "numa atitude de desafio frontaZ a poZitica do governo~

'\ a IBM iniciou uma intensa campanha promocionaZ do minicomputa-

dor~ sistema/32~ tentando conseguir eventuais compradores3 pa~

ticuZarmente junto a peque~a empresa e apresentar ao governo

I.••••.·
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uma situaç~o de fato~ oom o objetivo de ser permitida nao so

mente a importaç~o desses sistema8~ mas principalmente a inst~

Zaç~o no Brasil de uma linha de montagem. O minicomputador /32

atinge aquele segmenio do mercado que foi destaoado para a tec

nologia nacional. A tentativa de introduzi-lo no mercado brasi

-leiro é uma manobra que~ se bem sucedida~ jogaria por terra t~

do o esforço governamental até agora concentrado ne~te setor

e faria letra morta dos documentos oficiais estabelecidos".

Finalmente, "face a esta situaçao"~ reivindica-

va dos "Poderes Executivo o Legislativo uma atuaç~o en~rgica

com os objetivos de:

"a} n~opermitir a entrada de empresas multina-

cionais no setor de mini e microcomputadores~ terminais intel!

gentes e seus perif~ric08~ em particular o estabelecimento de

linha de montagem do minicomputador siste~a /32 da IBM ou a. ~e

melhados;

b} complementar e ampliar a legisZaçao espec{fi

ca para esse setor~ atentando para a sua importância estrat~gi

ca~ de modo a garantir a continuidade dos esforços genuiname~

te braaileiros na ~rea;

c} acelerar os processos de industriaZizaç~o e

comerciaZizaç~o dos projetos brasiZeiros .ja desenvolvidos na

area de computaç~o".

Em outubro de 1976, no IX Congresso Nacional de

Processamento de Dados, a IBM expunha o Sistema /32 e, segundo

.., .
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a própria empresa, o equipamento estava sendo fabricado np Bra
sil, com produçâo em andamento, e com previs~o de entrega dos
primeiros 100 exemplares no mercado brasileiro para maio de

1977. (31)

Dois posicionamentos conflitantes marcaram este
Congresso.

De uma parte, o presidente do CNPq e Digibrás~o
discurso de abertura do Congresso, reafirmava a disposiç~o g~
vernamental de implantar uma indústria eletrônica d.í.q í, t.a L, es
clarecendo que '~m computaç503 o segmento previsto para ficar

sob controle naci-onal é o da inj'c,y'máticade pei-i f eria, que in

clui; pJquenas máquinas (mini e micro); sistemas de processa-

mento distribuido; sistemas de terminais; periféricos de compu

tador; equipamentos de acoplamento com telecomunicaç5es e ins~

trumentos d-iqi ta-i e de me d-içáo , cient-íficos e médico-:hospitala

17es". E reforçando o obj et.í.vo governamental, declarava que o
"governo espera que as ind~strias com centro de decis50 no ex

terior concentr~seus esforços num segmento complementar aque-

le relacionado para a ind~stri~ com controle nacional" (31),

De outra parte, o gerente de marketi~lg da Bur
roughs,"no painel sobre Fabricaç~o Nacional de Equipamentos r fa
zia suas advert~ncias: "... também deve ser levado em conside-

ração que medidas governamentais que dificultem a fabricação de

um produto no Brasil'forçosamente levarão empresas que tenham

tomado essa decisão face a demanda do mercado da América

na a abni» parques indus triais para seus produ t oe em
~pa'l-ses

vizinhos. Isso3 na nossa opinião3 significaria que o Brasil per

deu uma oportunidade de acelerar o desenvolvimento tecnológi

'~"
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co, nao s6 na ind~stria de processamento de dados como na in

d~stria eletr5nica em geral. Provavelmente esses p~odutos que

deixaram de ser fabricados aqui entrar50 posteriormente no Era

·sil com priviligios fiscais, por acordo da ALALC, como

Vem ocorrendo com m~quinas de somar e calculadoras" (32).

hoje

Em 29/12/76, atrav~s da Resolução n9 107 (33)do

Conselho Nacional de Com~rcio Exterior (Concex) r era revalida-

da a Resolução n9 106 do mesmo órgão, que tinha prazo de ·vigên

cia at~ o final de 1976 e conferia ã Capre o poder de veto ~as

importaçõesde equipamentos de pr oce ssemerrt.ode dados considera-
I

das desnecessãrias. 1I
J

I
Esta nova Resolução, com vigência at~ o final de

1977, estendia o poder de veto a '~arte, peçhs e, componentes
i

destinados à fabl~1:caç5oe manutençao". AIÉ!ffi .:dissof visando po.§.
sivelmentecoriter um corredor de importaç6es, condicionava a

aprovação da Capre "a internaçao em outros pontos do territ6

rio nacional dos bens de que trata esta Resoluçao, originarios

e/ou procedentes da Zona Franca de Manaus".

Em 12/01/77, atrav~s da Resolução n9 5/77 (34)

do Conselho de Desenvolvimento EConômico {CDE) eracondiciona-

da a "concessao de incentivos fiscais a projetos da ~rea de

computadores, inclusive pequenos sistemas, equipamentos perifé

ricos e componentes, à privia decZaraç50de prioridade do Con-

seZho PZen~rio" da Capre.

Esta Resolução apontava como crit~rios de prior~

dade a serem considerados na anãlise dos projetos,os seguintes

~_.•• _;.:"ir.
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"a} maior indico de nacionalização dos

mentos de produção e dos bens produzidos;

équiP9..

b) pote nci.a L de exp or taç ao;

e} abertura tecnoI6gica total para a empresa n~

eiona l, no' caso de "joi.nb=oen tur ee!", devendo ser levada em c on

sideração a capacidade daqueta emp~esa na abaorção de tecnolo-

.gia;

dJ analise da situação da participação das di

versas empresas no mercado;

eJ maioria do controle do capital de proprieda-

de de residentes no Brasil".,

Estes c~it&rios de anãlise eram indicados nao
só para a concessão de beneficios fiscais, mas também p"::l.raa
"apreciação dos pedidos de anuência relativos a i.mpor taçoee de

peças., partes e componentes de~tinados a fabricação de computa

dores".

Conforme apreciação do Secretãrio Executi~o da
Capre Ricardo Saur, perante a Comissão de Ci~ncia e Tecnologia
da câmar-a dos Deputados (35), estes critérios "são suf1:cient~

mente gerais para qu~ o Conselho Plenario da Capre e demais 6r

gãos envolvidos possam fazer uma avaliação criteriosa da com-

patibilidade de cada projeto industrial com o planejamento go

vernamental para o setor" ..A seguir fazia uma anâlise das pos
sibilidades ofertadas por cada critério:

T
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"a) A an~lise dos lndices de nacio~alizaç50 p~..
der~ questionar a forma tradicional de montagem de equipamen-

tos no Brasil~ inicialmente a partir de kits e posteriormente a

partir de partes que ainda s50 subconjuntos t50 completos~ que

o que se realiza localmente i um pequeno numero ~e -op eraç oee

de montagem muito simples~ de tal forma que a maior parte dos

custos de fabricaç50 continua incorporada as partes ainda im

portadas;

b)O potencial de exportaç50 de'muitos projetos
i

p oder à se2~ avaliado em funç50 dos saldos 2~eais!para o balanço
I

de pagamentos. Estes saldos s50 muitas vezes ~rejudicados em

. ,

funç50 deo programa de nacionalizaç~o da pro~uç~o n50 ser su

ficiente para compensar os gastos com divisas oriundos da polI

tica financeira das grandes companhias inte~nacionais que i a

de trazer um mlnimo de capital de risco e 8~ endividarem muito

no mercado financeiro internacional~ fazendo com que os juros

e as amortizaç5es destas divida~ logo impactem negativamente no

balanço de pagamentos.

c) A abert~ra tecnol6gica exigida dificilmente

poder~ existir em muitos projetos de grandes companhias inter
J ,

....-.."V) 1"'\"""'" 'ln 'I /Y
J:!.l. v1:".L vlA,. estrutura organizacionaZ destas eom

panhias preve uma divis50 de atribuiç5es> em que toda a tecno-

logia ~ suprida de poucos centros de pesquisas> normalmente lo

calizados no paIs-sede ou quando muito em outros palses desen-

volvidos.

d) Uma analise criteriosa do mercado evidenciara

a pseudo-competitividade ~o mercado se o Governo permitir que,,'

~".

1
"\

t>-

': 1:
<.

.I ;'

J

. í
I

! f
f



97

grandes empresas internacionais operem lado a lado~ em condi

ç3es de laissez-faire~ com as pequenas empresas

envolvidas com o esforço de desenvolvimento de tecnologia na

oion a l.,

~} Finalmente~ a preferincia pelo controle de

capital nacional evidencia ainda mais a preocupaç5o e8trat~gi-

ca de uma presença nacional forte no 8etor~ atrav~8 da impZan~

taçã'o de um parque industria Z com centro de decisão no p a-i e ":

Em ~arço de 1977, o Conselho de Desenvolvimento

Econômico através da Resolução n9 6/77 (36) f estabelecia um v~,

lor mâximo para importaç6es (segundo o critério de entrada efe

tiva de bens) de equipamentos e componenetes de processameri+o

de dados: US$ 100 mi1h6es para 1977 e US$ 150 milhões para

1978. Este fi1timo valor seria reduzido no transcorr2r de-19~8,

para US$ 130 milhões. (37)i

Este conjunto de medidas, em especial a Resolu-

çao n9 5 do CDEp vinha conferir a ,c:.?:l?l' e a s1J.stentação e o po
'- '

der para' o prosseguimento da Pol!tica Nacional de Ihformãtica.

Em outras palavras: "a resoluçãn elimina tamb~m as dúvidas

quanto a comp et ene i a da Cap re para fazer a d iecrim-inaç do das

p r-i ori daâee do eei or "; (38)

Após a divulgação desta Resolução do CDE, o pre

sidente da Digibrãs e CNDCT, José Dion de Mello Telles, il1form~

va que "entre as raz3es do CDE estavam fatores de segurança n~

cional e a necessidade. ~e se evitar o 'monop6Zio no
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especialmente quando o setor se encontra sob controle es tran

geiro. As ~edidas visam criar condiç5es papa o desenvolvimento

de uma t.ecno loqia nacional na área de computação eletrônica. /I

(39) •

Por outro lado, o presidente da IBM do Brasil,

sem se referir ã Resolução do CDE, afirmava que a sua empresa

nao desistiria lidafabricação do sistema de m-i.n-i comp utador ee

/32 por sel" semelhante ao Argus da Cobra". (39)

Dispondo de novos poderes (Resolução n9 OS/CDE) ,
I
i

a Capre emitia parecer contr§rio a intenção d~ IBM montar no
i

PaIs o /32 e um outro mini~o~putador de maior'porte, que subs-
i
!

tituiria parcialmente o primeiro, a partir d~ 1978.
/
/
f

Para tal parecer, demonstrava que o projeto da

IBM nâo atendia a nenhum dos cinco itens fixados como priori tã.

.rios p~lo CDE, conforme segue: (40)

a)'!ndi'ce'de N'acionaliz'ac'ão_____________ ,_..._._~1__._.

"não exiete um proqrama de naciona l.izaç ào no

sentido de se transfe~ir gradativamente uma parte cada vez

maior da agregação industrial para ser realizada localmente~uma

v~z que os indices de nacionalização permanecem constantes du

rante os cinco anos previstos para a fabricação no pais".
I.

"do ponto de vista do balanço comercial o

projeto do sistema /32 ~ d~citirário em US$ 528 mil nos próxi. -
,

más eineo anos, sendo o Pyjj eto do eistema de "maior porte"

· .
t

"

· J

· ..I '



99

Buperavit&rio em VS$ 14.821 mil no mesmo pertodo.~N50 se pode

avaliar o projeto do ponto de vista do baZanço de pagamentos~

posstvel esta avaZiaç5o. A empresa como um todo apresentou um

deficit de VS$ 99~9 milh5es de 1972 a 1976 e prev~ um deficit

de 262~8 milh5es de 1977 a 1981 para o balanço de pagamentos".

c) Abertura Tr::cnológic~

o parecer apontava que a 1131'1não ,tín~a "pl.a

no de criaç~o de ~apacitaç5o tecnol6gica local, para a concep
,

çao e projeto de novos produtosJ para o deseniolvimento de no

vas.tgcnicas de fabricaç50J de ger~ncia ou co~erciaZizaç5o. t
politica da empresa implementar a utilizaç50 destes conhecime~

tos no Brasil atrav~s da importaç5o de pacotes de laborat5rios

e de outras f&b:ricas da IBM localizadas no ex t ex-i ov , -,,:;;",

o programa de treinamento de forn~cedores lo

cais revelou-se inexpressivo" (:.• J "As atividades industriais

e comex-ciaie da empresa s50 exex-c idae no Brae i L sem que haja,

transfer~ncia efetiva de tecnologia do produ t:o nos seus aepec=

tos de'concepç50~ projetos e fabricaç50. Isto pode ser verifi

cado pelo fato de que~quando a IBM resolve interromper a fa

bricaç50 de um equipamento~ o Pdis volta a situaç50 anterio~~

de i~capacidade t~cnica de produzir o referido equipamento. Is

to aconteceu com todos os produios que ja completarem seu c~

clo~ e estamos nesse momento presenciando este fen5meno com

relaç50 às unidades de fita magngtica. A IBM interrompeu a fa

bricaç50 deste equipamento por raz5es de ordem intei:'nácional

que ignoram o momento critico brasileiro; como consequ~ncia~r~

troce demos necessariamente ~ situaç50 de importadores de unida
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dea de fita magn~tica, apesar de ter havido mont~gem Zocal
s

por varios anos ..," "No que diz respeito a transferincia de

tecnologia atrav~B de forn~cedores locais~ a IBM afirmóu( ... )

que mantém extenso programa de treinamento de trabalho no mo

menta com 400 fornecedores. Quando solicitada a apresentar uma

lista desses 400 forn~cedores (,t,) a empresa forneceu uma

liata de 96 fornecedores, dos quais s6 com nove mantém progra

ma de treinamento",

"o proijet.o visaobter uma fraçãp substancial do

mer cado interno brasileiro em fai.r;as"espéc{ficas da área de

m i nicomp ut ado.res e pequenos" sistemas. Por uma série de fato

l?eS, a convivência lado a l.aâo no mer cado de min-icomp ut adov ee

de fi1"mas intel'~naci'onaiscom as fiJ."mascompx omieea âae com a

tecnologia nao iona.l:"acaba por i.nviab i L'i za» estas úZ{imas li,

"A IBM do Bra~iZ tem ce~tro de decisão e con

trole do capital no exterior, o que dificultou inclusive o

f02?necimento de dados para o projeto devido a necessidade de

obt enç ào do "de 'acordo" no extef.ior para várias etapas de

fornecimento de informações eobre a IBM do Bvaei l.!",

~ importante que se ressalte que todas essas
consideraçSes faziam parte de um parecer, o que difere muito
de uma decisão.

Paralelamen{e a esta disputa pelo segmento de

BIBLIOTECA KARL A. BOEDECKER
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minicomputadores f a Cobra, de uma si t.uaçào de total descrédito

no inIcio de 1976, viria a se tornar na peça funqamenta1 para

a execução da Poli tica Nacional de Informática, no decorrer de

1977. Vários fatores contribuiram para essa mud ano ae

- já nâo se cogitava mais a c~iaçâo de uma ou

tra empresa para atender ao mercado de equipamentos seriados,

ficando consequentemente a Cbbra com a incu~b~ncia de atender
todo o segmento de minicomputadores.

- o estudo governamental de. junho de 1976 I que

culminou na reestruturação da empresa e na autorização para se

elevar o seu capital de Cr$ 30 milhões para Cr$ 335 milhões

(41)•
,
i

-í

,

f

- o inIcio da·produç~o em julh6 de 1976 de Ar

gus 700 (t.e cno Loq í.a Ferranti) f :r.:ebat:Lzadono Pa.í.s'lii de Cobra
700. (42)

- no final de 1976, a decisã6 de licenciar a

tecnologia Sycor, para a montagem do Cobra 400, produto com

ampla aceitação no mercado br asLl.e.Lro , p.r í.nc.í.pa Lmence entre as

insti tuições f í.n anceLr-a.s,

- no início de 1977, parte dos técnicos da Divi

sao de Fabricação do Serpro, com experiência em desenvolvimen

to de~quipamentos (terminais) I .eram i:ransferido3 para a Co·-
bra..(43)

..,...em 1977, a Cobra f í.naLment e encontra Ul"TI asso

ciado nacional de porte, um cons6rcio de bancos (Bradesco, Ba

merindtis, Unibando, ItaG, Crédito Nacional, Nacional,Bahia dé

Investbnentos, Econ8mico, Auxiliar, Noroeste de SP, Caixa Eco

nõmica de SP e as Bolsasde Valores do Rio de Janeiro e são
paulo~ que alterava subs+e'ucí.a Imen+e a composição acionária da

I,'"

''''',-
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empresa: Cons5rcio dê Bancos = 39,1%; Ministªrio da Fazenda

(Serpro, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil) = 39%,

BNDE = 11~9%i Digibrás =. ~S\-.
-' o I Ferranti = 4,5% e a EE Equipame.:Q.

tos Eletrônicos = 0,5%. (41) (44)

além da viabili.zação f í.nanceLra f a associação

dos ban~os a Cobra possibilitava o prosseguimento da pollti-

ca'governamental para o setor de Informática, seja pelo apoio

politico dessas instituiç5es financeiras, com o conseguentee~

vaziamento das crIticas de estatização do setor, seja pelo

apoio na contrataçã.o da produção da empresa.

Em fins de março de 1977, estava marcada uma

reunião do Conselho Plenário da Capre,para a decisão sobre

os pedidos de fabricação no PaIs· dos minicomputadores da Cobra,

Hewlett-Packard e IBM.

o projeto da Cobra para a montagem do Cobra 400

(tecnologia Sycor) foi aprovado.

o projeto da HP foi barrado com a re~omendação

de que fosse reformulado f orien·tado "para ál>eas de ma i o» ne

cessidade do mercado> ainda não cobertas por iniciativas na

cionais em andamento> como por exemplo> in~trumentos de labo

rat6rio e m~dico-hospitalares> onde se destaca a _ t~cnoZogia

dee t:a empresa ". (4 5 )

o projeto da IBN visando a produção local do

/32, foi retirado da reunião pelo Ministro dq Planejamento

p

.l
"'7., ..•. -

•f{ .
.,'
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Reis Velloso, para exame a nível ministerial (45). Dias após

a reunião, o Ministro Velloso esclarecia: I;ê mu i t:o cedo para

falar no assunto, N6s ouviremos +odos os lado~

clusive a pr6pria Capre, além da IBMU•

Em 13/05/77 na posse do novo presidente da Dig,:i;,

brás, Wando Borgesr o Hinistro Rpis Velloso ao ser indagado so

bre o /32 f apontava a existãncia de dois nlveis distintos p~
ra a decisão: o ticnico e o polltico e, esclarecendo, afirmava:

"a Capre tem reeponeabi i i.dade apenas quanto ao nive l: técnico
I
J

e como ocaso tem envolvimentos politicos, a~ecis5o sera dada
i
I

a ~i~el governamental, sem prazo de ~espostaj devendo, no en
I

tanto" ser aca-tada qua l-que» »esoluç a.o neste 'nivelll
• (46)/ .

i

i
i

Na mesma solenidade r cont.r ar'Lando todos os seus

posicionamentos públicos arrt.ez Loz es I o presidente do CNDCT (i~

tegrante do Conselho Plenário da Capre) e ex-Digibrás, declara-

va-se "favorável ao projeto da IBH, segundo ele,

vel para um começo de transferincia de tecnologia, sem deixar

de au~entar, paralelamente, o n{vel de nacionalizaç5o de nos

808 equipamentos C •• ,)· a IBM tem um direito adquirido no Bra
- I

Bil hi8toricamente~ inclusive na Balança de Pagamentos C ••• ~ o

mercado brasi Leiro de m-in-i comp utadoree tem capacidade de ab eor

ver as duas empreeae "; quando indagado sobre o que fazer em

relação às outras empresas estrangeiras interessadas em par--

tilhar o mercado, afirmava não se preocupar "com a diferença de

tratamento dado à IBM em r-elaçao a outrae mul t inao i-on aí:e", (26)

Ainda na m;esma solenidade, o presidente da Bur

,
f

"
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roughs afirmava: "com ou sem/32 vamos pleitear a entrada no

mercado junto ao governo. Apesar de a IBM ser nossa concorren

te~ a quest~o do /32 envolve um principio comum a todas as em

presas estrangeiras instaladai no Brasil: o mercado n~o deve

ser restringido~ deve ser aberto a todos pela livre concorren

o ià", (46)

Todos esses posicionamentos refletem apressa0

e a indecisâo por que passou a politica governamental para o

setor de Informatica; mas , conforme alertou o Jornal do Brasil,

ao comentar os debates sobre a possivel entrada do /32 no mer

cada brasileiro f . "é bom ndo meno epr ezar o fato de que: Cyrua

Vance (atual Secretário de Es tado L, Haro I d Bv oi» (Secretário da

Defesa) e Patricia Barris (Secretária da Educaç~o e Bem-Estar)

renunciaram a seus cargos no board of directors da IBM antes

de entrar no governo car te» 1/. (.47)

Em 01/06/77, ap5s decis50 ministerial, o Canse

lho Plen~rio da Capre editava a Resoluç~o n9 01/77 (4~), esta

belecendo que este 5rgão publicaria uma "Carta-Conv1: te /I para

as empresas interessadas em produzir minicomputadores no Bra~

sil; o~ interessados deveriam apresentar seus projetos~egui~

do um roteiro determinado pela Capre.

Eram reafirmado::'l.OS critérios de se.leção deter

minados pela Resoluç~o n9 05 do CDE. A novidade desta Resolu

ção da Capre, era a I/orientaç~o geral do Governo~ de ev:tar o

monopb lio ou reserva de mercado para emp x- eeae especificas"" com

a decisâo de selecionar a~~ d6is novos projetos para partilhar

•....
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o mercac.1ocom a Cobra. Apesar de nao encontradas ou tras fontes

para expl.icar est.a reorientação governamental, pode+s e citar

como um possível moti vador f a p:t.'essãoconjunta dos fabricantes

(Data General, Digital, IBM, control Data e He~lett-Packard) e

do Governo norte-americano, como deixou transparecer public~

mente o vice-presidente da Data General. (49)

Em 15)06/77, era publicada a "Cal·ta-Convi te 11 (50)/

cuja peculiaridade era a demarcação clara do que. a Capre ente~

dia por minicomputadores quan+o a "h axdiaax:e /I e "e o f tnaax:e 11 e a .""

fixaç~o de uma data limite para a entrega das propostas:8/~/7~

--_._--- ---------~----
.Cl-iRACTER1s'rrCAS LIMI.'1'F.: .INF.E:RIOR J...rIHTT.E.sUPERIOR

._--------- ---_.~------_." --_._------
mamôri.a principal 8 Kbytes 128 Kbytes

impressora

5.Mbytes 100 l-!ibytes

30 caracteres/segu.ndo100 linhas/minut:o
memória em discos

entrada de dados fita de papel per' disco flexível
furado ou lei·t.cà-::rou casse-te
tões perf.

l:Lngua.gens gerador de relatá
rios (R.P.G.)

alto nlvel(FOR
TRAN f BI\S TC ••• f-

:op'eração mon:Lto:,:/monopro-
gramaçao

sist.'operac./
mu Lt.L-p:cograma
ção ' ~~_-:._

As pressoes sobre a política governamental para
, ~..: .\

o setor de Informática não se esgotaram com a decisão de- Caprede

publicar a "Ca r ta=Co nv i-t:e " I pelo contrário se üytensificaram.

a) ~.C. Melo (presidente da On-Line------ .....
Computad9.

res e Sistemas e do Grupo J.C. Melo Consultoria T~cnica).

,.
".x .
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publicava 110['; jornais, em 03406j77,uma ca~

ta (51) dirigida ao Presidente da Repfiblica, na qual solicita

va a inclusão de sua empresa entre as pe rrní.s s i0~~_::-i-?_s

bricar minicomputadores no País, "independeritemente do numero

de vagas de term-i nadae pela »eoen.t:e 2?eSÓI.uç ao da Capre li, Discor

rendo sobre os motLvo s para tal solicitação; apontava a segui~

te preocupação: "Agora, novamente o Plen&rio da CAPRE,resolveu

por bem disoiplinar o ingresso das empresas estrangeiras no se

t02?",limi t.ando a mais duas as empresas além de: of~cial" que se

»ao autorizadas.' Ox-i.ou=ee, com isso" uma eon d-i ç ào de elimina

ção de minha pequena ind~s,tria, pois seria in6ouo tentar con

correr oom a potencialidade das empresas muliinacionais" que

tudo fa2"ão para, s er b.enefioiadas com as duas, vagas eX1:Stentes"

quer t~cnica quer~conomicamente". '

- em 22/06/77 depunha na Comissão de Ciãncia

e Tecnologia da Câmara dos D~putados, fazendo "uma Zonga expo-

das pereeqici ço ee eof x-idae " (52). Acusava a Capre e a Digibrás

de "ee tarem promovendo a"eeba ii zaç ao e mon opoli-o do setor de

m-i n-ie omp utadoree e agindo de for'ma d1:sel?únú1atór,iaconix:a a em

presa". (53)

- dias depois, propunha a extinção da Capre
I

e da Digibrásr sob a alegaqão de que "enquanto o Governo fed~

~al pretender ~ntrar industrialmente no setor Ceomputação ele-

tr5nica}" os dois órgãos não terão isenção sufieiente para ex~

minar proj etos cono orren tiee da empreea es tata l: (a cob ra ) /I. (53)

- estes pronunciament.os levaram, em 3l/08j77f

o presidente da Digibrás (.541 e o Secretário Executivo da Ca-
",

'"'1

-- .•. - ..



107.

pre {55) a deporem na Comissão de Ciência e Tecn6logia da Cãma

ra dos Deputados, buscando demons t.r a.r a improced'§ncia das acu-

saçoes do empresário.

- em outubro, no X Congresso Nacional de Pro

cessamento de Dados (56), o empresário curiosamente fazia um

discurso solicitando: Hum apoio in t eara l. à po li ti oa definida p!!...

lo Governo Federal e executada pela Capre3 pela Digibr~$ e p~

lo EMFA. Ao mesmo ti emp o, porém .• em que eoli c-it.amoe esse apoio .•

é nece8s~r{0 que fique bem alaro que .•para n68~ a comunidade de

computaçãos independência e eob eran ia não eiqn if ioam, em nenh.u

ma hip6tese~ monop6lio ou dominio do setor p~lo Estado ou dis

torç5es semelhantes; que o desejo de soberania não pode ser u

sado .indevi.damente em pro l. de interesses pari-i.cul.a ree e queso

mente a verdadeira iniciativa privada nacional poder&

bu.ir para uma ef'e t-iua nao i-ona li-eaç ao do se,bor".

C011.tri

b):'Dat~_Gen.~r:al(terceiro maior f abr Lcan t;e mun

dial de minicomputadores)

- o fato mais marcante deste perIodor foi a

'di.vulgação de uma carta enviada pela Data General ao Represen-

tante Especial do Presidente dos EUA para as Negociações Comer

ciais e para o Subcomitê de De!':envolvimento Internacion.::il do

Cong.resso dos EUA (.57). Vide no anexo 3, a carta na {ntegx'a (58)p

-esta, carta, é um bom exemplo nem sempre

verdadeira complementaridade de inte~esses naspoliticas dese~

voLv í.ment.í.s t.a s implementadas pelos pa Ls es periféricos com o au

xilio das empresas transnacionais. Exp5e a outra face desta

comp Lement ar í.edade , ou seja, a existência de pontos de atrito,

onde a soberania naciona~antagoniza com a liberdade necessa
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ria as empreaas t.ransnacâonaí.sgerirem eficientemente o seu ne

96cio em escala mundial. Por outro lado, evidencia a
Arecorren

eia de ambas as partes ao poder nacional, quando seus luteres

ses sao ameaçados.

- esta carta, datada de 12/05/77, era a re

sultante de uma "s~rie de reuni5es da Data General com outros

fh' . '1 • d D' 't l' .a r~cantes - ~nc~u~n.o a ~g~-a~ Equ~pment Corporat~onJ IBM"

Control Data e Hewlett-Packard - com autoridades governamAl~ais

para ana l.i ea» a situação brasileira", (59}

- o diretor da subsidi~ria da Data General no

.Brasil, explicava que essas reuniõ(;}sque precederam a carta ,fo

ram motivadas pela preocupação de vir a ser concedido "um mono

pólio ,à Cobra/Sycoy· no mercado bx-ae i-l eiro ", Outros porrco s corr-

flitivos com a pol1tica governareental eram abordados por esse

dirigente; discorrendo sobre uma po ssLve L associação de sua em

presa, afirmava nâo haver oposição f mas faziaa ressalva. de que

a Data General í'nicnoa vendeu progJ.·amasa ni nçuém e fa;{ê-lo no

Brasil estabeleceria um perigoso precedente", e sobre a ques

tão de transfer~ncia de tecnologia afirmava: ~os Estados Uni

dos nãO querem perder sua posição como exportador de produtos

eof ie irioadoe, Um pon to de equ1:7,i-.hriodeverá se» a Lcanç ado para

forneoer ie cno loqia para ser '1>ndependente~ mas não ao ponto de

matar a ind~s.tria americana como Ocorreu com 08 televisores.No

passado recente. o Japão imp3~ condiç5esmuito dificeis para a

transferincia de tecnologia. o que resultou no dominio do mer

cado mundial de televisores peZas empresas japonesas ao ponto

de etiminar os fabricantes ameT'icanos no seu próprio meT'cado.

o governo americano está pstudando meios de impedir a repe-
. .

tição dessa situaçãO em outras ind~strias tal como a de mini
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oomputadores"J e a seguir sugeria uma forma de o Brasil 'desen

volver uma indústria própria de computadores: liAevolução lóg!:..

oa da teonologia 5 de aprender a usar as m~quinaB antea de fa
'-

bx-ica+l ae , Isso 5 eepec-ia Lmen t:e verdade no Brasil onde a âeman

da de t5cnioos eepec-i a li zados é eup ex-io» à oferta" (60).

- em respostap ao ser consultado sobre uma

passIvel revisâa da polltic~ gov6rnamenta~ em funçâo da ~arta

enviada pela Dat.a General ao Congresso dos EUA.f o presidente

da Digibrás afastava tal hipótese ~ liAs nOl"J71aSins i; 1: t.ui dae p~

las resoluç6es da Capre para o ingresso de empresas no setor

de min-i comp utadove e no pais são il~re7)eY's{veis, E qual-que» pre~

são que vier de fora não te'J."~sentido nenhum" (61·)"

c) AJi.!l:IE~ (Associação Bra.sileira da

Elétrica e Eletrônica)

Indú.sJcria

- em reuniã.o do dia 14,10. 77 do Cr.upo Seto

ria1 de Cálculo e computaçâo desta Associação, fIOS participa~

tes do grupo encontraram diante de seus lugares a minuta de

uma nota registrando re~triç5es aos critérios estabelecidos p~

la Capre el"e1:7)1:nclicando"aos interessados" a 'livre fabl?icação

no Brasil de computadores de qualquer porte" (62). Vide no ane

xo 4 o document.o na íntegra (63).

- por este documento constata-se: "0 desoon

tentamento real das empre8aS3 que antes atuavam com totaZ li

1-
berda de e au·/;onom1:a".surge agora de [o rma mais -i ne-ieioa ,demo ne

I
I

.1I,
I

trando estarem n50 s6 prejudicadas pelas novas diretrizes da

politica .implantada peZo Governo, mas dispostas a modifica-la

no mais curto prazo posslvel" (64).

- o que se visava era a aprovaçao do doeu

.1
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mento pelos membros do Grupo (14 representantes de emp resas es

trangeiras e ~ de nacionais), para que a ABINEE o enviasse ao

Governo, No entanto, a presença ."..das quatro empreE3D.S nacio

nais (scopus , Cobra, Sharp e ~T.C.Melo) impossibilitou a aprova

çao do documento por unanimidade.

- em 20.10.77, era realizada ~una reunião ex

traordilld.riaI "ne l-a os emp ree àrio e nacionais usaram no 'oa b. B iura

t~gia: n50 aceitavam eventuais votos setoriais para a

ç50 do grupo em relaç50 a poZitica do Governo para a área, con

siderando injusto que as multinaaionais representassem a opi

nião do setor" (64). Diante do Lmpasse p cada facção redigiu o

seu posicionamento. Vide no anexo 5 o documento dos empres.~

rio~ brasileiros (65).

- em 09.11.77, numa reunião de empresários

da ~rea com representantes do Governo, na Embrarnec (Empresa

Brasileira de Mecânica), era sugerida a criação de uma "Abinee

hacional" (66), fato que se concretizaria em 15.08.79, com a

criação da Abicomp (Associação Brasileira da IndG~tria de Com

putadores e perif~ricos).

d) 19_SECO~m (Seminário de Computação na Univer

sidade)

o grupo de trabalho encarregado do terJa "De

senvolvimento 'recnológico da Informática no Brasil" fazia as
I

seguintes recomendações para a seleção das empresas, pela Capre,

para fabricar minicomputadores no País: (67)

"L, Cone i.de oan âo

a) Que a obtenç50 de real autonomia tec-
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nolEgica do pais na are a de computaç5o pressupoe a existincia:

de empreendimentos com capital 100% nacionaZ e com capacidade

de criar e desenvolver tecnologia propicia;

b) Que a livre competiç5d entre produtos

oriun do e de deeernio lui men t:o genuinamente nacional e os p rodu.

tos desenvolvidos com tecnologia estrangeira inviabiliza a co

locaç5c do produto nacional no m~rcado;

L, Que o Conselho Plenàr-i o da CAPRE~ ao se

l eciona» as emp reeae competidoras da COBRAs de aco xdo com a

Resoluç5o' 01/77 do referido Plenario: a) n50aprove projetos

qu~ envolvam a participaç50 decapitaI estY'a~geiro~ quer asso-

c iado a capi tais nac-i.on a-ie, q ue» de forma iso La da; b ) n50 apr!?.

ve projetos que envolvam a compra de tecnologia estrangeirapo~r
empY'e~a ou gY'Upo de empresas n~cionais que,:sabidamente~ nao

tenha~ condiç5es de absorver a tecnologia impoY'tada e desenv6l

ver t~cnologia prEpria;

2. Que a CAPRE ~mpeça que a COBRA e as de

mais empresas a seY'em selecionadas venham a concorrers usando

tecno l.o q-i a importada, com produtos de t.e cno l.o qia naciona I ".

Conforme an.álise do periódico DATA NEWS,"com

estas reeomen daç oee o grupo âeeeia assegurar que, se n50 f01"

poee-i ue l: fabl>icar equipamentos' com tecnologia nacional feitos

por empresas inteiY'amente nacionais, pOY' serem muito grandes

os prazoe neces salo,iospara o amadurecimento de proj etos de ete

tipo, pelo menos seja dada oportunidade para que as emp r e e ae

nacionais venham a desenvolver tecnologia pr6pria a m5dio pra

~ao, o que nunca Sel?a conee awiâo se a tarefà for entregue a
.1 -,

'\

" J
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! .'
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empr e ea e nac io ria i e que sao e i.mp l e e IItesta-de-fe;('T].0"" não tendo

condições de ab e o inie» a t ec no l oqi a e" em c onc eq uê nc ia , fadadas

d d d· ~ rra epen er~ eternamente~ a ~mportaçao • (68 )

e) CAPRE

Estando possivelmente sob forte pressao (d~

poimentos na câmara dos Deputados/cart:a env.iadape.La Dat.a Gene-

ral ao Congresso dos EUA) r ap6s a recepçâo das propostas para

fabricação de minicomputadores no País, a Capre soltava uma

nota oficial que realimentava as esperanças das en~resas es-

t.ranqe í.ras, conforme segue: fiem termos de or i- térios:. a o r i en ta

çáo básica será o da escolha dos "do i.e projetos";. ou seja" o

critério fundamental será o do valor intrInseco do projeto~ten

do em. vista sua adequação '/;;ecnoZóg{ca:; sua estrutura f-inancei

r-rz , qualidade do p r o du to , preço fi~nal" assistência técnica ao'

us uàri o c. .. ) nes sas c i.r c une bEnc ias., qua l.q ue v projeto indepen·-

dent emen t:e de quem contrata o capital" tem possibilidade de

ser escolhido C. •• ) os critér.i.os de f in-i.do s na Resolução n9 5

do CDE (controle nacional~ maiJr abertura tecnológica~ saldo li

quido de div.isas" maior Indioe de n~cionalização" participação

no mer ea do ) ee xáo ob e erv a do e e p e eax ao fortemente na decisão

fina1~ beneficiando o projeto~ que" aZém d6 seu mérito i~tr{n

e eco , os a t.en der em grau maior"; (.69)

Um dia antes dessa not.a da Capxe , o JlIJinistro

~o Planejamento abria o caminho a dubiedade: "o preenchimento

das duas vagas Co. f) sel~á de c i.di do em favor das empresas que ~

p re e en ta.r em a maior mê di:a ponderada dos cinco r e q u-ie-i tio e e e tia=

beZecidos peZa Capre. As empresas que n50 cumprem o requisito

partici'pa9ãO de gl~Upos nac i onccie de capitaZ e/ou ti ec no l oq i a , em

'\

("o
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painc{pio estariam em condiç5es de ganhar~ desdeique apresen-

tem a maior média. " (.70)

Além das pressoes, era notória a inexistên

cia de um consenso no Conselho Plenário da Capre para a condu

_ çao da politica do setor, principalmente no concernente ao dis

cip1inamento do capital estrangei:co (.69) (71), que /contribuia

para a perplexidade quanto a futur~ decis~o daCapre.

o empresário J.C. Melo diagnosticando a si

tuação, af í rmou e "não vejo como 'albera» a po lI tri ca do setor de

computação s que foi definida a ni7Jel de Estado Maior das Foro
1

ças Armadas (EMFA). Para mim .•·tudo não passa;de uma atitude di

pl~mática.. na tentativa de contornar as pressões das !'1ultina
.

cionais. O general Moacyro potiguara .•chefe dQ EMFA., me assegl!..

»ou , tempos atrás .•que qualquer que seja o Jproe~idente da Repú

blica .•a decisão não seroá mudada .•poroque é.um conse11so das Foro

ças Aromadas. Eu não sou diplomata. No meu n{vel de en ten âimen

to.•acho que não há nenhuma úan i aqem numa declaração desse ti

po. As multinacionais sabem muito bem que não te~ão qualquer

.chance". (72)

f) TBH (In·ternational Business M.achil1es)

A IBH, por ser o maior fabricante mund í.aL de

equipamentos de processamento de dados e por deter a maior

parcela do mercado brasileiro desses equipamentos, industrial!

zando inclusive alguns produtos no Brasil, era sem dGvida o

maior obstáculo a pretendida nacionalização do segmento de mi

nicomputadores.

.Apesar dessa força, ou justamente por ela,

alguns fatos ocorridos no cenário internacional iriam fundamen
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tar o desabono da IBM para a fabricação de minicomputadores no

País.

Primeiramente, um processo antitruste inici~

do em 1975 pelo Governo dos Estados Unidos contra a empresa;pro

_ cesso que em 1977, apesar de inconc1uído, jã havia arrolado

.uma série de indícios de tentativas de monopolização do setor

(73) •

Outro fato, que apresentava pontos ele conta

to com a política de informãtica brasileira, foi a decisão da

IBM, em 15/11/77, de encerrar~osseus neg6cios na índia, onde

mantinha uma unidade industrial na cidade de Bombaim, ap6s 25

anos do atividade nesse pais.

O def1agrador dessa decisão foi o 11Foreign

Exchange ~egulation Actll CAto Regulador das Operações Cambiais.,

de 1973}, que.exigia que as empresas estrangeiras diminuissem

sua participação acionária a 40% do total do empreendimento,sen

do permitida a manutenção dos 100% somente nos casos da prod~

.çao ser totalmente exportada {741. Alãm dessa lei, outras exi
.

gências eram feitas:"conoess~o de licenças s~m.restriç5es p~

ra as patentes da IBM; estabelecimento de projetos comuns para

favore~er o desenvolvimento tecnol~gico indiano ... " (751.

Estes fatos, em especial o G1timo, devem ter

pesado dedisivamente na ponderaç~o dos projetos a serem esco

1hidos para fabricar minicomputadores no Brasil.

~_.... ',-~,T
:1\'

.,,"

~.
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A Capre recebeu, até a data estipulada, dezes

seis p r opo's t.as e (76)

EM!?HESA
LIDIc'R

NACIONA
LIDADEPROPOS'lY\

------ ..•_---------

TOCNOY..D-
GIA

------_._------- -- ..

1. Shaxp/lnepar/DataseIV Shatp Equip. brasileira

2. Edí.sa S/A. Prooerqs brasileira

3. Hídroservic:e/J. C. Melo Hidroservice brasileira

4. Elebra S.A. Elebra S.A, brasileira

5. Ifema S/A. Iferna S/A. brasileira

6. Protondata/lsdra Isdra S/A. brasileira

7. tocas de Santos Docas .Santos brasileira

8. Labo Eletrônica . Grupo Forsa brasileira

9. Maico Ltda. Grupo L. N. Garcez brasileira

10. IBM Ltda. IBM americC'1J.a

11. Bur'rouqhs Ltda. Burroughs americana

12. Hewl€tt-Packarà. . Hewlett-Packard arrericana

13. N C F americanaNCR

14. Olivetti Olivet:ti italiana

15. Four Phase Four Phase amar'Lcana

16. TRW amer í.oana

Loqabax

Fujitsu

J.C. !Velo

Honeywe l.L

Iferna S/;:'••

Philips

NEC

Nixdorf

Ba.sic FouL

matriz

mat.r.íz

matr:i.z

matir.íz

matriz

matriz

mat.r.i.z

I.

.i"

_~f_
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Nestas propostas verificava-se a aus~ncia de v&

rios líderes do mercado mundial de minicomputadores: (76)

DEZ MAIORES FABRICANTES MUNDIAIS DE MINICOMPUTA.DORES (1976)
u_.__ .._.

Vendas % do Unidades % do
E m p r e s a em US$ mi- mer- produzi merca

l.h.fuLs C.i'J.Q.Q das do

L Digital Equipments 737 40,9 .. 18.750 32,8

2. Hew.Le tt+Pa.ckard 303 16,8 5.500 9,6·

3. Data General 179 9,9 4.900 9,0

4. General Automation 77 4,2 3.800 6,6

5. Interdata 55 3,0 1.750 3,1
6.'Honeywe Ll. 50 2,8 1.500 2,6

7. Texas 44 2,4 2.500 4,4

8. IBM 40 2,3 1.500 2,6

9. Varian 40 2 ,.,. 1.500 2,, c:

IO. Computer Automation 34 1,9 4.900 9,0

Fonte: Dataquest Inc.

Em 20.12.77 eram divulgados os projetos seleci~

nados: SharpjIneparjDataserv, Edisa e Labof para a fahricação
. . . .

de m.í.ní.compu t.ado r cc no País',' a partir das t.ccnc Lc q í.ac Log~b3.:;{

(França), Fujitsu (Japio) e Nixdorf (Alemanha) respectivamente.

Se inicialmente estava pr~vista a divisão do

mercad0 em até tr~s empresas, com a Cobra inclusa neste total,

com esta decisão final era adicionado mais um fabricante. Se

gundo o presidente da Capre, tal acréscimo se·justificava pelo
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fato de os volumes de produção apresentados nas propostas nao

serem suficientes para suprir a demanda previstaf'~ que indic~

va que (1 decisão mais adequa da seria selecionar '1;l?êsempresas

para, juntamente com a Cobra, responderem pelo suprimento do

mercado brasileiro, dentro de um regime de competiçãos saud&

Ve t e eficien te ". (.7 7)

A decisão da Capre de utili~ar para a fabrica

çao de minicomputadores no País uma associação entre ,o capital

nacional e a tecnologia estrangeira, frustrava por este último

aspecto os ansei6s da comunidade t~cnico-universitãria, que,jã

no VIr Secomu (78), havia criticado duramente a decisão da Ca

pre,de aprovar pelo prazo de um ano o projeto da empresa naci~

nal de construção civil Coencisa em 'associação com a estrange!

ra Internattonal Commun.í.ca't Loris Corporation (ICe) r para a mon

tagem e comercialização local de -
"modemeLSI de 2.400 bps",, ~om

base num parecer t~cnico da Digibrãs (79). Por outro lado,

frustrava também as empresas estrangeiras que jã atuavam no

mercado brasileiro e eram detentoras de tecnologia. < 1\ IBM, que

em sua proposta para montagem de mini.compui:adores no País, ofe

recia ~'cessão de pontos da tecnologia para fabricação d~ com

ponentes eLet r-ôn Lcos r mas que r.âo adm;i..ti.ao per t.í.Lb amervt.o acio

nãrio, diante da decisão contrãria da Capre, soltou nota expli

cando: "Nós não prop ueemoe associação com companhias locais

porque acreditamos 'que pleno controle ~ necess&rio para geren

ciar com 'sucesso as complexidades de nosso negócio. Em todo o

, mundo, a IBM realiza pesquisa e desenvolvimento em 30 laborató

rios, tem 39 f&bricas e opera em 128 palses. Como Companhia de

avançada tecnologias a 'IBM deve compartilhar recursos de know-

(", .
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-how entre v&rios palses para conduair um neg6cio; eficiente"

(80)~

A IBI>1seria frustrada também na sua solicitação

de importar 400 minicomputadores, sob a alegação de que para

tais equipamentos jã haviam sido realizados os pedidosp antes

que a reserva fosse decretada. Est.a solicitação, pelo seu carã

ter polít.ico, passou inclusive pelo veredlcto do Presidente da

República I ·tendo sido rej eitada (81).

A reaçao pfiblica mais forte em relação a esco

lha ef et.uada pela Capre, partiu dos empresãrios a.ssociados J.

c. Melo e Henry Haksoud (82).

o primeiro declarou: "Fomos ~xcluidos politic~

mentes em parte porque n50 aceitamos a partiaipaç50 ~8tatal na

nossa empresa. Essa pav t io-ipaç áo eu n50 aceito hoje> nem daqui

a 20 anos s p01:S ela tem sido uma das maneiras do8 es tatoara tas

controlarem a iniciativa privada brasileira. E entre controle

do Estado e socialismo o passo ~ muito pequeno. Eu n50 sou um

empr ee àx-i o entre aepae, que oive à sombra dos privilégios gÇ!,.

vernamentais. A nossa ina~striq vai continuar~ como um simbo

lo da capacidade nacional e pi-i oada , um exemplo vivo da efic1:ê?!.

cia da livre iniciativa versus a ineficiincia da "ind~stria"eD

tatal de computadores".

Quanto ao segundo, declara.va: "Ante a anunciada
-,

deo i e áo da Capre, indago perplexo: como será poss Lve L en tender

que tenha sido preterida ~ ~nica> repito> ~nica firma que real

'\
a,
J

.,.
. (
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mente j~ fabricaJ repito~ ja fabrica minicomputadores, cujo ca

pitaL e controLe empresariaL ~ totaLmente nacional e totaZmen

te pr-i oado, e que não tem comp rom ieeoe com grupos estrangeiros?

Pergunto tamb~m: por que a discriminação"

A proposta destes empresários, para a fabrica

çao do J1]~_nicomputadorIVLB--8000, seria aprovada pelo Conselho

Plenário da Capre em outubro de 1978, elevando para cinco o nu

mero de projetos aprovados (.83).

Ainda em 1.977 (29.12) era prorrogada para 1978

pelo CONCEX, através da Resolução n9 109 (84) f a Resolução n9

107 do mesmo órgão f que conferia a Capre o poder para exercer

o "controLe das importaç5es dos sistemas de processamento eLe

tr5nico de dados e seus perif~ricos".

Com a decisão da Capre de reservar para a ini

ciativa nacional o segmento de mercado referente aos minicomp~

tadores, com a possibilidade desta, a médio prazo!, vir a ocu

par os segmentos imediatamente superiores, e a incapacidade

econômica/tecnológica de estender tal política a médio prazo

para os equipamentos de grande e mu í.t.o gra.nde porte (ficando

estes, automaticamente, destinados às empresas estrangeiras);

faltava uma definição para os segmentos intermediários, pequ~

noz'rnêd í.o porte. Pela conquist.a des-ta faixa intermediári.a, no

vas disputas iriam marcar a execução da polí-tica governamental

para o setor de informática.

Com o objetivo de ocupar esta faixa, a IB.M sub

•.•..,
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metia ã apreciação da Capre, o projeto para industrialização,

no País, do equipamento denominado M-3. No projeto, a empresa

comprometia~se a abrir a tecnologia para estudo pelas Univers~

dades, mas, mantendo a postura anterior, não admitia o part~

lhamento acionãrio (85).

Diante de tal obj~tivo, as quatro'empresas esco

lhidas p=tra fabricar minicomputadores no País remetiam um docu

mento à Capre, referindo-se ao projeto como "mais uma investi

da da IBM no sentido de tumultuar o processo de nacionalização

tecnol6gica em t50 boa hora iniciado pela Capre~ com base na

Re eo l.uç do n9 5 do Conse lho de Des envo l.o imen to Econômico" ~ e

prosseguindo assinalavam: "N5o temos dúvida de que a execuçao

do que a IBM alega pretender fazer i.x-i a -in terf erir, de maneira

eubetanc ial-, no setor de minis e" dessa forma~ temos a certeza

de que o Governo saber~. mais uma vez" ~echaçar essa prope -ta

t50prejudicial aos interesses da Naç5o" (86).

Quanto a Resolução n9 5 do CDE, de janeiro de

1.977, que, segun.do os cinco critérios estipulados. -(.indice de

nacionalização; potencial de exportação; abertura tecnológica;

partic.ipação no mercado e corrt roLe nac í.ona L do capi t.i3.1) .- conf~

ria à Capre o poder para a concessão dci incentivos fisc~is e

-.

para a apreciação dos pedidos de anuência relativos a import~

çoes de peças, partes e componentes destinados à fabricação de

computadóres, havia sido revalidada para o ano de 10978, atra

vés da Resolução n9 15 do CDE de 21012.77 (87), fato que justi

ficava o seu apontamento e a açao das empresas nacionais •

. ,. ,
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Desconsiderando a prevalãncia desta
" , Resolução

e referindo-se ao documento dos fabricantes de minicomputad~

res, o presidente da IBM do Brasil afirmava m1p.

das empresas brae i t eix-ae que vão pro duzi r os "mim:computadores

criar uma reserva de mercado, isso elas ja tem (... ) n5s acha

mos que o que propusemos não vai conflitar com as normas do Go

verno para o mercado d~ computadores~ ja Rue a nossa proposta

está em estágio acima do que foi âef i ni âo, pois" o equipamento

que a IBM pretende produzir possui mais recursos em termos

t~cnicos e de produção de trabalho" (85).
",

i

Não apenas a IBM tinha" pressa em ocupar a faixa

descobertai a Burroughs já havia manifestado idêntico interes

se, a Honeywe Lâ, procurava um parceiro nacional para o empreen

dimento e a Digital Equipment e a ICL (inglesa) haviam sondado

tal pos s í.b i.Lâ.dade , Além dessas empresas I busca.va-se no

uma associação entre o Serpro, a EDB "(hold~"ngformada

P~lÍs

pelos

bancos nacionais) e a Fujitsu (çessora da tecnologia), com a

participaç~o da Digibrãs, para a fabricação d~ equipamentos de

m~dio porte (88).

No 89 SOCOII1U' (89L.," através do Grupo de 'rrabalho

encarregado de discutir o tema "Hard\~1areNacional f' r a comunida

de técnico-cientifica recomendava a continuidade da politica

governamental com vistas à "dominação local da tecnologia de

computação". Referindo-se a intenção das empresas estrangeiras

ocuparem a faixa em aberto, apontava o fato de que "a engenh0..
\

\

ria nacional de computadores., principalmente em algumas univer~

sidades brasileiras, demonstrou aompetincia para atuar na área

" J
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de proje~o$ de computadores de m~dio portefl e que a ocupaçao

Ç1§3SSe .s~9mc=ntopelas "empresas ee ir ariq e i r as exp ul.e a, de fato"

{la empresa.s nacionais de e ta áJ'ea /I e que TIa ins ta Laçdo de empr~

.sase.strangeiras nessa ál'ea, por força de seu po âer io técnico

.(3 meecan t-i l , r ee tr inqe a jál'eduzida área de atuação po ee i oe l:

das empne eas nacionais bem como da engenharia brasi l.eixa de

aomputaçáo li; :reçomendando "que não s e aprove a ina ta l.aç áo no

J3l'a$i l de empresas ee trr anqe i.r ae papa fabricação de computado

Pe$ de p91'te m~dio" e "que se di prioridade" quando surgir o

momento, ~ produção de máquinas de projetos nacionais por em

VPe$aS genuinamente brasileiras que usem" de preferincia, dis

pOfJitivo$ perifé~icos produzidos no pais fi.

Em outubro de 1.978, a Capre aprovava a fabric~

<;ao, no PªJs, dos equipamentos da IBM.para os segmentos de

9rªnd~ e muito' grande porte, fato que assegurava a continuida

de das ªt,ivi-dades industriais da empresa (90).

Poucos dias arrt es da reunião do Conselho Plená

rio daCapre para a apreciação de outros cinco projetos da IBM,

"0$ t~oniCOB do Rio de Janeiro" através dos profissionais da

&pea d~ desenvoZvimento da Cobra" colocavam-se contra uma po~

B ive ~ aprc')1)ação,$ dis tribuindo à i.mpr ene a no ta enviada" a Capre,

na qual eonc Luí.amque "no interesse maior do Pais" os px-o i e toe

de implantaçéio de fabricán·tes multinacionais na fa1:xa de compu

tadoreB de m~dio porte não devem ser aprovadosfl (88).

No dia 23.ll.7~ o Conselho Plenário da Capre

aprovava, dentre os cinco projetos apresentados pela IBl\1., os

',.'..
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dois de maior porte (Leblon-2 e Leb10n-2 expandido), que iriam

substituir o modelo 138 da família/370, ou seja, um equipamen-

to de médio porte.

Em troca da liberaç~o para industrialização des

ses equi.pamentos no país, a Capre exigia o cumprimento das se

guintes condições: para cada equipamento colocado no mercado in

terno, teria que haver. uma contrapa.rtida de três exportados;

abertura das patentes, no decorrer do tempo, às empresas naci~

nais; a incorporaç~o de periféricos produzidos localmente na

configuração desses equipamentos e índice de nacionalização pr9.,

gressiva (91)..

Essa decis~o de se liberar a fabricação de com

putadores de médio porte à IBM'foi criticada por várias entid~

des. Nesse aspecto f pode ser citada a nota. do Diretor Técn +co

da Digibrás, represent.ante da empresa j unto à Capre (com direi

to a vo z, mas não a voto) f que, após detalhar a s í.t.uaç âo do

mercado, assinalava: "Na minha opinião a decisão não foi boa. A

~ecisão foi um recuo politico que representou a nivel de merca
...

do a .perda a médio prazo irrecuperá1)el de uma faixa de mercado

para empresas multinacionais até agol'a âe ecomp rom-ieeadae com o

desenvolvimento nacional, diminuindo o espaço livre do mercado

onde podem potencialmente se implantar empresas brasileiras f~

bricant~s de computadores, que são fundamentais para que
. ..•
nos

tenhamos ·autonomia no setor de informações como um todo" (88).

Em 12.12.78 o Conselho Plenári.o da Capre aprov~

va a Resolução n9 02/78 (92), que ordenava e detalhava os cri

,0.,
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tirios (baseados na Resoluç~o n9 05 do COE) para p "avaliaç~o

de projetos deebi naâos à [ab ricaçáo de unidades oentraie de

processamento de dados e seus perifél?icos) fnr>rr nrr frr7~!r:17
"

micro e minicomputadores e seus per'ifél~icos"'bem como para a

"conceeeão de benef{ ci os fis cais".

Nesta.Resoluç~o salientava-se a seguinte reco
mendação: "A Secretaria Executiva~ em estreit~ 'articulação com

a Digibr5s~ dever5 esgotar as possibilidades de

do setor privado nacional nos segmentos em que não existam em

preendimentoB i~plantados ou que não estejam dtendidos con ue

nientemente ti,

r,
<

I
Esta Resoluç~o confirmava as declaraç~es do Se

cretário Executivo da Capre, que explicara a aprovação dos

equipamentos da IBM na faixa dos médios, como uma forma de afas

tar as pressões para futuras decisões na f aí.xa intermediária
J entre os minis e médios, ou se j a , os equipamentos de .pequeno

porte, na qual a IBM tinha instalados no mercado os modelos
115 e 125.

Em 18.01.79, o Conselho de Desenvolvimento Eco

namico baixava duas resolu~~es, n9 3/79 (93) e 4/79 (94), man

tendo os instrumentos (teto de importaçõe:3/cri térios do COE)

necessários para que a Capre prosseguisse na política govern~

mental para o setor de Informática. A primeira, determinando o
-'teto de US$ 150 milhões para as lmportaç()es de equipamentos e

\
\ ,.

componentes durante o ano de L 979 i esse limite de importações

seria reduzido, no transcorrer do ano', pelo CDE I para US$ 130
~.

:. ,
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milhões, sendo excluido desse teto, para compensar a rec'lução,

as importações em regime de drawback (96). A segunda, estenden

do a vigência da Resolução n9 05 do CDE para o ano de 1.9'79.

Os mecan1smos refreadores de .irrpor+açóes , além

de possibilitar a negociação com as empresas estrangeiras ins

taladas no País, para viabilizar o surgimento de empresas bra

sileiras no setor, vinha obtendo acentuada economia de divisas,

pois caso as importações tivessem fluido sem nenhum controle,. .
crescendo a taxas de 20 ou 30% ao ano, conforme crescimento ve

rificado no período 1.972/75, as importações teriam se elevado

paraUS$ 200 e US$ 250 milhões respectivamente. Na realidade,

o valor dos quase 3.000 processos de importação analisados p~

la Capre em 1.978 era de US$ 230 milhões (validando as proje

ções) , sendo que desses processos, foram· liberados "cerca de

2.500 e" destes" 54% para fabl~icação local" quase o dobro do

percentuaZ registrado no in{cio da atuação do Ao mesmo

tempo" di.mi nu.i ram as concessões de importação para equipamen

tos comp Le tos". permi tindo-s e apenas uma amp lia?ão das compras

relativas a manutenção de equipamentos j& instalados. Assim" a

re l.açáo fabricação loca l/equipamentos i.mpor tad oe aumen tou con

ei de ro.ve l.men t:e " (95j.

. "'W
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A Capre, ao aprovar os dois equipamentos da IBM,

não se decidira em relação aos demais f de merior porte: Ipanema

(4331), Leblon-l e Leblon-l expandido. A decisão foi adiada.

Em 19.01.79, após os representantes do Estado

Maior das Forç~s Armadas, Minist&rio da Fazenda e Ministério

das Comunicações terem mani.festado posição contrária aos proj~

tos (votos suficientes para o veto), o presidente da Capre "p!!..

diu vista ~o processo" (97) f sendo nova reuni~o marcada para o

mes de fevereiro e desmarcada sem que uma decisão fosse tomada

até o final do Governo GeiseL

Ainda na reúnião de 19.01.79, o Conselho Plen§
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rio da Capre aprovava o desenvoJvimento de um protótipo, para

posterior industrializaç~o, de um equipamento situado no ség

mento dos médios (MC-970Q) da empresa Sisco \.r:"e~ul\:.cl.H"Lt! Uo. <.J.;;j

sociação da J.C.Melo à Hidroservice), que teria um grau de na

.cionalização de 71%, sendo que a tecnologia seria "emuiada"

(98) •

Diante da indecisão governamental, a IBM busca

va clientes "para os equipamentos ainda não aprovados, distri

buindo tabelas de preços, nas qua í.s evidenciava a economia que

os usuários poderiam obter caso os equ í.p amerrtos fossem fabrica

dos. no País, "p axia o processador 4331 (500 K)~ por e xemp l.o , as

despesas suplementares em aluguel seriam de Cr$ 400.000 com o

computador fabricado no Brasil> e Cr$ 1.100.000 se for i.mp o r tç.

do" (97).

,..:', -
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6. A TI:u\NSI5~ÃO DE GOVEHNO

Demarcando a transição de Governo, em 22/12/78,

era firmado um convênio entre o Serviço Nacional de Informações

(SNI), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e

Tecno16gico (CNPq) e o Mini~t~rio das Relações Exteriores (MRE),

com a formação de uma comissão (Cotrim) para "elaborar levanta

men t:o preliminar sobre a situação da Lnfo rmà ti ca no Brasil" (1).

Segundo o representan"ce do MRE na Comissão, em

baixadcr Paulo Augusto Cotrim Rodrigues Pereira, /I a Comissão

nasce~ da preocupação de obter uma visão de conjunto do pr~
blema da informática no Pais. Esta preocupação revelava, ou

melhor, confi~mava a id~ia de que a presença do Bra~il no cam

po do tratamento e difusão da informação deveria efetivar-se no

espectro mais amplo possivel desius segmentos constitutivos:

insumos básicos" componentes" equipamentos e proqramae "; (21

Em janeiro de 1979, a Comissão convocava para

entrevistas individuais, representantes de universidades, em

presas nacionais e 6rgãos est&tnis ligados ao setor de inform&

tica. Al~m das entrevistas, foram realizadas tr~s mesas-redon-

das, com a participação de tais representantes, versando sobre

indústria de componentes, desenvolvimento de componentes e fa

bricação de equipamentos finais.

Foram obtidos,· nessas reuniões, alguns consen
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sos, tais como: a inviabilidade de uma indGstria de cOJnnonenL _

tes nacionais sem a precedência de uma indústria nacional de

eguipamento~ para a absorç~o desses componentes, hem como a ne

cess í.dade de se implementar mecanismos como "c on tro Le das im

p or taç oe e , e Lab oxraç ao de uma lis ta p re re ren oi al: de componentes

e o disciplinamento das atividades das ind~stT'ias estT'angeiras,

quer de componentes ou de equipamentos finais"; no tocante a

fabricação de equipamentos, houve concordância de que não dev~

ria ocorrer a aprovação de projetos,de empresas est:t:-angeiras

que pudessem "c ompr ome ter a c onq tci e ta, pe la ind~s tri a n ac i.on a l.,

da faixa de mi.nie e computadores pequenos" (3).

Paralelamente q esses estudos, havia na comuni

dade ligada ao setor, um clima de apreensão, gerando espE:cul~

çoes sobre a continuidade da política. governamental (visando

dotar o País de autonomia tecnológica no setor) .

Dentre o agregado de fatos que a l.í.men t.avera tal

cl.í.ma , salientavam-se os seguintes: a aprovaçao, em novembro

de 1.978, dos projetos da IBM na faixa dos médios ( a aprox.im~

ção do final do Governo Geisel sem que uma decisão fosse toma

da em relação aos demais projetos das empresas estranqeiras,

sit.uacos em faixa adj acente a de minicomputadores; o surgimen

to de novos personagens no cenário político do setor (SNI,MRE,

CSN); a indefinição sobre o futuro da Capre, pois corriam ver

soes desde o desmembramento de suas funções entre os ~1inisté

rios até o fortalecimen'to do órgão, com a absorção das ':::unções

da Digibrá.s e Geicom; e um fato isolado, mas de significância,

como a nao convocaçao do Estado Maior das' Forças A.rmadas, que

. ,

, .
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tivera uma atuaç~o marcadamente nacionalista no s~io da Capre,

pela Comissâo Cotrim.

Nesse contexto, a Associação de Profissionais

-de Processamento de Dados (APl?D) do Rio de Janeiro publicava

um documento (4), no qual externava a apr:eensao e a (tt:::sinfOi::-lliô

çao reinante, conforme segue: "Ma-is uma vezoes fOl?Ç(ode ~núm~

1'OSprofissionais em criar um desenvolvimento tecnológico ind~

pendente se encontra seriamente ameaçado de ser totalmente des

truldo. Esta i a situaç50 atual do setor de cc~putadores. Este

documento i n50 só mais um grito de alerta,como, tambim, a ex

pre~s50 da posiç50 dos ticnicos do setor num~omento em que se
I

faz ne,cessário anunciar, publicamente, nossas'apreen?õe.~ dian

te dos fatos que vim ~correndo ultimamente". E requisitando a

participaçio nas decis5es, prosseguia: "Faz-se necessário que

tal prob l.ema seja tratado com o máximo de seriedade e respeito

à comunidade técnico-cien tlfica do p a-i s , Consideramos inacei tá

ve i que deC1:S ões e ejam tomadas 'em gabine be e fe ch. ados , e em um

debate mais amplo. Consideramos fundamental que nós, que temos

trabalhado e lutado pelo desenvolvimento e defesa da tecn olo

gia nacional para o setor, tenhamos participaç50 no p r o ce e e o

decisório e sejamos informados de forma mais clara,
..

aOÍiIOe de

direito, sobre um prob l.ema que afeta diretamente nossa vida de

profissionais e de cidad50s".

Como resultado dos estudos efetuados pela "Co

mí.ssâo Cotrim", era gerado um relaJcório intitulado "Teano logia

da informaç50: dependincia ou soberania?". Numa sintese desse

relatório, encaminhada pe:,o Ministro do Planejamento Mãrio Hen

• r
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rique Simonsen ao Presidente Figueiredo, eram ressaltados os
seguintes aspectos: (1)

UI - O Brasil necessita consolidar e tornar

mais abrangente a sua pol-iti ea de Informática de f02'>maa pe2'>mi

tir ao Governo uma aç~o coordenada entre os vários setores que

se vim ocupando, isoladamente, da pesquisa, da geraç~o e da

aplicaç~o da tecnologia de Informática no Pals.

II - O 5rg~0 encarregado de propor as diretri

zee da Po l-iti ca Nacional de Informática (... ) 'é a Capre,

grada por representantes do Estado Maior das Forças Armadas"

dos Ministérios da Fazenda, das Comunicaç5e8~ da Ind~8tYla e

do Comé reio, da Educação e Culi ura, pe lo presidente do CNPq e

o Secretário-Geral da Seplan, que a preside} t forçoso reconhe
-cer ç • en tre t.an t o, que a Capre, na sua ee tvu tura atual) nao po~

sui instrumentos de ação adequados a uma atuação mais abrangen

te e integrada.

III - Apesar da existincia de capacitação nacio

nal em vários ramos da Informática" esta 5, em regra~ insufi

ciente e de n{vel técnico variável, carecendo de um esforço e~

peai f'i-co que permi t:a menor dependeric i:aestratégica. i1dema-i8,

há falta de objetividade no setor de pesquisas e deecoorden a

Çao entre os centros de desenvolvimento de tecnologia existen

tes.

IV - A teano logia de Informát-ica não se i.r anefe

re de forma segura e vantajosa dos pa{ses dela detentor0s) por
.:\

"
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motivos principalmente eetl?atégicos. A fabr7:cação, de circu i tos
•

integrados~ semicondutores e componente~, alam d~ computadore~

seus pe ri féri coe, sua programação t " Software ") e eau-i p amen toe

de comunicaç5es incluem-se entre as técnicas, que se ressentem

de melhor grau de desenvolvimento nacional.

v - A experiincia brasileira~ neste particular,

exposta pela opinião de cientistas, pesquisadores~ empresários

e homens de governo, que se vim esforçando para desenvolvi-la

e dominá-la, reforça essa afirmação. I
"I

1

VI - Todos os setores »i taie d'aNação
I

em maior ou menor grau~ dependentes das aplióaç5es da

ee tão,

t e cn o l o

gia de Ln f'orma t-ica'!, t,
tr

'I
l
f

Em 17.04.79 o Embaixador PauLo Cotrim, que pr~
sidira os trabalhos da "Comiss~o Cotrim", dava entrevista (5)
realçando a necessidade de se nacionalizar o setor de Inform5
tica, desde a pesquisa à f abricaç ao, Quant:o à política da Ca
pre, criticava-a pela sua "liberalidade"~ pois desestimulava,
segundo o Embaixador 1 a pesquisa,e os Lnvest í.men t.os dos indus
triais brasileiros, "que são esmagados pelo poder das multina

cionais"~ sugerindo a criaç~o de um 6rg~0 independente, ligado
a Presidência da República, com potencial para reformular tal
política.

Dois dias após esta declaraç~o, era publicada
I',
I

no Di5rio Oficial da Uni~o uma Exposiç~o de Motivos, republica
da em 26/04/79 (6), (com a inclus~o do representante do EMFA

'f~
"
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entre os convocados) r encaminhada pelo Ministro do Planejameg
to Simonsen ao Presidente da República, propondo a "constitui

çào de um Gl"UPO de Trabalho de ál.i:o n'ÍveZ p aca uJ-tn.'eeeJ: no J!.<';3;.

zo de 120 Lcent:o e vinte) dias) euqee toee espéct.ficas com V7:S

tas a reestruturação dos 8rgãos envolvidos e & formulaç~o de

uma pol{tica global para o setor) cap~z de I"YQ~t?/Y?JY>I""f"Y) rr r» PI"Y",r~ n......"- -- ~ ti -..- -....- _.........~...•..~.... ....

dom{nio dos segmentos b&sicos da tecnologia de Inform&tic2~ de

i.mp ox-táncia vital para a segurança nacional e para o nosso de

senvolvimento social e econômico1l. O referido Grupo seria int~
grado por representantes dos seguintes 6rg~os: Secretaria Ge
ral do Conselho de Segurança Na6ional na qualidade de Coordena
dorj Serviço Nacional de Informações; Ministério das Relações
Exteriores; Estado Maior das Forças Armadas (.::Secretaria do
Planejamento, cabendo à última a providência do Ifapoio leg{sti

co eódministrativo necessario ao desenvolvimento dos traba

lhos do Grupo 11. A. proposta de crí.açáo deste Grupo de Trabalho
Especial de Inform&tica (GTE I), seria aprovada em 10.05.79

através do Decreto n9 83.444 (7-).'

Paralelamente a estes estudos, prosseguiam as
disputas pela ocupaçao do segmento de mercado intermediário ao
zeser'vcdo a Ln.í.c.í at í.va brasileira (minicomputadores) e o conec
dido a atuaç~o das empresas est.rangeiras (médios), ou seja,
equipamentos de pequeno porte.

No início do 'Vi novo Governo (17.04.79), os cin
co fabricantes brasileiros de minicomputadores divulgavam um
documento (8) no qual denunciavam a "IBM) Burroughs e demais

multinacionais" de estarew,repetindo a estrat~gia usada no

'.-
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"caso /32"" "que' consiste 'em'exiar -impac tio ps'icol9g1:cO sobre o

mercado,airavis) entre outras) das seguintes pr&ticas e atitu

des: 1) oferecer produto' cuja fabl"icação nã() A.C: tó OU7:()Y'1: Zt7.i1fJ:

2) atravis de press;es junto ao me~cado) obter pedidos (cartas

de intenção) ~isando' criar uma situação,de fato' consumado que

tem prov6cado preJulzos as empresas nácionais e aos
.. .

p r op xn.oe

usu~rios;' 3) atravis da manipulação de condiç5es e preços ado

tam procedimentos monopollsticos inadmisslveis 'em seus
•.

p ai e e e

de or-i qem, configurando uma situação de abuso de po der econômi

co" "

"

Em resposta a tais acusaçoes, .a IBM emitia uma

nota (8) na qual esclarecia que a empresa operava no Pais há
61 anos, obedecendo sempre às leis brasileiras e, exemplificag

do tal postura, citava o "caso Sistema /32"~ que anunciara co

mercia1mente em junho de 1.976, acumu1anio mais de 300 pedidos,

quando a Capre através da Resolução n9 01/7'7, "de junho de

1.977,·e sua decisão de dezembrp de 1.977, emitidas portanto

quando a IBM já comercializava livre e x-eau l.a rmen t:e aquele =s.
tema, 'reservaram o mercado de minicomputadores a fab rican tes

nacionais. A IMB acatou i~teiramente tal decisão, apesar dos

sirios prejulzos comerciais que,~eve".

No concernente à man í.pu Laç áo de preços, explica

va: /I A IBM acre dita que compu i.a doree são, va liosas ferrame ntas

que aumentam a produtividade das instituiç5es e, consequen~~

mente, dos palses. Assim s~ndb, ela iem procurado sempre melh~

rar o preço/desempenho de seus equipamentos atravis de avanços

tecnoZ6gicos notáveis numq ind~stria'-conh~cida pelo seu notá

, I'

, '
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vel dinamismo. Em Janeiro de 1.979 a IBM anuncioup em (fscala

internacional, novos produtos (,.,) dos quais o Brasil dever~

ser a fonte exportadora para a AmGrica Latina~ Extremo Orient~

incluindo Jap50 e Austr~lia. Tais produtos, ao contrario do

que diz a mencionada noia, foram anunciados no Brasil, por ra

-zões de custo operacional local, a preços até um pouco superio

res aos dos Es t.aâoe Unidos".

Quanto ~ concorr~ncia com as empresas brasilei

ras, afirmava: "Os nossos equipamentos anunciados recentemente

n50 concorrem, quer pela def i ni ç áo da própria Cap re, quer em

pT'eço, com os mi-n-icomputado ree fabricados pelas emp reeas naci o

nais 1/.

Após catalogar as denúncias de infundadas, colo

cava em relevo para a economia nacional os seguintes_fatos: fia)

A existência de uma fabrica IBM no Brasil, que até a data ja

substituiu importações no valor aproximado de 88 mi l.h oee de dó

lares e exportou cerca de 387 milhões de dólarp-s. b) A colocà

ç50 a n{vel de mercado de produtos de maior desempenho e menor

custo, produtos esses que contribuem de fOT'ma significativa pa

T'a o aumento da produtividade de n08SO paIs. c) A exis tência

de um projeto~ parcialmente aprovado pela Capre, para a

cação de produi oe da mais alta tecnologia; os quais .•por serem

indispens~veis a qualquer naç50 moderna e competitiva interna

cionalmente~ substituir50 importações e gerar50 divisas de ex

portações de cerca de US$ 170 milhões de dólares no per{odo de

1.979 a 1.983" •
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Em 25.05.79, na primeira reuni~o do Conselho
Plenário da Capre no novo Governo, com seus .membros quase que
totalmente renovados, eram vetados os projetos para industria
lização no País dos equJpamentos de pequeno/médio porte da IBM
(IpanemaI LebLon+L e Leblon-l expandido) e da Burroughs (B~
-2800) (9).

Dentre as justificativas levantadas para tal de
cisão, era apontado o fato de "n~o atenderem aos requisitos da

Resoluç~o 02/78 da Capre" de 12.12.78. Segundo ~ontes da Capre,
os dois principais fatores que determinaram o veto foram "a

inexistência efetiva de t ranefe rê nei a de tecnologia e o baixo

lndice de nacionalizaç~o dos equipamentos" (10).

Fontes da IBM, ao tomarem conhecimento da deei
s ao i levantaram a hip6tese de r-e corr-e rem ,

tando: "t estranho que no momento em que 6 criada uma comiss~o

de estudos e um grupo de trabalho para definir a po li ti ca se t:o

rial o conselho pZenário da Capre venha fazer poZltica ( ... )

esta foi uma decis~o eminentemente poZ{tica e nos pegou de sur

presa~ ~ois nos tinham dito que n~o tomariam nenhuma deeis~o

antes que o grupo de trabalho definisse a polLt.i.ca de informá

tica do. pals (...) p ave ce uma luta de poder nos bastidores" (11).

o presidente da Burroughs ao ser comunicado do
veto, classificou a decisão de "leviana"" comentando~ "n~o sei

quem julgou~ mas acho muito prejudicial ao pals~ pois n~o vejo

caminhos fáceis para este tipo de equipamento ser

aqui (...) eo-iden temen ie, a Buxrr ouqhe fica na dependência de

,,,,,,, .
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um pronunciamento 0.f1:ciál, mas como a companhia tem in?)es,/;-/:dos

mais de 100 milh~es de daZares no Brasil este' caso ter~ que

ser analisado profundamente" ja que existe muita coisa en00lvf

da" J lembrando que a empresa ~já fabricava diversos peri féricos

no País. N~o descartando a hipótese de vir a recorrer da deci

s~o, afirmava desconhecer a quem recorrer e finalizando afirma

va s "Antes do nascimento da Cap r e , nós já e e tav amoe no pa{s in

vestindo" aí. vem ela e toma este t i.p o de de o i e áo , Vejo esta

atitude como uma tentativa de barrar os inv~stimentos das ~m

p re e ae " (12).

Nessa época, as pressões sobre a política goveE

namental nao se restringiam somente às ernp r'esas estrangeiras,

pois enquanto os membros do ,GTE-l, faziam visitas a órgõs 00
,J_

vernamentais (Capre, Digibrás) f a centros tecnológicos Lns ta l.a

dos em universidades e a empresas do setor f sem que-- vazassem

informações sobre as impressões colhidas, os técnicos do setor

(APPDs de vários estados), reunidos em Salvador no início de

junho de 1.979, elaboravam um documento cobrando a democratiza

ç~o dos debates, conforme segue: "0 debate sobre a q ue e tão de
. ,

1:nformáti ca não de ve e e r res tri to a grup os qo oe rn ame n ti ai e f§..

chados ( ... ) comissão restrita formada pOT grupos de tY'abalho

fechados nada afei tos aos p r ob lemas de computação é ineompat{

vel com o processo de abertura pol{tica"" advogando que "a

que e tão da informát1:ca deve ser es tendida não sa à própria co

mun i dade .da área de PD (processamento de dados) mas a ou t r oe

segmentos. sociais" e , finalmentt:-J aos membros do l e ç-i e l a t i oo ,

forum adequado para a formul.qção e legitimação d'es ta p o L-it-i ca ,

assessorados pela comunidade técniéo':"'pl~ofissional". (13)

.\
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A.indano mês de junho, o GTE~l dí.st rí.buIa , aos
;;

empresários do setor, um questionã.rio intitulado "Temas Ge xrai:e

para a Ind~stria"~ contendo 25 quest~es que abarcavam Quatro

ternas: ação governamental, capacitaçã.o industrial, estrutura

da indústria e relacionamento da empresa com o governo, buscan

do depreender os prós e os contras da política até então adota

da. (14)

Dentre os empresários brasileiros, apesar de

unidos em defesa da reserva ao capital nacional de determina

dos segmentos de mercado, .como fator primordial a continuidade

de seus empreendimentos, começava a surgir di'vergências sobre

a forma ideal de se gerir tal reserva.
I

Uma corrente, cujos produtos alcançavam razoá

vel nível de naciono.lização, defendia que a aprovação ou nao

de determinado produto para industrialização no País deveria

estar condicionada ~ exigência de um índice mínimo de naciona

lização, com vistas a se evitar casos onde os componentes eram

quase'que totalmente importados, efetuando-se 10caJ.mente ape

nas a montagem. Essa corr~nte propunha que tal par~metro, alia

do ao bloqueio do capital estra.ngeiro, deveria ser o de t.e rmí,

nante principal para a decisão de qual empresa poderia prodE

zir determinado produto no segmento reservado. Em suma, o que

se criticava era a.atuação da Capre, que ao aprovar determina

dos projetos r concedendo-lhes a prioridade para impor1:ação de

componentes, determinava indire came nt;e qu aL empresa poderia ou

não produzir determinado produto, dada a imprescindibilidade

de alguns componentes,.so~ente disponíveis no exterior.

(" .•..
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Um porta-voz dessa corrente era o (t~mpresárioJ.

C. Melo que advogava: "A q uan b-ida de e a qical. i da de das emp re s ae

em cada setor de periféricos e em cada fa·i~çü J..; ;;i~CTv[J,
. .~.,.., '" ~"..,.., ..-.

iH vi •..v 1.-'

m~dios deve ter como juiz ~nico o mercado, q~e devera tamb~m

julgar a qualidade e as caracteristicas dos produtos", ou seja,

o que propunha era uma "reserva de mercado (J n1-1)eZ de pais e

n50 a n{vel de empre8~" (15) •

o embasamento para que a Capre adotasse uma p~

litica distinta desta proposta estava no pr6prio inicio da in

dfistria brasileira, co~ a aquisição de tecnologia no exterior,

vis~ndo a gradativa absorção e substituiç~o de importaç6es, e

paralelamente visando evitar a sobreposição de investimentos,

com a inevitãvel,mas não desejável na fase inicial, confronta

çao de investimentos.

As empresas que apenas iniciavam a sua curva de

aprendizado, e que haviam se comprometido com o modelo de na

cionalização gradativa gerido pela Capre, nao partilhavam da

proposta de reserva de mercado a nível de país, gerando antago

nismos ent:re os empresários e novas press6es sobre a política

govern?.mental.

Dentre os usuários, apesar de seu õrgão de re

presentação (SUCESU) apoiar a política governamental com base

no objetivo maior de capacitação tecnolõgica nacional, esta p~

\
sição não era unissona entre os adquirentes dos produtos, veri

ficando-se uma certa disconfiança em relação aos equipamentos

produzidos pelas empresas.brasileiras. Um exemplo, se bem que

.~.
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exacerbado dessa desconfiança, ~,ofertado pelás d~clarações de

um usuário, numa mesa-redonda promovida pelo periódico Data

News (16) com quatro gerentes de departamentos de sistemas de

grande porte, quando um deles manifestava claramente a sua

-apreensão em relação aos equipamentos comercializados pelas e!!!

presas brasileiras: "Se eu quero um minicomputador3 sou uifla

empresa privada e não dependo do Govern03
-e me o j'ev e c em uma m~

quina nacional de quaZidade igual a preço acessivel3 eu posso

até oomp ra»; Mas uma coisa de qualidade âuo idoea e a preço mui

to alto por que eu vou comprar? N6s temos de ser nacionalistas.

I
Mas nacionalistas e burros? Não compro. Mudo meus planos".

J

J
f
!

Mesmo considerando que os :; .(~emalS participantes

da mesa-redonda não externaram posições semelhantes r esta de

claração,pela sua ingenuidade, não deixa de' ser um bom termôme
;

tro para ~ avaliação do conflito decorrent~ de uma estrat~gia

governamental de médio/longo pxa zo em contraposição ao interes

se particular e imediato dos usuários.

Completando o circulo de pressoes sobre a poli

tica governamental nesse interregno, a comunidade tmiversitá

ria aprovaria duas moções, durante a realização, em agosto de

1.979, do VI Seminário Integrado de Software e Hardware, mani

festando "apreensão quanto a composição e os m~todo8 do grupo

de trabalho criado peZo governo para reformular a politica na

c-i ona L de informática" (17).

A primeira moçao apontava que "0 GT es tá cone ti

tuido.prioritariamente por 6rgãos responsáveis pela segurança

~\.,
f,

, '

!
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do E~tado, deixando desprotegida a sociedade civil contra as

ameaças que para ela pode »epreeental'a ut i li zaç ào indevi da e

inadequada de informática", condenando "a omissão ou "exclusão

do poder legisZativo que, devidamente assessorado pelos t~cni

cos e cientistas do setor, deveria estar conduzindo um amplo

estudo e debate dessas questões que dizem respeito a vários e

importantes segmentos da sociedade",

A segunda moçao discorria sobre a composição do
_ N

GT-l, criticando a participaçao dO SNI no mesmo: A e~emplo do

que vem acontecendo nos paises industrializados do Ocidente,

uma politica Nacional de Informática deveria prover com desta

que cada vez maior salvaguard~s do individuo e do cidadão fre~

te a ~tilização dos instrumentos modernos de tratamento de in

formação (... i nesses pal eee, essa po l.Lt-i ca vem sendo cen t.rada

na privacidade do individuo (... ~ o SNI, na medida em que arm~

zena e faz uso de informações sobre o cidadão, enquanto indi1)i

duo, deveria estar sujeito a normas juridicas, que regulame~

tassem o uso dessas informações" e "eeee órgão por sua pl'ópria

'atribuição deveria ser objeto de uma regulamentação do setor

de informática, através de uma polit i ca nac iona l, e não se cone

tituir como elemento do conjunto de instituições que se pr~
põem C( elaborar essa po ti tica;;.

" Além dessas pressoes dos vários p ro t.aqon í.s t.a s

diretamente envolvidos na política Nacional de Informática na

quele .nomerrt.o r a rápida elevação do endi vidamen"to ext.erno iria

se constituir num dos condicionantes de maior relevância na

conduç~o dessa polltica, tanto nos avanços quanto nos retroces

-,",
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so s ,

A situação deficitária no balanço comercial br~

sileiro, que se configurara com maior intensidade no biênio

1974-75 (US$ 8,2 bilhões de deficit no biênio), iria persistir,

se bem que em menor grau, no quadriênio 1976-79, tendo o PaIs

acumulado um deficit comercial deUS$ 5,8 bilhões nesse perI~

do.

Essa recuperaçao relativa no deficit comercial

médio anual deveu-se principalmente a cont:enção das Lmpo.rt.a

ções num patamar em torno de US$ 12 bilhões até 1978, enquanto

as exportações cresc5.am no sent.ido de se aproximar do total Lm

portado.

No entanto f a conta "Serviços" r que f ,110 bir'1io

1974-75, representava um total de US.$ 5,6 bí.Lhoes, saltou no

quadriênio seguin-te, para US$ 20,7 bilhões quase que dup Lâcan

do o dispêndio anual com este Item.

o fechamento do balanço de pagamentos com um sal

do positivo nesse quadriênio somente foi possIvel devido a re

corrência a poupança externa, sob a forma de captaçâo de inves

timentos e prLnc.í.paLmerrt.e de empréstimos.

Dada a dificuldade de o PaIs gerar superavit no

balanço comercial, bem como a predominância dos empréstImos/fi

nanciamentos nas captações externas, constatava-se uma ascen

ção do endividamento. A divida externa lIquida, que era de
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US$ 6,2 bilh6es em 1973, US$ 18,2 bilh6es em 1975, ascendera

em 1979, para US$ 39,7 bilh6es, sendo que somente em 1979 esta
divida foi acrescida de US$ 8,1 bilh5es.

Essa situação, .de crescente asfixia, iria se re
fletir na elaboração do IIr plano Nacional de Dese'nvolvimento
(18), ccnfeccionado em 1979, pa ra ter vigência no período 1980--
85. Alêm de não haver qualquer referência a &rea de rnform&ti
ca, constata-se nesse documento a ausência do otimismo constan
te do r PNDr de certa forma minorado no 11 PND, no s errtí.do de
se buscar um crescimento econômico acelerado, eximindo-se in
clusive de fixar metas, o que denota o quadro de incertezas

na época.

Os trechos a seguir sintetizam a perplexidade

naquele momento de transição de Governo:

-"Uma das principais caracteristicas do documen

to ~ sua flexibilidade. Esta ~ indispens~vel para que o Gover

no e todos os setores da sociedade possam permanentemente adaE

tia» e ajustar seu comportamento e suas opções à conjuntura eicie

tente; .e empre em benef ioi:o doe obieti voe do deeen-oo lv-i men to na

c io na i» (18).

- "a evidência de que o pZanejamento nacional d~

ve concentrar esforços na formulação de poli,ticas exeqf1iveis e

i\
socialmente pertinentes~ pois as incertezas dos tempos atuais

obrigam a não fazer uso das técnicas quan t i ta t ioae de p lane j c.

mento fonte de compromissos ou de fixação de metas rigidas a
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aZcançar3 cabendo apenas vê-las como recursos técnicos para fa
t

ciZitar a formulaçao de estratégias" (19).

- "eete Plano Nac iona Z de Des envo lvimen to é so

bretudo um documento qualitativo que explicita a politica de

desenvoZvimento adotada e seus desdobramentos. Define objeti

vos3 diretrizes3 critérios, medidas e instrumentos de açao. Es

tes s50 'vaZidos enquanto perdurarem condiciona~tes como os se

guintes: permanência e desdobramento da crise ene~gética; pe~

sistência do balanço de pagament~ com restriçao critica; cres
centes pressões sobre o nivel e custo da divida externa; suba

tanciaZ pressaoinflacionaria de origsm inte~~a e externa; ne

ceee-i dade de creSCel? para cr1:ar o maior numev o poeei üel: de em

pregos" (.19).
,..
:.

o governo brasileiro manteria a taxa -acelerada

de crescimento em 1980, tendo o PIB se elevado em 7,9%, mas

diante da recessão gerada em 1980;1 pelos paises industrializ!

dos, tendo em vista o combate a inflação/, o Brasil ingressaria

'também numa recessão em 1981. Veremos este ponto com mais deta

lhes no c:apitulo final.

, i
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Demarcando o final desse perlodo de transição e

como resultado dos trabalhos realizado pelo Grupo de 'I'zab a

lho-I, o Conselho de Segurança Nacional encaminhava ao Presi

dente da República a Exposição de Motivos n9 008 (21) de

01.10.79, intitulada "Diretrizes para a politica nacional de

informática" .

Num condensado desse document.o f eram apont.adas

como fundamentais as seguintes diretrizes:

"1. O estimulo e a participaç50 governamentdis

em favor da gera~5o e absorç5o das tecnologias de -i ne umo e ,

componenteB~ equipamentos., p~ogramas e serviços emp~egados pe

la informática".

"2. A capacitaç50 nacional na produç5o de com

ponentes eletr5nicos lineares e digitais., na produç5o de comp~

"nentes eletromecanicos e na produç5o e tratamento de insumos

básicos para esses componentes",

"3. O fomento e a proteçao governamentais diri

gidos ~ viabilizaç50 teanol6gica e comercial das empresas na

ciona i e produtoras de equipame ntos e sis temas".

"4. O incentivo., o estimulo e a orientaç~o g~

vernamentais encaminhados para o desenvolvimento da ind~stria

nac iona Z de "software" e serviços".

','",

,.
i"
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"E, A ins tit uo i ona l i eaç ào, grada t i va, de normae

e padr5es, de homoZogação e certificaçã~ de qualidade de pro

dutos e serviços elaborados no Pats ou por ele importados~ no

setor de Informática".

"6. A implantação de redes nacionais para comu

nicação de dados",

"7. A cr iaç ao de mecanismos legais e técnicos PE!..

ra a proteção do sigilo dos dados armazenados, processados e

veiculados de interesse da privacidade e da segurança das pe~

soas ftsicas e j~r{dicas" privadas e estatais ".

"8 ~ A par-t i o i.p aç áo do Es tado nos setores produ.

tivos de forma supletiva" quando ditada pelo interesse nacio

nal" e nos casos em que a iniciativa privada nacional não ti

ver condiç5es de atuar, ou por eles não se interessar",

"9. A execução apropriada desta politica com a

mobiZização e aplicação coordenadas de recursos financeiros".

~
Ii10. O ape»feiçoamen to das formas de coonperaçao

internacional para o reforço da capacidade t.e cno loqiaa e a pro

t eç ào do interesse nao ional. no campo da Informática ".

"11. A direção das atividades relacionadas com

a InfoY'mática por um só orqao, que ocupe o mais alto (;.scalão
I'

hierárquico" compattvel com as normas legais vigentes".
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"12. A ov i e n baç ao , p r e dom i nan ti emeri te de cunho

polltico, das atividades da I~form~tica, que. leve em conta,

al~m dos aspectos t~cnicos, a necessidade maior de preservar

e ap~imorar nossas tradiç5es culturais e de apoia~ o esforço

desempenhado pelo povo brasileiro para alcançar melhores es·t~

gios de bem-estar",

Atrav~s d6 Decreto n9 84.067 (22) de 08.10.79,

era criada a Secretar:La Especial de Informática (SEI) f "como

órgão complementar do Conselho de Bequx-anç a Nacional", "com. a

finalidade de asseSSOl"ar na formulaçã'o da Po li t ica Nacional de

Inform~tica (PNI) e coordenar sua execuçao, como órgão sup!!..

rio~ de orientação, planejamento, supervisão e fiscalização,

tendo em vista, especialmente, o desenvolvimento cientifico

e tecnol6gico do setor",

No âmbito da SEI seria oona t.Lt.u í.da uma Comissão

de Informática, a qual competiria "eetudar e p ropo» d-i reivi zee

para a Po li t iaa Nacional de Ln f orma t ica" e "aSSeSS01?ar o Se cre

't~rio de Infol?mática na elaboração do Plano de Infol?mática ",

Esta Comissão seria composta pelo Secretário de

Informática f "nome ado p e lo Pv eei âente da Rep ub Ltioa, pur' ·ind·ic~

ção do Becx:e tár'io--Gel?al: do Coneelho de Se quvanç a Nac iona l""com

a atribuição' da presidência, e um representante indicado pelo

respectivo Ministro de Estado e designado pelo.Secretãrio-Ge

ral do CSN, de cada um dos seguintes órgãos: ::Secretari~-Geral

do Conselho de Segurança Nacional, do Estado Maior das Forças

Armadas, do Serviço Nacional de Informações, da Secretaria de

[
l'y.
I'I .
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Planejamento da Presidência da :República; e dos s'eguintes Mi

nistãrios: Relaç6es Exteriores, Fazenda, Educaçã~ e

Indústria e Comãrcio, Interior e das Comunicaçbes.

Cultura,

Esta Comissão, alem do notório ganho de repr~

senta tividade/importância em relação a sua.'congênere (CorrseLho

Plenário da Capre)j pelainclus~0 tle órgãos de alta rele~~ncia

na hierarquia governamental (CSN, MRE, SNI e MINTER), previa

também a participação do setor privado: "a Comissão de Informª-

tri ca, a critério do Secretário-Geral do Conee l ho de Segurança

. ,

setor privado~ nomeados por

até 4 Lqua tro ) representantes
I

f
aquela autoridad1 pe16 prazo de

doNacionaZ.~ poderá contar com

2

~ois) anos". No ano seguinte, seriam selecionadas as segui~

tes entidades para participar da Comissão;de Informãtica: As

sociação das Empresas de Serviços de Processamento de Dados

(Assespro), Sociedade dos Usuários de Compu t.adores e Equ.i parne n

tos Subsidiários (Sucesu), Sociedade Brasileira de Computação
. .

(SBC) e Associação Brasileira da Indústria de Computadores e

Periféricos (Abicomp) (23 i ,

No mesmo Decreto era aponta.do que a SEI disp~

ria. de autonomia administrativa/financeira, atra.v&s da criação

do Fundo para Atividades de Informática (PAI) I com recursos pr~

venientes de várias fontes.

A estrutura bãsica da SEI seria estabelecida

através do Decreto n9 84.266 (24) de 05.12.79:

'\

fi
I,
j'
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Enquanto novo óJ:'gãocoordenador da, Poli tica Na

cional de Informãtica, cabe ressaltar o papel da ' Secretaria

Executiva da SEI e das Subsecretarias a ela subordinad?

1. Subsecretaria de Estudos e Planejamento: "tem

por fina~idade promover e incentivar: as atividades produtivas

na área de informática; a utiZização da informática como meio

de agiZização do processo decis6rio e do desen~oZvimento nacio

naZ; a reaZização de estudo; prospectivos para o ietor de In
I ':

formática e a formação de recursos humanos neceee áx-i.o e ao se
[

tor de informática; a pesquisacient{fica e t~cnol6gica no se
I
I

tor de informática; e o intercâmbio de idéias! e experiências, e
I

'. I

pronunciar-se sobre projetos de tratados, acprdos, convênios e
{

comp x-omi esos in ternacionais re Lativos à info'rmática".
j
/;
I~

2. Subsecretaria Industrial: "tem por finalid'3;..

de elaborar e instituir normas para similaridade industrial de

produtos do setor de informátic.a; manifes t;ar-se, tecnicamente,

sobre a averbação de contratos de transferência de tecnologia

na área de informática; sobre os pedidos de patente que envol

vam informática, na fase de exame" ap6s as buscas, e sem pr!!..
ju{zo da competência legal do IlIPI; sobre critério de e-i m-i lar i.

!

dade de produtos, no setor, sem preju{zos da competência legal

da ~~!ií'j sobre a tarifação aduaneira de produtos e insumos i!!!.

portados pelo setor" sem preju{zo da competência legal do CPA;

e eZaborar normas técnicas e padrões, em matéria de informáti

ca, a serem submetidas ao CONME~RO; e pronunciar-se sobre a

concessão de benef{cios fiscais ou de outra natureza a proj~

tos do setor de 1:nformática; e promover a implantação de oadae
.v

..
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tro de empresas do setor".

3. Subsecretaria '0e Serviços: "tem '001" finali~...,~. ..-

dade supervisionar as entidades vinculadas à'SEI; elaborar e

instituir normas e padr5es relativos aoontrato~; normas e p~

dr5es para a estrutura de 5rg50s e entidades de prooessa~ento

de dados a serem oriados pelo Governo Federal; pronunoiar-se

sobre a oriaç50 e reformulaç50 de 5rg50s e entidades de prooe~

samento de dados~ no 5mbito do Governo Federal; s~bre oontra

tos de serviço de processamento e transmiss50 ~e dados; sobre

a conveniência de concessão de canais e meios Ide transmissão de

dados; sobre a regulamentaç50 das profissões~1 ourrioulos mini

moe; definição de oarrei.rae., no setor de infjrmátioa; promo ú er/ .

implantaç50 de .cadastro de bano os de dados; de oadastro do par

que comp utaai ona l: e a implantação de e-ietema de
f:

informaç5es
,

ci.entifioas e becno l.o qi.cae para osetor~ e /ori.entar~.aprovar e

supervisionar Planos Dir'etores de Informátioa dos órgãos e en

tidades da Administração Federal e das fundaç5es supervision~

dae" •

4. Subsecrétaria de Atividades Estratigicas:"tem
por fi~alidade propor medidas para o tratamento adequado ao.•c.•.

atendimento das neoessidadesespeo'Ífioas das Forças '>·Armadas~

áreas estratégicas e de Segurança Nacional~ no setor de Infor

mà ti ea " •

5. Susecretaria ..leAdministração e Finanças: "tem

por finalidade administrar os reoursos e os fundos~ destinados

ao desenvolvimento do setor e desempenhar as atividades rela
1. ,

.
( ,,..
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oionadas oom O orçamento" material" pessoal e serpiços gerais".~

A Capre, cujas instalaç6es situavam-se no Rio
de Janeiro, seria absorvida pela SEI, passando esta a operar a
partir de 04/02/80 em Brasilia (26).

A Digibrás também seria reestruturada nesse p~
ríodo, passando a ser responsável pela execução da política Na
cional de Informática, cuja coordenação e implantação caberia
à SEI. Competiria à Digibrás, segundo o seu novo presidente,
Embaixador Paulo Cotrim, "a realização de est7~dos" pesquisas e

I

projetos voltados para o desenvolvimento da ihformátioa" bem
i

.1
I

oomo a tarefa de promover a assimilação da teonologia de info!:...
"

mação pela ind~stria naoional" al~m da parti~ipação" direta ou

indireta" no esforço industriaL destinado ~'produção de insu

mos" oomponentes" equipamentos e programas. de indisout{vel in

teresse naoional. Cabe a ela" ainda" propor a oriação" oompra

ou inoorporação de empresas e institutos de pesquisa" quando

neceee àx-io para atender aos obj etivos a que me referi. E" tam

b~m" fomentar a formação" O' treinamento e o aperfeiçoamento de

reoursos humanos para o sétor". O seu capital que era de Cr$
40 milhões seria elevado em Cr$ 310 milhões, com a injeção de
recursos de seus acionistas: Serpro,Caixa Econ6mica Federal,
BNDE, CNPq, Finep e de um novo acionista, o Banco do Brasil
(27). •

. ..
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7. A NOVA POLíTICA E A BUSCA DE CONSOLIDAÇÃO DO MODELO

" \'\'
, \,)~\\\\

da SEI",\
: ~ . ! j

" 1 I:' :,j,J' :~ I ! ' 1 i ,':",;
p .,' i :_ (, :

l' " Ai Seqretaria Especi'al de Informática confirma

ria at~!avés de I sluas!!primeiras reg!ulamentações, a continuidade
,/ I .i ; f , /: I

da pOt~"tjica tr}lhada pela Capre,: visando a consolidação da in
r I I' I,

dústd ..a '!brasileira de equipament.:6s de processamento de dados.
, ~ I ,i I !

::: I: 1,1 'li
. 'i .: , .i !r I
;,1':U: I:! ;:~o seu pr-Lme í ro r At.o Normativo (1) de 27.03.80,
'li lque d~t;ava (j)s)c~itérios/prior~dades para o exame de pedidos de

1\(;' 'i \' ,
Lmpor-t.àçáo , al~EI explicitava o objetivo de promover"a reser

.r li [ !

va de '\~rr:~ado;'4e:minicomputadqreS aos fabricantes nacionais"

bem c~'~o. a ;roJe~ão a faixa imediatamente superior". Este últi
, \ I " 'l,
mo segr:1,\nto <eq1fiPamentos de pequeno porte), por falta de uma

decisão,. era d fuotivador de confrontações ,entre o bloco de em
! ! • ,

\'\'
\"

';

\ ,'~ \' 1\', '\\

O~' p~imeir:os atos

presa~ braSileiras.,\ ,(, i : i

oI , r ....,,/: . _I
, f;':;

~ as estrangeiras.

, "-\' Est~ Ato estabelecia a prioridade na uti 'li z aç ao
(' : "i i I','I i

da alternativa inacionaZ" -i no l.ue i-oe atl?avés do uso de comp utq"I ~, '1-

ção diJ
1

tribuid~" ,,'I facultando a importação somente em casos on
I

de o acervo de software já desenvolvido no País pela entidade
,

___ i

requerente :l-,nviabilizasse a primeira alternativa ou em
i !'! r J !

em que/se n~cessitasse de software específico, que nao

casos

fosse
i'

oportuno oseu desenvolvimento interno e estivesse agregado ao
f

~ j i '

eqUiPbmentr ,~' ser importado.

! i / fi, , i!
! f/f No segundo Ato Normativo (2), editado em

Il2~05.80, ,a SEI tornava obrigatório o registro de todos os pr2
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dutos sob a ,sua jurisdição industrializados no Pàís, condicio

nando a importação de peças, partes e cornponerrt.e s a esse regi.§.

tro.

Posição NBM Descrição dos produtos sob jurisdição da SEI

84.34.01 Máquinas de compor caracteres de imprensa, des
de que eletrônicos.

84.51.04.00 Máquinas de autenticar cheques, desde que ele
trônicos.

84.52 Máquinas de calcular, máquinas;de escrever p~
ra contabilidade, caixas registradoras, máqu.!.
nas de franquiar, de e~i tir biilhetes e máqui

fnas semelhantes, com dispositivo totalizador,
)

desde "que eletrônicas. j
I

84.53
,

'Máquinas automáticas de tratamento da informa
ção e suas unidades: leitoras mágnéticas ou óti
'cas; máquinas de registrar informaçõe_s em su
porte, sob forma codificada, e máquinas de tra
tamento dessas informações, nao especificadas
nem compreendidél:s em outras posições.

85.19.09.00 •..Quadro de comando ou controle que incorpore ma
quinas de tratamento da informação da posição
84.53.

Dentre os requüd tos para o registro dos prod~

tos, constava o fornecimento de informações detalhadas sobre a

empresa, enquanto que para os produtos exigia: "memorial des

critivo completo do mesmo, que permita plena compreensão do

prob l.ema técnico e sua eoluçáo , inclusive com manual de fabrf

caçãoJ desenhos e diagramas esquem~ticos e relação de insumosJ

partes, peças e comp onen tes J re l.aei: onando os fabri cadoe no Bra
",.,'

'\
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e i l. e no Exterior ( ••• I ",

Este Ato, ao exigir dados minuciosos sobre o
projeto, possibilitava não só uma análise ~curada do mesmo sob
os critérios do CDE (Resolução n9 05), mas também outros con
troles ao longo do tempo, tais como o acompanhamento do índice
de nacionalização, a participação dos acionistas e~. principal
mente a retenção, no País, de informações sobre processos de
fabricação.

, ,

Confirmando a política, ainda no primeiro se~es
!

i
tre de 1.980, a SEI rejeitaria os projetos para industrializa

!

fçao no País dos equipamentOs de pequeno/médio porte (Lcblon-l
J

e Ipanema) da IBM. Estes equipamentos já h.aví.am sido vetados
.!

no Governo Figueiredo pelo Conselho Plenãrib da Capre, mas a
IBM voltara a subme+ê+Los , em janeiro de 1;'980, após a vinda
do presidente mundial da empresa ao Brasil e da sucessao da Ca
pre pe~a SEI, a apreciação desta.

Segundo o Secretário de Informática Octávio
Gennari Netto, o veto estava fundamentado nas seguintes const~
tações: "1) os produtos que seriam fabricados prejudicariam o

mer ca dc r-es e inrado às empr e eas nacionais para a faixa ime di ata

mente superior à dos minicomputadores; 2) o baixo -índice de na

cionaZizaç~o dos produtos; 3) a peduzida abertura do pacote

tecnológico; 4) as configurações médias dos produtos teriam P'l'i!.

ços q uo s e que concorrentes com r) dos minis fabricados no p aIe " .

.Além desses fatos, a SEI considerou na sua análise, segundo o
Secretário, a "possibilidade de abrir um perigoso precedente

",f'-

'\

.':J.
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para a atuação nessa faixa de outras empresas muZtinacionais"

(3) •

o diretOr de relações externas da IBM ao tomar

conhecimento do veto, declarou: "Existem dois grandes prejudi

- caâoe com a decisão da SEI., opa{s" que deixa de exportar 180

milhões de dólares em quatro ano e , .13 o usuári'o.,. que' terá que

recorrer à impol·tação para e xp an di r seus sistemas" (4).

Nessa época (primeiro semestre de 1.980), veri

ficava-se um clima de euforia entre os fabricantes brasileiros "

de mí.n í.compu t.adores , em função das expectativas de exponencia

ção desse segmento de mercado. Até julho de 1.978 'hav.í am sido
I

comercializados 61 minicomputadores pelas empresas br-as í.Leí ras ,

sendo que após um ano tal número saltava para 206 e em julho

de 1.980 atingia 1.314 minicomputadores instalados.

Em contrapartida, nos segmentos nao reservados

às empresas brasileiras (médios,grandes e muito grandesj equi

pamentos), constatava-se um clima inverso, dada a redução acen

tuada do número de'novos equipamentos comercializados.

A base dessa "disforiti, conforme verifico~o
riódico Dados e Idéias com fundamento nos dados publicados p~

la Capre, era a seguinte: "na área de computadores mui to gran

des., a IBM., que chegou a colocar no mercado brasileiro entre

dez e quinze unidades por ano., de julho de 1.978 a julho de

1.979 entregou apenas tris unidades. ,A BurroughS, no começo da

década, costumava en i re qa r , na meema faixa de mercado" entre
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sete e dez sistemas por ano; de Julho de 1.978 a JuZho d~ 1979~

no entanto~ nao acrescentou nenhuma unidade de grande porte a

seu parque de máquinas. A Honeywe I I" outro fornecedor impor

tante na mesma faixa~ acrescentou uma. A Control 'Data e a Fa

com" na mesma eit uaçào , ficar'am" porém" mui tos anos com o
.>

que de máquinas estagnado" havendo até casos em que nao foi

poss{vel repor equipamentos ~etirados do mercado por algum mo

tivo. Na faixa dos equipamentos de médio para grande p or te, o

panorama geral também nao é dos mais favoráveis. Na ue r dade ,

há algumas exceções, como a da Honeywell-Bull, que de 55 máquf
--,~

nas instaladas em Julho de 1.978 passou a 64 em Julho de 1979.,
, í

Na mesma situaçaó pode ser,inclu{da a Univac, cujo número de

màq ui.n ae, em idêntico pex-Lodo , aumentou de 34 para, 45. Na maio

ria dos casos" no entanto" os acréscimos foram re lati uamen te

modestos. ,A IBM" por exemplo" que tinha 309 computadores no

mercado em Ju lho de 1.,97 8~ um ano depois tinha 338. 'Os da Bu r

roughs" no mesmo intervalo" aumentaram de 108 para 11a; os da

Digital, de três para seis" (5).

Essas empresas, cuja receita principal era prQ

veniente do aiuguel dos equipamentos, dependentes portanto da

elevaç50 do número de equipamentos instalados para ai elevação

da receita, viam seu crescimento truncado.

Esse truncamento foi contornado, na fase de ra

cionalização do uso dos equipamentos (iniciado pela Capre), p~

lo fornecimento de apreciável quantidade de equipamentos peri

féricos (impressoras e unidades de disco e fitas magnéticas).

Terminada a fase de racionalização, e estando o mercado com

't

l
I
!
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crescimento detido, as empresas estrangeiras passavam a 'dispor

basicamente de somente uma forma de elevarem substancialmente

a sua receita, a comercialização de novos programas (software).

Também no primeiro semestre de 1.980, seriam in

tensificadas as pressoes sobre a política governamental, prig

cipalmente por parte dos usuários, fato que pode ser depreendi

do do pronunciamento do Secretário de Informática Gennari Net

to no VIII Seminário de Coordenação em Processamento de Dados

(SECOP): "a principal dificuldade para a definição de uma polt

tica nacionaZ de inform5tica i a falta de convergincia da gran

de maioria das reivindicações ~ em função da ausência de cons

ciênciu coletiva". Sintetizando os interesses confli t.an tes ,

prosseguia: "De um lado temos os interesses estrangeiros e a

natural propensão ~ conquista de mercados e sua manutenção~com

grande ze lo e parcimônia na transferência de- tecnologia .,sens1.-

ue l , ciosos de que o mundo hoje divide-se entre os p cci e e e que

a têm e aqueles que a consomem. Por outro lado~ temos ~os prE..

prios empresários nacionais, enfrentando dificuldades com a con

e o l.i daçao de seus respectivos empreendimen t.oe, modes ta geração

de tecnologia e precário entendimento de que neste »amo somen

te sobrevive aquele capaz de projetar o equipamento, I fabricá-

= l o , venâê-lo e ofe re ce r-r lh e a necessária manutenção, o que

significa excelente estrutura empresarial. E, finalmente~ o

comportamento dos usuários em relação aos personagens anterio

res e mesmo em relação ao Governo. A esses, interessam sobrema

neira o equipamento mais potent~ e com a melhor relação de pr~

ç oZde eempenh o, independentemente de sua origem, se nacional ou

estrangeiros. Os usuários ~uase sempre pensa~ em termos micro,

-r-
~)

.,)

.i
;

~" I
,-

I
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oom a tendinoia a aoreditar que o melhor para o Pals seja o

que julgam ser o melhor para as suas respectivas empresas, d~q

aeei m i . a impreee ào de nao entenderem que se comprassem um equi

pamento naoional oujo preço seja 30% superior ao importado

prestariam inegáveis serviços ao Pals pelo fortalecimento do

n{vel interno de empregos, mercado interno e allvio a balança

oomercial. Portanto, a soberania nacional, neste setor~ somen

te será assegurada com maior largueza e profundidade de visão"

(6) •

-, }

Dando prosseguimento a sua política, logo apos

o veto aos equipamentos de pequeno/médio porte da IBM, a SEI

baixava mais três atos normativos (n9 3, 4 e 5 i os.quais vere

mos com mais detalhes no capítulo seguinte) . Sintetizando - os,

um especificava uma lista de produtos reservados a iniciativa

brasileira (destacando-se: "computadores eletrônicos de porte

pequeno, inclusive mini e microcomputadores, e seus periféri

cos") , e os outros dois regulamentavam as aquisições/locações
- -de equipamentos de processamento de dados por parte dos orgaos

da administração pÚblica federal: um exigindo a prévia -anuen

cia da SEI para tais aquisições/locações e o outro condicionag

do a análise dos pedidos de importações desses órgão~ somente

após a comprovação da impossibilidade de se utilizar a alterna

tiva nacional.

Logo após a estas regulamentações, um novo tur

bilhão iria agitar o setor, motivado pela aprovação pela SEI,

em 06.08.80, da fabricação no País, até 1.984, dos seguintes
equipamentos:

p

"1
. !

t
I
I
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a) B-6900 (Burroughs)

,-grande porte nao suscitou controvérsias, dada a

- a aprovação deste equipamento de,
\. ..

muito

incapacidade

de o capital naGional vir, a médi.oprazo, a ocupar este segme~

to.

: I " b) Unidade de disco 3370 de 570 MB (IBJl1)

- a SEI autorizava a comercialização de 4517

unidades no mercado interno, d~sde que exportadas 7.667 unida

des.
i'

- somente no primeiro semestre de 1.980, a

SEI já havia autorizado a importação de US$ 10 milhões desse
, '

tipo de, equipaI!'ento; segundo o Secretário de Informática, esta

aprovarão possibilitaria urna economia de US$ 30 milhões nas im

portaçõ~s, ao passo que gerava idêntico valor em
I
I

exportações

(7) •

também não gerou controvérsias.

I,
r,

,c) IBM 4331MG2 (= Leblon-l expandido)

- era autorizada a comercialização no merca

do interno de 242 unidades entre os usuários (cadastrados na

SEI) dos equipamentos IBM de médio/grande porte (a serem subs

tituídos), desde que houvesse urna contrapartida em exportações

de 363 unidades (7).

- somente no primeiro semestre de 1980, ap~

sar das restrições, já haviam sido dispendidos US$ 30 milhões

da cota de OS$ 45 milhões, destinada às importações de equip~
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mentos completos durante o ano (8).

- este equipamento era um verdadeiro avanço

tecnológiéo, pois, em relação ao modelo 370 (lançado em 1.973)

a ser substituIdo, o seu preço era "cerca de seis vezes mais

.barato quanto ao custo unitário de capacidade de p r oc e e e amen

to" (9).

-- a aprovaçao deste equipamento gerava des

contentamento entre os empresários nacionais, pois comprimia a

faixa de expansão para os equipamentos nacionais. No entanto, --~:

o fato que mais os preocupava era o do 4331 ser um médio(2 MB)
,. ,

e concorrer diretamente em termos de preço com os minis nacio

nais.

- buscando neutralizar esta "distorçã.o"~ a

SEI estipulava como preço mInimo de comercialização do 4331-MG2

o patamar de Cr$ 40 milhões, valor que representava mais que o

dobro do preço médio dos minis nacionais: Cr$ 17 milhões (10).

- outra preocupaçao das empresas nacionais

era a possibilidade da IBM vir a renegociar no mercado interno

os equipamentos substituídos (modelos 360 e 370) pelo 4331

MG2, p~is os mesmos concorreriam diretamente, por exémplo, com

o Cobra-530 em vias de ser lançado (9).

d) HP-85A (Hewlett Packard)

- este equipamento era um microcomputador pI:2,

jetado especialmente (hardware e software) para aplicações

científicas, que agregava num Gnico bloco: processador, tecla

do alfanumérico, vídeo de cinco polegadas, impressora térmica

...• :r.••
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e uma unidade de I/O em cassete, podendo acoplar outros perif~
ricos que elevavam a sua versatilidade/velocidade.

- a SEI autorizou a comercialização, no mer
cado interno, de 1.950 unidades para 6.020 exportadas, mas so
-mente para aplicações científicas, ou seja, aprovava apenas a
industrialização, no País, da parte central, sendo que para o
acoplamento/importação de outros periféricos realizaria uma
an&lise "caso a caso"~ para se evitar a adulteração da utiliza
ção permitida (7).

~•..a HP, por outro lado, nao se mostrava pl~
namente satisfeita com as condições estipuladas pela SEI, pri~
cipalmente pela não -aprovação das expansões do equipamento b&
sico, tendo que submeter as .importações desses complementos ao
aceite oficial (11).

- a Abicomp, em documento (11) enviado ..
a

SEI, contestava a aprovação deste equipamento na faixa reserva
da aos equipamentos nacionais, alegando que o mesmo concorria
com os equipamentos Cobra-300 e Poly 101-SS (Polymax), além
dos equipamentos "em fase adiantada de desenvolvimento: o SID

3000 e o Scopus MS 1000". Quanto ~especificidade da,
i

apliC~
çao: detalhava formas desse equipamento transformar-se num mi
ni, concluindo: "não haverá jus tifi cati vas para b Loquea» ou

tros projetos que venham sob alegação de aplicação cient'Ífica".

- no concernente a preços, a Abicomp se mos
trava apreensiva, pois conforme o documento: "Os mini computado

res produzidos pela indústria nacional foram projetados no Era

sil~ dentro do esforço de desenvolvimento tecnol5gico da indús

'J

"~o\

. '.
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,tria naciona lo possas mEquinas utilizam semicondu bo ree:
..

genf!..

:ricos" uma grande parte de insumos nacionais" o que" comparado

gom o HP~85" os torna mais caros para serem produzidos. A in

dfistria nacional n~o possui r~cursos nem volume de mercado p~

~a promover o desenvo~vimento de "LSr custo~"" para baratear

BE~S produtos" como realizado pela HP".

~ a .HP também se mostrava preocupada com as
-pos!3j.b;i.J-ª-Çi?-Q.ª?(lomereado absorver seus produtos, em função dos
P!'e.ç0S;!3e.g\lJldpO G~:rente""Geral da HP no Brasil, um produto

s a Lt.a , ,

VªPª~ª 9$$ e,~oo gyªn.do importado
ª~lÇln(j?gar,iªsll(12).

devido as "altas tarifas'

~ em fun.ção de negociaç5es realizadas eritre
ª ~~! e. ª, ijP, ~~nçX"et;!,zadasno início de 1.981, o prazo de co
,m~:r<êiªj.t~ªçª<:>·de.:?te equipamento foi estendido por mais um ano
(atª de.zembrQ Çle 1.985) e a relação inicialmente proposta pela
s~~ ~ ~!~~O unidaqes çoloçadas no mercado interno, para 6.020

mªnt~ngo~seas demais restrições, mas permitindo-se o acopl~
~,ªni;:Q 90 módulo que duplicava a capacidade de"memór.ia de 16 p~
ra ~2 Kbytes. Quanto ao índice de nacionalização, e~te deve.
:rig g~ipg:i-:r88% até o final de 1.985, e os pre ços de comercia
li~ª~~Qdeveriqm. para o mercado interno, ser superiores aos

A aprovaçao, pela SEI, desses projetos suscitou
nOVa Q~da de protestos, bem como de apoio.

i' 'r.)

\1 li
,1,
~t
J
,~

f
l
i

i
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Manifestaram apoio ã SEI as seguintes entida

des: Abinee e Sucesu/SP. Esta última, atravês de seu .pre s í.den

te, cOffiPntou:"Foi fixada uma pol{tica~ que já está implantada

há algum tempo e agora chegou a hora de se fazer alguns aju!!..

tes e correções para uma perfeita sintonia com a
!

reaZi dade ,

As emp;esas nacionais vêm faze~do um esforço muito grande para
I

aten~er'as ex~gências quantitat~"as e qualitativas do merdado~
i I I '

porém" uma parte significativa de empresas usuárias estão i mpoe

sibilit~das de~erem atendidas; pela indústria nacional (... ).

A curto e médio prazo a SEI tomou as medidas corretas em re la
i i

ção aQ' assuntà.i O importante 'é que a filosofia que norteou ee

sa apr6vação tenha continuidade a longo prazo~ a fim de que as

empresas nacionais continuem recebendo todo o apoio para ocupa
I

rem esse espaçJ vazio~ hoje não atendido por elas. Essa medida
i

tomada pela SEI~ autorizando a IBM e a Burroughs~ deve servir
i ;
I "

como ee tri mul.» 'e desafio ao empresariado naei ona l, de'modo +ue

essa indústria nacional não seja encarada como um
b .

"cartóri o

tecnológico" e si~ procure acelerar a nacionalização dos equi
I

pamentos mini e mé dioe, sem ficar aguardando uma euperpro tie ç ao

da parte das ~ntidades governamentais" (14).
I,",

-A Abicomp nao compartilhava desse posicionamen

to, explicando que a indústria nacional "tem na reserva de mer

cado a única garantia de poder competir com as multinacionais~

que não p oesuem as mesmas restrições financeirasJ com os mel?C~

dos mundiais que possibilitam grandes economias de escala. Sem

um per{odi de maturação e consolidação de nossa indústria -nao
se pode exigir resultados que contrariam a prática mundialJpns

nenhum paIs conseguiu seu desenvolvimento em informática sem
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o tempo .•os recursos e o apoio governamental compattveis com

esse esforço". Com base nessas considerações, a Abicomp solici

'tava i SEI a revisão das aprovações, informando que"a ind~s

tria nacional j~ disp5e de produtos e tecnologia para atender

o mercado de micros para aplicaç5es cienttficas~ a~rav~s do de

senvolvimento de software espectfico e reafipma sua disposiç~o

e capacitaç50 tanto financeira quanto de recursos humanos~ pa

ra~ em prazo inferior a um ano~ suprir o mercado de m~dios~com

tecnologia atualizada~ desde que sejam~ para iasoautorizadas"

(15) •

A APPD também se mostrava contrária as decisões

-da SEI, divulgando uma nota (l6) sintética:
f
liA co or âenaç ác Na

cionat das APPDs lamenta as decis5es da SEI no sentido de pe~

mitir a fabricaç~o no Brasil dos computador~s IBM 4331 .•B-6900~

micpos de mesa HP e discos IBM. Com isso aBEI vem desservir o

Braeil, pois tais deoieoee frus tram os esforços de autên ti i coe

brasileiros que têm promo ui-do a ind~stria e a tecnologia naci9,.

nal na ~rea de inform~tica. Encarecemos reconsiderar decis5es

iiomadae ",

A Sociedade Brasileira de computação salienta

va: "com essas decis5es .• comprimida

entre duas ind~strias ltderes mundiais: a IBM em computadopes

! -
I

de m~dio e grande porte e a Hewlett Packard .•em microcomputad9,.

Ediftcil imaginar um futuro promissor pdra a ind~striares.

nacioncl nessas condiç5es. Al~m disso~ essa decis50 aliada

licença para fabricaç50 de impressoras eer-i aie pela IBM~ h~

três meeee, configura uma tendência de abandono da politica de
l'."·

-/"
"

, ",f ,.

'~!r
'I
'I
i
i
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!

I



166

informá tica sugerida pelo próprio decreto de ox-i.açiio da SE I"

(17) •

Nesse último aspecto, um dos diretores da Abicomp

.afirmava que a principal consequência das decisões da SEI era

a de fundamentar dúvidas sobre a continuidade do modelo goveE,

namental, dúvidas que retraiam os empresários na expansao de

seus investimentos e, paralelamente, retardavam as aquisições

dos usuários (18).

". J-A SEI nao endossava tais argumentos, apos carac

.terizar essas reaçoes contrárias como "excessivamente emocio

nal"" o Secretário de Informática Gennari Netto em reunião cÓm

os fabricantes nacionais (exceto a Cobra), para explicar as

aprovações argumentava que "rarÍ-ssimas vezes o Govex-no negociou

com multinacio~ais" impondo-lhes condiç5es tão restritivas. En

tre as várias medidas de apoio ~ ind~st~ia nacional" a reserva

de mercado não será prejudicada"" apontando que as licenças se

extinguiriam em 1984, prazo necessário para o desenvolvimento

de equipamentos na~ionais compativeis com o 4331 da IBM, prome

tendo: "Quem quiser entrar nesta faixa no futuro" portanto, e~
i

contrará .0 mercado protegido quando for' lançar o proâu to" (19).

Quanto a disponibilidade no Pais de capital e

tecnologia suficientes para o desenvolvimento de equipamentos

de médio porte, o Secretário de Informática não acatava tal te

se, adicionando que mesmo que possuísse esses requisitos, se

ria necessário considerar a viabilidade e a conveniência do

projeto: "0 mercado interno ~ restrito para esse produto" exi

- : --,
I
!
t:•
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gindo-se; portanto" capacidade de exportar" o que; preeeupoe wna

extensa organizaç50 no exterior" (.•• ) "uma coisa e a vontade

de fazer" outra é a viabilidade fi,. afirmou Ge~~~~:~,

a seguir: "Existe viabiZidade? Existe mercad~ para

os aZtos investimentos necess~rios? Ninguém me Pesponde essa

p erqunta".

Também como parte deste episódio, o Secretário

de Informática discursaria na Comiss~o de Ciincia 'e Tecnologia

da Câmara dos Deputados em 18.08.80. Neste proncunciamento (20)

(vide o anexo 6), o Secretário de Informáticaisintetizava o po

sicionamento governamental sobre os ob j etLvo s, conquistas e
I

entraves ~ formulação e implementação da política Nacional de

Informática naquele momento, colocando em relevância, novamen

te, que o problema para se formular a política para o setor

era decorrente do conflito de interesses entre os vários prota

gonistas, fato que dificultava o "jus to ba Laria eame nto" dos "an

seios ",,'indicando a necessidade. de um pacto para que esta difi

culdade fosse suplantada.

Discorrendo' sobre a dificuldade de se conciliar

os interesses das partes envol v í.das no set:or de
"

Informática,
Moacyr Fioravant~do Instituto Brasileiro de Economia da FGV,

após ressaltar a importância do setor para toda a sociedade,

dado o largo espectro de aplicações, bem como por se consti

tuir num "instrumento poderoso detransformaç50 social"" ponde

rava qu~ a política Nacional de Informática nio poderia ser

tratada como setorial, "cujos objetivos e consequências est50

circunscritos a um segmento da eoonomia e a um horizonte de
I,

,(
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;ttl"mpo,deIinido""~ .sLm, dever-se-ia buscar a sua estabilidade,

,9.g1l? ):"§!QuererJa, por seu turno, "algum sacrifí.cio no prese?!.

t.e" @~;~I:!lposiçJo.namento para "resistir pressões", No concer

-f.l-~:l).t-e.~.gj..:fiçuldade apontada pelo Secretário de Informática p~

"~ªªJ'P~mpl5lção/;i._mplemeptação da PNI, Fioravanti indicava que

"ee Çl formulação de uma PNI depender da aono i liaç áo de todos

.gp intepf:ssf:senvolvidos, é.o l.aro que jamais chegará a exietiro

A b~§ç~ de consenso universal num mundo de conflito de interes

@~j1 êumçon'f;pa""senso. Não haverá nunoa uma po Fi tica capaz de

?gnqiligr 9S intf:rf:ssesdas empresas nacionais e multinacio
, J

nªi$~. dç e fabr?ç;antes e dos usuários" .e assim por diante. Mas

@miªte 9 interesse nacional" e o Estado est~ ~~ para interpr~

tq=~º e gefende"""lo"" complementando a seguir: "0 que me parede

ª P?a~ dificuldade na formulação da pol~tica é a inexistencia

.4? W~ m?Qani~mo Qapaz de interpretar o verdadeiro interesse na
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7.2. As regulamentações da SEI

No segundo semestre de 1980 e no
1981, seriam editados urnasérie de Atos Normativos pela SEI,
visando regulamentar a faixa reservada, a não reservada, as
contratações da administração pública federal, além de outros
ajustes na PNI. Os atos Normativos desse perrodo serão, a se
guir, subdivididos por essa classificação, para urnamelhor a
preciação dos mesmos.

Em 25/06/80, a SEI baixava o Ato Normativo n9

j
i

f
"

4/80 (22)I que relacionava os seguintes produtos para a explo-
raçao exclusiva da iniciativa nacional: "c~mputadores eletr5

nicos de porte peque~o~ i~clusive mini e microcomput~dores~ e

seus perif5ricos~ bem com equipamentos e dispositivos que a

eles possam ser acoplados; caixas registradoras eletrônicas;

m~quinas eletrônicas de processamento de texto; m~quinas ele

trônicas para contabilidade; terminais financeiros; modulador/

âemo âu l-ado» MODEM; tec ladoe eletrônicos; termin.a-ie de video e

equipamentos de entrada de dados por teclados".

Este Ato estabelecia que a an§lise de novos
projetos de industrialização desses produtos deveria atender
ãs seguintes condições prévias: aJ titularidade por brasilei

ros~ residentes no Pais~ de aç5es nominativas ou quotas repre

sentativas da totalidade do capital social da empresa; bJ uti

lizaç50 de t~cnologia comprovadamente desenvolvida no Pais."

f'

:\

/
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Condicionava também que as empresas que tivessem, na compos í.

ção de seu capital, participação de estrangeiros ou pessoas

domiciliadas no Exterior deveriam assumir o compromisso de ex-

portação do produto, visando garantir um saldo positivo na ba

lança comercial'.

Os ~nicos produtos de 'pequeno porte liberados

dessa regulamentação foram os "microcomputadores e ea.l-cu Z.adoras

de mesa destinados excZ.usivamente a apZ.icaç5es t~cnico-cient{-

ficas" •
....•.,., ,

Em 04/08/80, a SEI baixava o Ato Normativo n9

6/80 (23i, dando nova redação no Ato Normativo 1").9~/80.
I

Este novo Ato representava um avanço na reser

vademercado"pois incluía, na sua abrangência, a área de con

trole de processos (controladores programáveis, controladores

numéricos e estações remotas de supervisão e controle) e os
I

equipamentos digitais que utilizassem técnicas criptográficas.

Paralelamente, representava um abrandamento em' relação :às res

trições/condições i~postas ~o empresariado estrange~rb, pois

não mais exigia a "tituZ.aridade por brasi l.eiroe, ree-iiderii ee no

Pats~ de aç5es nominativas ou quotas representativas da ~otaZi

dade do capitaZ. social da empresa"~ conforme descrito no Ato

n9 4, e sim "prova de que o poder efetivo para a orientaç5o e

direção do funcionamento e das atividades da empresa acha-se~em

eax-ãte» p eirman en te, sob a tituZ.c.ridade de pessoas f{sica.r:;resi

dentes e domiciliadas no Pa{s".Outra distenião e~ relação ao

Ato n9 4 era a supress;o db parAgrafo que exigia, das empresas

._.
p ~
\)

,
},

It
l
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.com:investimentos minoritários de empresários estrangeiros , a
i

~manutenção de saldo positivo no balanço comerciaL

Umano depois, em 10/07/~1, a SEI revogava es

-,tesAtos, editando o Ato Normativon9 016/81(24), que acres

.-centava as duas condições prévias para a análise de novos pro

-jetos de fabricação (domicílio no País e tecnologia desenvolvi

. da internamente) a exigência de"(!pmpatibili.dade da formação

e est.rutura do cap i ta l: social com o porte do p:('ojeto"~ou seja,

buscava evitar a pulverização de. empresas no setor. Esta condi
. ,

f

ção, segundo o Secretário Executivo da SEI, Jorlbert de Oliveira
. i

i

Brízida, era necessária ~~t:F'I\v~_iiJÕ;1;\?agrande

jetos apresentados à SEI, "que se aprovados

quantidade de pro
I
poderiam inviabili

zaromercado dos mai:e aptos"; somente para a fabricação de mi

crocomputadores,por exemplo, quinze empresas anunciavam lan-

·-çamentos desses equí.pament.os-j (25) .. Quanto .âexig-ência de tec-

-nologia desenvolvida no País, a SEI abria a possibilidade de

dispensa deste requisito, para os produtos "julgados de rele

vante interesse para a economia nacional" e que não estivessem

disponíveis no mercado interno •

..Para a análise dos projetos de fabricação eram

estabelecidos os seguintes crit&rios: '" ., -.., - -,
"a) ex t-e tenet:a ou aOe1'Y;U

rade mercados externos~ com vistas a ampliar a escala do em

pI'eendimento; b) perfil tecnológico e experiência industrial

da empresa; c) "software" desenvolvido no Pats; dJ adequação

das cara.cterÍ-sticas técnicas e cperacionais do produto às ne

cessidades do mercado interno; e) dee envo l.vimen to de fornecedo .-

res locais; f) programa de absorção e geração de tecnologia"~

.
i
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"nos -casos de tecnologia desenv-olvidallo -exterior~

o espectro de pr0duto.s r.ese:rv,adosãiniciati
va nacional era ampliado. No ccncernent.e aos equipamentos "era

-apon t.ada a reserva para os deporte pequeno ünfer,oe minis)

que significava, dada a volatili0ade de.stetipo{le clas15~,fic~
çao pelo rápido progresso tecnológieo ~ fá própria atuação da

SEI, a extensão da reserva até os eguipªmento~s cÇ>m capacidade

de memória de dois megabytes. Eram IDf!lntidos~ºb reserva os e

- ,

qut pamen+os relacionados no Ato n9 6,' fHH')doaerese~ntados os
- !

seguintes: autenticadores e emissorel§> ªl~trõ~)icos de bilhete~

controladores de terminais de vídeo; termin~is para acesso re

moto a base de dados; processadores ~l~trôf}icos de comunica

çao.r multiplexadores e concent redeeea de stf}(;üsdigitais para

:comunicação de dados; teleimpres.sora~ cem v~locidªde. superior

a75 Bauds e equipamentos de reprodução r~lmota de documentos.

Por outro lado, excluia-se da r~s~rvª ª!? miquinas de escrever

eletrônicas commemória de até 256 eª_rª{'ltt'}r~$ que não dispus~

-semde facilidades de edição.

Recentemente, através ~o Ato Normativo n9 24
.de 27/05/83 (26), o espectro d(h produtç~. r.~~~:t>v€l.dosa Lní.e í a-

tiva nacional era novamente est@ndidQ.. ecm a inclusão dos se

guintes equipamentos: "I - im)t~",I,:m.~1(I,t.@@:de t eo t e-meâ-t ção : mu l:

tí.metros~ registradores, gerado~-~$.! !:r,equ e no ime er oe~ medido

res e registradores de demanda>" O$QiZ-QíJl~ªfos.J t rane dut eree de

pot~ncia, medidores e geradores de nível seletivos" 'looaliza

donee de defeitos em »e de o e aSS:rtm,e.. l kuxâoe ; II - ine trumentação
<

="'=~~n
I'
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analttica: espectrofotômetros~ cromatógrafos" balanças de pr~
cis5o" medidor~s de PH e assem~Z~ados; e" III· - equipamentos

\ .. .

b-iomédicos: ~quipamentos de ultra-sonof:;rafia" monitores" prE..
: i, '.

cessadores e re~istradores de si~ais fisiológicos" analisado-

res bi~qutmicos e assemelhados".
!
i

, I,

. vada 1;

i' Visando estabelecer critérios de análisejava

liaçã:'o,para 0:5 iprojetos d~ fabricação de equipamentos do se
I

tor de'Informática não relacionados como reservados à inicia"':
. ,

tiva l1éfcional'lou seja, os equipamentos de médio ou maior po!:
, 1

te e~eus periféricos, a SEI editava o Ato Normativo n90ll/80
I
I

(271 em,17/l2/80.
I ,
\ '

I Era apontado como critério preponderante so

bre ~s demais "a orientaç5o no sentido de estimular-se a exe

ouç ào do projeto" .cu i.o centro de de a i e ào (..•) esteja locali-
I

zado , em oar àte» p erman ente" no Pa ie,;..Cf:(ji'1P/.e./t:~.4frflRIJ&f:rJ:e., era

considerado ,como fator eliminatório, o não atendimento de

qualquer um dos seguintes cri 'l:.érios:compatibilidade entre o

capital social e o porte do projeto; comprovação de não inter

ferência na faixa reservada e cronograma de substituição de

importações visando índice crescente de pacionalizaçãodos equi-

pamentos de produção e dos bens a serem produzidos.

Na impossibilidade de participação do capital

nacional, devido à tecnologia e ao capital insuficientes, ou

mesmo por falta de escala para viabilizar ° projeto, valorizar-
~~... " '"

,I'
I.

r
I
I
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se-IaMos seguintes crit~rios: "avaliaçao de partiaipaç50 das
\

diversas empr~sas no mercado, evitando mono~6lios ou pulveri-
. \. .'

\

zaçao excessiva de esforços"" atendo-se sempre para o'contro-
le do capital nq PaIs e Indice d~nacionalizaç~o crescente~P2

, , ,

tencialidade de exportaç~o, com vistas a se obter um saldo
.; : ,
positivo na balança comercial, '~!no caso da tecnologia ter si
do desenvolvida no exterior, a abertura total da mesma aos

I

empresâr í.os nacionais que a'desejassemutilizar, Itemcondições

idêwticas às internacionalmente 'aceitas como normais e ~
razoa

vei:e ", '
I'

,I Outros critérios adicionais de análise eram
listados: capacidade de geraç~o e absorç~o de tecnologia (har

, !
dware e software) i empresa lIder do projeto com experirênciai!!.

I
Idustrial na área eletro-eletrônica (eletrônica digital) e me

i
cânica-:-:tlinae:experiência em produç~oJcom~rcializaç~o de "poft

grau de uti1izaç~o de componentes produzidos
'.b .

interna
mente; esquema de'atendimento ao usuário (assistência t~cnica
e treinamento) e,para os empreendimentos associados a caoi
'tais estrangeirosi abertura tecnológica dos componentes e in

I,

sumos básicos.

, Em 10/07/81, a SEI revogava esse Ato Normati
vo, editando o de n9 017/81 (28). Eram mantidos os crit~rios
e a hierar~uia acima especificados, sendo inc1uIdos entre
os critérios adicionais de análise, os seguintes: "software"
desenv0lv:ldointernamente e o desenvolvimento de fornec8dores
locais.
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7.2.3.''RegUl'al11e'l'J.'ta.'ç'õ'e's'da'SEI' 'p'ara'aadministràção pil

bl'ic'a''federal

Visando assegurar a continuidade do processo de

assimilação tecnológica através do fortalecimento das empre-
sas nacionais operando no setor, a SEI editava os Atos Normati

vos abaixo especificados, buscando orientar os órgãos e entida

des da Administração Pública Federal, direta e indireta, e fun

dações supervisionadas para o atendimento de tal objetivo.

Os gastos dos 6rgãos públicos federais com e
c, I

quipamentos, programas e serviços de processamento de dãdosc:.:

eram representativos, pois equivaliam a cerca de 32% do merca-

do nacional, sendo que, na composição desses gastos, menos de

.. 10% eram ,dispendidos com produtos genuinamente nacionais, fato

condizente com o porte dos equipamentos utilizados por esses

órgãos, pois cerca de 6D% dos gastos referiam-se aos segmentos

de médio ou maior porte, mercado cativo das empresas estrange!

raso E conforme apontou o Subsecretário de Serviços da SEI, "0

enorme desequil-íbrio a favor dos produtos estrangeiros é o

pr~~cipal argumento para que haja maior controle do governo

neeee mercado". (29)

EVidentemente, apenas o controle das aquisi

ções seria insuficiente para mudar tal quadror Além da substi

tuição de importação por similaridade, o maior trunfo de que

dispunha a SEI para reverter parte dos pedidos de produtos co

mercializados exclusivamente pelas empresas estrangeiras em

pedidos às empresas nacionais, apesar das dificuldades técnicas



.d.ne r ent.es à transição , estava ligado à própria evolução da ati
vidadede processamento dedados,,, â implementação da:filosofia

",

"que se 'convencionou denominar de "pro eee eamen t o aisiribuido"~

'ou seja, a .substituição de um ou .maí.s -equ í.pamerrt.os poderosos
agrupagos num Centro de Processamento de Dados (CPD) por va

, /

rios equipamentos de menor norte, distribuídos de forma descen
tralizada entre os grupos de usuários.

-a} Ato Normativo n9 3/80 (30) de 24/06/80

condicionava ã prévia anuência da SEI to
·~as as, aquisições ou locações por parte dos órgãos públicos fe
·derais.

b) Ato Normat.í.vo ne? 5/80 ,(31)de 25/06/80

- buscava assegurar a preferência pelos e
i
1

-quf.pament.os nacionais ,sendo que os pedidos de importação e de
I

transfe~ência de tecnologia somente seriam analisados medi;Dte
a comprovaçao da impossibilidade de se utilizar a alternativa

"nacional.

c) Ato Normativo n9 8/80 (32) de 03/09/80

/,", -condicionava a contratação ou aquisição
de serviços :e recursos de informática à prévia aprovação, pela
SEI, dós Planos Diretores de Informática (dOCll.111entosa serem
-elaborados anualmente, contendo o planejamento de cada órgão
para o setor).

- além dessa medida, visando obter subsí
dios para 'o planejamento da demanda do setor, a SEI esti.pulava
um prazo ~ínimo de noventa dias para que os órgãos com equipa
mentos a serem desativados, dessem ciência de tal fato, visan-

,
'I
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do administrar possíveis remanejamentos.

d} Ato Normativo n9 9/80 (33) de 15/10/80

- a Capre, que durante o impasse de se auto

rizar ou não a fabricação, no País, do Sistema /32, havia exi-

gido o detalhamento das importaçoes com o objetivo de bloquear

a montagem interna de equipamentos não autoriza90s, acabou,

após a ciecisão de se recerVaro segmento dos minis ã iniciati

va nacional, por abandonar tal exigência, fIemface dos riscos

pol{ticos" e "por n;o ter estrutura para controlar as importa

ções". Esta exigência de detalhamento das importações de compo

nerites, peças, partes e equipamentos completos voltou a vigorar
<, I

por determinação da SEI. (34)
I

..-complenientarmenteã esta exigência, a SEI

baixava este 'Ato Normativo, visando coibir a comercialização

de equipamentos montados no País sem a devida autor~zação/aprS?

vaçao do projeto industrial, determinando a obrigatoriedade de

apresentação de documento comprobatório dessa autorização com

prazo de validade corrente.

e) Ato Normativo n9 15/81 (35)"de 09/07/81

- este 'Ato, que revogava o de n9 8, 'era na

r'ea Lf.ôade uma complementação deste, sendo resultante.1 dos; traba

lhos realizados por uma Comissão Especial, composta pOI' repre

sentantes de órgaos da administração pública convocados pela

Portaria da SEI n9 008 (36) de 06/08/80, "com o objetivo de es

truturar~ padronizar e formalizal' o conteúdo dos Planos Direto

res de Informática".

além do atendimento des se.. objetivot,este
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Ato facilitava a contratação de recursos e serviços de informá

tica nacionais, não exigindo a consulta prévia ã SEI, após a

aprovação do PDI para tais contratações, facilidade não esten
dida aos produtos estrangeiros.

o que realmente distinguia este Ato em rela-

ção ao revogado, era o apontamento das seguintes diretrizes coE.

sensuai$ na esfera pGblica ~ederal para a concepção dos PDrs:

"a) a con tir-i bu-i çd o para a capacitação 'tecnoZó

gica do pals e para o meZhor atendimento dos programas priori-

tários de deeeriv ol.vimen to econômico; ~j
...;.

.b) o fortaZecimento da empresa privada nacio

ndZ3 nd contratação de recursos e serviços de Infqrmática;

.c) a adequação e otimização do uso de recur

sos de Informática3 incZusive através de intercâmbio entre os

diversos órgãos;

d) a contribuição do setor púbZico ao desenvol

vimento de máquinas~ apareZhos~ programas e serviços necessá-

rios ao incremento e fixação de tecnoZogia na~ional na are a;

e) a redução das importações~ que

para a meZhoria do baZanço de pagamentos do Pals;

contribua

f) a acumulação de informações necessárias a

pZanificação e ao acompanhamento da evolução da área de Infor-

mática3 pela SEI;

g) o uso de processamento distribuldo e redes

de teZeproaessamento~ como forma de fortaZecer a Indústria Na

aionaZ e fixar a mao-de-obra regionaZ;

tI

\J
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h) o sigilo dos dados armazenados" processados

e veicuZados de interesse da privacidade e da sedurança das

pessoas flsicas e jurldicas" privadas e p~bZi~u~;

i) a participaç50 do Estado de forma supletiva

nos setores produtivds" quando ditada pelo inte~esse nacional"

e nos casos em que· a iniciativa privada nacional n50 tiver con

âi çõee de atuar ou por e l.ee não se interessar".

Além desses Atos regulamentando as contrata
ções dos órgãos da administração pública federal, a SEI ainda
editaria em 1982 e início de 1983, mais três .:Atos Normativos
(n9 21, 22 e 23), normatizando a contratação,de software e ser
v;içospor parte desses órgãos, os quais veremos em capítulo
especifico sobre o assunto.

7•2.4.:Outra's'Re'guTamentagões/Ajustesna PNI

Outras regulam~ntações seriam baixadas pela
SEI, visando ajustar a política Nacional de Inform§tica, con
forme segue:

a) Ato Normativo n9 010/80 (37), de 25/11/80

- visava acompanhar o real cumprimento dos
comprom;issos (controle do capital social I' índice de nacional i
zação progressiva, exportação, abertura ou absorção tecnológi-
ca•.•) assumidos pelos fabricantes, quando da af>rovação de
seus projetos.

- a SEI tornava obrigatório, a partir de
outubro de 1981, a apresentação anual de..um relatório a+uaLí.aa

:\,
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do sobre os projetos aprovados"

a não apresentação desses relatórios, bem
~·como o nao cumprimento dos compromissos assumidos, teriam como

pena a suspensão dos respectivos certificados de aprovação for

necidos pela CAPRE/SEI, sem os quais tornava-se impossível a

participação em licitações promovidas por órgãos da Administra
ção Pública Federal.

- este Ato Normativo seria substituído pelo

cden9 018/81, em 06/08/81 (38) visando simplificar/uniformizar

'o .fornec í.ment.o deiriformações pelos fabricantes, através de um

roteiro de apresentação.

- além da manutenção da exigência de apre-

aent.açâo do relatório anual ~ ~'c-,.!ed4í'fJ,t.a;.",.:~'·.:·j..· â aprovação dos pro

jetosde fabri~açã~pela SEI, como condição prévia para a rea-

lização de im~ortações de bens de capital, partes, peças, com

ponentes e insumos necessários à fabricação.

'b) Acordo Suframa/SEI

- em 26/11/80, a SEI assin~va com a Superin

tendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) um documento (39),
"com vistas à t!'oca de info!'mações e a coZabo!'ação mútua no

I
br ab amento de assuntos !'e l-acionado e com a á!'ea de Info!'.nática!'

- com este acordo, a SEI estendia seu poder

,de atuação a todo o territôrio nacional (aprovação de import~

ções e controle de p~ojetos para a industrialização de produ
tos do setor).

- esta área incentivada já abrigava duas em

presas nacionais que fabricavam produtos do setor de Informáti

."'.1'"
t)· "
; ) !~.
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;
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ca, criando, consequentemente, uma distorção em relação' às

empresas situadas no sul do Pa.ís, além de gerar9'~;..?,conforme
manifestações de preocupação de membros da Abicomp junto a SEI,

"a possibilidade de algumas empY'esas se utilizaY'em dos benefi

aios ao~aedidos a Zona Franca para contornar a legisZaç50 do

setor de Tn fo rmá tio a "; (40)

- além desse aspecto, a troca de ir..forma
'çoes sobre o consumo de componentes utilizados nos va-

rios produtos montados localmente, principalmente de entre te
n:lmento, possibilitaria a SEI o acompanhamento e.a verificação

da viabilidade de instalar uma indústria de componentes sofis-
" J

'.'

ticados no País.

c) Ato Normativo n9 013/81 (41) de 12/02/81

- atrav€s deste Ato era constituída· uma Co

missão Paritári~integrada por membros da SEI e do Instituto

Nacional de Propriedade Industrial (INPI), com a finalidade de

examinar e recomendar a averbação de atos e contratos de trans

ferência de tecnologia de equipamentos, bem como de "software",

além do exame de contratos de prestação de s8rviços que envol~

vesse~ remessas de'divisas ao exterior.

d) Ato Normativo n9 019/81 (42) de 26/09/81

- visava disciplinar/controlar os projetos

de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico na área

de Informática.

~ condicionava que,a importação de partes,

peças, componentes e insumos neces.sãrios ao projeto, e a con

CeSSa0 de incentivos fiscais de qualquer natureza, inclusive
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:r~ç!l)::".$9_S ;tJ:n~:t:nceirospleiteados junto a órgãos públicos,' se su

.p9:rpj..nq.~~~m$ ap.rovaçâo do respectivo projeto pela SEI.

- os projetos concluídos em "condições ju'lg!!:.

..4g!3 f3ªt1-f3.!a-tórias pe la SEI" J que acompanharia a sua realização,

.:-ªtê§t§.X'J.g. p"d?senvo'lvimento da respectiva tecnoZogia no Pa{s".

JUémdestes Atos Normativos, e para que se pos-

_êªªvªliª~ ªextensão da atuação da SEII foram formados até o

cffi9ffiê!1'b9, vª~ios grupos de estudo (Comissões Especia:Ls), visan-

"gªêlêvªntªment~ da situação e o apontamento de diretrizes pa

~ª QfQffiêPto dÇl.sseguintes áreas componentes da PNI: Educação,
,

, .

Mi.ª~ºªl~t~ºpiçª, Software e Serviços, Teleinformática, Contro..,.

1~ ªê ?:):~Ç~ê~QS,Plano Diretor de Informática, Mecânica Fina,

~~!ÇV:!~<;:lêc;le COl;lsul ta a Base de Dados, Equipamento de ·Processa-

ID.~ªto~lelt.rõniço de Dados e Automação da Manufatura.

:Buscandodepreender a situação atual da- indús-

t:r:!ª- Q~.tntQ:t;'J;llâticano País, .':;_~Re;men~'premoso histórico da po-

l..tt:l~ª 9'~::[-ida pela SEI, relevando as seguintes áreas: equipa-

software e serviços; contro
!l,ª· <a~~~~$S.Q~ ~ microeletrônica e tele informática .

. tt'
j

.-.,
J
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Jl,.~3. 'situação e problemas das empresas bras'ileiras (Equí.p,)

Apesar da relativa incipiência das empresas br.s
§.:i1.el.:rp..l3 Da f,abr1cação de equ.ipamentos de processamento de da
"d~,s(.eomputªdo.res e periféricos), no primeiro semestre de 1981
~ªá3e const.at.ava a exí.st.ênc í,ade cerca de cinquenta empresas
nª~i9nais, responsáve1s por um faturamento de Cr$ 41 bilhões e
~ª1.ªmªnutenc;ão de quase 9.000 empregos naquele ano. A parti

-dasemp.resas brasileiras no parque de computadores
ift~tªlªdosno pals também crescia rapidamente: (43).

, ,
- ,

,PAR,'rXCIPAçÃO % DAS EMPRESAS BRASILEIRAS

ANO QUANTIDADE VALOR

1980 16,9% 7%
-1981 42,0% 14%

'Conforme uma pesquisa realizada no primeiro se
mostre de 1981 pela Digibrãs (44), junto ãs empresas brasilei
-rª~ do ªetor, e que contou com a colaboração de 32 empresas re
pr~ªentativas (faturamento agregado superior a 90% do total ),
~Qnltªtava-se as seguintes caracterlsticas, quanto ai fundação

e eªpital.

As empresas fundadas antes de 1.975, que repr~
sentavam apenas 28% do total, dedicavam-se a outras atividades
do ramo eletrônico (telecomunicações, instrumentos de medição
e segurança) antes de ingressarem na fabricação de equipame~
tos deprQcessamento de dados, sendo que o maior crescimento
do nGmero de empresas ocorreu no tri~nio 1977-79, quando veri

:' . (
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ficou-se a instalação de 5 a 6 novas empresas por ano.

A maior parte dos empreendimentos eram relati

vamente pequenos, pois somenb3 as dez maiores empresas tinham

capital investido superior a casa dos Cr$ 100 milhões (propi

ciavam 94,5% do total de empregos oferecidos pelas empresas
brasileiras).

Na mesma pesquisa, solicitadas a apontarem seus

principais problemas, as 32 empresas indicavam.um total de 75,

que tabulados em quatro grandes planos, apresentavam a segui~

te distribuição percentual:

PROBLEMAS 1980 19 SEM. 1981

Mercadológicos 21,5 36,1
Econômico-Financeiros 29,1 34,7

Políticos· 35,7 14,6
Industriais 12,7 14,6

100,0% 100,0%

tI'
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As reclamações e respectivas inci~ências podem

ser apreciadas, por plano, nos quadros abaixo, conforme a meto

dologia de agregaçao da Digibrás:

a) PLANO~IERCADOLOGICO(apontado por 27 empresas)

-TuE.

- retratação do mercado devido à situação eoonômica do Pais;

restrições de compras govexnamentais 12

- concorrência das.multinacionais 4

- altos preços dos periféricos 4

- .Lucros insuficiente.s emOEM,mrí tos fabricantes de periféri

cos (diSCOS/impressoras1 3.

,
- insegurança dos clientes relativa as empresas do setor 2

- descontos predatórios 1

•. relítica aberta a urra empresa e semi-fechada às derrais 1

......................

b) PLANOECONOMICO-FINANCEIRO(apontado por 26 empresas)

QTDE.

- falta de recursos financeiros para;aluguele para financia-

mento ao usuário; derrora da aprovaçâo do Leas.inq e a burocra

cia para aprovação das compras governamentais 8

- falta de capital de giro, dificuldade de obtenção de crédito·

e alto custo do dinheiro 8

- falta de recursos para P&De para o desenvolvinento da empre-

sa propriamente dita 6

4- falta de areio financeiro dt GJverno ao Setor

-, )

i
i
I
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c) PLANO POLíTICO (apontado por 11 empresas)
TDE.

- falta de plano diretor da Informática 3

- altos impostos
3

3

- burocracia governamental

- indefiniçãodo Governo na política de telecomunicaçõe~ 2

d) PLANO INDUSTRIAL (apontado por 11 empresas)
TDE.

- oomponentesnacionais (qualidade,prazos e custos altos)
i

6

- atra~ nas importaçõesde componentese equíparrentos
- qual.Idadedos conponentes importadosquando comprados no

~c~do nacional

4

1

A partir desta pesquisa, constata-se claramente uma
reversao nas fontes de preocupação das empresas brasileiras.V~
.rifica-se a ausência de dúvidas quanto a continuidade da pol~
tica governamental para o setor e uma considerável perda de pe
so das preocupações relacionadas à disputas com as empresas es
trangeiras. As disputas se deslocariam para o seio da faixa re
servada, passando, as empresas brasileiras a preocuparem-se
mais com a consolidação dos respectivos empreendimentos.

Cessando, temporariamente, as disputas polariz~
das (nacional versus nao nac í.onaL) tinha início, em 1981, um
novo período, o de constatação das realizações e problemas da

i--~-
'~
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indGstria brasileira de equipamentos de processamento de dados.

Com exceçao da Cobra, que começara a operar
efetivamente em 1976/7, bem como da Sisco que desenvolvera seus

produtos por "emuZação", as demais empresas montadoras (Edisa,
, "

Labo e Sid} completavam três anos de aquisição da tecnologiano
exterior.

Nesse novo contexto, no início de 1981, o Secr~

tário Executivo da SEI, Joubert Oliveira Brízida, principiava
I

as co~ranças, '.indicando: "Este será o ano do arrochonaciona-

l i.et:a , ;.0 compromisso das' empresas nac i.on a.i:e para -conosco e na

oi-ona l i-ea» e absorver tecnoZpgia. Por nosso l.ado , Vamos fisc~
'I

Zi:zá-Z'as de maneira muito acen tiua da , Haverá a reapresentação
,

de' projetos a cada ano. Não vamos de-ixa» passar cinco anos p~
I

ra ter latos' consumados:u, explicando que nem todos: os' ,emp:r'sá

rios estavam cumprindo seus' compromissos, havendo alguns que,

"têm ol.hado para ô ee to» com oZhosmuito financi'stas' e até ime

diatistas de re boxmo a curto px-a zo dos' investimentos' feitos"
(45) •

A SEI, apesar de proclamar que 1981 seria o "ano

do arrÓcho nacionaZista", reconhecia as dificuldades para ana

cionalização de alguns equipament?s perif~ricos, devido ã di~

versidade (um problema do modelo) e principalmente aos altos

investimentos necessários em mecânica fina (maquinaria e es tram

pariaL, nem sempre viáveis soB o aspecto econBmico, dada a em

pequena dimensão do mercado • Nesse aspecto, o Secretário Execu

tivo da SEI considerava ser possf.vel se nacionalizar a parte
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eletrônica, "com excessao dos componentes~ enquanto que ~m re-

lação à mecânica de pl'ecisão tel'emos que sel' algo benévolos du

rante algum tempo" (45).

A cota destinada em 1981 às importações do se-

tor reforçariam o intento de se apressar a nacionalização dos

equipamentos. As dificuldades com o balanço de pagamentos fa-

riam com que não fosse aprovada, pela Secretaria do Planejamen

to, a cota de US$ 275 milhões solicitada pela SEI. A SEPLAN a-

provaria uma cota de US$ 200 milhões (46) (superior em US$ 20

milhões a do ano anterior), e no ano seguinte faria novo cor- , ,
, .'
'o",

te, estipulando-a em US$ 170 milhões (47).

Além desses cortes, outro estímulo a um proces-

so substitutivo de importações seria obtido através da elevação

dos impostos de importação: produtos acabados de 40% para 45%;

partes e peças' de 15% para 30% (48).

Simultaneamente à intensificação da disposição
.

governamental de cobrar os compromissos assumidos pelas empre

sas nacionais, despontariam as dificuldades por q.ue.passavam -

estas empresas. Nesse aspecto, o histórico da. Cobra
é ilust.rativo, apesar do componente poli tico embutido em suas

crises, dos problemas/realizações do setor.

A Cobra, após passar por um período de total des

crédito em 1976, reabilitara-se em 1977 após uma série de

medidas, destacando-se as seguintes: reestruturação técnico-ad
m.í.ní.s t.rat.Lva r definição de uma linha de produtos. rentável a

curtoprazoi definição pela exclusividade da empresa para o

p

"l
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atendimento de segmentó de pequeno porte; saneament~ financei

ro com a elevação d~ seu capital e, principalmente, o ingres-

so em seu·corpo de associados de um consórcio de bancos comer

ciais, que garantiria o novo aporte de capital, a realizaçãode·

.parte significativa da: produção e o apoio político, que se es-

tendia da empresa ao próprio modelo governamental.

A reserva de mercado derivada das restriçÕeS as

importações, bem como a demanda cativa de seus sócios majoritá

rios (órgãos. governamentais com 58% e consórcio de bancos com·-,

39%),. possibilitavam, pelo repasse dos produtos importados, a

geração de recursos. A Capre, ao selecionar as empresas brasi

leiras para atuarem no segmento de minicomputadores, • Iau t.oz Lz a

ra inicialmente a importação completa dos equipamentos; esta

'medida, muito criticada (.49), era, segundo o ex-Secretário Exe

cutivo da Capre, Ricardo Saur, a solução encontrada para pro

piciar a capitalização inicial dessas empresas (50), para que

estas montassem a estrutura necessária ao empreendimento, des

de uma rede de comercialização e assistência t~cnica até a for

mação de pessoal c~paz de assimilar a tecnologia adquirida,com

vist~s a uma gradual nacionalização desses equipameritos e ao
i

desenvolvimento de novos produtos sem ter que se recorrer a no

vas aquisições de tecnologia no exterior.

A Cobra, logo após a sua fundação, era critica

da "por ser estatizante", crítica que seria contornada com

aentradá em seu quadro de associados do consórcio de bancos.

As críticas não cessariam, sendo deslocadas para outro ponto:

"porser monopoZista".

p
'.\
'.!
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As pressoes externas e internas à po'lítica g~

vernamental, desembocaram na decisão, da Capre, de dividir o

mercado de pequenos equipamentos com mais quatro empresas na

cionais: inicialmente com a Edisa., Labo e Sid, e, posteriormen

te, com a SiSCb.

Nesse momento, surgiriam os primeiros obstácu

los à Cobra. As novas empresas licenciadas para dividir o se5I

mentO de pequenos equipamentos, adentravam no mesmo com comp~

titividade maior, em função do'fato de seus contratos para a
i

obtençao de tecnologia serem mais recentes. Além disso, a en

trada de novas empresas revertia boa parte das vendas até en

tão c~tivasi por exemplo, o Bradesco, um dos maiores clientes
I

da Cobra, dimirtuia sua participação na empresa, passando a
I

apoiar 'a SID, na quaL investira (51), movimento seguido poste
I

riormentb por outras instituiç5es financeiras.

",

A6obra, apesar desse revés, prosseguia em seu

programa de assimilação tecnológica: por exemplo, absorvera a

tecnologia do' equipamento Sycor (Cobra 400), reprojetando-o

com ~m desempenho superior ao projeto original e com um índice

de nac~~nalização em torno de 80%. Como resultado maior desse

esforço, a empre~a lançavai em outubro de 1.980, no XIII Con

gresso Nacional de Processamento de Dados, o minicomputador

Cobra-530, o primeiro equipamento a ser totalmente projetado

(hardware e software) e industrializado no País, e com um índi

ce de :uaciOrialização que atingiria 95,8%. Este equipameüto era

.' o coroamento dos esforços, iniciados pelo GTE em 1.972/ para

construção do G-IO~ projeto que passou à Digibrás/Cobra- em

a
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1.975, com a desativação daquele Grupo, e que seria remodelado

~rojeto G-ll) at~ a obtenção do Cobra-530 (52).

Apesar do sucesso na concepçao desse equipamen

to, cuja encomenda antecipada alcançava a produçã6 total de

1.981 (mais de 120 unidades num valor de Cr$ 4 bilhõesl, e de

estar na eminência de não mais dispender com pagamentos de tec

nologia' (o contrato com a Ferranti expirava em maio de 1.981),

a empresa atravessaria Uma nova fase problemática, decorrente,

em boa parte,·de descapitalização e alicerçada pela disposição
• igovernamental de privatizá ...la, o que privaria a empresa dos re

cursos 'necessários à sua operaçao.

I

'Segundo o presidente da Cobra, Vicente paolli

lo, ositécnicos do BNDE, ao analisarem a situação da empresa
I

em 1.976, indicaram como capital necessário para a - viabiJ iza

ção dp empreendimento um montante de Cr$ 500 milhões, sendo que

foram integralizados apenas Cr$ 111 milhões (53). O descompas-

so entre o capital integralizado eo realmente necessário para

fazer frente ao crescimento do empreendimento, remetia a empr~

sa a incorrer em aLtas despesas financeiras, que comprometiam a

lucratividade e consequentemente o montante· a ser aplicado em

pesquisa e desenvolvimento; no exercício de 1.980, a empresa

obteve um lucro de Cr$ 600 milhões, com vendas de Cr$ 6 bi

lhões, mas incorreu em despesas financeiras de Cr$ 900 milhões,

quase 1/5 de seu faturamento (54).

I
í

J
•••••
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EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DA EMPRESA (55),

Tipo Equipam. A N O
" 1977 1978 1979 1980

- MinicomputadoEes 103 545 368 302

- Microcomputadores 11 1394 2126

- Mini/médio 2 4 14 23

- Terminais 285 310 1895

- Sist.bancários 2 28

- Número empregados 629 1138 1850 2001

I
iEm dezembro de 1980 era aprovada a elevação do

capital da emprésa de Cr$ 500 milhões para Cr$ 2.500 milhões,

diferença que correspondia, segundo o presidente da Cobra, ao

diferencial corrigido entre o capital necessário apontado pelo

BNDE e o efetivamente integralizado. Apesar da aprovação, os

acionistas não integralizavam as suas partes, fato que o Secre

tário de Informática Gennari Netto atribuia à falta de condi

çoes por parte da Digibras (4%) e do Serpro (13%) para a subs

crição de suas partes no aumento do capital.

A privatização da Cobra foi aventada pela

meira vez, publicamente, pelo Secretário de Informática duran

te o Congresso em que era lançado o Cobra-530, em outubro de

1.980.

A tentativa governamental de transferir o con

trole acionário da Cobra à Eletrônica Digital do Brasil (EDB/

t'.,
}
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I
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consórcio de bancos) nao foi bem sucedida, pois esta mostrava-
i

-se cautelosa com esta possibilidade; a saída do .Governo do

negócio, poderia acarretar numa queda de prioridade do setor,

com a possível alteração da política, principalmente no concer

nente à reserva de mercado (54).

A EDB, por sua vez, convidava três grupos indu~

triais (Docas de Santos, Sharp e Compart) a as~umirem o contro

le acionário da empresa. Estes enviavam, em 16.05.'81, à Secre

taria Geral do Ministirio da Fazenda, proposta (sem valor fi

xado) condicionando a aquisição às seguintes medidas por parte,
do Governo: saneamento financeiro da .empresa i. destinação de re

f
cursos a fundo perdido para pesquisa e desenvolvimento e o com

promisso de manutenção da reserva de mer-cado (56).
r,-
i

A tentativa governamental de privatizar a Cobra '.1

nao era apoiada por todos os setores da comunidade, e, alim

disso, .a dificuld.ade para a efetivação dessa trans ferência aba

lava com o tempo a situação financeira da empresa, gerando pro

blemas t.ambêm aos inúmeros ·fornecedores a ela vinculados. Vi

sando definir esta situação a Abicomp cobrava um posicioname~

to rápido do Governo (57).

Quanto à privatização, uma s~rie de entidades

(APPD, Sucesu, SBC, Assespro, Clube de Engenharia, Sind. dos

Engenheiros) Sind. dos Metalurgicos, Assoc. Empreg.da Cobra,

Assoc. Empreg.do Serpro e Assoe. dos Servidores do BNDE) subs

creviam uma carta-aberta (58) endereçada. aos acionistas da Co

bra, requisitando "medidas urgentes no sentido de aumentar o
::

t
I
I

i
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oap i tal. da empresa e garantir a par ti icipaçiio majori:tária' esta

taZ". Na Assemb1ãia Legislativa do Rio de ~aneiro, cidade sede

da empresa, todos os partidos suplantavam as distenções natu

rais entre facções e uniam-se em 23.0.4.81 para condenar a pr.:!:.

vatização da empresa (59).

Simultaneamente ao. aparecimento dos três gr~

pos industriais interessados em assumir o controle acionãrio

da Cobra, a empresa tinha seus problemas imediatos resolvidos

com a liberação de um emp.rê s.t.Lmoexterno de US$ 20.milhões (na

ãpoca Cr$ 1,8 bilhão), com o aval da Caixa Econômica Federal e

do BNDE (acionistas: da empresa) .•

As negociaçõ"es pela privatização da empresacon

tinuavam, sem se concretizarem. Finalmente, em 23.0.7.81, oGo

verno liberava.os recursos para o aumento do capital-da eropr~

sa, adiando a sua privatização.

Com este aporte de capital a Cobra não teria seus

problemas definitivamente solucionados, pois em maio do ano s~

guinte, o seu novo diretor-superintendente Antônio Carlos Lo-_

yola Reis solicitava novo aumento de capital, de Cr$ 12,3 bi

lhões, explicando: "Se a Cobra não tivesse enfrentado uma ele

vada despesa financeipa no ano passado~ seu balanço mostparia

um lucro de Cr$ 270 milhões" (60.).Em agosto de 1.982, o capi

tal da empresa, que após a correção monetãria era de Cr$ 5,1

bilhões, seria elevado para Cr$ 8,1 bilhões (61).

A crise financeira enfrentada pela Cobra era um

termômetro dos problemas enfrentados pelas demais empresas bra

.)

.-' .
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§1..1.eiiL9?º9 :?~·t9::ç, :pr.í:nç:::ip~:llUente pela falta de recursos pr_ó
i

J?E.io.s Pél.f'~ ~·teJ).9§!J:'uma @.scÇtla crescente de negócios o Conforme

,g9Jlstªtº~ p p§!;:r-i,ç>sliçÇ>;l)ª99.S ~ Jdéias, "a si t uac áo mais cri- ti r! 17.

.t3pa a da Çoboa, q ue , no e.xeY>ctcio social findo em 31 de março

dee te gno! :f;in'liq. um pç.·t.'Y1imôni9 Z{quido de 740~1 milhões de Cl"U

e(3i'P.9p~ 4?rJ.t'!'9 rfte um PÇl,S{;-·f,>po tiota'l: de 6~ 7 bilhões de cruzeiros.

Ngf3 9 pqp1.§>PQlmÇl4ªf] de17JÇli!?,t emb.o r a me l h o r em termos gerais" ta'!!.

pªm 4?~~ªyª muit9 Çl d?$?Jar. A SID" em 31 de dezembro de 1980"

próprio;

!
;

!lATA ºº
~AJ;ANC;º

RECEI'rAS OPERo
LIQUIDAS

RESULTADO
OPERACIONAL

PATRD1L>NIO
LíQUIDO

l\ ~Ii?);g:.ª QJ/fU

~o. ~~.Q.<e (Hl~l

~o. ª!12 Ql/{U

~ •. ~,ª,.t.%ª l~/$.Q

s, @;:!:.ª,~ !~i~;Q

74$, O'

~l.2.,2

(1.056,4)

(146,9)

(89,3)

(45,7)

740,1

227,3

426,7

229,8

y. .(24,7) 44,2

N\lm painel. real:L2;ado em Florianópolis, versando

%<eh:1l-E2 "IiQl2"~:'.e.:.7:?;i:1?:~r;.Q:i:q d.cJ: Ir;v:]:i1$.·7;J;>i'a Na c iona I: de Informá tica a Mé

q}'Q l!y!q~~p11,,-, Q; ~tlf-(~;t-Q:ç-=-$.;lJ;J?-;(iiltint.~n.denteda Cobra Vicente Pao L'l.L

llQ", 1~:~,J;>~~y.~ Q,~,.; WX.tJ:l;<~:.t.l?-ai$ p.r.QbleJUas da indústria nacional (63) •

imediato

:y.
'i

'\
')

: )

\
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da situação do setor, indicando a falta de unidade na Abicomp:

'''Na hora em que temos uma associação de classe com empresas

Bom .grau de honee tidade de propósitos bas tante discut'Íve l., fi

o a .um pouco dif.:cci:l para essa a s eoc iaç ao defender os interes

SBS de uma classe. O que temos dentro da Abicomp são varios

eub eon j un toe que variam em função' do momento industrial da em

pr ee a ,e .âa honestidade de propósitos das pessoas que estão por

trás fi, .fato ao qual creditava o afastamento da Cobra da direto

ria da Associação.

Alertava para os. problemas que poderiam advir

de um .mal dimensionamento do mercado, com a entrada crescente

de novos fabricantes, que pod~rla enfraquecer o 'modelo no todo,
i \

prognosticando: "0 mercado não conseguira assimildr todas es-

sas- empr e sae eolir e t udo porq'ue atuam no mercado em momentos di
I

.fel"en tesi de suas vi'das'.. Coneor r em em de e tB.ua l.dade de. condições •

.Não h4 gar'an i ia de q'ue empresas' no üas entrem na sequn da fas e .•

uma 'Vez que o controle e fts'calização em cima doe projetos

mui'totênue. Alguma coi ea preeiea s:er feita a ní.:ve l. de mode lo".

Sob este aspecto, constatava-se uma deapr.opor+

ção entre o número de empresas com projetos de fabricação apr~

vados e o potencial do mercado brasileiro a curto/médio pra20

para absorver a todas. Esta desproporção mostrava-se mais

tica na produção de equipamentos periféricos e microcomputado-

. .,crl

res.

No caso dos periféricos, já no primeiro semes

tre de 1980 haviam três ou mais empresas produzindo um mesmo
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modelo de equipamento: unidades de disco, de fitàs, impresso-

Ias, terminais de vídeo, .modems • Além da inexis ti~ncia de esca

la para viabilizar a todas as empresas, estas, em sua rnalor

parte, enfretavamproblemas de capitalização.

o então presidente da Ablccmp r....:_~•.~__.:
~""","",-V\.ol. ••.40.J,.."'-,-

T:" __ ": __
..l: ..•....•..J.~J..~(....\.

sugeria que a alternativa seria o Governo socorrer as emFresas

·erodificuldades com a abertura de linhas especiais de financia

Eento, justificando sua proposta no fato de o Governo haver es

tirnuladoas empresas na execuçao dos projecos," acenando-Ihes com
i

a possibilidade de apoio irrestri.to, bem como pelo .fato dos pro
,
!'jei;osfazerem parte de uma atividade 'na qual/o Pais tencionava
i

alcançar certa autonomia, "além disso, há pr.e c e de n t e e de apoio
i

ad.nda mais ostensivo a p:t'oJetos menos i.mpor tan t ee do ponto de
,
i

.vista do interess-e do Pai.e; Quantos biZhões.ide e ru z ei i-o e não ia

I'amgas tos p e lo governo SOD o pre texto de aiju da» empr ee as de

todo tipo em má situação" (64). •.

o Secretário da Informática nã"o concordava com

o apoio financeiro irrestri.to a todas as empresas, afirmando :

"Se os projetos foram mal: formulados, é pr obl ema exc l-ue-i uo de

cada empresa", embora admí.t.Ls se.rque "cada caso é um eae o"; ci

.tava também a irrealidade de alguns empreedimentos I que , com

capital de Cr$ 5 milhões, pretendiam ins1:alar projetos com fa

turamento em torno de Cr$ 500 milhões anuais.

Descartava também a hipót:ese dessas pequenas em

'presas serem absorvidas pelas empresas estrangeiras, citando o

Ato Normati vo n9 4, recém .edí.t.ado, que reservava os
"

equipame:2.

"Ir
:~
ij ..

~\ •'- ;t·.«

" ;, I
I

.) I,.
I. I

!
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tos perif~ricos, quando destinados a mini e microcomputadores,
à inciativa nacional.

Admitia por~m que "podem ocorrer fus5es e incor

porações entre as atuais firmas nacionais. Ou até mesmo absor-

ções de empresas de, periféricos por fabricantes de. mini comput~

dores" r ... 1 '"mas não há como t vaça» uma po ii t-i ea que en tr e em

detalhes tão particulares. Quando ocorrer" .c ada caso é um ca-

eo ", repetindo. (64)

'Vale destacar que com esta admissão, a SEI co

, meçava i, a questionar a diretriz de s:e procurar ocupar o segme!!

to reservado de forma departamentalizada (empresas montadoras

projetando a CPU e montando os equipamentos a partir da aqu.!
i

sição dos perif~ricos e software de empresas dedicadas); admi,
I

tindo, ~ortanto, a hipótese das empresas terminais' virem a 'Ter
t.tcalizar a sua produção.

Aqu~la diretriz começava tambem a dar mostras
de esqo+arnerrco, devido principalmenteâ disseminação dos micro

processadores de 8 hits, que provocara um congestionamento na
'produç4'o de microcomputadores.

De um lado, os fabricantes de terminais, ao in
corporaremesses microprocessadores'em seus produtos, tornando-

+os "i'nteligentes:", 'migravam para a área das montadoras, pois,

com o acoplamento de outros equipamentos periféricos ( discos
',/magn~ticos,.impressoras ...) colocavam no mercado os super- mi-

cros"" produto com desempenho e capacidade de memória princi

I

I
I
J
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Jpal bem superior ao que se convencionou,\ denomínar de minicompu-

tadores, ou seja, equipamentos com memória principal de no ma

ximo 128 Kbytes. Por outro lado, as montadoras (principalmente

a Cobral, visando ocupar sua capacidade ociosa, bem como dimi

nuir os preços dos sistemas com~rcializado~ atravãs de uma me

lhor diluição dos custos fixos, avançavam no sentido de produ

'zirem terminais de vídeo, unidades de disco flexível, termi-

nais bancários e finalmente os microcomputadores (super-micros).

.i; Dessa forma, como fruto da confluência de duas
i

corrent.es, além da entrada de novas' empresas, no segundo semes

tre de '1981 já se constatava a presença de cerca de quinze em

presas oferecendomicroccmputadores (651, com reflexos negat;!;.
I

vos para a indllstria e para o modelo de capacitação tecnológi-
i

ca • Es.s'a sobreposi.ção de esforços remetia ao binômio a Ltos pre
I

ços eJou: rentabilidade insatisfatória, comprometendo-conseç ien

temente o volume a ser destí.nado a pesquâ sa e ao desenvolvimen
,

to, principalmente no concernente ao acompanhamento das tendê~

cias do mercado internacional, por exemplo, em 1980/1 eram lan
çados os minicomputadores de 32 b.í.t.s.

Evidentemente, a.entrada crescente de empresas

no setor nao contava com a apr~vação das empresas já instala _

das, manifestando estas, com maior frequência, descontentamen-

to com os licenciamentos da SEI. O Secretário de Informática

Gennari Netto não se sensibilizava com os reclamos, argumenta!!

do: "Aámito que se limitar o número de empresas para a p ro du

.' çao de minicOmputadores num determinado per-i odo é importantepa

ra se ter empresas sólidas no setor. Mas de outro lado" o. e.xces

'I

"!
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80 de cerceamento à entrada de nOVas empresas se~ia uma inju~

tiça que poderia prejudicar o desenvolvimento da,ind~stria na

fJional de computadores"" aditando que o empreSrlr;Fl0(") nacior':11
nao deveria temer a pu1~erização de empresas no setor, pois

"no futuro haverá fusões" incorpo:t'ações e até desistências das

empr ee ae em participar do mer ea do de Informática" a ex emplo do

que ocorreu em todo mundo" dentro do processo de desenvolvimen

to da ind~Btria de oomputia âor-e e it (66)..

Odiretor~superintendente da Cobra relacionava

também como um dos problemas para a consolidação do modelo, a

falta de mecanismos financeiros específicos,' bonsiderando: "0

ee bor de informática não jOi:"em nenhum momen tio , beneficiado

com recursos" sobretudo para des'envolvimento'. O i:ns'trumento no!:
•.1

mativo apenas não resolve o problema. Não há ,garantia que essa

proteção de mercado permanecerá indefinidamente e será objeto

de tratamento igual para todas' as :e:plpresas' do ee i or , A a t ual i.

zação 40 chamado mode lo em !.unção da experiê'ncia das' empresas

s:erá um passo ,i:mportante papa a s'ua manutenção. Sobretudo se

acompanhada de mecanismos adequado~ de fina~ciamento. Temos um

oonfun to de normas que l"e.gemuma polÍ-t,ica mas' não temos en.uo L

7Ji:mento do setor econôinico na iJi:ab.ili:zaçãó dessa po t-: tri ca /I •

."'

Ainda no rmesmo painel realizado em Florianópo-'

1i:s', o vice -e-presídente da Edi.sa Ricardo S.aur afirmava que ne-

numa empresa fabricante de CPU (indústria terminal L tivera lu

cro no rrimeiro semestre de 1981 f fato que ele (r:credi tava nao
~.~"

sôa ausência de mecanismos de fi'nanciamento" mas também a

retração econômica por que passava o Pais ~ ,
..~

-1 -.

BIBLIOTECA KAltl A. BOE\)'ttKEtl .
~~.:~l~

'1

. I

, )

,/



.l .
\-.

201

Esta falta de lucratividade se confirmaria no

,§!~n<:::~F!9mentodo exercício de 1981, pois, segundo o presidente

E:'ta .~Pi-Ç9.rnpAntônio Didier Vianna, apesar do hnTr\ nivl"l'. ~p. enron

m§E9\ª.~, .as cinco empresas term í.na í,s haviam incorrido em pre-

Cabe destacar que em 1981 o conjunto de empr~
§~ª§P'!"§1§j.;Leirasobtiveram um crescimento real de faturamento ,

§@Pª9 g~§~rvado um crescimento nominal superior a l50%. (68).

PANORANA DAS EM.PRESAS BRASILEIRAS

j .
i

~NDAS N9 PESSOAL P & D
~N9

er$ bilhões EMPRESAS EMPREG.· crs bilhões' '0 . Vendas'õ

1~?~ 4,7 23 4.028 0,7 13,9
l."!~?O 16,2 47 7.163 1,6 9,8

1981 41,0 52 8.823 3,2 7,9
1982 124,0 83 12.584 12,4 10,0

A ausência de lucratividade de algumas empr~

§ªê ~~ªêt1eiras pode ser creditada, em parte, ao acirramento

@ª ~@~ceº~:çência em alguns segmentos do mer cado , bem como à ins

:tª!ª<?~º<ft,egrande número de novas empresas em 1.980. As cinco

B~l~~i~ªê empresas terminais licenciadas, que detinham 84,9%

ªº t<?tªJ.faturado pelas empresas brasileiras em 1.979, veriam

ª ªgª pª~ticipação cair para 64,4% em 1.980 e 52,7% em 1.981.

Nª :tl:ª't<;l das dez maiores ernpzesas do setor, que incluem as cin

<i?9 p~:i,meiras,também se verificaria essa. queda, se bem que mui

tQ ~~nQ$ acentuada: 91,S%, 81,8% e 77,5% respectivamente.

· .•• ··":t·"'l
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Segundo um estudo amostraI das empresas ,do se

t9~ (incl-usive periféricos), realizado por uma Comissão convo

çªªª pela SEI e composta por membros da área econômica doGo

-vªrno e ilil indústria brasileira do setor de Informática, cons

~ªtªva-se que os prejuízos ou a má lucratividade das empresas

.~ªm em boa parte decorrerites da inadequação do capital para

Jªg~r frente às operações dessas empresas, fato que as obrig~

-vªm 'Çt incorrer em despesas financeiras que comprometiam os em

Verificava-se que a margem bruta (receita menos

eMV> das empresas brasileiras situava-se na faixa de suas con

glneres estrangeiras, entre 45% e 60%,0 que reforçava ~

de que os problemas de lucratividade eram provenientes da

4~~uação de capital para suprir um volume crescente de

eiQg. N~sse aspecto, é necessário que se aponte que;até o

tese
I

.í.na

negª-

fi

nal de 1..983,somente duas empresas do setor (IBM e Scopus) ha
viam submetido a apreciação da Comissão de Valores Mobiliários

CCVMl pedidos de abertura do capital, estudando uma

colocação de suas açoes nas Bolsas de Valores "(69).
po s s Lve I

Os dados abaixo (70) elucidam aquela tese.Obser

vaI' especialmente a correlação existente entre os ítens- desp~

sa financeira e resultado operacional.

~
:) r
;

)
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j
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RENTABILIDADE
Empresas de sistemas

COBRA EDISA LABO POLYMAX
Valor % Valor % Valor % Valor %

:Receita Líquida 3.643 100 1.656 100 1.773 100 750 100
01V 1.947 53 711 43 861 49 286 38
Lucro Bruto 1.996 47 945 57 912 51 464 62
Despesas Financeiras 3.262 90 682 41 550 31 202 27
Desp.Correrciais 635 17 202 12 425 24 172 23
Desp.Administrativas 380 10 325 20 192 11 64 9
:Resultado Operacional (3051) (.84) (308) (23) (376) (21) 9 1
Período 3/81-10/81 01/81 6/80 1/81 ...•.

10/81 5/81 10/81
Valores em Cr$ MilhÕes

Empresas de periféricos
Elebra InfoTIrl. Conpart Pigilab
Valor % Valor % Valor %

Receita Líquida 1.016 100 258 100 302 100
01V 591 58 196 76 135 45
Lucro Bruto 425 42 62 24 167 55
DesE'.Financeiras 241 24 48 19 . (2) (f>
Desp.Comerciais 83 8 51 2 12 4
Desp.Administrativas 65 6 51 20 26 9
Resul~no Opo~acional 36 3 (40) (16) 131 43
Período 3/81-09/81 2/81-9/81 1/81-:6/81

Valores em Cr$ MilhÕes

Essa inadequação decapitaI, além de afetar a
lucratividade, afetava também o percentual destinado à pesqui
sa e ao desenvolvimento, comprometendo não só a viabilidade fu
tura dos respectivos empreendimentos, mas também a política go
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we.rnament.aL'para o setor, dependente de uma rápida absorção tec

.nológica para poder acompanhar o ritmo de inovações observado

no mercado internacional.

Além dessa carência de investimentos eJou exces

so de empresas para atender a um mercado restrito (muito aquem

,dos operados pelas empresas transnacionaisl, um dos maiores

-obs+âcu Ios ao crescimentoJconsolidação da indústria brasileira

'<1eequipamentos de processamento de dados tem sido os elevados,

'preços desses' equipamentos, fator que tem inibido não só a
. i

'expan~ão do mercado interno a uma velocidade maior, mas também

tem restringido uma política de exportações.

Bus.carido sintetizar o problema, a ComissãoEs

-pecí.a L n9 09, convocada pela SEI. para diagnosticar a situação
I
I

'eas' pez-spect.í.vas da indústria de Equipameritos de Processarr "'n-

to EletrÔnico de Dados, creditava a dis:torção na formação dos

preços das empres~s brasileiras, principalmente, a dinâmica da

indústria no PaLs, conforme s.egue: 011

"OmodeZo de e~cola adotada pela Capre mi~turou

origens .. t.ecno lógi:cas' e jornece2Qres' de t.e cno lo gi'as com filos~

fias de atuação diferentes .. Ass'im"ti'vemos a nni'ão de procedi'

men toe ve r tii oa l iz adoe Ú':1:-ljits,u"""Edisal com integradO'1?'e~,r de sis

temas' (Lo qubcuc-Bid ; Ni:x:dorf-Labo) e com desenvolvimento nac io

na I (Coõra).

A par disto, as origens e procedimentos' também

,eram diferentes., pois parte dos cedentes eram eui-op-e ue (Si'd-L a

..

.'
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bo ), parte americanos Lcobra-Bi eco ) e um japonês iCEdisa)..

o mesmo conceito foi aplicado para perijérvcul3"

gerando ainda maior dispêndio por parte das empresas de UCP's

e de periféricos" no sentido de que houve a necessidade de adap

tação de uns e outros com esforços de am5a[; _,... __ "V)..J-"",,~
•..••.•eJ 1:' •....••"'" v •....."-"•

ro que" como houve escolha livre le cada empresa e que estes

.em sua ma iox-ia , estavam em formação" o inconven'iente da dis-

seminação de esforços e do superdimensionamento teria sido ·di

fiei l de ser evitado C "... } .

"Durante a primei:ra fa·se" como me x-e ado caren i:e

pela reserva e pelo tipo de operação apenas comercial [fase de

maquinas completas) as vendas superaram rapidamente as expecta
.. -

tivas e se cri~u uma fict{cia idéia do volume do mercado e do

n{vel de investimentos necessarios.

Com a nacionalização" houve" p é l.ae cr'Íticas apo!!

tadas ao modelo original" a necessidade de adaptação a perifé

ricos em maior ou menor grau e a necessidade de desenvolvimen-

to. Era o próprio cerne do modelo. Os investimentos a{ realiza

dos superaram em muito as estimativas feitas de forma o"timista

pelos resultados da l~ fase. Este desbalanceamento gerou cus

tos elevados que" levados a mercado causaram uma queda nas ex
I • _

pectativas de vendas. O mercado" pressionado pel~ s~tuaçao eco

nômi.ca, quer preços mais ao eeei oe-i e, mais condizentes com a rea
:

lidade atual e exige melhores serviços que reduzam seus custos ..
<

internos.
l.

.\.
; .
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Est~ criado o impasse.

Para ter a indústria preços mais competitivost!!..

ria eZa de ter m~quinas ou siste~as com a relaç50 preço~perfor

~ancemais otimizada. Com isto poderia aspirar maior volume e,

quem sabe, peZa re~tivaç5o do ci~lo conseguir ser competitiva

a niveit internacionais, mormentg no Cone Sul .
. ' !

Mas esta ei tuaçáo remete à indústria à maior

necessidade de desenvolvimento, à atualização tecnol6gica mais
i ,

r~pida, o que:ém suma" se :f'esumeem maiOr investimento".

'Esta Sub-Comissão sintetizava. a dinâmica e o

impasse a que estava submetida a indústria b~asilei.ra, no se-
Iguinte quadro :"

FASE 1
I

VENDAS
ACIMA DO
ESPERADO

FASE 2 E 3

I
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Além dessa dinâmica, a Sub-Comissão de Hércado,
·creditava os preços altos dos equipamentos nacionais as segui!!
tes causas.: "carga t~ibutaria sobre componentes e conjuntos i~

portados elevada~ comparati~amente com produtos acabados; car

.gatributaria elevada na economia brae ile-i ra; escala de produ

g50 muito baixa; custos de distribuiç50 muito altos; rapidez -

requeridrr.pelo mercado no acompanhamento de cada inovaç5o tec-

noZôgica~ e a rapida obsoleeaéno ia dos produtos do setor".

:Esta situaçãO adversa subsiste até hoje, se bem
que em escala menor, fato que pode ser constatado através dos

--"- --,
·dados apresentados pelo Secretário Executivo da SEI,EdiSo~ Dytz,

"
.J\

no 19 Seminário sobre Promoção, Incentivos e Mercados para ·a

Exportação do Setor de Informática, realizado em são Paulo, em--
junho de 1983. Ressalte-se que apenas alguns produtos (micros
'profissionais)' tendem a se aproximar dos preços praticados no
Eercado internacional. (72)•

. OS MINI NACIONAIS

.B ~ .;f?REÇONACIONAL EM US$!
A- PREÇO INTERNACIO- ..

NAL EM US$ EMPRESA-1 % EMPRESA-2 %

CPU + 256 Kbytes 29.770 68.608 + 130 71.406 + 140

Disco 80 MB 22.000 55.624 + 153 53.079 + 141

Fita 45 IPS 9.000 30.675 +241 35.169 + 291

Irrpressora300LPM 9.580 21.621 + 126 27.820 + 190

Tenninal. do Vídeo 2.150 3.874 ,+ .80 .4.812. + 124



208

A. =- -j'.gp.t.~:: ,A.:u~:r.p.aph ."" .de:um sistema importante na mercado ame

~içª.n9 .' :P.reço ao usuário final, sem t:axas.

,@?iJ)§9§!.i:aJ e .sem IPI ,em ORTN de abril convertida

_-Qê.MICROS PROFISSIONAIS

- j?R~(i§~D_l1.S~.M.PRESAS NACIONAIS EM US$

2 3 4

PRF.X;O INTERNACIO
NAL EM US$ -

e~g ::I:- ~4 K ]= ~Lf)'l ~ 4.788 6.757]-6,:.916
fi\tQJ?J?~@ê 5.653 5.940
WinGhêê1::ê!: ~Ml:3 ",. 9.000 6.464
lQ M~ ee 10.783
;!;mJ?;f§êêG~ª lOQ ~?$ ~.S5S 3.605 2,,910 2.024

;!;mf-rt"êêêG~ª l~O e?@ J,~$)4 3.952 4 e, 0.77 2.224

4.695

6.995

3.195

F!'@~ºjntª~nªç:1QnÇlJ - Aüerbach, escolhido modelO equi

vªl~mt~ ªQê roiQ~Qs nacionais; preço sem impostos.

~ªtª :r~l.ªção de preços torna evidente que o sus

t.eJ'\tªQu~Qªª. .t.ngQ~rt_t'.t.ª brasileira se encontrava e ainda se en

001;l;tJfª~ª !'~_~~:J?Vª. d~· ro~);."c:ado,pois, inexistindo çond í.çôes de

QQ~ÇQ~~~~ p~ m~~Q~dQ internacional, a sobrevivência dessas em
;\

.-
I j
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presas fic~ diretamente vinculada ã manutenç~o da reserva no,

mercado brasileiro, e sua eventual des at í.vaçâo significaria a

supress~o de todo ou quase todo esforço iniciado com a Marinha!
GTE no início da década de 70.

Devido a isso, toda vez que se aventa com a

possibilidade de desativaç~o dessa reserva, ocorre uma verda
deira tormenta no setor.

Na abertura do IX Seminãrio de Coorden~ç~o de

Processamento de Dados, r-ea Lí.aado em junho de 1.981, o Secretã

rio de Informãtica Gennari Netto dava inIcio!a "uma polêmica,

ao afirmar: "a res-erva de mercadose conS"titui numa medi.da anti

pátic~., que tende a preva Teoe» por a lqum te~~po e não eternamen

t:e , j á que ela pena liza o ooneumido» e criá problemas a niue l:

internacional" (.731.

Este posicionam~nto, adicionado ã indefinição

por que passava a Cobra na tentativa governamental de privat~

"zã-la, gerava novamente um clima de desconfiança/entre os em

presãrios do setor,' sobre' a continuidade da política. Vários fo

ram os pronunciamentos em favor da resenTa, como por exemplo,

o do diretor da Sid, Antônio Carlos Cardoso: "A reserva de mel'

cado ~ o ~nico incentivo que a·ind~stria recebeu. Não tivemos

financiamento., incentivos fiscais ou mesmo programas de prep~

ração de mão-de-obra. Questiona:r a reserVa de mercado., por is

eo, equivale a questionar a poli ti.oa of-i oi al. para a área"., com

plementando que "outros ramos foram altamente beneficiados com

a reserva e incentivo., sem serem uma ind~stria nacional. Veja

;\
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o exemplo da ind~stria automobiZtstica, que est~ com 20 . anos

de »eeem:a de mercado, ou do setor eletrSnico ou ainda de. tele

·comunicações. A reserVa de meroado,assim, é um fato comum na

implantação da indústria instalada no Pats. Porque se oo lcoa em

aúvida apenas a que esta beneficiando um ~etor estratégico, que

estE sendo assumido pelo capital brasileiro" (73).

A Abicomp soltava uma nota oficial, repudiando o

pronunciamento do Secretário de Informática, indicando que
/I

es

tas declarações vão contra todas as posições assumidas até ho

je psZo governo, desde as diretrizes presidenciais para o se-

tio» at~ as poe iç oee oficiais man i.feetadae pela propria SEI".

Após uma série de notas', o Secretário de Informática tranquili
;"-

zava os empresários', esclarecendo que a reserva de mercado era

irreversível. C74L

Comoconcr-apa.rt Lda as cobranças da SEI pela na

cionalização dos produtos, tornavam-semai.s frequentes entre

os empresários pronunciaIJlentosrei.vindicando incentivos ao se

tor, tais: como, redução das taxações, cr í.açâo 'de linhas de cré

dito especificas para a comercialização e desenvolvimento ... A

SEljDigibrás compartilhava com os empresários da nec~ssidade

desses incentivos, mas alegava falta de v'erbas.

Em julho de 1981 a SEI anunciava como passo ini

cial no objetivo de fomentar o setor I a redução da alíquotaào

J:rrposto sobre Produtos Industrializados [IPI) de 18% par-a 10%.

(75) •

,J

! .
t=

,....
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Em outubro de 1981, era firmado um co'nvênio
(76) entre a SEI, a Digibiãs e a Finame (Agência Especial de

Financiamento Industrial), abrindo uma linha de crêdito no va

lor de Cr$ 5 bilhões para a comercialização de produtos de em

presas brasileiras do Setor de Informática. Além do incentivo

ã indfistria brasileira, o convênio reforçava o objetivo goveE

namental de rãpida nacionalização dos equipamentos,condiciona~

do a concessão de créditos apenas aos equipamentos que aprese~

t~ssem, isoladamente, um !ndice de nacionalização minima de

50%, mas que ao serem integrados em sistemas, apresentassem o

percentual ro!nimo de 65%. Este convênio teria a duração de três,

anos, sendo que ás índi:ces minimos de nacionaliza9ão poderiam

ser .elevados anualmente, a critério da SEI.

CONDIÇÕES DE FINl'.NCIAMENTO
\~

- Prazos: carência até 12 meses
amortização - até 36 meses

total do financiamento - até 48 meses
- Juros: ."., 8% a.a~iriai.sORTN'

liDeICredere" até 2% a.a.

A abertura desta linha de crédito viria facili

tar sobremaneira a comercialização dos produtos das empresas

brasileiras, pois no primeiro semestre de 1981 somente sete em

presas brasileiras realizavam cuntratos sob a forma de alugue~,

devido principalmente ã escassez de recursos próprios. (44).

..-.'
!.l
1\'.1

.~,
\'
i',

1.
"
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FORMAS DE COMERCIAL. 1980 19 SEMESTRE DE 1981EMPRESAS BRASILEIRAS

- Venda Direta 34,2% 37,2%
- OEM 21,0% 19,2%
- Leasing 37,9% 38,7%

Aluguel 6,9% 4,2%

No primeiro semestre de 1982, duas decisões ~.

iriam indicar a tendência na condução da poli tica para fi #t;1;..I!.~>

de equipamentos.

Em fevereiro~ a escolha de quatro fabricantes de

periféricos (Microlab, Flexidisc, Elebra Informática e Hultidi-

git) para a produção no Pais de discos com tecnologia Winches -

ter. Com es t.a deCisão, a SEI reprimia as intenções das empresas

montadoras de sistemas de verticalizarem totalmente a sua pro

duçâo . 071 • Em abril, dos 32 projetos apz-eserrt ado s por 27 em

presas para a prod~ção no Pais de microcomputadores destinados

ao mercado não profissional, a SEI aprovava apenas quatro pr~
I

jetos:'Zeta-80 (Comput.eo l: MK-85 CMicrodata), SED-80 e XD-300

(ambos da Splice); mantendo em carteira outros oito projetos,

no aguardo da conclusão do software, enquanto os outros vinte

projetos eram rejeitados, devido ao fato da tecnologia dos pro

dutos não ter sido desenvolvida pela empresa ou no' Pais, ou ai~ .

da pelo fato da empresa não atender aos pré-requisitos estipula
dos no Ato Normativo n9 016/81. (78)

. I
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Estando atendida parcela das reinvidicações -
\

dos empres&rios do setor, a SE~ c?nvocava, em junho de 1982
.. :,,\

.\

representantes das cinco empresas terminais (Cobra, Edisa, La

bo , SID e Sisco) para urna reuniãó,.ví.sardocoTher sugestões no sen
: , I

[.

tido de se aprofundar a execução da Política Nacional de Infor
I

mâ t í ca ,'

: I

As reiV1~t1!~.dicaçõe~:'conjuntas das empresas termi
í

nais podem ser' sintetizadas em, cinco pontos: f'l - revogação dos

projetos das empresas que ndo cump r ir am os p r oqrames de n ac-i ona

li zaçêi~'; 2 - belr'mis são para ue r t ic a lização; 3 _. autorização p a

ra impo.rtação.· de periféricos dir e camen t e pelos fabr>icantes de

minis;, ,4 _. náo aprovação de mai e nenhuma empresa de micros; 5-
i I

aut-or i.za çdo pa:rla que os' ueuàx-io e importem equ ip amen tos não oi!!,.
i

recidoJ p e las empresas br ae-i.l. e-ir ae"; Além desses c1ncos pon-
\

tos, era I requisitado também que a Cobra atendesse apenas o

mercado de defesa nacional, reivindicação gue nao contou com a
I " ~ :

aprovação de representante da Cobra e provocou, inclusive, uma
nota de protesto do mesmo C791.

, O Secret&rio de Inform&tica, Gennari· Netto, ao
tomar c,onhecii:nentodessas reivindicações mostrou-se radical
mente contr&rio, dando o seguir~e parecer: "As sugest5es apr!!,.

s en iadae p e los ,empresários de minicomputadores são tão p o I ar i.

zadas que s6 nos resta ar>quivá-las" (79).

Encerrava-se nesse momento, o período de const~

tações das'réalizações e problemas das empresas brasileiras/ou

melhor, o e~foque deste tema perde~ia relevãncia diante de uma
sucessão de fatos que' pressionari.am a pdlítica governamental

'f

,L

'!
'!
I
l
I
i
I
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~~ÍlP:Jj..,Ç9~~9,p:r:~,'m~J:ro.aemest.re de, 1\183 e no debate pelo Congres-
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7.4.'A questão do Softvlare'Nacional

Designa-se por software o agregado de instru-

ç6es/programas concatenados logicamente, formando um sistema,

com o objetivo de orientar o equipamento (hardware) na realiza

çao deiuma dada tar~fa. O sOftwa~e é comumentemente classifica

do em tr~s cate~orias:
i

a) Básico: se caracteriza por ser uma extensão

do equipamento no objetivo de ~ontrolar o seu funcionamento;
geralmente

I

,
é confeccionado pelo próprio fabricantedo equiparrento.

!
b} Suporte:' sao programas auxiliares confeccio-

nados no intuito de tornar mais eficiente a operacionalidade do

equipamento oUimesmo facilitar a programação do mesmo;geralme~

te é feito pelo fabricante e/ou empresa especializada(software ..
I

house) •

c} Aplicação: sao programas que realizam, com
"

o apoio do software básico e de suporte, as tarefas requeridas

pelo usuário; geralmente é confeccionado pelo próprio usuário

ou por empre~a 'especializada.

Devido ao fato dos computadores serem projet~ ,
dos para do

, ,

equipamento concentra-se quase que totalmente no software,daí

a sua alta relevãncia na atividade de processamento de dados.

Sob o aspecto econômico, o software vem repr~

sentando parcela _ progressivamente maior<'~""no custo total dos

equipamentõs~Nos primórdios da atividade de processamento ele

. "',

I,

I
I•



216

trônico de dados, o software representava apenas cerca de 10%

desse total, ~endo ascendidb ~ti atingir em m~d~a, 60% (em
\

1976, no Brasil). Estima-se que' ô'custo do software no custo
total do equipamento, com os novos' desenvolvimentos esperados

I
ati o final desta decada na concepção de hardware, representa-
rá algo em torno de 80%. (80).

, ,
;

Esta crescente eievação do peso do software no

custo total dos; equipamentos i decorrente basicamente dos notá

veis avanços obtidos na mí.n í.at.u rí.z aç âo dos componentes, que

tem forçado uina queda acentuada no preço do hardware com conse
, ,

,
quente'elevação do preço relativo do software, bem como pela

I

viabilização de arquiteturas de software mais sofisticadas, so

mente~ornadas:possiveis pela exponenciação da velocidade de

acessolprocessamento e pelo surgimento de memórias (internas e

-externa9) com <?apacidade de armazenamento crescentemente eleva
das.

Refletindo a primazia do hardware, apesar da

importância d~ software no ,contexto global de uma politica de

Informática, :'a politica governamental para o setor manteve sem

pre um descompasso no incentivo às duas áreas.

A primeira medida governamental visando contro

lar a comercialização de software no Pais, ocorreu em 15/07/76

(8lt quando a Capre, 'logo após a sua ree~truturação, .t.o.rnava

obrigatóri~ a sua averbação para a contratação de software e

serviços ~elos órgãos da administração pGblica federal que

envolvessem remessas de divisas para o exterior.

tf
,I

I,
"! .
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Por essa época a política governamental para o
setor estava 'num impasse, somente suplantado no final de 1977,
quando·a Cêlpreescolh~Jj/as empresas brasileiras para. ocuparem
o segmento de minicomputadores.

i
I

Eram frequentes, entre os profissionais do se
tor, críticas ao m'odelo gerido pela Capre, apontando a concen-
traç~o de esforços em relaç.ão ao hardware enquanto o software
era relegado a :um segundo plano, A Capre, por seu lado, êlrgu-
mentava que seria imposs.lvel se pensar numa indústria de soft-

v •

wa re .:brasileiira, inexistindo uma indústria de hardware como
suport~, ou seja, não poderia haver um sof-tware nacional sem a
precedência de um equipamento nacional (82).

Após a reserva do segmento deminicomputadore;
para asiempres~s brasi~eiras, a Capre abria os debates em tor

I .

no do incentivo a uma indústria de software nacional.

Em junho de 1978 era promovido, no Rio de Jane!
rio, pela Capre, 0,"1 Encontro sobre Software para Minic9mputa
dores Nacionàis", reunindo órgãos governamentais, os fabrican
tes recém qua Lf.f í.c adcs e cerca de cinquenta sof tware+hou sesZem

presas de serviços. Segundo n Secretãrio Executivo da Capre
"os objetivos ~o encontro ~eriam os de identificar as necessi

dades de desenvolvimento de software para minicomputadores ~a

cionais e de caracterizar as formas de colaboração entre as em

presas de ftardware e softwa~e~ visando o fortalecimento comer

eial: e tecno l ô aiao de ambas". (83)

" .
!

! -
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No mês seguinte, era realizado, em são Pàulo, o

"Seminârio sobre Caracteristicas T~cnicas dos Produtos e Servi

ços dos Fabricantes Nacionais de Computadores", com a promoçao

da Capre e da Digibrâs, contando com a participação dos quatro

fabricantes nacionais e mais de cinquenta software-houses. (84)

A principal conclusão desses dois seminâriosfoi

de que deveriam ser criados mecanismos que propiciassem o sur

gimento de fabricantes de software descinvulados dos fabrican

tes de equipamentos, ou conforme apontou o coordenador de
software da Capre: "para a efetiva independência da indústria

de software em relação à de hardware, será necessária a

ção de determinados tipos de instrumentos de cont~old, tais co

mo definir juridicamente o eof tiiaar e, fixando direitoe de pro

priedade, estudar polí.ticas comerciais que resguardem o usua

rio de gastos .deoorren tee do uso de software defeituoso e .7',,;'1 .. ,

desnecessario, estimular a formação de recursos humanos,em bus

ca de integração da universidade com projetos industriais e,

ainda,' coordenar financiamentos junto ~ -aos orgaos 'respon-

e àoe ie "; (84)

Jâ no 89 Seminârio sobre Computador na Universi

dade (SECOMU), com a participação de representantes de 168

instituições de ensino superior, 35 órgãos governamentais e de

15 empresas convidada~e grupo de trabalho encarregado do tema

"Software Nacional" indicava, entre as vârias recomendações, a

necessidade de se aprofundar as diretrizes governamental.s no

sentido de estimular o software nacional, em especial o de mi

nicomputadores e de equipamentos de médio porte, apontando tam

, \

):,



219

b~m a necessidade de se regulamentar as importações de softwa,
re e não se aprovar os projetos de empresas estrangeiras com
tecnologia importada, em suma, que a política adotada para a
fabricação local de minicomputadores fosse estendida para o
software. (85)

Diante dos insistentes reclamos p~~a~exten~ãoda
reserva de mercado para a área de software, a Capre consti
tuia, no segundo semestre de 1979, através de sua assessoria
de software, um grupo de trabalho para o deba1:edo tema "Meca

ni emos de Controle à Importação de 30 ftware" ~com
i

representan
te~ da Digibrás, IBGE, INPI e da iniciàtiva privada (Docas de
Santos) •

i

i

Com resultado dos trabalhos desse grupo, foi e
laborado um relatório de suma importância, 'pois sintetiza a
problemática embutida na implementação de uma política para a
área de software, al~m de conter um roteiro de medidas para a
sua concretização. Vide o documento na ín'tegra, na anexo 7.

. (86)

Antes que qualquer das sugesiões contidas nesse
documento pudessem ser efetivadas, a Capre seria extinta,sendo
sucedida pela SEI na condução da política Nacional de Informá-
tica.

,I'

No período de transição CAPRE/SEI, a Associa
çao das Empresas de Serviços de Processamento .deDados (.~sses
pro} do Rio de Janeiro, elaborava um documento (87) contendo

-\
,.'

•..
, ~

área '''de
1 ~i

sugestões à SEI, para a i .rpl.ant.açâo de uma política na
serviços/software.

'. 'I,

;\

I
I
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Destacavam~se as seguintes propos~ções: "adotar

uma ee t.x-a tégia de res erva de me rcado, tan to para, hardware, como

para tecnologia de uso (software)"; "limitar a atuan5n ~nn

empresas estatais de prestaç50 de serviços";"elaborar um plano

nacional de formaç5ode especialistas, com cur~iculos adequ~

dos e orientados para os problemas nacionais"; "elaborar um

Programa de Estudos e Pesquisás, visando a incentivar e prom9.,

ve~ o correto desenvolvimento da Inform~tica io Brasil", "criar

condiç5es para o aparecimento de empresas nacionais de manu

tenção de hardware." des oi.ncu ladas de fabrican t.ee " e "eetimu lar

o crescimento das pequenas e médias empresas ~rasileiras de

software" .

Em 1980, o deputado federal H~lio Duque aprese~

tava um projeto de lei de n9 3.455 (88), nd qual propunha que

"0. prestaç50 de serviços deprocessamento eietr3nico ~e dados

ser~ exercida exclusivamente por empresas constitu{das inte-

gralmente por capitais nacionais".

Em relaç~o ~s empresas estrangeiras que jã esti

vessem operando no mercado brasile.iro de software/serviços, e~

tabelecia no seu 'projeto de lei a fixaç~o de um prazo de doze

mes e "para transferirem o seu con t xio l:e ac ion áx-i o a grupo? _pr:f

vados nacionais, mediante operaçao de venda aprovada pela Se

cretaria Especial de Inform~tica", prevendo que no caso de es

gotamento do prazo estabelecido, se tal transferência não tivesse

se consumado, "à Uni50 aeeum ir á este con troZe ac i on ár-i o, me

diante pagamento de Obrigaç5es ReaJust~veis do Tesouro Nacio

naZ, de valor definido por d~creto do Presidente da Rep~bZica,

• .I
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ouvida a Seoretaria Espeoial de Inform5tica".

~l~m dessas medidas, propunha que "as empresas

p~b"lioas~ sooiedades de eoonomia:mista e demais organizaç5esgo
, -

vernamentais que prestam serviços de prooessamento de dados s6
I
" I

poderãó fazê-los a 6rgãos do próprio governo federal~ nao
I

se

adm i t-i.ntio a preetação a entri âaâes privadas".

"Apesar deste pro jet.o contar com o apoio da As

sespro, o presidente da entidade, Giuliano G. Bianchi, nao a
i

creditava na possibilidade de aprovação do mesmo, dada a pola-

rizaçã6 do objetivo de se nacionalizar todas as empresas do

setor~ 'sugerindo~ em contrapartida, um ajuste no mesmo, no
i I

i

seritido de dotá-lo da mesma filosofia do decreto n9 64.345 de

IO/04/6~~que dava ~rioridade âs empresas brasileiras na con
I
i

-\trataçao de serviços de engenharia.

Em 20/03/80, a SEI criava uma Comissão Especial

para, o estudo da área de Software e Serviços, constituída por

representantes dos seguintes órgãos/entidades: ASSESPRO, ABI
i
,"

COMP, SBC, SUCESSU, SEI, INPI, FINEP, BNDE, DIGIBRÃS, Ensino
Superior (Esc, Polit./USP, PUC!RJ" e UFRGS) e Empresas. privadas

do "setor (SCI e Corrc roL Data). (89)

Após dois meses de trabalho, esta Comissão ge
rava um relatório (90) com uma s~rie de recomendações,tendo em

vista o a~endimento dos seguintes objetivos:

"a) a geração oontinuada de reoursos humanos e~

qualidade e quantidade sufioientes para alimentar a indústria

'1

t,
~:
r
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de "software" e serviços, os uau5rios e a pr6pria forma~ao de

novos recursos humanos;

b) o crescimento e consolidação da i ndúe t i-í:a na

cional de "software" e serviços (bureaux, consultores, "softwa

re-houses", "system-houses'", etc.) visando habilit6~los a fo~

necer para a sociedade brasileira a maioria dos produtos e ser

viços de que ela necessita;,

c) a geração de uma atividade de pesquisas e de

senvolvimento capaz, por si 86, de impulsionar o desenvolvimen

to tecnol6gico, torna~do a indústria nacional independente de

tecnologia estra~geira;

d) a ampla utilização, pela s~ciedade brasilei,-
ra, dOs produtos e serviços gerados internamente".

As recomendações desta Comissão Especial versa

varo basicamente sobre os seguintes pontos:

a} Financiamento às empresas privadas nacionais
produt0ras de software;

b} Concorrincias internacionais: prioridade no

financiamento de software nacional, em substituição ao softwa
ire para- controle de proce~sos adquiridos no exterior; '~dição

de ato normativo, tornando obrigatória a aquisição da alterna-

tiva nacional; criação de programa de financiamento ao adqui
rente de software, a ser desenvolvido por empresa nacional;

c} Prioridade nos investimentos voltados para o

desenvolvimento de software para os equipamentos, de fabricação
nacional;

l[
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d) Incentivos fiscais: deduç~o em dobro das des
i

pesas diretas com a aquisiç~o de software desenv~lvido no
País;

e) EstImulos a realizaç~o de projetos conjuntos
entre as universidades (pessoal) e as empresas (recursos com
plementares);

f) Estímulos ao désenvolvimento de software de
interesse nacional que não apresentass~ escala comercial;

/
g) Atuação junto ao MRE, CONCEX e órg~os afins,

no intuito de facilitar a exportação de software e serviços;

h) Preferência nas aquisições,das empresas pú
i

blicas federais pela alternativa nacional, o~ seja, ediy~o p~
ra a área de Informática de decreto similar ao existente para
a área de engenharia.

i} Não adoção de regulamentaç5es sobie a pro-o
priedadedo software, por serem danosas ao País, recomendando
outras formas de proteção, tal .como a identificaç~o dos "infra
tores" pela pr6pria comunidade.

j) Criaç~ode. um registro de software comercia
lizado no País : edição de Ato Normativo condicionando as con
tratações públicas federais à apcresentaçã.odo registroiedição
,de Ato Normativo' vinculandoa au+orí.z açâo de importação ao res
pectivo registro; deduç~o dos custos de aquisiç~o do software
registrado, com a autorização de lançamento do mesmo corno des
pesa ou custo operacional; condicionamento de todos os finan-
c í ament.o s governamentais (BNDE, FINEP; BACEN,..BB••.) que env0l-.
vessem software,a prévia emissão do registro; registro de soft

.\., .
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ware de origem externa .concicionado à prévia av~rbação pelo
INPI; estudos conjuntos entre a SEI e INPI na caracterizaçãodo

software (transferência de tecnologia, direj.tr.?'.'t0!:'aJ_;

priedade industrial), inclusive quanto a remessa de divisas e

suas alIquotas; atuação da SEI junto ao Banco Central visando

barrar a remessa de divisas a titulo de direitos autorais so
, bre o '.software.

1) Separação do hardware e software na comercia
lização e importação dos equipamentos,

m) Controle das remessas dedivisas~através da

participação da Assespro na análise dos contratos realizados no

exterior ou que representassem remessas de divisas para a aqui

sição.de sistemas, .software e serviços, e acompanhamento I pela

SEI/dessas remessas com um controle a nIvel' de produtos e nao

apenas a nível de contratos globais.

n) Condicionamento de que o software de base fas

se averbado pelo INPI, antes que a Receita Federal liberasse a

importação do mesmo.

o) Criação de um programa visando equipar as

Universidades com minicomputadores nacionais, divulgando os

trabalhos resultantes desse programa •
.,

p) Criação de um.curso de grad~ação plen~ em en

genharia de informação, visando atender às áreas de

básico, suporte e firmware.
software

q) Incremento da qualidade dos . .. exiscursos Ja
tentes .. de software.na area

r) Incentivos .. produção de software para autoa
;\
. ;

< i
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:JTIaçaoindustrial, tanto no ensino e pesquisa quanto pelà norm~

-ti.zaçãopara que as instituições consumidoras . desenvolvessem

.§~P.sprojetos no País.

s} Divulgação, pela SEI, das clãusulas para a
§9Pt;ratação de software e serviços.

t) Promoção, pela SEI, da padronização de lin
~J!)ªgE?nse terminologia da âr e a ,

u) Divulgação pela SEI, editando ou incentivan

ª9 ª edição de catálogos, sobre: formação de recursos humanos;

:êpftware e equipamentos nacionais i empresas com suas aplica-
Çbª$ ~ áreas de atuação; trabalhos e anãliSe bibliográfica do
setor-- •. - . I

v) Promoção ~e intercâmbio de software desenvol

V;{g9 nas instituições governamentais e Universidades .

. x) Captação de recursos adicionais para ~s ati-

viªªç1es de Informãtica, através de gestões junto ao Ministério

ªª fé3.?enda:recursos fiscais (FINOR, SUDAM .•.) e percentual do

;!JI\P.9sto de renda incidente sobre o lucro das pessoas jurídicas

ªt\!ªntes na área de Informática.

z) Transformação da Comissão Especial ,de Softwa

~ª ~ Serviços em Comissão permanente.

A SEI atenderia parcela das recomendações / rei
v.1uQ.JcaçÕescontidas nesse documento, de forma gradativa.

Em outubro de 1980, através do Ato Normativo n9
8" condicionava a contratação ou aquisição de serviços de

~Qnnáti.ca pelos órgãos da administração pública federal à

In
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.via aprovaçao dos Planos Diretores de Informática.

Em fevereiro de 19811 através do Ato Normat:i.vo

n9 l3,constituia, juntamente com o INPI, uma Comissão para o

exame dos contratos de transferincia de tecnologia (inclus~ve

sOftware), além dos contratos de serviços que envolvessem re

Ee~sas de divisas para o exterior.

Em julho de 1981, incluia entre os critérios
de análise de novos projetos de fabricação de equipamentos no

Pais, na faixa reservada e não reservada (Ato~ Normativos n9

16 e 17, respectivamente), o desenvolvimento de software no
f

Pais. Para as empresas brasileiras este critério era listado

,como determinante, enquanto que para as empresas estrangeiras
era secundário.

ir
f

j

I
i

Ainda no primeiro semestre de 19:81, no mes de

.--março" o Subsecretário de Serviços da SEI, Henrique Costábile,

.proferia uma palestra em Caxias da Sul,. na quaJL delineava a

situação e a polItica a ser Lmp Lemerrt.adapela SEI para a área

de Software e Serviços. (91).

expan
são da indústria brasileira deso~ft;w'âl.J'f.e'IJ :E.:u:u.'1t(D)" em lll(DJa parte,

da diretriz da SEI de apoiar a imp.illamrt:a:~~<ile s;lLst:.emas <ire pro-

cessamento distribuIdo (uso intens.:ii\wJ.) de> p-...eqp:e1lC!S e.q:mdipamentos"

erncont:v:-aposiçãoaos sistemas e€;nt~a,n.iz:a·,:rG2:S; lLt.:.iiJliz:a:rm® equipa-

mentos de grande porte). Sobre- a p;lI0duç.-ã.0) da :iindústr:iia: fu-rasilei

.ra de software, apontava que a mesma jã fQxnacia'. muilitQ'Sapl}.
-\
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cativos "com eZevado {ndice de qualidade", mas constatava de

fici~ncias na produç5o de softwar~ bãsico ede suporte, "onde

muitos psforços ainda estao por ser feitos".

Para o incentivo do uso do software brasileiro

apontava três pont<:s: "As encol~endas do setor p úbli:co , orienta

d4s atrov5s dcis Planos Diretores de Inform5tica; a

çao db hsoftware" nacional no c6mputo do {ndice de nacionaliza
I

ç50 de produtos~ objeto de p~ogramas de industrializaç50 e pas
I -

stveis de obt~nçao de financia~entos governamentais; e a cria
i

ç50 de l inh ae. especiais de financiamento ~ em ooorde naç áo com

os age-fttes ofi ciais ".

Para o incentivo do setor privado de serviços
i

de Informãtica,' apontava que "os órgãos governamentais -serao
I
I

induzidds a dar prefer~ncia acontratação.externa"~ apon+: ndo

também que a SEI já vinha atuando "junto aos CPDs de Institui-
I.

,
çaes do Estado e.de Universidades~ para que. empreguem os seus

recursos computacionais e humanos em suas atividades fins e

evitem uma odupaç50 artificial do mercado de "software" e ser
I

viços de inform5tica". c

;No tocante ~ determinação da natureza do "sof

tware", para efeito de tratamento fiscal e jurídico, informava

que "o Governo Brasileiro optou por conferir ao "software" a

natureza de tecnologia não patente5veZ3 negando a produtos de

"software" direitos de propriedade indus triaZ ou autora l:":

Informava também que a SEI implantaria "um ca
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dastro de produtos de "software" comercializados/no

pegistrando os desenvolvimentos locais".

Transcorreria quase um ano para que a SEI vol

tasse a editar um novo Ato Normativo para a área de software
,e serviços.

Em 03/06/82 a SEI atendia a uma antiga reivind~

caça0 dos empresários da área, ao publicar o ]I,toNormat.ivo n'?

~2l/82 (92), que dispunha que a contratação de serviços t~cni-

cos de Informática pelos Orgãos e Entidades da
I

Administração
Federal, Direta e Indireta, e Fundações Instituidas ou manti

i
-das pelo Poder Público somente poderiam ser efetuados com em

I
presas estrangeiras, "nos casos em que não houver empresa na

i
!

ciona l. devidamente capacitada e qualificada".

I
I
I

Na designação "serviços ticnicos de inform~tió~

eram abrangidas as seguintes atividades:

"a) o processamento de dados em.geraZ3 inclusi

ve a coleta e o preparo de dados3 o processamento em ~ .
maqu~nas

automaticas de tratamento da informaçã03 o armazenamento e a

recupei.açdo de informações e a emissão de resultados e re lató

rios;

b) a concepçao3 o desenvolviment03 a implant!!:,.

çao3 a comercialização3 a operação e a manutenção de progr-amas

de computador;

~} a consultoria em Infopmatica~ compreendend03

dentre outras :;as- atividades de auditoria e adminis tração em
"-v"

< '
.:/

. ;\
"

/
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Informática; e

" d) o treinamento' de reCUJ'SOS humanos em

cas de Inf;rm~tica".

técni

Por ~presa nacional era estabelecido: "a pe~

soa jurtâ'ica que , regularmente oone t i tiu i da no r«:« .• tenha aqui
I

sede e toro~ esteja sob- controle âec-i e àr-io, tecnológico e de

capital de pessoas f{s1cas~ residentes e domiciliadas no
I

ter;r>i:tério naa i onal , e tenha pelos menos 2/3 (dois terços) de

seu corpotécrico integrado por brasi lei'Y'os".

,Eram, para efeito deste Ato, equiparadas às em
preia~ ibrasileir~s, aquelas q~e não atendessem à definição aci,

~a, ma~que jã estivessem prestando serviços t~cnicos de In-
formátiqa aos órgãos públicos federais, e que tivessem pelo

i

menos dois terços de seu corpo técnico integrado por brasii 'i-
ros, ~en~oque, nestes casos, as contrataç6es deveriam ser re~
lizadas "com a interveniêncla de empresa nacional~ de forma a

posslbilitar a n~cess~ria absorç50 de tecnologia".

As contratações de serviços técnicos de Informá
tica d~ empresas que não atendessem a essas normas poderiam
ser efetuadas ~m "car~ter e~cepclonar"~ "após prévia consulta

a Secretaria Especial de Inform~tica e medlante expressa anuên

c ia da autoridade a cuja supervisão estiver submetida o

ou entidade".

~ -orgao

No mês seguinte à edição deste Ato, durante a
r'ea'Lí.aaçâodo 39 Encontro Nacional das Empresas de Serviços de
Informática (ENESI) era atendida outra antiga reinvindicaçãoda

1
I
I
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área. Era firmado um convênio' entre a SEI, a Digibrás e o

BNDES abrindo uma linha de financiamento específica para a

área de software, no valor de Cr$ 1 bilhão. (93)

CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO

- Prazos: car~ncia até 24 meses
arnor-t í zação até 48 meses

Juros 8,5%a.a. mais corr.monet.

- Valor. máximo: .f.Ln.an.c..-,.6,0.%.de ,investim.global
...•.

Para a obtenção do financiamento, o BNDES esti

pularia as seguintes condições, segundo a natureza da empresa

solicitante: (94)

a) Produtora de Software: "empresa que atua no

setor de soft~are com capital integralmente nacional~ cddastra

da na SEI~ que deverá anexar a carta de intenção de compra de

empreea t e) produ tora t e) de hardware ou de empresa demandante de

software" .

b} Fabricante de Hardware: "notadamente para o

desenvolvimento de software básico e de suporte. Para o dese~-

volvimznto de software aplicativo o fabricante deverk .e ub e o n

tratar empresa produtora de software~ nacional~ independente ~

cadastrada na SEI".

c) Usuária de Software: "financiamento restrito

a desenvolvimento de software aplicativo para uso pr5prio~ de~

de que subcontratando empresa produtora de softwa~e~ na~ionale

independente~ cadastrada na SEI".

tJ
, \

)
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Em 14/10/82, atrav~s do Decreto n9 87.701 (95),

era incluída entre as atribuiç5es da Subsecretaria de Serviços

da SEIla seguinte~ "implantar o registro de programas de comp~

tadox , de origem interna e ext enna, pos tos à disposição do

blico no mercado interno; e pronunciar-se quanto aos atos ou

contratos relativos a programas de computador e a serviços téc

nicos de Inform5tiaa".

Autorizada, a SEI editava em 02/12/82 o Ato Nor

mativo n9 022/82 (96), instituindo o registro de software, de
..',

I origem interna e externa, "quando postos à disposição de ter

ceiros"" ou o "désenvolvido para uso próprio por,órgãos e enti

dades da Administração Federal3 direta e indireta" f~ndaç5es

insti~uídas ou mantidas pelo Poder P~blico e demais empresas

Bstatais"; somente não estariam sujeitas aos efeitos deste Ato

Normativo as atividades das Forças Armadas, áreas estrat~gicas

e de Segurança Nacional.

Para efeito de registro, os programas (sistemas)

de computador seriam classificados em tr~s; categorias:

a) Categoria A : "os comprovadamente desenvolvi
i

dos no Pais por pessoas físicas aqui residentes e domi ci-l.i aân e

ou por pessoa jurídica qUe3 regularmente constitu{da no país3

tenha aqui sede e foro3 esteja3 em caráter permanente e exclu-

ei uo, sob o controle deo ie ô r-io , tecnológico e de capital de

pessoas fís,icas residentes e domiciliadas no País".

b} Categoria B : "os desenvolvidos no exterior3

de relevante interesse para o País3 sem alternativa nacional3

\\
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ouja teonologia de progrbma e direitos de exploraç~o eoon3mioa
t

no Pa{s~ aeeim como as obrigações relativas aos , eorneepon âen

tes serviços complementares (atualizaç~o~ manutenç~o eto.)~oo~

soante oontrato apropriádo~ previamente averbado no Instituto

Naoional de Propriedade Industrial~ tenham sido efetivamente

transferidos a empresas naoionais especializadas e capazes de

prestar com pessoal pr6prio, no Brasil, os referidos serviços

, eomp 'lementares e para deeenvol.ve» novos programas ou serviços".

, ~c) Categoria C : os programas que nao se enqua-'

drassem nas categorias acima. Era vedado o registro de softwa

re nesta categoria, nos casos de jã haver so~tware similarjal-

te~nativo registrado no País (categoria A ou'B), ou quando, a
I

crit~rio da SEI, houvesse fIapossibilidade e conveniincia""de

uti l.izaç ào ou desenvolvimento de programas ei.mi:lares no Paí.s".

Este registro constituia-seem condição pr~via

para: produção de efeitos de qualquer natureza jun'toaos.órgãos

e entidades Administração Pública Federal: {ou a contratação de

software pelos mesmos), al~m da aprovaçao dos Planos Diretores

de Informãtica, no referente ao software; pronunciamento favo

rãvel da SEI, para a averbação pelo INPI, e para a concessãode

benefícios fiscais por parte dos órgãos qove rnamen t.aí.s , .de pe

didos relativos a software; an~ilise pela SEI dos pedidos de im

portação e projetos de fabricação de equipamentos de processa-

mento de dados, no concernente ao software.

o registro do ,software teria validade por dois

anos, quando poderia ser 'renovado, desde que o interessado ti

,(
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..ye:s;se1?iC€.staÇl.q·:todas as informações solicitadas pela SEI (de

~-,ª:I:~t~):".c~.l}sJ:tário) e, no caso de software classificado na Ca

P9P.9~nte:t:'.~gJ,s·:!::radona Categoria B.

-O.sregistros poderiam ser cancelados a qualquer

:m9m~t)t.Q!fl·l1Ina9p.$ seguintes situações: "não a tende» às eana.ct:e

~l~ticgs e propriedades t~cnicas e às condiç5e~ de desempenho

g.j.1)y.~.(Jqdo.sno mercado ~ quando dei sua come rcia ii zaç ào í"; existên

ê4-9-@.~ 4-nfo.:t:'Plaçõesnão condizentes com as prestadas no regis

t~9fe "ee o interessado impedir ou dif1:cultar p iei tae de t.nepe=

ç50 por agentes credenciados pela SEI a seus,estabelecimentos~

pÇ1ra qveriguar Çlcorreçao das informações prestadas para .ins

tpuç~o do registro",

~wl7/0l/83, 'a SEI dava mais um passo no senti

g\? ge ª)?9;lgr 9 desenvolvimento da "indústria" brasileira de

!3QftwaJ;e, Ç:lOeç1;i,tç:tro Ato Norméltivo n9 023/83 (97) I que revoga

Vª o d~ n9 021/82, com redação similar a este, mas excluindo

ª çtª~$~lç:t q~e J;e~ava que as empresas estrangeiras com dois

t~J;ÇQê de se1J co:rpo técnico constituído. por brasileiros podiam

:!?9rneQe~/presta+ serviços técniços de Informática aos - -9rgaos

e ~nt;idÇ:ldes da Administração pGblica Federal. A partir daquela

ªªtª1, ~ªte:;l ê:rgãos, somente poderiam cont.r at.e r serviços técni

<2(?ê de lntQrmá.tica :de empresas totalmente nacionais, e que ti

Vif?êêel'(lt pelo menos , dois terços de seu corpo técnico integrado

Em relação.a este último Ato Normativo, o pres~.

~I.?nte·d~ A.ssespro-SP, Lui fi Nese, explicava, no mês de junho I

~\l.e ~$.: ~ml?re.s.ªrios nacionais queriam a' extensão do mesmo para ó
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mercado das administrações estaduais e municipais, através de

lei aprovada pelo Congresso Nacional. (98)

Também no mês de junho, os participantes do 49

Encontro Nacional de Empresas de Serviços de Informática (ENESI)

tomavam conhecimento de urna carta enviada pela IBM para a

Assespro, (99), na qual a IBM propunha 11 projetos de atuação

conjunta: "Seminár.io de Atualização Técnicai Indicação de Em

presas para serviços identificados peZa IBM; Participação no

desenvolvimento de programas de aplicação; Estudar a comercia
..,:

lização de programas pela IBM; Publicar um catálogo de progra

mas de aplicação' dispon-ível de fonte não IBM; Realizar demons-

traç5es em nossos equipamentos; Estudar como transferir técni

cas de desenvolvimento de programas; Estudar a modernização do

parque computacional; Traduzir manuais da IBM; Adm i t i r a re

p reeen t.aç áo de.projetos IBM; Tradução e vers ão .de p r oq r aman

IBM" .

Ainda no 49 ENESI, os participantes aprovavam
se·te resoluções, tendo em vista o "fortalecimento do setor p i-i

vado nácional de serviços de informática"~ requisitando basica

mente: a adoção de medidas no sentido de deter a expansão das

atividades de processamento de dados dos órgãos estatais', re

vertendo parte dessas atividades para o setor privado; proibi-

ção da comercialização pelas empresas estrangeiras de software

de idêntica procedência, junto aos órgãos da administração di

reta e indireta; e "proibição da atuação de empresas 2.igadas

aos conglomerados financeiros no mercado de prestação de servi

ços' de informática~ visando eliminar os ab ueoe do p oden econô-

mico". (lOO)

. !
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o Secretário de Informática, Joul;>ert Brízida,

presente no encerramento do encontro, apontava a necessidade

das empresas serem mais criativas diante da "t~~~2::8ia C!s di f,-:-

são dos microcomputadores, apontando: "O cenário de atuação dos

bureaux est~ se alterando acentuadamente". Sobre as resoluções

do 49 ENESI preferiu não se pronunciar, visto que seriam obje-

to de estudo, e, em relaçao à iniciativa da IBM, afirmava que

via o fato com bons olhos, pela possibilidade de se assirni :ar

essa experiência, 'mas sobre a :,,1~ tAqiê'$~"'5'" da.s empresas bras.!.

leiras virem a distribuir software das multinacionais, afirma-

va que cada caso seria analisado individualmente. (101)

;
!

Em 26/07/83, atrav~sda Porta~ia n9 13/83, a

SEI constituia outra C6missão Especial, visando analisara "ca

pac itaç áo tie cno l-oqioa do Pa ie nas atividade~ de deeernio l.v ime n-:

to, produçã~ come~ciali3ação, aplicação e engenharid de softw~

re e serviços técnicos de informática". (102)

Considerando nâo estar concluído o trabalho des

ta Comissao, e visando fornecer um parecer atual sobre a situa

ção da área de software n6 País, selecionamos um trecho de um

artigo recente de um empresáric da área e diretor da Assespro:

"Atualmente, a nossa ind~stria de programação encontra-se ain~

da num estágio incipiente, dev i do a trés problemas principais:

a vulnerabilidade a pirataria, praticada~ em sua maioria, pelos

usuários que t.rane f erem cópias não autorizadas de programas; a

, \
concorr5nciadesleaZ do contrabando, de programas "importados:

que entram livremente no Pats; e a deicapitalização acentuada

daB empresas nacionai~, f~uto do receio que os problemas ante
'\

riovee infundem no i.nvee ti. 'do»"; (103)
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processos

o mercado brasileiro para sistemas de controle

de processos era estimado, em 1.980, numa faixa de valor que
,

oscilava entre US$ 60 milhões (Abicomp) e US$ 300 milhões

(SEI) por ano, sendo quef do total, as empresas estatais e au

t.ar'qu La s representavam, conforme . estimativas da SEI, 70% des

se mercado (104).

Num levantamento realizado pela SEI, eram iden

tificadas uma série de atividades (industriais e de serviços)

compçtencial para utilizaç~o.da tecnologia de controle num é
rico (l05):

,
Processos n~o-industriais
lserv~ços) com potencial
de me~cado para controle
de processo

------------- -----
Processos industriais com
potencial de mercado para
controle de processo.

GERAÇÃO. TRANSMISSÃO DISTRI
BUIÇ1\O DE ENERGIA ELÉ'l'RICA
• üsinas hidrelétricas
• usinas termelétricas
· usinas de energia nuclear
• redes elétricas combinadas
MEIOS DE COMUNICAÇÃO

supervis~6 de centrais te
lefônicas -

• centrais de comutaç~o te~
paraI

• supervisão de redes de co
municaç~o

· correios
TRANSPORTE
• controle de aeroportos,por
tos e hidrovias

• controle de tráfego rodo
viãrio e urbano -
controle de tráfego ferro
viãrio

• metrô.
FORÇAS ARf\1ADAS
• controle de Sistemas de
Defesas

MINERÃÇ,AO
• carvao
• ferrosos.
· manganês
• cobre
• concentrados fosfáticos
SIDERURGIA E METALURGIA
· usinagem de ferro e aço
· usinagem de metaisn~o-fer
rosos

PBTROLEO E PETROQUIMICA
prospecçao de xisto betumi
noso, 61eo mineral e gá~
natural
refinarias e instalações
de craqueamento

· automação de plataformas
de exploração de petr6leo

AÇÚCAR, ALCOOL E ALCOOL HI
DRATADO
INDUSTRIA QUIMlCA -:
· orgânica

• A.• ~norgan~ca
• farmaceutica

v,



• controle de Sistemas de
Armas

• simuladores
• controle de vôo
· controle de veiculos es
paciais

DISTRIBUIÇÃO DE SUBSTÂN
CIAS SOLIDAS, LIQUIDAS E
GASOSAS
• oleodutos, gasodutos e
adutoras.

• tubulações para transpor
te de produtos. -

· depósitos - tanques.
armazéns para (mercado -
rias em) volumes.

• silos/armazéns para merca
dorias agranel~ -

• instalações de guindastes.
· instalações de aquecimento,
ar condicionado e ventila-
çao .

SENSORIAMENTO REMOTO
• redes telemetria e telecoman
do
aquisiç~o e interpretaç~o
"on line" de dados de saté-
lites

• previsão do tempo e divulga
ção de mensagens meteorológi=-
caso

PESQUISA
laboratórios

..• observatôr.íos astronômi -
coso

OUTROS
· controle predial
• simuladores
• equipamentos de teste auto
mático etc.

Fonte: SEI
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V

ENGENHARIA SANITÁRIA
• controle de pbluição. do
ar e das águas

• controle de poluiçãó so-
nora
estações de tratamento de
esgotos,' água e lixo

INDUSTRIAS GERAIS
cimento, vidro e cerâmica

• madeira e mobiliário
· serviços gráficos.
• borracha
· papel e derivados
• metais
mecanica dé precisão

· automobilística
.plasticos e derivados
· robotizaç~o domést:ica
· fibras e artigos texteis
· produtos alimenticios e
bebidas

• materia~s e produtos ele
tricos e eletronicos

· gases industriais
· outras.

. '..... .' . . . . . .

Fonte~SEI

Considerando o vulto dos disp~ndios previstos,

bem como o aspecto estra tégico de boa parte das atividades com

potencial para utilização de sistemas de controle de processos,

a SEI editava, em 15.07.80 a Portaria nQ 7/80 (106) formando a

Comissão Especial de Controle de Processos, comoobjetivo de

"examinar a situação da área de Control.e de Processos e Automa

ção e fornecer eube-idioe à,\ Seeretar ia Eep ec-i a l:de Informática

..•..
"" :i
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(SEI) para a elaboraç5o e execuçao da polltica Nacional de In

.formática, tendo em vista o âeeetivo l oi.men t:o e consolidação da

.indús t x-i a l nao i ona L de Con tT'Ol e de Processos e I:Hn··v'iço::J::.

Esta Comissão s.eria coordenada pelo Subsecretá

rio de Atividades Estrat~gicas, com a particip~ç~a de

§~ptante dos seguintes 6rgãos: Mi~. da Indfistria e do Com;rcio,

'!'êJ.~brás,Siderbrá.s, Eletrobrás, Petrobrás, Nuclébrás, D1gi

~~~~, Universidade de Campinas, Centro de Pesquisa de Energia

~J-~t:rica(grupo Eletrobrás, CNPq, Finep, Indústrias de Equip~

mgpt:<?s.de Computação, Abicomp I Abinee e três i representantes -
,

@?s. Empresas Nacionais Integradoras de Sistemas de Controle de
Br,ocessos'~ I

f

No início dos trabalhos destà Comissão foram de

t~ç.tados três grandes problemas, a serem abordados: a junção

ªª§ políticas para os setores ana16gico e digital, a área de

<eQlitrolenum~rico e a fabricação local de equipamentos, sendo

~;Q).!-.~tituídostrês grupos para o estudo destes pontos.

Na área de equipamentos para controle de proce~

lêP$, constatava-se a existência.de empresas brasileiras produ

?::hI;1,c1P microcomputadores de 8, 12 e 16 bits e minicomputadores-

4~~16 bits, aLêm de estações remotas.

Na:' área de Lnst.rument.açâo , c Conselho de Desen

~ql::vimentoIndustrial (CDI) já havia estabelecido uma reserva

c1:~ mercado a quatro empresas estabelecidas no País, para a fa

l?~.~çaçãode 33 diferentes produtos empregados em controle de

. '~
.: )
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processos: duas empresas, Engematic (subsidiária.da Embraer) e

Ecil, com controle acionário quase total pelo capital nacional,

e as outras duas, Bristol e Fujinor, contand8

minoritária do capital estrangeiro - a primeira, com 49% doc~

pital votante detido pela Bristol, da Inglaterra, e a segunda,

com 30% da Fuji, do Japão (107).

Na área de controle numérico, ou seja, a inte

graçao de equipamentos digitais com máquinas operatrizes, exis

tia, no Pais, uma empresa do Rio Grande do Sul (Digicom) que

realizava o controle ponto a ponto, ao passo que os equi.pamen

tos para controle continuo eram provenientes ~o exterior.

Logo no inicio dos trabalhos desta Comissão,

era constatado, conf'orme apontou o Sub secr'et.à rí.ode Serviços da

SEI Henrique costábile, "a viabilidade de ~tribuir preferincia.

em ~egime de exclusividade. a empresa nacional de engenharia

para a"integraç5o de sistemas de controle de process~s. ainda

que. em alguns projetos. as companhias brasileiras subcontY'a

tem fornecedores es trangeiro$ de t.ecno Loqi a para partes espe

aÍ-ficas" (108)..

Como passo inicial, em 04.08.80, no inicio dos

trabalhos da Comissão de CP, a"SEI reservava ãs empresas bra

sileiras, através do Ato Normativo n9 006/80 (109), a indus

trialização de controladores programáveis, controladores numé

ricos e estações remotas de supervisão e controle.

Nessa época, constatava-se uma tendãncia do
"\
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~~~~rio dar preferincia aos sistemas importados, tato exp1ic!
9.9 pelo diretor-superintendente da Siemens do Brasil: "Esse

produto pesa relativamente pouco num grande ~~~jctc~ =cja ~~

?-nergia elétrica., rede telefônica., petroquimica., seja de alg!:!:..

m~ outra coisa do mesmo porte., mas é fundamental para o seu de

,8 empenho" (.•.) "Há também a preocupação de que não ocorram atr~

eoe ou se vacile na segurança de um projeto envolvendo ci i x-ae
I

finç;mceiras muito elevadas. Imagine como fica um eeecut ico com'

tql responsabilidade na hora de optar entre uma e~presa mun

4ial experiente du alguma nacional que nunca desenvolveu um
t

~istema de controle para projetos de ~esponsa~ilidade elevada"

(1-04) •
{

(.

Constatava-se tamb~m um reduzido aproveitamento
ªª êxperiincia universit5.riaacumulada nesse setor.

Atendendo às recomendações da Comissão de Con
t:ç9;Lede Processos e visando "quebrar o ci.cl.o vicioso da falta

de experiência da enqenh asri a ria c-i.onaL na ~~ntegração de siste

mgs de CP., da eterna busca de soluç5es "turn-key" no exterior

e da falta de utilização das eol uç oee já di.epon-i ueie no Pais.,

inclusive em universidades e instituiç5es de pesquisa".) confor
m~ ªpontou o Subsecret~rio de Atividades Estrat~gicas, Edison
t>yt:? (110), a SEI editava o Ato Normativo n? 014/81, em

Est~ Ato dispunha que a SEI, ao analisar os p~
ª!ªos de importação de equipamentos "destinados a configuração

de Sistemas de Controle de Processos e Automação a serem insta
.;\

, .\
,
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lados no Pais, inclusive po~ opganizaç5es privadqs)

rigo~osamente o c~it~~io de prefer5ncia a alternativas nacio

nais", indicando que os instrumentos nacion~i'3 C'0!:1.

~na16gica seriam considerados substitutos diretos, havendo com

P?tibilidade de emprego, dos importados com tecnologia digital.

pªra os 6rg~os da Administração PGblica Federal, estabelecia a

~~çessidade de ter como contratante principal uma empresa na

.§;j..qnal(controle acionário de pessoas residentes no Pais e mais

~ª~etade do corpo t~cnico constituido por brasil~iros)" nos

§ª$qs de desenvolvimento, integração e implantação de sistemas

g~Çontrole de Processos e Automação, havend~ dispensa deste
, -

~êguisito somente "em casos excepcionais".

I
No concernente ã utilização da experi~ncia acu

ID\JlAdaem controle de processos nas universidades/institutos de

~êêquisa, o Subsecretário de Atividades Estrat~gicas, Edison

I!ytz, explicava que essa medida foi a Gnica, importante, incor

vq~ada as recomendações da Com~ssão Especial de CP: "Trata-se,

na nossa opini50, de um lapso s~rio. A area universitaria

?fetivamente mais bem preparada atualmente no Pais para desen

volver produtos ligados a' eletr5nica digital. E absorve tamb~m

pesados investimentos da sociedade brasiZeiraque merecsm ser

aproveitados. Depois, comp lemen ta bem a atividade i.ndueta-ial: do

:p.amoque tem mais expex-i ênc i a adminis tra tiva do que "·:técnica.

Dal a id~ia, a ser posta em pratica, de estimular algumasgra~

des empresas p~blicas, como as dos ramos de siderurgia, energia

el~trica e petroqu{mica~ a desenvolver projetos pr5prios com

participaç50 de centros universitarios e ind~strias privadas

nacionais do ramo" (I04). Nesse aspecto, a SEI dispunha de um
~\

,
,

._;
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instrumento importante para realizar o acompanhamento das ne

cessidades das empresas púb Lí.ca s , os Planos Diretores de Infor

mática.

Em outubro de 1.981, a SEI pub Lí.cavs ; um comuni

cado (n? 8/81) convocando empresas brasileiras a apresentarem

projetos para industrial~zaçâo de equipamentos de controle nu

m~rico, permitindo-se a aquisiçâo da tecnologia no exterior.

Ap5s a constituiç~o de um Grupo de Assessoria em Comando Num~

rico integrado pelo BNDES, CDI, Embramec, UFSC e SEI, para a

análise das propostas apresentadas, foram selecionadas quatrC?

empresas: Centelha, Digicom, Maxitec e Romi.

Em julho de ~.982, seriam editados mais dois

comunicados (n? 4 e 5/82), visando a fabricaç~o no País de con

trolédores 15gicos programáveis (CLP) e sistemas digitais de

controle distribuído (SDCD).

Recentemente, em 27.05.83, atrav~s do Ato Norma

tivo n? 024, foram reservados às empresas b.ra sí.Le í ras uma se

rie de instrumentos (de teste-mediç~~
;

instrumentação anal{ti

ca e equipamentos biom~dicos).

Para uma apreciaç~o da atual situação da área

de controlede processos, ~ apresentadaa seguir, trechos da parte final
da palestra do atual Subsecretário de Atividades Estrat~gicas,

Ricardo Oliveira Maciel, proferida em maio de 1.983, no 111

Seminário de Comando Num~rico no Brasil (112).
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'~SITUAÇÃOATUAL

QUADROPARTICULAR POR EMPRESA

. '

A SEI conserva W71a'estreita interação com os fabri~antes
..selecionados" que nos permite reSVJ711~ra evolução de cada VJ71dos 4 empreen-
dimentos at5 o momento.

A) A CEN'l'ELHAINDOSTRIA E COMf:RCIOL'l'DA.

A empresa DIADUR" pertencente à HEIDENHAIN (Alemanha)"t~
J)~ seu projeto aprovado à luz do comunicado n9 8/8l" condicionado à produ-

ção e comercialização por empresa nacional. Após alguns meses de negocia-
ções a empresa CENTELHAadquiriu da DIADUR -HEIDEHAIN a tiecno Loqi.a para f~
bi-icaçdo dos produtos aprouadoe , incluindo a 1:nfraesi;rutura de material e

{3quipamentos e os recursos humanos'especializados para assegurar a conti -
nuidade do pxoqrama proposto.

Hoje., a enpresa CENTELHAjá fez grande parte dos investi
mentos necessários à ·consolidação·de 'suas instalações fabris e conta com

ym corpo técnico em fase de treinamento e absorção da tecnologia. Está tam-
bém treinando seus engenheiros de comercialização dos equipamentos. At5
Q final do ano oompl.etiará oe investimentos necessários em bens de produção

~mcontrolede qualidade ena ~npliação do quadro d~ pessoal especializada
O produto da CENTELHAestá sendo normalment:e comercializado.

f3} DIGICON S/A.

A DIGICON prossegue na fabricação dos produtos POSI- 80

e CW-2000 que já havia desenvolvido e lançado no meraado antes 40 comun~-~.

çado da SEI. A partir de 1981 .• iniciou o sdeeenuol-oimento pl?óprio da sé -
rie 3.000 de comendoe continuas •. Reepondeu, t-ambém, ao comunicado ·n9 8 /

Q~ com tecnologia·fornecida pela MITSUBISHI.,tendo concZuido e apresenta~
qb ao INPI o correspondente contrato de transferência de tecnologia. A DI
qICON já dispõe de infraestrutura fabriZ e dos recursos humanae neceeeá -
rios a consecução dos objetivos propostos.

(f/ MAXITEC S/A.

O grupo MANrJEIEatendeu ao comunicadon9 8 criando a em-
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presa NAXI')'EC" .que aeeimi/lou tecnologia da SIEMENS. A MAXITEC acaba de ad

quivi» instalações fabris próprias. O seu corpo técm:co inicial já se en-
0011.:t.raem txe inamento eém fase de efet-ivo inicio da absorção de tecnoloqi
fl.· A empreea proouranda desde já oonduei» atividades de atualização de s.§:.
ue ppodutoe .através de deeenuo l.uimentio iiecno lógicos visando otimizá-lo pa-
r.ae meneado braei Lei.ro ,

A·t.é o final de 198.3 deverá estar terminada a implantação"
.cJo_8pensM produção e eqicipamentoe de controle de qualidade necessários à
F!fe.1d-pÇlrJgqiOl1.qUaaçãodo produto.. . .

P) JWpr}S'!f{JAROMI _S/A.

Em virtude de ser tradicional fabricante de máquinas-fer
rggI~?:ntq.-, {}.f3t;g. empresa nao precisou realizar novos investimentos para capa-

<!f,tªp::-?e teçmoUf~icªin(?nte quanto ao uso e aplicação de CNC. Dentro de .30

ª 99 4iqf-l ?f3'tÇlpqeom ,SUÇlSinstalações definitivas conel.ui dae. e em operaçao:
I

çqrn.t.g. com um fll'UPO tiçmiço em treinamento e já no efetivo tr'abalho de na -
giClnaZizaçCio do p~oçl:uto.• cuja tecnologia é de ox-i qem americana de propr-i e=

~4e ªª 9MNJf;RON, l;:st6. ultimando a aquisição dos bens de produção e de
ªªn~l'9Ze 4?quaZidade.

o? fabricantes nacionais de comando numérico 1:nvestiram_.
em $<?U çpnjunto~ nos últimos doze.: .meeee, cerca de um milhão de dólares di

pf:ta,mente ni? ?:mJjJ'!'eendimento"nele empregando aproxiimadamentie meia 'centena .•
4e en~enheirQq e técniços •

- I

.4 d:ireção de crescimento do mercado de equipamentos de

-º~º~~~q_n~érico passa especialmente peZa expansão qualitativa 4e suas a -
pl:Í;cqçõG.'t?, A tituZo de exemplo" estamos detectando" através do 'e(jntrole

<Jq.l? imr?Q:r·taq-Qe.fJ-!a pre{Jença de uma demanda importante nascendo no eeto» de
~~.::r;·te'Í;fJ~onde q qçirrªda compet-içdo internacional. e exigência de fiexibilf

@@ começam ª t:radw:,i-r=8e por requisitos mais.sofisticados de proqramab-i=
~.{<h.ae@8 me'Í;(;J:Sde p:rQdução. Pretendemos em breve reunir os 'empresários
@_s·~e $~tQJ;'.pqpQ. anal-iear euae necessidades e a forma de atendê-las a par-
#~.-:r.de nQ[2·t?<J.i·n.dá$tria.

o mesmo esforço exportador está a exigir a modernização

I'

I
f
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do parque de máquinas operatmi-zee , visando pr-incipalmente flexibi li dades pr~

cisão e velocidade. Isto sigm.:fica automatizar estas màquinae , ou mesmo mo
o~ cor.AI<lOOS I. \ -

dernizarLfrwnéricos existentes em termos potenciais. Eei:e mercado é numméri
comente eupetriorrao mercado represen·tadO:por novas instalações.

Outros fabricantes de :máquinas-ferramentas., que ainda nao
empregam comandos numex-icoe, serãoinstado.sa incorporá-los aos seus produ-

. boe, por! exigência do mercado. ( ... )
, f

Há muitas questões a serem examinadas e debatidas.

Qual é a trajetória da indústria brasileira de comando nu
mérico?

i
Comoestão e como evoluirão os preços dos produtos?

~i'>

A ~ndústria poderá fazer frente aos n{veis de investimen-
to necessário para atualizá-los e diversificá-los ao ritmo exigido pelas,
neceee idadee de eeue empresários? E quanto à nacionalização dos eqicipameri-
tios , oomoxeduei.remoe, nesta oorujuntnaia de crise de dôl.aree , ,a 'dependência
de importa,ções?

\

Precisamos 'conhecer com muita clareza as impressões cr{ti
"L

cas do ueuiu-io e suas I sugestões para a canso l.i.daçdo dos [abi-icantee nacionais
"'~..::.~~

Ó;»

:\a num quadro de atendimento adequado ao mercado;

, A avaliação da indústria nacional de .: .comando: ~-núméx-ieo

constituirá subsidio importante para a formulação de uma pol{tica para a
auiomaçdo indus:trial., acreeeentanda-ee às atividades em curso da Comissão
Eepecial., de Automação na Manufatura.

As facilidades de PAC/FACe ROB6TICAestão se tornando.,c~
da vez maie , uma rotina nos diversos ramos de atividade industrial. Os pr~
gressos obt-i-das P01? nações industrializadas aplicados ao campo da automação
demanufatura, estão forçando os pccieee menos desenvolvidos a fazerem inves

r/",,,,-rel?, -
timentos semelhantes para,'~irf'Jwtteracompetividade de seus produtos manufatu-
rados.

A automação tem entretanto outro impacto que deve pende -'

t .
I
I
I
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rar nossa visão a respeito: Trata-se da eubetritnciçdo de posições de braba
Lho, Este enfoque tem sido ampl.ameni:e debatido no pa'Ís e deverá cont-inua»
a intensificar-se.

o exemplo internacional recente nos, aponta W71curioso p~
»adoxo quanto aos impactos sociais de: automação: Japão e Suécia .• que ,tem
pol.it-ica de garantia de emprego aos seus tirabal-hadaree .• são por estes indu
zidos a acelerar a robotizaçãode suas usinas .• enquanto os Estados Unidos
e outros pa'Íses Inais conservadores da Europa .• com pOl'Ítica de competiçãO,

e menores cuetos .• e menor preocupação social .• avançam mais Lentiemeni:e.•pon-

derando a cada passo entre o desemprego e a competividade. Aparentemente .•
a automaçdo é mais sinergética com economias socialistas. Em pa{ses capi-
talistas .• a xobot-i.zaçdo pode implicar desemprego e.• por' isso mesmo.• o com

putado» eo controle a:a:torrrcct:i;zadoárD encarados com reserva pela nossa socie-
dade.

j

!
'No Brasil como em outros pa{ses .• há reações contr~rias ã

automação das indústrias .• como houve na Inglaterra .• no in'Ício da Revolução
Induet rial., Apesar disso .• as pessoas que se debruçaram sobre o assunto .• s§:.

ja sob o ângulo social ou econômico .• são unânimes em'afirmar que o proces-
so é ine;corável .• sob pena de exportarmos muitas de nossas grandes .indúeta-iae
as para paieee onde ficam suas matari zee , ã medida que o robô formais bara-
to~ue o trabalhador brasileiro.

A queetdo fundamental é o caminho .• a transição da situa-
çao atual para uma sociedade com a economia automat izada,

o problema não é novo: por falta de uma anál.iee melhor
dos impaetoe da automação ria=aqi-icul-tiura .• convivemos hoje com um processo
de urban-ização acelerada .• com grandes cuetoe eoeiccie,

t preciso que se discuta e se determine o mais cl-aramen :
te poee ivel: o balanço entre a oferta de empregos criados pela :~, elevação
dos nlveie de produção e pelas novas atividades que surgem com a automa -:
çdo e a redução de empveqoe pela substituição direta das posições de tra-
balho. ft indiscut'Ível que a automação traz junto com seus benef'Ioioe .•pro
bl-emae sociais relevantes para pccieee em desenvolvimento. Cada emprego a
fetado com a tecnologia gera ajustamentos de l71ão-de-obra via formação de

,(
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novas habi U iaçdee e da C1"iação de novos empregos.

Enquanto nos pcciees desenool.iridoe a reabeoxçdo de mão-de
obra dispensada se fe.z de forma eficienie3 mercê de um ni.vel: cul-tural: e

escoZaridade mais elevada3 nos pa{ses em desenvolvimento se torna mais di-
f{ail o ret.reinament.o dos tirobalhadoree 'carentes. que são de uma formação ~
ducacionaZ básica.

Foi para anaZi~ar os aspectos reZevantes sociais3 econô-

micos e 't e cno l õq-i coe da adoção da automação nos divereoe setores
industriais e definição das prioridades de desenvolvimento enl PAC/FAC ROBQ
TICA3 para cada segmento fabriZ3 que a Beorebax-ia Eepeeial. de Infoxmdt.ica,

em fevereiro deste ano criou a Comissão Especial 11.9 Z2/83. Contando com
representantes db. Confederação Nacional dás Indúetx-iae , da DIEESE (vepreeen

bando o,s: sindicabos de tirabal.hadoree ) 3 da ABIMQ/SINDIMAQ3 da ABICOMP3 da
,

Sociedade Brasileira de Automática e de órgãos do goveh~o nas áreas indus-
I

triaZ3 t~anológica3 econômica e de trabalh03 a Comissão organizou-se nas
áreas de Lecnoloqia, mercada/Lnduet rial. e social. A partir de sua composi

\ \ -
ção básica a Comieedo tem-se deedobvado , promovendo atividades que enuol=
Vem rep~esentantesde outros setores3 órgãos e entidades. Para exemplifi -

car3 entridadee como UFSC3 a TELEBRÁS3 indústrias de eZetrodomésticos, bem
I

como sindicatos ti empresas da indústria tex-til3 automobii{stica'e de cc -;:~
II

dos e outras já contribuiram para os trabalhos da Comissão. ( ... )
I

'I

I
I

!
j
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7.6. - O GAP TECNOL6GICO E O INCENTIVO A INDÚS'l'RIA MICRO-

ELETRONICA.

Conforme visto no início deste trabalho, a ele

trônica tem se constituído, e~ncialmente após a II Guerra Mun

dial, numa ãrea em rãpida evoluç~o tecnológica, impulsionada _

principalmente pelos altos ~nves~imentos realizados pelo goveE

no norte-americano na indGstria de armamentos e aeroespacial .

ApóS passar pela fase d~vãlvula, de transistor e dos circui-

tos integrados, alcançou, em 1971, a dos microprocessadores

um verdadeiro computador acondicionado numa minGscula pastilha

de silício, com alta confiabilidade e grau de computaç~o, bai

xo preço e consumo de energia, etc.

A evolução da roicroeletrônica tem viabilizado

uma s~rie de nOvas aplicaç5es, al~m de tornar rapidamente obso

letos uma s~rie de produtos e m~todos de produç~o. Este poder

de revolucionar métodos/processos de produção, bem como o fato

de a sua evolução estar intimamente ligada à concepção de ::S0::-

fisticados equipamentos militares, torna esta tecnologia alta
mente estràt~gica para o desenvolvimento e autonomia das

çoes. Sua aplicação se estende, hoje, desde relógios}
na-

apare-
lhos de entretenimento at~ equipamentos profissionais de gra~
de valia, destacando-se os computadores e seus perif~ricos,cen

trais telefônicos, sistemas de controle de processos r satéli
tes artificiais ...

Devido ao alargamento das possibilidades de

aplicação, a indústria microeletrônica vem apresentando um

;. ~,
,

\
,..

I !!'.r
'i

!'.
~.

I
I
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crescimento muito rãpido, acelerado pelos vultosos recurSos i~

vestidos em novas pesquisas e pela ascens~o da escala de prod~

çao, que induzem a um decréscimo acentuado no preço dos micro'

circuitos.

A crescente redução nos preços dos microcircui-

tos, com forte correlação inversa com a escala de produção,iún

tamente com os altos investimentos necessários para adentrarou

se manter nesta atividade, dada a volatilidade dessa tecnolo -

gia, tem forçado a retração do número de empresas produtoras -

desses componentes eletrÔnicos a nível mundial. Consequenteme11

te, é .ínfima a póssibilidade de surgirem, nesta área, empreendi

mentos sem um aJ,Uploamparo governamental, através de roedidqs

como investimentos em éducação, em pesquisa e desenvolvimerito,

subsidios à e demanda da produção, amparo legal (proteção ain
diis t.rí.a l, .etc e ;

o quadro a seguir proporciona a aferição da im

port~ncia do mercado governamental norte-americano para o . .•.lnl

cio das atividades das empresas fabricantes de circuitos int.e

grados nos EUA ( 113).

ProDUÇÃO 'IDTAT-l PREÇO Millro POR CDNSUMO OOVERI.'ifA:'1EN'Tl\L
ANO 106 US$ INTEGRAlX>US$ % DA PRODUÇÃO

1962 4 50,00 100%
1963 16 31,60 94%
1964 41 18,50 85%
1965 79 8,33 72%
1966_ 148 5,05 53%
1967 228 3,32 43%
1968 312 2,3.3. .. 3.7.%

"',
.).
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Nos países desenvol v.í do.s, os empreendimentos ne~

ta ãrea sempre contaram com o apoio governamental, sendo que

alguns go~ernos recorreram ã proteção legal, corno forma de pr~

teger a indústria nascente/defasada tecnologicamente. Já entre

as nações em desenvolvimento, são poucas as que, até o momento,

buscaram ;implementar urna política de microeletrônica, sendo

que, nestas iniciativas, a tecnolbgia de partida é invari~vel-

mente de procedência externa, via associação (Âfrica do Sul e

Coréia do Sull ou aquisição (Formosa e 1ndia) (114L.

-~.,
, ;

Para as naçeos européias, apesar de todo o apoio

governamental, tem sido difícil acompanhar o ritmo de inoY8 '-:-

çôes empz-eendí.dopelas empresas dos EUA e LTapão, pois somente

as empresas norte~americanas de microletrônica realizaram, em

1981, um investimento de algo em torno de US$ 420 milhões, va

lor que representava entreS elO% de seu faturamento. (1151 Já

para as nações em desenvolvimento, além de ser custoso um in

vestimento dessa ordem, estas se:' defrontam com uma .·barreira

ainda ma í'or , ou seja, a carência de recursos humanos habilita

dos para a necessária ass:i:,milaçãQjdesenvolvimento de tecnolo '.-

gia •.

Para que se possa aquilatar a dificuldade para

se adentrar .nesta atividade, em 1978 o Professor Adernar Fer-

reira fazia o seguinte prognóstico com base na situação brasi

leira: "Ha no Brasil pesquisadores capazes de desenvolver em

dois ano e=um protótipo de laboratório de um microprocessador

A sua industriaZizaç50 poderia demandar um tempo muito maior ~

digamos~ 3 a 5 anos~ pela necessidade de se percorrer uma cur
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Va de aprendizado. Assim teriamos um gap de 5 a 8 anos~ Toda

via" essa medida não é muito; significativa" uma vez que naoin

alui o tetnpo de formação de uma infra-estrutura tecnoZógiaa de

apoio" para que o desenvolvimento não seja artificaZ. Então" o

gap seria maior ainda. Por outro lado" também devem ser consi

deradas as dificuldades de natUl"eza não tecnológica" como as

de mercado /I (1161.

Esta previsão d~ uma dimensão da dificuldade de

se ingressar nesta atividade ~ a ela, deveria, ainda, ser ..~..a-
crestida a obsolesc~ncia que provavelmente resultaria de todo

esse esforço, pois a capacidade de mem8rias e miciroprocessado-

res, tem sido dobr-ada em prazos inferiores a tr~s/quatro anos.,

o que não significaria um desperdicio do investi.rrentose se consi

derar o aprendizado/treinamento resultante desse esforço, mas

ocompemente obtido dificilmente teria compet.itividade no merc~

do internacional. Acrescente~se tamb~m que o maior obst~culo
para .aviabilização econôm.í.ca de um empreendimento nesta â rea

~ o controle de um mercado razo~vel para um eficiente rateio-

dos altos cus~os f:Lxos e os de projeto. Todas estas dificulda

des tornam evidente o porque de ser temerosa,por parte das na
!

çoes em desenvolvimento, inciativas para ingressar nestá.ativi
dade.

Por outro lado, o abandono desta atividade/ tec

nologia poder~ implicar no comprometimento de metas de desen-

volvimento de uma nação, conforme discorria Servan-Schreiberem

1967: "a el.e tràn ioa não é um setor industrial qualquer , J!; aquI!..

le de que depen~di~etamente o próximo desenvolvimento indus

~,\

. \'..J
" ir

.~

I
i
I
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trial. Após a primeira revolução que~ no século XIX~ substi-

tuiu a força f{sica pela das m5quinas (motores) assistimos a-

gora a segunda revoluç50 industrial~ que permite

cada ano um número crescente de tarefas do cérebro humano pe-

lo t xrab a lho de novas màqu ina.e (os comp utadoree)" •.. "Um pais

que oompre no estrangeiro o essenoial de seu equipamento ele-

tr5nioo estar5 numa situação de i~ferioridade an5loga a daqu~

las naç6es que~ h5 um século~ eram incapazes de dominar a me-

canização do trabalho" (117).

No Brasil, somente após a escolha, pela Capre,

das empresas brasileiras para ocuparem o segmento de mí.n í.com-

pu t.adores I em fins de 1977, é que se verifica uma. movimenta i-

çâo governamental no sentido de estudar a viabilidade de im-

plantaçâo, no País, de uma indústria (ciclo completo) de com-

ponentes·eletrônicos.

Nessa época, o secretário executivo do Grupo Exe

cutivo Interministerial de Componentes e Materiais (GEICOM)-,

Salomâo Wajnberg, informava que o mercado brasileiro de com

ponentes semicondutores correspondia, em valor, a 3,4% do mer

cado norte-americano, a 5,5% do japonªs e a 6% do m~rc&do da
"

Europa Ocidental, (118). Estes dados configuram claramente uma

das grandes dificuldades de se vir a implantar, no País, uma

indústria autóctone economicamente viável, dada a reduzida eS.'
cala de produção.

Uma peculiaridade sobre o mercado brasileiro,

era que parcela .considerável dos componentes eletrônicos eram

consumidos pelo setor de entretenimento (rádiosJ fonógrafos ,

televisores .•.), aO'passo que nos EUA a maior parte dos com-

252
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ponentes eram consumidos pelo setor profissional.

Em relação ao suprimento do mercado brasileiro.

de componentes semicondutores, boa parte era fornecida por em

presas instaladas no País, conforme a ta:bela seguinte:

ANO - 1977 (Valor)

- transistores· de sinal 79%

- transistores de potência 60%
,•..~

diodos de sinal 65%

- diodos de potência 12%

circuitos integrados lineares 19%

- circuitos integrados digitais 14%

Quanto ao valor consumido em 1977 no Brasil f da

demanda total de US$ 109,6 milhões referentes aos componentes

semicondutores, observou-se a fabricação local de US$ 45,7 mi

lhões, cerca de 42% do mercado.

Quanto às empresas produtoras desses componen-

tes, em 1977 existiam no Brasil, segundo informava 6 secretá-

rio executivo do Geicom, em "número de l.3~ das quais apenas

três incluem a etapa de difusão do wafer no processo de fabri

cação. As demais importam as pastilhas de sillcio j~ difundi-

das e testadas. Limitam-se~ assim~ a cortar~ montar~ encapsu-

l.ar , be eiar, ol.ae ei f i car, identificar e emb alax:" (118).

Dentre essas empresas, soment;e urna era nacio-

-r
i
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f.lª],;: ~ "'I':ra'l1,!3,i1:,Semicondutores , criada em 1974 em Montes Cla-
. ---- - ..---. -- -.---_ ..-_ .... - .-- .._,

\
:;:9.s (110) lçoJfl:5~2% do capital vo t.an te controlado pelo BNDE. Se

\

,ggP.,499:BNP,r;; ,',U,até a inauguraçã~'~'da Transit, a i.ndicet r i a de

§emiçondutores .no Pals era totaZ~~nte dominada pelas multina-
i

.oiPl1gi,s, que, por intermédio de isuas eube i âi áx-i-ae , se l.imitam
i

g mpntq!, ? en aape ul a» os dispositivos, importando os ch ipe a-

(Jg}Jg.gtp,§ ÇJ.e{3ug.f> matrizes e de itoan do , portanto, de fazer aqui
,

ª gi/Ul?g9 que $ g etapa mais Lmp or-ti an t e , já que agrega maior
i

l?ªP(Jf3 i a de 'tfJ(in9 Z9gia" (119).: Apesar da intenção do BNDE, a

-'rF'ªf!.!?it,~p~:j;')~<;>eurou,no início de suas atividades, desenvol
" I. 1 d'" ri . d .., d .Vê~ €L9'Y!1!3,J=§>j?O;;;LtlVOS com o auxa 10 e pes qua s aco re s a Uní,, '

"

Vê~êü~ªg~ gª9 ~ªUJ...O,que recorr.eu posteriormente a aquisição

ê?-;tê~nª Qê t~H;!nÇ):logiajunto a uma empresa italiana, chegando
, ' '

I

~f!.@lYêlve ª eÓntratar especialistas estrangeiros, se ressenti
I

~1ª p~lª dificuldade em ocupar uma faixa significativa do meE
I ;ª"ªª<:? ln1~H:;il~i:r9~e.mum amparo legal, entrando em concordar'), _.

$intetizando, excetuando-se a tentativa frusta

d,ª ªª 'J;'rªn$itsemicondutores, não havia no País uma empresa
. ~.

'q\.l,e §.~ dE2dt6a$se às fases mais importantes na produção de dis
,

~Qª.t.tiVQS seJniCQndu<Íores, tais como as de projeto, confecção

ª,E2 m~~ª~ª,:rª$~ tabricação do wafer (barras de silício) e outros

.:t~\l2,\!.lJ~Qªl;2ª$i.GQ$~ além de se constatar também a inexistência -

Ci!~" f~Jl~.B~~~n.ç1.:i,)'Jl~ntQS ligados a bens de capital para a atividade.- ,

Nas atividades de pesquisa também se veJ.."ifica-

YQ.- ~JR q1;l,Q,~~ t:o:tal abandono governamental, ou conforme sinteti

?:Q.'UQ1f:t:Q,t' •. ~~d.e,maX'Ferreira: "As atividades de pesquisa, ini-

'..,
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oiadas no Pais em 1968~ em razao da teimosia de alguns t5cni-

coe, eemp re foram aliment-adas por recursos eecaeeoe e sempre

estiveram desvinculadas de qualquer planejamento. Enquanto i-

n~meras ind~sirias~ de menor conte~do tecnol5gico~ mereceram

planos e politioas de inoentivo~ a ~rea de semicondutores pe~

maneceu no esqueoimento" {120J.

A primeira iniciativa governamental buscando

realizar um levantamento da situação para o delineamento de

uma política setorial seria verificada em abril de 1978, qua~

do a Capre e o Geicom, com o patrocínio da USP, Serpro e Finep,

realizaram o 19-Seminário de Componentes Eletrônicos (COMPEL}'_-,..

(121). Num condensado dos três temas debatidos durante esse
I

Seminário (Desenvolvimento. e 'rra.nsferência_de Tecnologia,' Her

cado e Recursos Humanos), ressaltavam as seguintes recomenda-

ções I xespec ti.vernent.e e necessidade de se apoiar os -Laborató-

rios de P&D existentes na área, bem como a criação de novos

laboratórios e fomento de pesquisa de vanguarda visando a for

mação de recursos humanos, além da contratação de especialis-

tas/empresas estrangeiras para acelerar o desenvo l,v í.men t.o tec

nológico no País i .necessidade de uma regulamentação e incenti

vo governamental para o surgimento de empreendimentQs nacio-

nais, destacando-se: controle de importações, reserva de mer-

cado, limitação do número de fabricantes, encomendas governa-

mentais, incentivos tarifários e a confecção de uma lista pre

ferencial de componentes, tendo em vista a obtenção de escala

satisfatória para viabili zar a. produção local desses cempone.!:!

tesi e urna sériedé incentivos ã pesquisa e ajristes noS curri

culos de formação de especialistas no setor.

o Geicom elaboraria também, com a c01aboração

'.)
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de representantes de vários órgãos governamentais e da inicia-
itiva privada, o Plano Diretor de Semicondutores, cujo objeti-

vo central era o de "assegurar a Naç50~ no menor prazo possi-

ve l:~ con tiro l:e deci eô x-i o e pleno domí.nio oi en tí.f'icoe te cno ló-

gico de todos os segmentos do setor de semicondutores~ seus

insumos e bens de capital" (122).

No final de 1978, a diretoria da Digibrãs apr!

sentava a seus acionistas um relatório no qua.l p~opunha a cri~

çao de uma nova empresa industrial de semicondutores, contan-

do, para tal, com o apoio de outros órgãos governamentais, co

mo o CNPq, F'inep, Telebrás e Geicom (123).
j
{
i

Esses planos/propostas seriam·momentaneamente

paralisados em 1979 com a sucessão da Capre pela SEI na condu

ção. da Política Nacional de Informática.

A SEI retomaria os estudos. do setor no primei-

ro semestre. de 1980, formando 'aComissão de Microeletrôni.ca.-

Esta Comissão geraria um relatório reafirmando o objetivo ex-

presso pelo Geicom no Plano Diretor de Semicondutores: "0 ob-

jetivo da polí.tica nacional de microeZetrônica é a autonomia

nacional no setor de aomp orierii.e e de mi cx-o eZetrônia.a> seus in-

sumos e bens de capital. Para atingir esse objetivo~ aZém doa

aspectos gerenciais~ deve-se levar em conta a necessidade de.

preservar e aprimorar nossas tradições cuZturais e de apoiar

o esforço desempenhado pelo povo brasiZeiro para alcançar me-

l.horee estágios de bem-estar". (124).

No delinea~ento da autonomia nacional nesse se

T,i
Ir
J-?r_.\ 'l
t

\
, ·t

i
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tor, o relat6rio apontava os seguintes pontos: '1) Pela ocu-

pação por parte de empresa inteiramente naciona't de parcela

significativa e crescente do mercado de mi ox-oe i eci-on i oa, seus

insumos e bens de capital; 2) pela garantia de que as deci-

sões e o comando das atividades tecnológicas~ industriais e e

conômicas consideradas essenciais~ estejam intciY'amcnt~

Pa-ís em mãos brasileiras; 3) peto pleno dom-ínio dos conheci -

mentos associados. às atividades cient-íficzz s ~ ti ecno lógicas e i!!:.

dustriais n~cionais; 4) pela m5xima participaçao da comunida-

de gerencial~ ticnica e cient-ífica brasiZeira em. todas as ati

vidades; 5) pela m5xima agregação deengenha~ia.nacional aos
í

pT.0jetos e produção nas indústrias de equipamentos de eletrô-
I

nica; 6) pela m-ínima necessidade de importaçao .de insumos~ e-

quipamentosJ tecnologia deprocessos e projetos de produtos in

dispensáveis à fabricação de componentes de microeletrônica;-

7) pela máxima aqreqaç ao de ua.l.o» e tecnologia aos produtos

exportáveis do setor".

No trabalho desta Comissão, era apontado como

um dos maiores entraves à -ví.ab í.Ld zaç ao de uma política nessa

área, a carência de recursos humanos habitados. Havia em 1981

no Brasil apenas 263 especialistas com nível ,:_,.uní, ve rs i tário,

dos quais 42 com doutoramento. Para se aquilatar essa defi-
ciência, apenas um Laboz a+ó rLo norte-americano (Bell Laborato

ries) era composto por cerca de 8.000 desses especialistas.Es

sa carência de recursos humanos, desconf3ideradQ.S as demais
restriç6es já apontadas, atestavam que a almejada autosufici~

ência brasileira em microeletrônica era um projeto de longo
prazo, pois conforme poride rou o pe r í.õ dã co Tribuna da Imprensa:

.~"

,..
i
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"A capacitação de recursos humanos nessa área demanda no mí.ni

mo cinco a seis anos> lote a lote. Não terí.amos condiç5es nem

de planejarmos ter> dentro de seis anos> mais de dez mil pes-

quisadores> porque 50 professores não tim condiç5es de gerar

dez mil> em cinco anos"> ou, conforme afirmou o Secretário de
!

Informática, Octávio Gennari Netto, a respeito das restrições :

"Não é i falta de p atx-i o ii-i emo , g .o casamento do patriotismo com

o reaZismo". (125). I,

No concernente' ao mercado brasileiro, a Comis-
I

sao apontava uma s~rie de dificuldades para o estabelecimento
i

de uma empresa nacional de circuitos integrados: excessivo nú

mero ,de microcircuitos utilizados pelo mercado, número que p~
I

deria ser redJzido com o estabelecimento de listas preferen-

ciais, 'desde que o 'Governo interviesse no mesmo; presença de,
I

fabricantes estrangeiros com pobe.nc.í.aL para adentrar

no segmento de circuitos integrados; a vinculação ,brasileira
I " .

i,

à Associação Latino-Americana de Livre ,Comércio (ALALC) , que

permite a entrada, no paísf de produtos fabricados em outros

países latinb-americanos;e a existência de um corredor de im

portações na Zona Franca de Manaus. (126)

Diante da constatação da existência de obstácu

los quase que intransponíveis para a execução da política re-

comendada rela Comissão de Microeletrônica, era apontada, no

segundo semestre de 1980, a necessidade de se ampliar as atri
buiçõe::.sda SEI.

Em 25.02.81, os ministros da Fazenda (interi-
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no)', da Indústria e Comércio, da Secretaria do Planejamento

e do Conselho de Segurança Nacional submetiam ao presidente

J. Figue.iredo, a Exposição de Motivos n9 003/81 (127)I Eolic.:!:.

tando a extensão da área de atuação da SEI para a orientação,

planejamento, supervisão e fiscalização (em articulação com

os órgãos específicos) da pesquisa, do desenvolvimento e da

produçã0 de componentes eletrônicos a semicondutor, opto-ele-

trônicos e assemelhados, bem como seus insumos.

Esta requisição seria aprovada em 06.03.81, a-

través do Decreto n9 85.790 (128). Neste Decreto I além da enu

meração das atribuições específicas da SEI para .com a area

de microeletrônica, era designada a Subsecretaria de Ativida-

des Estratégicas para o planejamento e implantação dos progra

mas e projetos do setor, contando para tal com um Grupo de A~

sessoramento " composto pelo seu Subsecretário, na qualidade

de presidente I e um represen tante. dos seguinte s órgãos: l'1in.

da Fazenda; Min. Indústria e do Comércio; Secretaria-Geral do

Conselho de Segurança Nacional i Serviço Nacional de Informa-

çoesi Estado-Haior das Forças Armadas; Secretaria do Planeja-

mento e do J.'.1in.das Comunicações.

Logo após a aprovaçao do Plano Nacional de Mi-

croeletrônica (março de 1981) I o subsecretário de Atividades

Estratégicas, Edison Dytz, informava que a SEI convidaria em

presas brasileiras para a montagem de duas indústrias na re-

gião de' Campinas (Sp) , para a produção de componentes semicon
. I

dutores, fibras ópticas e outros componentes eletrônicos. 1n-
formava também que o objetivo do órgão em relação à microele-

J .

'"i I
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trônica era mais estratégico (de médio/longo prazo) I pois as

empresas brasileiras a serem escolhidas para atüar na área/t~

riam a incumbência de realizar apenas o que t:!b.i...ava seudo Íei-

to pelas empresas estrangeiras instaladas no Pais (encapsula-

mento a partir de componentes importados). Posteriormente,bu~

car-se-ia o desenvolvimento de tecnologia aut6ctone, atrav~s

do projeto e difusão dos componentes microeletrônicos no Pais .
(129) •

Além da área de componentes, a SEI estimularia

a fabricação, no País, de materiais de grau kletrônico (MGE)
c~mo, por exemplo, a transformação do silício metalúrgico (do

r

qual o Brasil é exportador para o mercado internacional, onde

é realizada a purificação/conformação, atividade que apresen-

ta alta densidade de "know-how" 'tecno16gico) em silício poli-

cristalino e monocristalino, utilizados na confecção de cir-

cuitos integrados, fibras 6pticas, etc. Os dados apresentados

por Mauricio Prates de Campos ·Filho, em 1978, dão claramente

a dimensão tecno16gica/econômica des-ta a'tividade: "0 e i l io-i:o

metalurgicamente bruto i normalmente utilizado.na fabricai50

de aço e do ferro fundido~ onde sua pureza exigida i inferior

a 98% e seu custo i da ordem âe US$ O~5 /kg. Ainda no campo

das aplicações convencionais~ o silicio pode ser exigido como

metalurgicamente puro (na fab~icaç~o de aços especiais para

t x-ane fo rmadoree, p i ex s ) , onde sua pureza atinge 99~?%~ fican-

do seu custo elevado para cerca de US$ J5/kg. Finalmente~ o si

l.Lei:o purificado a ni oe l: MGE (Materiais: de Grau Eletrônico) ~

para ser utilizado como elemento semicondutor~ apresenta uma

pureza exigida de 99~999~, ou mais~ chegando seu custo unita-

r\
J
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"rio a ordem de US$ 500/kg "Vejamos o exemplq do silicio~

para o qual a produç50 de 1 tono de silicio grau metal~rgico

equivale economicamente a uma produç50 de J

grau eletr5nico. A produç50 mundial de siltcio metal~rgico i
3atualmente da ordem de 500 x 10 ton/ano (cerca de 2/3 da qual

s50 produzidos pelos Estados Unidos e Uni50 Soviiticajuntos~

ao passo que a produç50 mundial de siltcio - MGE chega perto

de 2 x 103 ton/ano~ portanto~ economicamente ma~s importante

se levarmos em conta o custo unit5rio do.material. O Brasil

produz atualmente cerca de 20 x 103 ton/ano de silÍ-cio meta-

l~rgico (da qual exporta cerca de 2/3) e apr~senta uma produ-

ç50 nula de si ltC1:0 - MGE" ..A atividade de purificação ganha

uma dimensão econômica maior se se considerar que outros me-

tais de alto valor podem ser obtidos por esse processo: "O g5

lio~ por exemplo~ pode ser extratdo como s~bproduto da extra-

ção e l.e trome t al-iir qiea de al umi-n-i o comum. f! também o' caso do

germânio~ que pode ser extratdo como subproduto da

pirometal~rgica do zinco aomu~". (130)

extraç50

Nesta área de insumos de :microeletrônica, o

País já havia dado alguns passos até essa época - por exemplo,

o Instituto de Pesquisa Tecnolé)gica de são Paulo ';anunc í ava ,

em 1979, o início da produção, em pequena escala, de lâminas

de silício e fotomáscaras (131). Quanto à aplicação do silí-

cio, já havia no País uma empresa brasi:leira de economia mis-

ta (X-Tal), que, contando com o apoio governamental durante o

Governo Ge í.aeL, começava a produzir fibras -ópticas no segundo

semestre de 1980, com suporte técnico do Centro de Pesquisas

e Desenvolvimento da Telebrás e com a participação acionária

do BNDE e da Imbel/Minisiério do Exército. (132)

..
. I

..
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Em setembro de 1981, entre os grupos que se a-

presentaram para produzir circuitos integrados no País (Itaú,

Docas .de Santos, Sharp, Brasi1invest, Monteiro Aranha e He-

ring) I a SEI escolhia os dois piimeiros. Os fatores que pre-

ponderaram na escolha dos grupos Itaú e Docas de Santos foram:

maior disposição para arriscar capital p.rôp rí.o r não exigência

de grandes investimentos goverJ:"l.amentaise a disponibilidade
de recursos próprios. (133)

Quanto à aplicação de recursos, o subsecretá-

rio c;1eAtividades Estratégicas informava que as duas empresas

deveriam investir isoladamenteUS$ 30 milhões, podendo se as-

socia~, mas não se admitindo' a formação de jOint-ventures com

empresas estràngeiras. Quanto à distribuição de recursos go-

vernam~ntais, a SEI indicava que ca.beria às indústrias a res-
I

ponsab~lidade pelo investimento em tecnologia, podendo se: im

port.ada.,O Governo, por seu lado, destinaria US$ 10 milhões
I

anuais às Universidades, para a formação e.aperfeiçoamento de
recursos humanos.

~, .

Quase um ano após essa decisão, em agôstO de

1982 'Ia área de microeletrôni ca receberia um efetivo impulso,

com a.aprovaçao, pelo Governo Federal, de uma verba de Cr$

900 milhões para que a SEI instalasse o Instituto de Microele
trônica na, cidade de Campinas.

Complementarmente a.esse impulso inicial, em

23 de dezembro era concedida à SEI uma maior autonomia .admí.«

nistrativa. A partir dessa data, a SEI poderia atuar nó apoio

t
I

I
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g.99.~.$,ePY9.1yJm§!l1t9científico e tecnológico da Informática no

J?g.fs,9.:i?ponÇ!o de :liberdadepara a elaboração de orçamento prª-

P.rJ.9 .e ,Ç9:1}·t-r,a'!:ªç.ãoç1e~speciali stas .

. i

~1!l :30..1.2.82, era criado o Centro Tecnológico

gª~ª J!1f9~.m~tJçc;t (ÇTI) I que stib~titu{a o Instituto de Microe-

~@-t!'§n.:t.çª! §9m. .élprªngenc,ia maior que este, pois além da micro

g;!.êi;:!'9n.4-§!ª, ª§rE'§!~:Hwª ª.s atividades de controle de processos e

:ffi@§ªl1!§!ª JJl1ª,'

Nt;:> ~~~!J.ndo semestre de 1983, entrava em opera-

€ªº flQ ÇT! Wflél J,ir1-ha de encapsulamento de circuitos in tegra-

€!§l§ r _ªªg13-!-:I?;!,.Q.ª pe í a $EJ junt9 a Burroughs Eletrônica; linha

!ªª~§t~iªJ, g~~ fºpçiqnava em são Paulo. Nesta transação, além

€1ª ª~~~êi~ª<:> ªº!? ê~~;l~ªmentos, a SEI absorvia também o pes-
I

ê.ºªJ" 9 ~\J~ f?ºêêil?:iJ.it9l,.l, em curto prazo, a colocação dessa

!inh,ª gª ~~ºªq~ª9 em func í.on arne nt.o I e que deverá gerar recur-

§Qê ªªiêiQI1ªiê V~ll::aEJue a SEI possa gradativamente autosusten

.l\.~~sar desses_passos. dados na busca da capa

ºitª~~º t@ºªºl~~iQª (a médiO/longo prazo) do PaIs em microele

t.~ªn~.Qª~ v~~i~iQª~""'l?~ no momento enormes barreiras para alcan

~.c~,.""lªr,~º~~~~Wl;?lQI ~}{istem no País somente 110 pesquisadores

ªt.lJªneJº em 4,çl)Q<?rªt<$:r-iQsnesta área.

Viªªngo minorar essas barreiras, o CTI, com o

ª1JxJ),):Q ª~va:riªl? :i"nst-ituições uni versi tárias, elaborou umpl a

!Ao.eJ.e~~!?~\1.il?-ªe ;!:Q:t:'lllaçãode recursos humanos, para ter vigê,!}

.-': "'-;--~-zr-
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cia no período 1984/89; no qual", o investimento necessário pa-•
ra os dezoi to primeiros meses (19 fase); estava o rç'ado em apro

ximadamente ,>Y~i:S l~, milhões. (135)

Apesar da exiguidade da verba prevista (se co~

frontada com o investido pelas empresas de mi.croeletrônica a

nível internacional) I estes recursos ainda não haviam sido

totalmente assegurados no iníciO de 1984 pelos financiadores

e interessados no programa: Finep, SEI, CPqD (Telebrás) e

Fipec.

Diante da hipótese de haver cortes na quantia

requi;:;itada, o diretor do Instituto de Microeletrônica do CTI,
!

Carlos Marrunana,alertava: fIOSgrupos universitários vivem'uma

realidade pior que a de dois anos atrás porque os investimen-

tos em pesquisa de microeletr5nica3 que sempre f?ram rid{cu-

lOS3 estão decrescendo. Se não for aprovado o que pedimo~ es-

tarão perdidos os dezoito anos de trabalhos já realizados3que

formam a base para os próximos dez anos". Esta preocupaçao

também era compartilhada pelo secretário executivo da SEI',Edi

son Dytz, que apontava a necessidade dos grupos universitá-

'~rios de pesquisa em microeletrônica estarem à frentep dos in-

vestimentos programados pelas duas empresas selecionGà.a ..s

atuar na área: "A Ita~ inclusive já criou uma empresa3a Ita~

Componentes3 e está investindo cerca de 8 milh5es de dólares

na preparaçao de engenheiros e compra de uma linha-piloto pa~:

ra a produção de microcircuitos. Se não conseguirmos OR recur

sos equivalentes a 1138 mi l.hiie e de dólares pe d-i doe, os grupos

universitários andarão a reboque da área industrial". (135)

-x-
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7..7 TELEINFoRMJi.'rIcA: O FUTUROJÁ

Além das área.s vistas, a açao governamental se

·.§§tenderia também a de Teleinformáticai área resultante dacon

t)"~~I1ciadas de Informática e Telecomunicações, de expansao
~?.Ç~I1tee de valor econômico e estratégico considerável! con.§.'

·t4-t'Y4-ndo-sena base do estágio de desenvolvimento que Daniel

ªê!~ ~~nominou de "sociedade p5s-industria~" (136) e que Yone

:H·Mªsuda designou de "sociedade de informação" (137).

A veloz evolução verificada na área de Informá

t,;iºª,também se verificou na de Telecomunicações.Enquanto na

[}~;j,!U~j.raera exponenciada ;;l capacidade de processar e armaze-

r!ª~ ;i,n:Eorma.ções,na segunda verificava-se I em par a.Le Lo, a expo+

nªnç:Lªção na velocidade de transferência/difusão de" informa-

~@E?ê, ambas as áreas a custos continuamente decrescentes. Es-

êª E2xponenciação na capacidade de armazenar/processar/transfe

:rt~.tn:formações, decorrente principalmente dos avanços,na tec

nQ1..o.giade microeletrônica, tem paulatinamente concretizado o

.!.gE?a,1/çonceito de informação instantânea, ou sej a, a supres-

êªº virtual do tempo/distância no tratamento/acesso ide dados

Como fruto desses desenvolvimentos, tem surgi-

ge;> lJJO<;\ série de bases e redes de transmissão de dados a nível

ililit:e:rnacionalr as quais tem suscitado debates que envolvem
qlJest;.õeseconômicas, sociais e políticas. Hoje, são várias as

grandes redes de transmissão de dados com abrangência interna
G:i.Qual (138):

n·,
p.
I'~;
,.~
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a) De uso próprio: IBM, HP, Control Inteligence Agency '(CIA).

b) De empresas de serviços de processamento de dados: MARK III

(da General Electric), CYBERNET (da Control Data Corp.), _

ADP (da Automatic Data Pr:ocessing), INFONET (da Compute r
Sciences Corp.).

c) De_~im específic~: SITA (Société Internacionale de Teleco-

munications Aeronautiques), SWIFT (Society for Worldwide In

terbank FinanciaI TelecoffilllUnications).

d) Pública - de valor adicionado: TELENE'r (da General Telepho

ne & Electronics Corp.), EURONET (da Comunidade Européia).

e) Mista: TYMNET (da Tymshare, Inc.).

o primeiro posicionamento brasileiro sobre o

acesso/transferência de informações centralizadas em bancos

de dados localizados no exterior ocorreu em 02.05. 78, quando

a Capre e o Ministério das Comunicações editavam a Resolução

n9 1 (138) f que continua vãlida até hoje.

Nesta Resolução era indicado que "o estabe'leci

mento de 'ligações i-n t ern ao í-on a-i e de sistemas de 'I'e l-é i n jo rmáti-i.

ca ficará condicionado a anuêno ia px-évia da Capr e, visando a

compati-i.b i l i z aç áo às diretrizes da Po li tri oa Na.a i ona l: de Infor-

I .~~
mática"., sendo que a aprovaçao de tais sistemas somente seria

efetuada "para fins espec-íficos e por per-íodos fixos ..•renova-

veia de até três anos". Na anãiise das solicitações, a Capre
utilizaria como critérios principais de anãlise "08 de defesa

do mer eado de trabaZho brasiZeiro e da operação de órgãos e e0..
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presas nacionais, e do dee e i àv e l: livX'.e -/;râns1:to de útfo rma=

ç6es, pespeitadoB os dip~itOB individuais a ppivacidade".

Sintetizando a at.uaçâo .da Capr.e,ate janeiro de

1980, Mário Dias Ripper apontou aseguintem.etodologia para a

apreciação das 19 pzopostas endereçadas ãgueleóxgão I confor-

me o tipo de empresa solic.itante ~(138)

Sistemas de re3ervas de passagenlH "toâae as solicitações

foram ap ro vadae , fiçando a aompanh i a ria eional: que a sol.ici

.i.oü comprometida a de eenvol-ve» um {lia-tema p:r>ópX'io a

'~ambim opevado no Brasil".

ser

Coiupanh í.as de serviço de tempo partilhado: "nenh uma e o l.i =i.
~~ç50 foi aprovada, prinoipalmente pelos seus impactos na

indústria local de minioomputadores e de programas de pro-

duto, . eta.mb@m pelas eoneeeuêncí.ae negativas na -bal.anç a de

pagamentos" .

Serviços comerciais de informação, incluindo acesso a da-

dos econômicos e biJ;~liogrãficQs internacio.nais: "nenhuma

eol-i-oi taç áo foi ap rouaâa, (2J!irwipçr,l-mente pe los aspectos is.

{fais e ep e c-ij i-co e dae $;Q"lioif;Qçõ(3s ap re s en taâae . Havia .icori-:

senso quanto a,grande impo~tanGia desses sistemas pdra o

.País, mas pouca ot aeeea qu,a;n,i;.Q ª uma e:fJt'),?atégia .ap no p xria-:

da" •

Serviços para uso pr.Q;PJ;;'i~h em ~e.ral filiais de multinacio-

.nais:_ "como uma rr;;grC!;gr;;ra}~ fo:r·am aprovados os.: .ie e iro i ç oe

relacionados com as O'pera·çõr;;s internacionais das compa-

nh-i ae , que não ao aeve t aeeem o env i o de div i ea e , e negados
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os serviços de natureza interna que tivessemjqualquer im-

pacto fiscal~ de emprego~ de dependência~ de'privacidade ~

de balança de pagamentos ou tecno lógico".

Utilização para demonstração temporária de um serviço:"fo-

ram todas aprovadas".

Em junho de 1980 I já sob a orientação da SEI1

era criada a Comissão Especial de Teleinformátti.ca, composta

por 14 especialistas f representando as. áreas acadêmicaJ\~f go-

vernamental, as associações de classe e a iniciativa privada.

Esta Comissão geraria um total de 34recome~dações, derivadas

de 10 princIpios básicos: (139)
;

I

1. Proteção da vida privada dos cidadãos: "0 Estado deve to-

mar as providências necess~rias para ~ue autilizaç50 das

informações pessoais.por organismos públicos ou privados

n50 conduza a violaç~o da vida privada e dos direitos in-

dividuais dos cidad~os e n50lhes cause qualquer prejui-

z o " •

2. Preservação da identidade nacional: "0 Estado deve tomar

as medidas necess~rias a proteç~o da identidade nacion~l

e ao pleno desenvolvimento'da sociedade".

3. Desenvolvimento regional:'''O Estado deve promover a tele-

inform~tica em seu território de maneira a assegurar a di!!..

ponibilidade dos bens e serviços respectivos aptos a favo

recer o deeenvo l.v imen t:o ecoruinri eo, social e cultural das

diferentes regiões do Brasil".

.j

.:;:
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,~..H~.Q?rc1.a9<:!,9.9.Sempreend.irne nt.os privados: "0 Eistado ~ r e ep e-i:

tanâo .a l~vreinic,iativa emp re e ar i al , dentro' do sistema ~

rgm ªo~ jntere~~~ft p~esentes e futuros da coZetividade".

ªª mao=eJ,e:=-Qpp(1br(1pi'leira nc desenvoZvimento da teZcinfo!:..,

rnªi;;içÇl~ fçpJ(Jreçendo sua participação nos dominio de e o f't:«

wqpe, 4~@pnçepç&o de equipamentos e de redes" de fabrica

r-4.() de eQu1,pgmen1;of? e na administração de todos os seto-

~,. r~-(~n?±7;b~Çi?g~e ge$tão }?or brasileiros: "0 Estado deve fav9,.

p,~Çer ÇI: çr?ªçúio e ª e xp ane áo de empresas brasiZeiras de
,

iet@informatiça promovendo a maior par~icipação poss{veZ
! -

c1~ 72:rª?il..?i:rQ? nª propriedade e na gestão das empresas".

7.~Aç~~$.tp.ti.tdªde ª~redes de- teleinforrnática: "Os diversos

~?gmentQS dª $QQiedade devem ter garantias de acesso ~as

»ede e de 1i.el..einfQ:rmática impZantadas no território na et-o

11:« Z " •

fi:., l'2:i.i,;.s.:}f-Q:n.tJe.t.lidaQ.ede serviço de comuni.cação de dados: "O Es

'Q;cul/l d?7:?'?(J(J.:Jl<J.nJ;1;.1?que serviços e f i oa z e e de comunicação -

él~' dado e $.:? j' am a coeeei» e i s ao e di ve r;3 os se gme n tos da s o c i!!..

4.q4~eem todo o te1lx'itório n a c-i on a l , a preços adequados".

~h, :tn:G~n_t:ivQ a. t.e Leí.nfo rrnât í.c a e "devem ser criadas condições

q:'L{..(3 iin oent-ivem o de eerivo Lv i.men i o da, te l-ein fo rmàti i oa , prin
, .

Q;4'p.qJmente o· p ro ce ee Ómen bo âi e t r-ibwi âo",

'\,
, j

,I .../
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10. Desenvol virnento tecnológico: "devem se r criadae cond.i.ç oee

para que o pais atinja independincia tecnol5gica no setor

de teleinformática~ através do

dimentos nacionais nos "campi" de pesq~isas~ ensino~ in-

due t x-i al. e de serviços ";

Em julho de 1980, o secretário executivo da SEI

Joubert de Olive1ra Bríz1da, durante a Conferência sobre Flu-

xo de Dados Transfronteiras (FDT), realizada em Roma sob a pr~
;

moçao do Intergovernamental Bureau for Inforrnatics (IBI), de-
. ,

fendia. a: regulamentação do fLuxo de dados entre países, expli
; -

cando que riainformática não J • i J •

e neutra3 ~stole~ traz ~mpregna-
f

originoull~ postulando como IIfun-dd em si a cultura de quem a

damental que cada pais exerça critica sobre as informações que,i
f

I
I

lhe atravessam as fronteiras 11. (140 )

o Fluxo de Dados Transfronteiras ("transborder

data flow") envolve, conforme .definição do próprio Secretã.rio,

"as transferincias de informações de qualquer natureza ~ téc-

nica, econiim-i co=f'Ln ance-ira, cu lt ur-a'l, informática através

das fronteiras de um pais. são vários os meios que conduzem.
os dados a outros paises: os correios~ as telecomunicoçõe8~as

viagens pessoais3 a imprensa escrita e eletrônica. Também quan

to ao deet i.no , o fluxo de dadoe tem diferentes oax-ac t eri et i: -

cas: o fluxo ponto-a-ponto~ em que o destino é ~nico~ prede-

terminado e permanente; a difusão ~ em que mu.itos destinatá-

rios recebem os dados simultaneamente; e o fluxo comutado~ em

que o acesso de um destinatário à fonte dos dados é feito por

seleção em cada cone ult a j dentre um elenco de opções. 11 (141)
:\

"f .'

;~
I
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o posicionamento brasileiro sobre o FDT assen-

ta-se basicamente nos seguintes pontos: (142)

· concentração de recursos de Informação: "Todos os pa-íses de

veriam manter uma pol-ítica permanente de concentraç50 de re

cursos de informaç50 em seu' t~rritório: comp utado vee, euf't:«

warej banco de dados., gerentes., engenheiros e cientistas.I~

to não significa desenvolver .grande quantidade de recursos

de Ln f'o rmaç áo , mas possu{-los".

. j
Informaçao como mercadoria: "0 Bx-ae-i. l. considera i.n formaçiio, .

umb mercadoria que., a despeito de ter peculiaridades., deve

,ser tratada no 5mbito das. regras do com~rcio internacional~

· Controle doFDT: '''0 fluxo de dados aii ranée das) fron teiras

de.um pa-ís'~ análogo em qualidade. oomexci al.e e c tr at éq-i: '(.l -

ao, seu fluxo de mercadorias a , po rt ant o, pode ser
h

objeto

de controle". I

Apoio ao desenvolvimento das telecomunicações in ternacio-

nais: "0 Bx ae-il: deseja estimular seu comé roi o de informações

com o exterior., para tanto., ~ favorável ao estimulo às tele

oomun i caço ee internacio'r}-aise ao acesso a bancos de dados

estrangeiros" .

· Incentivo ao acesso de bases de d~dos estrangeiras: "0 Bra-

i. sil pr~tende incentivar o desenvolvimento de bancos de da-

dos próprios., mas., ao mesmo tempo., procurará ter o acesso

mais universal e direto poss-ível aos bancos de dados exis-
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tentes no exteriorj j~ que pretende reunir e deter toda a

informação útil ao seu desenvolvimento" o que'é impossivel

produzi-la sozinho" .

. Desestímulo ao processamento de dados no exterior: "O pro-

cessamento de dados ou uso de software em C!ompEtadoY'cs

. Liizadoe no eostie x-i o» é de eeet imu lado no Br ae i. l , s endo, em

principio" proibido através de enlaces de teleinformatica" .

. Tratamento jurídico especial para software: "Os con ce i:tos em

vigor de propriedade inte l.e ctua l: e de dire'itos autorais não,

são aplicaveis ao software de com~utadore8" que merece tra-

tamento juridico pr6prio". I

i

Executando a política para .o FDT I a Embratel

implantaria um "n6 internacional de dados", que possibilita -

ria a padronização dos diversos protocolos de transmissão, o

disciplinamento e a tarifação ,dos serviços. Outros projetos

seriam implementados na área de teleinformática, tal como o

Videotexto, que se encontra em fase experimental sob a coorde

nação da Telesp.

A SEI formaria também, no final de 1981, uma

Comissão Especial para o estudo de Consulta a Base de Dados I

a qual, em linhas gerais,. defendeu os me srno s princípios defen

didos pela Comissão de Teleinformática, ou seja, a diretriz de

que "computadores" arquivos" programasJ recursos humanosJ en-

quanto dominio completo dos processos assoc~ados a produção~

es t ruturaç àoJ armaeen ament:o , dis tribuição e come ro i al i.zaç do

d08 dadoe, devem ser »et=âo e no pais". (143)

-)(-

. '.',



273

8.SITy~ÃO ATUAL (198~B~2

8.1 A NOVA CONJUNTUru~INTERNACIONAL: CRESCENTES ASFIXIA

FINANCEIRA

Após a segunda al.t.eraç áo brusca no preço do baE.
ril de petróleo, passando , em média (produt.oresárabes/FOB)
de US$ 12,70 em 1978 para US$ 18,18 em 1979 (atingindo poste-
riormente US$ 35), a economia internacional adentrava numa

recessao. J
;

I
f

CRESCIMENTO E INFLAÇÃO (%) - PAíSES INDUSTRIALIZADOS (1)

i
!

1978 1979. l 1980. 1981
PAíSES

C:resc.Infl. Cresc. Inflo Cresc.Inflo Cresc. Infl.

Alemanha Ocid. 3,5. 2,7: .4;5 4,1 5,5 -1,0 5,9

Reino Unido 3,5 8,3

2,8 9,1 -0,5 10,1 3,0 12,5

2,3 11,3 -·0,7 13,5 1,7 10,4

3,.3 10j8 11.7 13,6 0,5 13,1

5;0 14,8 3,7 21,2 0,0 19,5

5,9 3,6 5,0 8,.0 3,7 4,9

1,5 13,4 -2,2 18,O -2,0 11,9

Canadã 3,4 9,0

Estados Unidos 4,4 7,7

França. 3,3 9,1

Itália 2,6 12,1

Japão 6,0 3,8

-Ó;

. 'i

!,
,<
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·Essa recessao era acelerada com o acionamento,

pelos países industrializados, de mecanismos monetários res-

tritivos(contençã.o dos gastos públicos, emissão de títulos,

diminuição da taxa de expansão monetã.ria ... ) I tendo em vista

o combate ao quadro .inflacionário. No primeiro choque do pe-

tróleo (ocorrido após o conflito árabe-israelense em outubro

de 1973, quando o preço médio do barril foi quadruplicado em..,.

.aperi as um ano), o governo dos Estados Unidos nao adotou

medidas drásticas no sentido de conter os de f Lc.í, ts no seu ba-

"lanço de pagamentos e as desvalorizações do dolar, no segundo,

entretanto, forçava a queda do nível p.e atividades através da

-con tração dos meios de pagamento, com consequente elevação da

taxa de juros no mercado norte-americano, alta .que extrava

saria também para o mercado de eurodólares.

o Brasil seria afetado Lmedí at.amen t.e por essa

'conjuntura, pois além das al tas no s insumos importados, seria.

prejudicado também no seu desempenho para obtenção de divisas

(por exemplo, em 1981 os preços dos produtos primários expor-

tados caí.am no mercado internacional: açucar 35%r café. 30% , so

ja 28%, al.qodào 24%), e os dispêndios com a dívida externa se

riamspbrecarregados, em função dos empréstimos corrt.r-a Ldo s se

rem, na sua quase totalidade, a taxas de juros variáveis (a

taxa de juros elevou-se de 8%em 1980 para 14%em 1982). (2)

Diante dessa conjuntura e da dificuldade de

sair do .círculo vicioso em que ingressara a economia brasi1ei

.ra/ou seja, a contratação de empréstimos externos crescentes

para saldar os juros e amortizações da dívida, também crescen

,j
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te, o governo brasileiro forçava a partir do final de 1980 a

queda do nível de atividades (liberando a taxa de juros, re-

duzindo os gastos públicos, retendo a expans âo ,.:losmeios

pagamento aquém da taxa de inflação, elevando a carga tributá

ria e equalizando a correção monetária e cambial a taxa de in

fIação ...), tendo em vista a redução das'importaç6es por um

lado e por outro a indução das empresas a buscarem o rnercado

externo para escoarem a sua prooução, bem comOr diante dos e-

levados custos financeiros no mercado interno, levá-las a cap

tar créditos no exterior, para0 fechamento do balanço de pa-

Dessa forma, a economia

I
I

I
I

brasileira, que obtive
i

de çrescimento, entra-,
!

gamentos.

ra na década de 70 expressivos índices
f

ria em 1981.também num a.recessão r com considerável custo so-
i

cial, pois conforme dados do IBGE, o número de pessoas desoeu

padas nas seis principais capitais do País que era de 593 mil

em 1980, se elevava para 720 mil em 1981.

BRASIL : TAXAS DE CRESCIMENTO

JI..NO 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

PIB 11,1 14,0 9,5 5,6 ·9,7 5,4 4,8 6,8 7,9 -2,0

FONTE: FGV

Como resultado da conjuntura e daquela políti-

ca, as importações eram reduzidas em 3,8% e as exportações

creciam em 16% em 1981, ~u seja, de um deficit comercial de
.f'.

.',
" ). 'I I

,J



276

US$ 2,8 bilhões veri ficado em 1980, o País obt.Lnh a um 8upera-

vit de US$ 1,2 bilhão em 1981. Mas este superavit comercial
seria insuficiente para contrabalançar os disp~ndios com os

juros e amortizações da dívida externa.

BRASIL: DISP~NDIO ANUAL COM A DIvIDA EXTERNA (3)

1966 1976 1981 1982

Total (US$ bilhões) 0,5 4,8 16,6 ""'019,5

% das ~xportações 29,0 47,5 71,5 96,8

"% do PIB 1,8 3,1 5,7 6 f 6!

Esta 9"rave sit.uação, de crescimento do endivi-

damento sem expectativas de reversão r enfrentada também pela
grande maioria das nações em desenvolvimento, iria marcar, em

1981, o posicionamento do Brasil no plano internacional. Na

Confer~ncia de Cancun, realizada na segunda quinzena de outu-

bro de 1981,· o chanceler brasileiro, Saraiva Guerreiro f clama

va pela reativação da economia internacional, fazen60 apelo no
...

sentido de que os países em desenvolvimento tivessem melhores

condições para participar do comércio internacional, com a

criação de mecanismos favoráveis no âmb í.t,o do GATT, tal como

a eliminação das barreiras tarifárias existentes. nos países

industrializados.

Diante do quadro recessivo (a atividade indus-

"

1

t
t

!
i
!
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trial sofreu uma queda, em 1981, de 5,4%, segundo a FG~), com

prenúncios de agravamento devido a ascenção do endividamento

externo, é notável o desempenho da indústria brasileira de e-

quipamentos de processamento de dados, que obteve em 1981 um

crescimento nominal superior a 150%, e em 1982 superior a

200%. (4)

Considerando-se também os entraves a uma ex-

pansao mais veloz dessa indústria (relação custo/desempenho -

dos produtos elevada), os números acima atestam, sem dúvida,

a vitalidade dessa nova indústria, e confirma a sua importân~

cia enquanto meio para a elevação da produtividade, forçando

a transformação de atividades trabalho-intensivas em' capital-

intensivas, a d~speito dos. reduzidos salários praticados no

País, além de possibilitar o surgimento de uma série de novas

atividades, principalmente no setor de serviços. Nesse aspec-

to, cabe sublinhar que a anál.ise das transformações inerentes

a esse processo, na estrutura social (economia, tecnologia e

sistema de' trabalho), política' (distribuição do poder : entre

grupos/nações) e cultural (simbolismos e significados), fogem

ao.escopo deste trabalho, mas devem ser objeto de estudo e de

acompanhamento por parte de toda a sociedade, tendol em ..vista

a necessária antecipação/adequação aos inevitáveis desajus-

tes.

. I

L
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8.2 O FORTAI..ECIMENTO DA SEr: IMPULSO NA PNI

I:
. 'Em 1982, na conjunt.ur a apontada, remetendo o

País a uma crescente asfixia financeira, uma sucessão de fa-
. I

tos, p'r í.n cd pa.Lrnerrt.e de natureza 'externa, iriam pressionar e
impulsi:onara política governamental para o se.torde Informá-
tica~ i

iI

No primeiro semestre de 1982, o conflíto das
; ,

Malv~nas iria intensificar o interesse das Forças Armadas Era
sileira com o setor, fato confirmado pelo Ministro da Marinha
Maximiano da Fonseca após a abertura do 39 Encontro Nacional
·de Empresas de Serviços de .Informática (ENESI), realizado no

i
mês de ,julho: "É el/a ro que o »e cen t:e con f l i t:o das MaZvinas in

I ,
i '

fZuencibu a decis~o de desenvoZver com maior rapide~ a ini~s-

tnria i de -,Informática e de máquinas e equipamentos". Nessa mes-
"

ma ocasião o Ministro apontava que o setor de Informática de-
sempenhava papel fundamental no fortalecimento da soberania
nacional e assinalava que as Forças Armadas est avam sintoniza
das no sent~do de que as aquisições de equipamentos em geral
passassem a ser realizados no País, mesmo que tal diretriz re
.presentasse u~ processo m~is lento. (5)

1:: necessário que se saliente que I mesmo antes
·desse conflito I as Forças Armadas tinham grande interesse pe-
la área. Em outubro de 1981, patrocinavam 66 projetos de en-
genharia básica em material bélico (integrando a tecnologia di
9i t.a l), visando a incorporação desses novos processos técnicos

I.
I
I

. I

I
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;na produção de misseis teleguiados, equipamentos aetnáuticos

de precisão, sistemas de' controle de tiro e de informação.Na

mesma data, o chefe do Estado Maior das Forças Armadas,Mi-

nistro Al.acyr ' Frederico Werner, explicava que o interesse mi

li tar pelo campo da Informát.ica era"bastante jus tifiaáve Z fi.,

~porque a segurança Zevada ao extremo i a guerra., e., h oij e ,

todos os sistemas de armamentos mode~nos s50 baseados na eZe

trôniaa"., complementando que o interesse militar não se res-

tringia a indGstria b~lica: "0 BrasiL i um dos palses que a-

credita que a maior força de segurança é o de e en vo l v-imen t:o e ,

portanto., nós temos grande interesse sobre todos os eventos

que 'têmaZto grau de inFluênaia sobre o de e en vo Z.vimento 1/. (6)

Em 14.07.82, a cota de US$ 200 milhões c1e-sti-

nada às importações do setor (equipamentos, partes e C:QmpQne~~

tes) seria reduzida para US$ 170 milhões. Al~m dessa reduçãQ,
a SEI condicionava que, a partir daquele momento" as i.mpQr.ta-

ções das empresas estrangeiras teriam que ser reali2ladas na
,

forma de aporte de capi tal à filial no Brasil, se-ndo vet.é;!.da e

remessa de divisas à matriz. Explicando a medida." o; SeG<t:'et.ã~

rio de Informáticà Gennari Netto afirmava: "Chiar· t:@JdQ mundo
, .

p ode , mas o Pais n5otem., no moment.o , maior disponi:lf-i:Zi:dade

eamb ial , Não é ch an taqem , é neaess'ídade". (7)

No final do mes de agosto, cerca de ~s: rne.ses

após a IBM ter submetido à apreciação da SEI alguns: ~Q>je:t:.Qs

para a industriali zação, no Pa-i".s, de produtos rese::rr.-v.ad-c'S'às'

empresas bra.sileiras (8) I o presidente da -emp.re'sa. nQ.~ EJ:;"a.s:tl

tecia algumas considerações sobre a reserva de mercado" J;:~s.'-

, I
j ~--11

\ .
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trição que pxovocava s~<J,J)n99@:leo '''-o;,tpaso n a ccqpac,ii;.ação =:
-nológiea brasiZeira"" :1)9. ID~OiQ.~em~lue i:mp.edi.ae:mp.:resas como

mercado,

considerava viável o~Ç>V~~.n.9b:rªs..tl~i:J.:9 :rever sua política pa

rao setor, apontando g:!J.~ gêve:rigm .se):' ,çpuçil.:Lado.s os interes

ses do usuário, do fal:;>~iêªnt@ e d9Go'\f?:rno a partir da capaci

. -dade tecno16g~Leª, "e em ãírU1Píming.ç&.o i?{)~ orf-rir;m do eap i tial: ft -

(9) •

.ca seria também, em 1962, um à~~ "'PODtO~ centrais nos
- i

i

t.ensos

versando sob re as relayQ!i?ê ©<2m~~e;iª;i~ ~ntr(~ os dois países. -
1

I
I

(10)

No final- do mê~ de setembro I diante da ausen-

cia de medidas cQnoi~iªtâ~1ªª ~o~ pª~te dos paIses industria-

lizados, bem come do ªtJX(I.~l;yt.Qdos p~Qbl-em;;!.sdos países em de-

senvol vimento (previa=ª~ lA~ªªª epoo-ª # Umaelevação do endi vi-

damento brasileiro em l.~$.~ J)a t'ªi~a de 15 G.. ..20%), o presiden-

te João Baptista de Ql.iV(2:t.Jfià ftgueir~dQ faz.ia um discurso e-

nérgico na abertura de ~;1,i~ -Z!)iw.ém.t>:1êia G€~ral da ONU, reafirman

do a posição brasilei:["ª- ce~Q.ªt.a em e~.nCilln:: "oe pr·i?fl.~tpi,os do

livre comé x-ei o n,ãopo<ll?m.~i..:miitay!·-~·t:; _. ~'.~letiva e avb i.t rar-i a

mente - aos rZuxos de Qq:l{.)i..:tq:~",,~n,q..uan.t o permanece ee x-ee ada a

transferência de teCnQ·~Qfl'i..·.qe $-e i'ni:b~ a cap.aoi daâe de atua-

ção por parte dos pats'es em dee e nvo l v-çmen t o, impor·tadores de

aap i tal." ( ••. ) ,'t imp1!~$'~~,i..:n:éi.{v'elque os' p a-iee e de ee nvo l v-i do e
"-I'

, .,
• fJ
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se disponham a tomar iniciativas com os seguintes obj~tivos:

liberalizar o comércio; expandir os fluxos financeiros inter-

nacionais; adotar nova pol{tica de juros., e iniciar com urgê!J:.

cia o trabalho de revis50 do sistema monet~rio internacionaZ"

(...) "A eoluç do da presente crise n50 é uma questão de ajuda

para os pa{ses em desenvolvimento. Trata-se., sim., de assegu _

rar condiç5es para que eles possam saldar seus compromissos

com a justa remune raç ao de seu trabalho". (11)

No período 30..11 a 03.12.82, o presidente dos

Estados Unidos da América, Ronald Reagan, retribuia a visita

realizada, na primeira quinzena de maio, pelo presidente da

República Federativa do Brasil, Gal. João Baptista de Olivei-

ra Figueiredo àquele País ..

Além desses fatores de ordem ext.e rn.a', a polí ti

cade Informâtica seria pressionada/impulsionada em 1982 por

um fator de ordem interna. Aflorava, nesse ano, a polêmica
em torno do entendimento do conceito de empresa nacional; es-

sa controvérsia originava-sedadiferença de conceituação utili

zada pela SEI e pelo Ministério das Comunicações.

Enquanto a SEI condicionava a apresentação de

projetos de fabricação de produtos reservados da área de In-

formâtica, através de Ato Normativo n9 016/81, à "prova de que

o poder' efetivo para a ori en taçiio :e direção do funcionamen to,

e das atividades da empresa., inclusive quanto ao controle do

capital social., acha-se, em car~ter perma~ente e exclusivo., -

sob a titularidade de pessoas f{sicas x-e eidentee e dom i cil i a=
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das no Pa-ís" (12), o Ministério das Comunicações, através da
. I

Portaria n9 622, de 19.06.78, que orientava a política indus-

trial para o setor de Telecomunicações, defi~i~ ~

brasileira como sendo "aque l.a , e e t ab e l.ec-i da no Paie , ou j ama i o

ria do capitaZ com direito a voto seja de propriedade de bra-

siZeiros ou de estrangeiros radicados no Brasil; ~ aujoB esta

tutos3 dontratos de acionistas p de cooperaç5o ou assis*incia

técnica não contenham cZáusuZa restritiva ao pZeno exerc-ício

das prorrogativas inerentes a essa maioria acionária" (13)

A erupçao dessa polêmica teve como fato gera-

dor a publicação de um edital pela Telesp, convocando as em-

presas interessadas em fabricar terminais de video-texto. Nes

se edital, a Telesp condicionava que a empresa a ser qua Ld.f í.»

cada deveria ser brasileira, conforme a definição da Portaria

nv 622/78 e do Ato Normativo nv .016/81, gerando conaequent.e -

mente uma indefinição, que se intensificaria com a apresenta-

ção das empresas i por exemplo,. uma das sete empresas que se

credenciaram atendia aos requisitos do Ministério das Comuni-

cações, pois o sócio brasileiro detinha 51% das ações, ..aten-

dendo portanto o critério de maioria, mas não o de exclusivi-

dade estipulado pela SEI. No final desse episódio, pre~alece-

ria a critério da SEI. (14)

Na realidade, esta d í.Ee renç a de .eonceit.uaç âo

explicitava concepções diferentes quanto a forma de se obter

uma eficiente transferência/absorção de tecnologia. Enquanto

o Ministério das Comunicações defendia. a.formação de jOint-

ventures com empresas est~~angeiras, como ocorreu na área de

".- !"r'
.i,

'\

(
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Telecomunicações, a SEI nao partilhava da proposta de particl

paçâo de empresas "n ao ion al i zada e " no segmento reservado a in

dústria nacional (15), ou conforme explicou o recém-empossado

Secretário de Informãtica Joubert de Oliveira BrIzida:"A pre~

cu.pa ç ao primeira do Minicom é proporcionar com un-i caç áo ao Pais

e~ em segundo lugar~ capacitar a sociedade tecnologicamente.-

Já o primeiro objetivo da SEI éa capacitação tecnológica do

Pais. Azém disso a SEI não é ~ -um orgao comprador~ como a Tele-

brás. Dai por que podemos ter ligeira diferença de enfoque no

que venha a ser politica industrial. Para isso estamos nos
.»"~ •

reunindo e atacandoo prob lema de forma setoria Z 1/. (14)

Essa dualidade de concepçao seria submetida ao

Conselho de Segurança Nacional, para :ceexame , tendo em vista

principa~mente a inevitãvel interligação entre os setores de

Informática e 'Ie.Lecomuní.caçoes, por serem dependentes de uma mesma

base tecnológica (microeletrônica) e lidarem com o mesmo pro-

duto (informação), bem como por jã haver uma área cinzenta de

intersecção entre os dois setores, conforme informou o Secre-

tãrio de Informática, Joubert BrIzida, exemplificando com os

seguintes produtos: CPAs, teleimpressores eletrônicos, proce~

sadores de comunicações e fac-simile.

Essa questão se manteria indefinida, sendo que

somente alguns parâmetros para a decisão seriam delineados pe

lo Secretário Geral do Conselho de Segurança Nacional General

Danilo Venturini, após a solenidade de abertura da VI Confe -

rência de Autoridades Latino-Americanas de Informãtica, ao a-

firmar que "0 governo não' pode proteger apenae aquelas emp re=

i

Ir
I
I

I·
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pas que se dizem brasiZeiras~ mas aquelas que em seu cohjunto

atendem as necessidades e pro r ro qab i-uae da nação li; indicando

~ necessidade do País acompanhar o avanço tecnológico .mun-

ddal., afirmava: "não podemos nos en cae ul.a» e pensar que um dia

vamos chegar com uma solução. t importante que o Bvae i l: possa

adquirir a eapacitação tecnoZógiea num prazo nao muito Zongo

para an da» com seus pés". (16)

Após- todos esses episódios 1 já no final de

!982, a SEI seria investida de novos poderes, pendentes desde

ª sua criaçâo, tendo em vista o fortalecimento da política Na

Gional de Informática, destacando-se três pontos: incentivo, a

lJma indústria de software brasileira; criaçâo do ,Centro Tecno

J.ógico para a Informática e a expansao da reserva de mercado

-',

p,ara os equipamentos de médio porte.

No dia 2 de dezembro, após autorizaçâo concedi

da no mês de outubro, instituia o ,registro de so f twar'e, bus-
-' ,

ç~ndo identificá-los e respectivos responsáveis pela explora-

çã..oeconômica, bem como a contabilização quanti tati va e qua

litativa dos gastos, "eomvistas prineipaZmente a eub e t i t ui-ç ào

de importações" para o desenvolvimento e consolidaçao

at í.ví.dade no País (17). O incentivo a indústria local de soft-

dessa

W'gre seria também obtido em janeiro de 1983, quando da deter-

minação de,que somente as empresas brasileiras poderiam forne

cer/prestar serviços técnicos de Informática aos órgãos e en-

t.idades,da Administração pública Federal (18).

No dia 23 'de dezembro, através do Decreto n9

lt7 •.980 (19), era concedida maior autonomia, bem como era am-

pliada a área de atuação da SEI.

, I

\,i
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Esse Decreto autorizava a SEI para!a contrata-
çao de especialistas e consul-tores técnicos (a ser aprovada
pelo Presidente da República), a elaboração de orçamento pró-

prio, com base em dotações específicas (orçamento da União e

créditos adicionais) e outros recursos provenientes de convê-

nios, doações, subvenções, empréstimos, prestação de serviços

... , de entidades públicas ou privadas, nacionais ou interna-
cionais.

Até então, a SEI, por nao dispor de autonomia

.administrativa, não podia contratar seu pessoal, valendo - se

de acordo firmado com a Digibrás, que administrava e contrata

va seus funcionários. (20)

Além dessa autonomia, a SEI, que tivera uma

atuação marcadamente normativa, tinha, através dest-e Decreto I

a permissão para atuar: "a) no apoio do desenvolvimento c i en=

t-ífico e tecnológico do setor de Informática; b) na implanta-

ç5o~ operaç5o e modernizaç5odas atividades do sistema de in-

fo.rmática~ bem como na ampl i aç ao de suas instalações; no fi-

nanciamento das instalações e atividades" do órgão.

Ratificando este Decreto, era criado no âmbito

da SEI, em 30.12.82, através do Decreto nc 88.010 (21),0 Cen-

tro Tecnológico para Informática (CTI), com recursos do Conse

lho de Segurança Nacional e do Fundo para Atividades de Infor

mática (FAI) da SEI, "com a finaZidade de promover o desenvol-

vimento da pesquisa cient-ífica e tie ono l ôqio a do setor de In-

formática" .

. ~
"
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Em relação aos objetivos do CTI, eram Lí st.ado s

ps s~gp.in t.es e "I - a i.nduçào e o apoio à in tiroduç ào das tecno

,?ogiq.sde Informática no processo produtivo; II - o incentivo

~ a coordenação da pesquisa cientifica em Centros Universitá-

pjos~ vis~ndo ao trabalho conjunto entre a Universidade e as

~mpre$a?; III - a promoção do desenvolvimento tecnol6gico ati

g p~tenç~o de prot6tipos, em condiç5es de atendimento 2s ne-

q§ppigades da indústria nacionaZ; IV - o acompanhamento dos

PFpgrgmq.s 4e nacionalização dos produtos do setor".

.....

o CTI, localiz.ado próximo à Universidade de Cam

E!~ªS (PNJçAMP)', substi tuia, com maior abrangência, o origi. -

~ª!ITl~Pt:~pro j et ado Instituto de Microeletrônica, .po í s além das

~~§qg!§~S ne s t a .â.re a , adentraria também nas de con·f.:role de pro

@@§§ªê~.roêcânica fina. (22)

Ainda em 1982, em 27.12, a SEI editava o Comu-

~.:!:~ªª9~<? {) 7/82 (23), convidando as empresas integralmente bra

§!..!.€!:!:J;'ªê(çon fo rrne definido no Ato Normativo n9 16), a .apre-

º'~~téJJ;'€!~ªt~ 30.06.83 projetos de fabricação de equipamentos

Pi!!'ª ªê Qlªêses 3 e 4, pequenos e médios equipament.os respec-

ttvªmql1t~~Esta faixa de mercado não estava ainda efetivamen-

t~ Q.ce\l:J?ªªª~ pois os computadores comerciali zados pelas empre-'

~Jª~º·J;'ª§:j);·~tras tinham memória central de até 1 Megabyte, en-

~t1ªn__~Q ~l!~ os equipamentos licenciados para fabricação/impor-

t<;g~o das empre s as estrangeiras não tinham menos de 2 Megaby -

As classes 3 e 4 representavam em conjunto, no

/

'i ·i
'I

.'
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in.!çJ9 de J-~.82, cer ca de 29% do valor total dos equipamentos

F~p,'J'IÇJ1?AÇ~ODAS DIVERSAS CLASSES NO TOTAL INSTALADO EM
l-J_êL (24)

Q!JANTJPADE . % VALOR US$ MIL %

l 8,756 61 175.120 8

2 2,. '7.19 19 244.710 11 ;

.' .

~ . ~L8.58 13 334.440 16

4 408 3 273.360 13

5 3'74 3. 710.600 33

6 134 1 402.000 19

14.249100 2.140.230 100

Já se verificava a presença de. algumas 'empre-

êª~ b:rasilei:ras fQrnecendo equipamentos para esta faixa de mer

~€l,(jo (eonfo:rme elassificação da SEI), tais como o Cobra-530 e
I

ªid=!)SOO na <dlasse 3 e o MC-9700 da Sisco na classe 4, eomve n

dªª de 18, 1 €i! :3equipamentos. respectivamente, representando,

.; .
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PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS

CLASSE 3 CLASSE 4

IBM 39,4% IBM 31,6%

Digital 21,2% Burroughs 25,7%

H.P. 17,9% CII-H.Bull 15,9%

Burroughs 10,6% Univac 9,5%

Data General 3,0% Facom 6,6%

CII-H.Bull 2,1% Digital 5,3%

Outras 7 emp. 5,8% Outras 4 emp. 5,4%
I

f

TOTAI.J 100,0% TOTAL 100,0%

No comunicado n9 07, al~m das vãria~ exig~n-

cias visando garantir principalmente a adequação/sucesso dos

empreendimentos e a absorção/autonomia tecnológica, destaca -

vam-se dois pon t.o se composição dos empreendimentos e fonte de

tecnologia.

Com referência à composição dos empree:'1dimen-

tos, poderiam ser apresentadas.propostas de empresa singular

.ou de consórcio ou grupo de empresas, desde que atendidos os

requisitos estabelecidos no Ato Normativo n9 16. A SEI, ao po.§.

sibilitar as associações, buscava a compressao do número de

empresas nessa faixa, visando não incorrer nos problemas de-

correntes do excesso de licenciamentos, como ocorrera no seg-

mento de microcomputadores e periféricos.

". :

,I
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No mês anterior à publicação deste Comunicado,

"a SEI convidou nove empresas. do setor· para a análise do
mercado brasileiro nas classes 3 e 4, e juntamente com a equi

pe de marketing da Labo, com base no número de equipamentos a

serem substituídos no parque inst.alado, obtinha umaestimati-

va do mesmo, constatando a impossibilidade de se aprovar to-

dos os :projetos das empresas interessadas, visto que quanto
. : ;

maior o número de empresas licenciadas, mais distante estaria

o ponto em que as mesmas passariam a contar com resultados 0-

peracionais positivos.
I .

Nessa estimativa, previa-se que o mercado era

de US$ 1,4 bilhão em cinco anos, com os equipamentos comerci~

lizados a US$ .800 mil, sendo que f no caso de aquisição da tec-
i

nOlogia no exterior, seriam necessários cerca de dois anos pa
I1 _

ra a cdlocaçao dos primeiros equipamentos no mercado bras' lei

ro. i( 25)

RESULTADOS OPERACIONAIS ESTIMADOS - CLASSES 3 E 4

(US$ Milhões)

HI~6TESE 1985 1986 1987 1988 1989

2 Empresas -3,4 1,3 5,4 11,5 17,5

3 Empresas -4,0 -1,0 1,5 5,1 8,8
4 Empresas -4,1 -2,2 -0,5 1,9 4,5

5 Empre~as -4,2 -2,9 -1,7 0,0 1,9

FONTE: Labo/SEI.

;'.
!.
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Quanto à fonte de tecnologia, era facultada a
apresentação'de projetos com desenvolvimento pr6prio ou com a
aquisição total ou parcial da mesma no exterior.

Esta abertura para aquisição de tecnologia já
i

havia :sidoadmitida durante o XV Congresso Nacional de Infor-
I

mática(outubro/82), quando o secretário de Informática, Jou-, I

bert,Brízida, indicava que 'a decí.s âo era parte de duas opço es,
ou esperar que;as empresas brasileiras se capacitassem por si
pr6prias a dar esse salto tecno16gico, de relativa dificulda-
de, ~~ estudAr,a hip6tese de novas aquisições de tecnologia,-

,

expli~ando: un50 estamos enclausurados esperando soluç5es di~

tantes, da realidade e, porta~to, a SEI esta aberta ao estudo
, I

das duas possibilidades". (26)

No mesmo Congresso, no Seminário de Tecnolo~i~
no qual foi colocada em discussão a necessidade de novas aqui
sições de tecnologia, o secretário executivo da SEI Edison
Dytz apontava: "chegamos ao f1.:mde uma época em que novos pr~
'dutos deveriam ser apresentados pela indústria e não estão e en

do" .

'Diante deste fato e do questionamento da evolu
çao da indústria a partir da aquisição da tecnologia para os
minicomputadores, o secretárioexecuti~o da Abicomp Ricardo
Saur justificava que "a »eoeee áo enfrentada pela indústria fez

com qUq b 'ciolo de absorç5o de tecnologia e geração de novos

produtos, que deveria ser mais rapida, fosse interrompida".
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Ainda no mesmo Seminário, o tenente-coronel Jor

8e .;Montej.ro Fernandes, que foi membro do Conselho Plenário da

g;xt;!.nt~ Çapre e representante do EMFAjunto a Comissão de In-

:f9FJl1~ti!-çada SEI I posicionava-se, contrariamente a uma nova a-

-a!.1;isiç~() Çie tecnologia, advertindo que, se o País entrasse em
. .

I

§:j.,çJ:9.~ s ucc s s í.vos de compras de tecnologia a cada cinco ou

§êi§ e.119.S, não seria· criada uma indústria de ,Informática. Em

1,ª~/iYnªamentando esta discordância, posicionava-se pelo re

~Hr@§!ºl1§.lTlento'dos recursos a, serem dispendidos: "Admitindo -

ê~ que :f;:r~s empresas irão produzir os e up e rmi nie , .'.:realizando

gªªª;~mª 20,,~~ilh5e8 de d6larea a titulo de investimento" e

ª,êt;M~ 1,1,r[;o ue nde r trezentos sistemas em 1985 com um e ob x-e p i-e=

'9 4e 100 mil d6lares" o total a ser dispendido pela socieda-
I

4? ~?:r4 de 183" 1 mi.Lhae e de dólares num prazo de pouco ii mais
I

c1? Hl7l' ª119 II "Acreditamos que atenderiamos melhor ao objeti
I

Vq ªª J?º~{tica Nacional de Informática "c.apacitação tecnoZ0gi

ºa d~ ~ªl$ no setor" (diretriz da SEI) -" se este volume de

'?n1?e.s i2im?ntos" cérca de1 80 mi Lho e e de dólares" fos se ap l ica=

40 ~ª pesquisa e desenvolvimento de tecnologia que tornasse

poe eive L ª oonce p çiio de um supermini nacional" pOl' uma ou mais
I

emp re e ae , separadas ou consorciadas". (27)

A abertura para aquisição de tecnologia no ex-

t.~:rtQ~ª~:ria contestada também pela Cobra, contrapondo ao es-

~~qQ ~~ºQ/SEI um outro, no. qual previa a possibilidade de se

c.!~~~l}YQJ"verum supermini num prazo de três anos, sem aquisi -

~ªQ Q.y t~çnologia. A Cobra seria a empresa mais prej;.;.dicada

@IJla decd s áo de se possibilitar a aquisição de tecnologia, -

~Q:i:.~ ~Q):;'a, a única empresa que evoluira para um novo equipamen

'1

!
t
j

. I
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to (linha de computadores 500) a parti.r de tecnologia adquiri

da externamente (Sycor), e, diante daquela possibilidade, sur

gia a quest~o, o que fazer com a linha desenvolvida? (25)

A quest~o sobre a fonte tecnológica seria de

certa forma amortecida após o Comunicado da SEI, mas voltaria

a ser levantada no mês de maio de 1983, através da Sociedade

Brasileira de Computaç~o.

Após todas essas medidas (concentradas quase

que totalmente em dezembro de 1982), visando a consolidação / -,

atuaiizaç~o da política governamental para o setor de Informá

tica, essa política seria alvo de assedio de várias fontes, i-

tendo como ponto central de disputa, o mercado brasileiro· de

equipamentos e serviços técnicos de Informática.

'lr
~) .r
) n

~i
i
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8.3 AS PRESSÕES: DISCUSSÃO PúBLICA DA PNI

A partir de março de 1983, com os debates se

tornando públicos, verificar-se-ia uma explosão de ânimos no

.setor, sendo vários os estopins.

o primeiro foi um documento elaborado pelo De-

partamento de Comércio dos EUA, (28), divulgado pela imprensa

brasileira, versando sobre as relações Brasil-Estados Unidos

no campo da informática. Vide o documento, na íntegra, no ane

xo 8, o qual faz inclusive um retrospecto da PNI.

O·teor desse documento, datado de 07.01.83, se

ria comentado de imediato por· dirigentes da .Abicomp, associa-

çao que congrega os fabricantes brasileiros do setor.

o secretário-executivo da Abicomp e ex-:-secret~

-rí.oda Capre Ricardo Saur I buscaria rebater algumas passagens

do documeri to (29):

IQuanto a um possível compromisso de cinco anos para a.vigêE.

cia da reserva de mercado, negava qualquer compromisso nes-

se sentido, acrescentando: "PeZo contrário., sempre se disse

que era muito dificiZ coZocar um prazo., pois quem iria de-

terminar era todo o processo"; esclarecia que o prazo de

cinco·anos tinha início a partir do momento em que se utili

zava efetivamente a tecnologia, demarcado pela primeira au-

torização de créditos de royalties, ou seja, um ou dois a-

,)
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nos.apõs a assinatura dos contratos, complementando: "con=

fundiu-se o tempo de validade de contrato de tecnologia com

o prazo da reserva de mercado. Má fé ou nao estão fazendo

uma qran de confusão".

Quanto à afirmação de que a Política de Informática Brasi -

leira havia excluído as empresas norte-americanas, Saur re-

lembrava que, em 1972/73, a IBM, a Burroughs, a Hewlett-Pa~

kard, a Digital, e outras empresas haviam. sido convidadas -

para participarem de um projeto do governo na área de minis,

e referindo-se às duas primeiras, esclarecia que foram ex-

t.remamente receptivas à idéia .da colaboraç~o mas não à de
·i

~articipação. Atribuía a culpa pela exclu~ão às prõprias em

presas, pela falta de flexibilidade: "0 Brasil, foi buscar

um tipo de poli ti ica de quem oferecia fle!cibilidade. Se al:»

gumas emp xre eae americanas não foram capazes de ter' a n ecee=

sária flexibil,idade e agil,idade foi problema de ineficiên -

cia del,as e não de discriminação"" citando exemplos de em-

presas mais flexíveis (com contratos. de transferência de

tecnologia) que operam no mercado. brasileiro, tais como:Con

trol Data, Fujitsu, Ampex e Data Produets.

o presidente da .Abi'ccmp, &~tônio Didier Vf.arin a,

diante da hipótese do documento ser uma forma de pressão do

governo dos EUA contra a reserva de mercado, sugeriu, como CO!!

trapartida, a aprovação da reserva pelo Congresso Nacional: -

"Mesmo que seja assinada a suspensão da reserva de mercado

pela ál?ea fazendária:, nós do setor não vamo e permitir que is-

so seja estabelecido. A reserva é uma vontade nacional. Não

~f
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é o governo que que r, mas o Pa-i «, Tenho certeza .de que se a r~

serVa for votada no Congresso Nacional ser~ aprovada por una-

nimidade. A primeira reaç50 contra esse dcc~~~~tc dcrcria G~r

a ratificaç50 da reserva pelo Congresso Nacional "; (30)

A análise do documento do governo dos EUA e da

política para o setor de Informática alcançaria o Congresso -

Nacional no dia 20 de abril, atrav~s de discurso da deputada

Cristina Tavares, que concluia: liademocratizaç5o da inform~-

tica anda ao lado da democratizaç5o da sociedade; o Congresso

é o forum legitimo para eei:e debate; há premente -;necessidade

de que o Congresso elabore um código· de Informática; esta

uma propriedade importante para o Pats., poi~ cada dia mais

Je

a

tecnoZogia está politizada; n50 obstante a SEI vir mantendo u

ma poe i çào nacionalista para o eet or, a fr/:xgiZidade da legis-
r

Zaç50 é.óbvia. Os atos normativos que regem hoje a - poZ{tica

governamental s50 susceti.veis de sofrer as pressões do Zobby

das mul.ti-i naciona-i e, como vem ooorren âo", (31)

Quase que simultaneamente à divulgação do docu

mento norte-americano, a 'Federação, das Indústrias do Estado

de são Paulo (FIESP) remetia outro documento à SEI sugerindo

medidas para o aprimoramento da PNI,e o sub-secretário de Co-

m~rcio dos Estados Unidos fazia uma visi.ta ao Brasil, e na

FIESP, reclamava da proteção governamen1:al à indústria nacio-

nal, bem como. por não ter sido recebido pelas principais auto

ridades do setor de In.forroática. (32)

A FIESP, em seu docume nco (33) enviado à SEI

,I

:l
í
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(vide anexo 9), al~m de analisar a PolItica de Informãtica vi
gente e de sugerir uma forma alternativa para.a sua condução
(destacando-se a contenção dos "excessos de regulamel~tação")"

apresentava a preocupaçao com uma possIvel ampliação do gap
tecnológico entre a nação e as tradicionais produtoras de tec
nologia r propondo,'como forma d~ abreviá-lo, a admissão de
"sócios, estrangeiros minoritários em empresas de informática" .

.'Ressuscitava, ne·ssa~poca, a questão da defini
çao do conceito de empresa nacional, que ainda se encontrava
nas maos do Conselho de Segurança Nacional

l
em análise.

Esta questão ~inha reinIcio com a solicitação
! \

do vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria(CNI),
Mário :Garnero (empresário do setor de Telecomunicações .inte-

I ..ressadol em entrar no.de Informática) de uma "rápida _.defini "ão

do conceito de empresa nacional do setor". (34)
I

Al~m dessa solicitação, defenderia durante o
VI Debate Telebrasil, realizado no final do mês de abril, a

I

participação'de empresas de capital estrangeiro na faixa re-
servada, ao que explicaria: "Eu não defendo o regime de asso-

ciação pura e simplesmente" apenas acredito que em determina..:..

dos casos a formação de "joint-ventures" é mais benéfica do

que a mera compra de tecnologia no exterior" que não implica

a sua transferência efetiva. E isso por uma razão muito clara:

na medi da Óem que participa com capital" o interesse do forne-

cedor passa a ser também o de produzir. E produzir com efici-

ência" tornando-se automática a manutenção e atualização des-

f,
I
i
I
l-
I
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§Çl J/~q~nol,pg1.a .., ,Ó.á que o sócio, estrangeiro passa a ter. r e e pon=

,sp-.bil-:?df;z4e e ob re oq ue for p rodue.i do , {nc l.üe i: ve de forma a a-

lnÇlé:lgad9 se ao se abrir o caminho para associa

§§J.§!§! :ffl§!§J!l9,9j.§P9.1}qo-"'"sede instrumentos que garantissem ao so

§1-,§>pf'sl;?i1-§!:i::çppç9nt.':):"91e da operação do empreendimentc (p. ex.

,§l,ª§·y:i:n.ÇYJ.ª~ª99.:1 ·t~9.n910gia do capi tal), a reserva de mercado

D-ª9 &§@ªf'2:.ª mif:l9-g.é.l,gefendià: "Não necessa:'t'iamente.IncZ'usive

f!.Yt3P9 ;§.f} i-l!Hlr i aü:{po mais uma vez que nunca condenei a re s e rv a de mer

.@gª9~: um :f:.:11§.tp:~m§nto (3ficaz para a proteção de uma i.n dúe t.r-i-a

.€!Y..eª1:1~ri(;l ,§§-tfí §(3 formando" como é o caso da informática. Não

gpngppdo? ?op~m; com qquel,es-que acreditam na reserva de ~er-

. @qªp eemo yniqo meio de se de e env ol ve r ti e cno l.o q i a n aoi onal.ç i à

.fIY€ §Pd<,êf;(3WTJq çj4l?pença gritante entre produção Lo c al: e ger9..
irª9 Çj(3 t§gn9~9fJi.Çl .• :J'pçlps sabemos que se de um I.ado a rese. 'va

{1(3 mgpçqçlp qbpe çqminhos para avanços tecnol,ógicos., de outro

pp4i inçlu?p ~ §UÇl mÇlnytenção num estado l,etárgico na medida

pm QU? 9 m@P?ª4o permÇlnece fechado. Al,ém do mais" o que está

em }P(Jo ? ª ,mª11wtenÇ(io do padrãotecnol,ógico b rae i l e i ro e is-

êP ª P§§(3PV(J. g? me p cado pura e e imp l.e e não garante".

OI?}?9i?;i,çionamentos do Departamento. de Comércio

ªªê ~tJA, ªª f!IDS? ê gª CNI fariam com que os debates' _fetvi-

lhªêêêm DQm~§ ªêªb~;i,l e primeira semana de maio, sendo inG-

mª~ªê ªê l!'9ê;i,ª;i,ºn~~ntos pessoais e de entidades representat~

Vªê ê9º~ª ª ~êêª~Vª d~ mercado e a formação de joint-ventures

...~
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Em relação à reserva de mercado , somente as em-

presas estrangeiras manifestariam claramente um desconforto -

diante dessa política, já que a mesma era a responsável pela

cessa0 de 20% do parque instalado às empresas brasileiras,com

tendência ascendente.

Uma síntese das apreensoes e posicionamentcses

tratégicos dessas empresas diante daquele contexto adverso, -

nos é ofertado por uma mesa-redonda organizada pelo periódico

Info, reunindo seis dirigentes de empresas estrangeiras. (36)
-, ,,

No concernente à reserva de mercado" era con-

sensual que a mesma, com o tempo, tendia a se ampliar, ou co~

forme explicou o.gerente geral da Hewlett-Packard, Luís Car-

los Barata: "porque o mercado reservado i pequeno em termos -

de massacritica~ e assim n50 permite os investime~tosneceB-

sários a avanços tecnológicos corrrpetitivoscom o que está acon

tecendo no exterior., Consequentemente, a reserva isola as em-

presas sob seu guarda-chuva do mercado externo, que seria fun

dament.al: para dar massa ao vo lume de produçiio , por sua vez r-t:
dame nii al: à qeraç áo de recursos que permitissem i.nve et i:» em =«
nologia. Sem mercado externo, individuos, empresas bu insti -

tuiç5es passam a lutar para preservar a condiç50 de privil~-

gio que têm no mercado interno, com a amp liaçiio do "qap " tec-

nológico entre os produtos disponiveis aqui e os disponiveis

fora. Dai a necessidade de essa reserva se tornar cada vez

maior, mais restritiva".

Essa questão sobre a geraçao de recursos para

, "
,)
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o acompanhamento do avanço tecnológico verificado no < exte-

zLor, era equacionado nume rí.cament.e pelo diretor corporativo -

da IBM, Mário Bethlem, indicando que o mercado brasileiro de

Informática representava l, 7Çt, do mercado mundial, parcela in-

suficiente "para a construç5o de uma escala eficiente e comp~

titiva no setor de inform~tica", acrescentando que o fatura -

mento das empresas de capital nacional, da ordem de 500 mi-

lhões de dólares, deixava muito pouco para investimento em tec

nologia, pois, supondo um investimento de 7% em pesquisa e de

senvolvimento, equivaleria a 35 milhões de dólares por ano,

a ser rateado entre cerca de 80 empresas brasileiras, quantia

insuficiente para desencadea.r um processo de criação de tecno

logia "sem a aqxeqaçiio de dólares de outras fonte,s.,como , em

outros patses., investimentps estatais maciços".

/

" A partir dessa constatação, o diretor de mar-

ketingda Burroughs, Paulo Rocha, propunha uma maior intera -

ção entre as empresas estrangeiras e brasileiras, no sentido

destas complementarem a linha de produtos das primeiras, atr~

vés de contratos OEIvl(Original Equipment Manufacturer, que dão

direito à colocação da marca do fabricante f í.nal.j ç • interação I

em que já esta~am engajadas algumas empresas brasileiras, por

exemplo: Scopus (vídeos), Globus (teleimpressoras), parks (m~

dems), Conpart (fitas magnéticas) e em negociO:ção a Edisa(mi-
n í.s ) •

Os benefícios dessa interação era explicado p.§:

lo diretor comercial da Olivetti do Brasil, Alberto Luminat-

ti: "Uma presença mais at i.v a das empresas estrangeiras no me r

. ,
',i
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cado nacional poderia ii r a z e » vantagens muito concretas ,no que

e e T!f?f!3re (is exp ox-t aço ee , Não tanto por que as empresas e e i r an

fleirp.fJ t nai-i am tecnologia "up+bo+dati e í", mas porque as empr e+

BaB ppeBentefJ no Brasil estão tambim em outras partes do mun-

do, e 6 preciso lembrar que o prooesso de exportação via con-

çorp$n,cia internacional não deriva somente de t-e ono l.o qia a-

t.ua l , nlastampim da estrutura de "mavk et i.nq "; A empresa nacio

nal p9deria aumentar muito sua participação em operações liga

das ª9s neg6aios das companhias multinacionais", sugerindo em

ÇO!11pl§In~n.tª9ª9 a esse benefício a integração, nos sistemas

p~9ª~?i9º~pe~ª$ empresas brasileiras, dos equipamentos fabri

Negociações -no sentido de que as empresas bra-

êile:i,:r-ª_f? ,tªb:r.icassem alguns produtos da Burroughs e da IBM

vinng:ro ê,§nd.o marrt í.das a quase um ano j unto à SE I, sem que es-

te órgãQ Q.§S$8 um pronunciamento oficial sobre o assunto.

Havia uma reciprocidade de interesses na apro-

xí.maçâo GQuvªrGial entre as empresas estrangeir.as e as brasi -

l..e.ira~ eseo.Lm.das , pois enquanto a estas convinha uma maior
~ ~ ~ ~ i

pen.eçxÇ!.Ç.Çl.Q de mercado, aquelas, alem de atenderem a à:i,retriz

go;V~J;;'!:l.gIJlent.<Ü de substituição de importações, possibilitaria,

Q. ~t.e)Jd:tmentQ de segmentos de mercado vetados pela ..,reserva,

t.al G:QmQ Q ban.c-ário, bem como o bloqueio na disseminação de

Essas negociações entre as empresas eram reali

z:adas: de. :fQ:r-ma sigilosa, em função do f at.o de o assunto ser

BIBLIOTECA KARl A. BOEDECKER
)
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pol~mico e sujeito a críticas das empresas brasileiras que se

posicionavam contrariamente à entrada das empresas multinacio

nais em segmentos do mercado até então reservados. Estas em-

presas. brasileiras, apontavam tr~s grandes problemas em se ven

der equipamentos periféricos às empresas estrangeiras em OEM:

"0 px-i me-i.ro é deixar a comercialização dos produtos em mãos -

de uma empresa que nao defende o interesse da indústria na ei.o

nal; o segundo é que, com esta pratica, esta ajudando as mul-

tinacionais a colocar mais s~stemas no mercado interno, o que

seria mais dificil caso não dispusesse de periféricos para 0-

ferecer; e, por último, cria uma dependência indesejada, que

po denà 'trazer prei uizoe futuros, pois, caso a integradora re-

solva não mais comprar determinado periférico, o 'fabricante '-

nacional perdera, uma consideravel fonte de recursos". (37)

" A integração entre as empresas estrangeiras e

brasileiras também já .vinha se desenvolvendo na área de soft-

ware, onde a Control Data do Brasil, a exemplo de sua atuação

nos Estados Unidos, contratava o desenvolvimento de software

de outras empresas, medida que o seu presidente Paulo Bacelar

justificava: "é óbvio que, com um fornecedor local·de soft-

ware ee consegue uma adequação melhor e maior contrdle da a-

plicação final". O problema que emergia dessa colabora<:~o era

a visão oficial, ou, conforme apontou o presidente da Control

Data naquela mesa-redonda: "pode haver uma conotação negativa

junto à SEI, como se estivesse sendo criada uma escravidão da

empresa nacional servindo às multis. Acho que varias fornece-

dores nacionais também têm esse receio".

i

";
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Quanto à formação de joint-ventures algumas em,
presas se mostravam entusiastas com tal hipótese, tal como a
Datapoint, a Control Data e a Olivetti, ao passo que o di.re-
tor de marketing da Burroughs não estava.convencido de que
"uma polltica de "joint-ventures", assunto hoje em dia muito

em moda, traga a resposta automática a brane fe rê nc i a de tie cno
II ~

logia, considerando que a associaçao e com~lexal exigindo mui
ta afinidade entre os parceiros, e que o objetivo de transfe-
rência tecnológica não é "nem simples nem fácil".

Já a Datapoint se manifestava'totalmente favo-
râveL.às associações i segundo o seu diretor .exe.cut.Lvo, Antô -
nio Carlos Rocha, se o modelo brasileiro permitisse as asso-
ciações a empresa teria feito no Brasil produtos maismoder-
nos, capazes de satisfazer o mercado externo, apontando como
ideal "0 modelo das telecomunicações, que 'admite as- "joint

uenburee í", permite exportações. A presença das mu lt i nccci ona i e,

dentro desse enfoque, é muito ~em-vinda porque torna disponl-

vel a tecnologia mais recente. Até por uma questão de competi

tri vidade ..Isso está acon tie cen do, no Bras-il,no ..caso das CPAs

Ccen tr4.J;wde processamento armazenado; para te l.ef'o nia, em que

fornecerão o equipamento multi~ em associaç50 com capit~is n~

cionaisJ, que instala em 84a tecnologia mais recente, igual

a disponlvel na Suécia. Numa "joint-venture", caberia a empr~

Ba nacional usar essa tecnologia, absorvê-la, e, mais que is-

so, torná-la adequada a nossa realidade. Porque se a empresa

nac ion al: não tiver que fazer R;J ela é perfeitamen te viáve I".

o presidente da Control Data ponderava: "Qual-
"

< .
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quer mode lo que nao l.eveem consideração uma col.aboraçiio am-

pla tende a se inviabil.izar~ e evidentemente restriç5es muito

eet x-i tae, fechando joint-ventures ou transf~Y'~nrd(Y.q t}e:> t e cr o=

l.ogia, distanciam cada vez mais o Brasil da realidade exte-

r-io» . Por isso eu considero que a pol.Ltioa brae ile-ira deva ser

»eavaliada , com vistas a uma dinâmica d~ futuro".

A Olivetti já havia tido um "sonho frustrado" .•

segundo o seu diretor comercial, tendo vindo, inclusive, um

delegado da Itália, para apresentar ao presidente Figueiredo

um plano que previa a fabricação, no Brasil, de sistemas com

capacida.de de exportar 150 milhões de dôLaz'es em três 'anos,

dos quais 30 milhões seriam importações da Itália, 60 milhões

seriam 'produtos adquiridos da indústria brasileira e os ou-

tros 60 "contribuição de brasileiros na fábrica da Ol.ivetti -

em Guarul.hos"; não teve o aceite oficial.,

Exceto as empre,sas mu Lt.Ln ac.í.on a í.s , todos no

País se declarariam a favor da reserva de mercado. No entanto,

no concernente à possibilidade de se formar joint-ventures,v~

rificar-se'-ia uma divisão de opiniões, as vêzes dentro das en

tidades representativas.

Na FIESP, enquanto a entidade remetia o docu-

mento à SEI propondo a formação de join1:-ventures, o ex-vice-

presidente da entidade, Dilson Funaro, afirmava: "Para mim es

sa controvirsia em torno da fo~~ação de joint-ventures i mui-

to alara: a reserva de mercado i indispensável. Só assim tere

mos um desenvolvimento de, ti ecno l-oq-ia nacional. nessa área"( ...)
'\

"
, "
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"Os setores da eoonomia brasileira em real desenv~lvimento ohe

garam at atravis da reserva ou do pioneirismo. Associar-se oom

multinaoionais não significa obtenção de desenvolvimento tec-

nol6gioo. Ele jamais i adquirido dessa maneira, mas sim atra-

vis de pesquisa" (38). Ainda em relação ao documento da FIESP,

o presidente da Scopus, Edson Fregni, afirmava que o mesmo ha

via siG;) elaborado pela diJ;etoria da entidade, sem ser c0nsul

tada a opinião da~ empresas ligadas à área de eletrônica, re-

fletindo portanto apenas a visão daquela diretoria. (39)

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de

Janeiro (FIRJAN) também entraria no debate, defendendo um tra

tamento preferencial para as empresas nacionais, 'admitindo a

formação de joint-ventures 'com firmas estrangeiras "apenas em

casos etccepciona.i e, como. projetos de al.t:a tecnologia e pesqui

sa de custo",' exigindo, neste caso, a participação majoritá-

ria do, capi tal nacional. O presidente da entidade J'oão Dona-

to ressalvava que a sua posição diferia da do vice-presidente

da CNI, "pois concede menos à iniciativa eet-ran qe i x:a".. (40)

Na ABINEE, enquanto o SéU presidente Firmino
i

da Rocha Freitas afirmava.que os objetivos da entidade e da

"SEI eram os mesmos, diferindo. apenas os métodos I posicionando-

se a favor da formação de jOint-ventures com participação ma-

joritária nacional, pois acreditava que em muitas áreas, como

microeletrônica, era impossível a uma empresa 100% nacional -

competir no mercado, em função da exigência de recursos para

desenvolvimento e pesquisa ser enorme; o coordenador da área

de Telecomunicações, Luiz Carlos Bahiana, afirmava que .as dis

.~

;

"
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cussoes eram emotivas e nao pragmáticas, porque o que ihtere.§.

sava eram os objetivos nacionais de reduzir importações e au-

mentar exportações I defendendo que não se deveria importar com

a composição acionária da empresa e sim seu saldo, questionan

do a validade do controle nacional quando não se tem controle

de tecnologia, que exige altos investimentos (41) i o coordena

dor do· Grupo Setorial de Informática, Célio Ikeda, defendia:-

"N~o acho que joint-ventures seja um mecanismo para trazer tec

no l.oq-i a fi, justificando: na área de Informát~ca "0 importante

é a tecnol.oqi a de projeto e não a de fabri caç áo, No caso das

associações como as propostas pela FIESP, a experiência indi-

ca que o Paie absorveria apenas a segunda, isto é, ap aiit:e fun

damental, relativa ao projeto dos computadores, permaneceria

inacessÍ-vel". (42)

Na SUCESU, enquanto o presidente da - .entidade

paulista não se posicionava, apontando que "é muito importan-

te que se discuta publicamente, sem nos deixarmos envolver por

posições radicais ou rom5nticas. Diversas sugestões tem sido

apresentadas: entre elas, a formaÇ}~o de joint-ventures e a a-

tualizaç~o através de nova compra de tecnologia. O fundamen -

tal, np entanto, esta sendo relegado a um segundo plana, a mi
': -

oro eletrõn.io a, que é a pedra angular do modelo"; o presidente

da entidade a nível nacional José Henrique Portugal, se posi-

cionava contra o fim da reserva de mercado, afirmando que "o
~ .". r r-.campo da informatica deve permanecer restr~to e questlonava,

a necessidade "tão urqent:e /I de aquisição de novas t<:::cnolo-

gias importadas, pois a sociedade brasileira "ja sabe que não'

deve ceder em setores importantes, como a informatica, por e+;

. !'f
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xempZo. Basta o que ja assistimos: o Estado de Minas Gerais

fornece todo o si Ztcio metaZicocons umido nas indú~trias do

Japão, a um preço irrisóX'io e impoX'ta este mesmo materiaZ .•po~

teriormente, embutido em chipe que cue t am infinitamente mais ":

(43)

Posicionamentos congruentes seriam expressos .

pela ABICO~'lP,APPD e SBC.

Na ABICOMP~. o seu presidente, Antônio Didier

Vianna, lembrava. o desenvolvimento da tecnologia nacional, a

partir da reserva de mercado, opinando<que uma jOint-venture,

faria com que o Brasil passasse a ser mera linha de montagem

das empresas multinacionais, como. ocorre na área de telecomu-

nicações, acrescentando ..que os. que se pronunciaram a favor de

jOint-ventures com empresas estrangeiras desconhecem totalmen

te o setor e não possuem razão ao afirmar que na área de In-

formá.tica compra-se pacotes. fechados de tecnologia estrangei-

ra. Após criticar o "Lobb u" .quevem sendo feito para "vender

o Pats ao estrangeiro", lembrava que inexistia reserva total

de mercado, porque 50% ficam com as.nacionais e os outros

50% com as empresas estrangeiras que dominam os equipamentos

de grande porte. (41)

Na APPD, após duas notas oficiais das sucur-

sais de são Paulo (44) e do Rio de Janeiro (45), criticando -'

algumas entidades por se aliarGilla posições defendidas pelas

empresas mul, tinacionais, o presidente da entidade, a nível na

cional, Ezequiel Pinto Dias, posicionava-se contra a formaç~o

. :
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de joint- ventures, observando que esta decisão deveria ser

debatida por toda a comunidade e não apenas pela SEI, lembran.

do ainda.que a APPD, seguindo suas diretrizes, lutava pela

tecnologia nacional, defendendo não apenas a reserva de merca

do para0 capital nacional, mas p~incipalmente para a inteli-

g~ncia nacional. (46)

Considerando o teor dos documentos elaborados

pelo Depto. de Comércio dos EUA e pela FIESP, a SBC, entidade

que congrega técnicos, pesquisadores e cientistas mais liga- ..'.,.

dos a universidades e centros brasileiros de pesquisa e que

temI pelos seus estatutos, como uma de suas atribuições a de

ficar alerta à política governamental para o setor de Informá

tica, visando assegurar a emancipação tecnológica do País(47),

emitia uma nota (48) analisando/contestando os dois documen-

tos. Vide o documento no anexo 10.

Toda esta polêmica seria abrandada na primeira

semana.de maio, quando o secretário.de Informática, Joubert

Brízida, em encontro comos.dirigeri.tes da'FIESP, descartava

qualquer possibilidade momentânea de alteração da política go

ve rnaine n+aí, para o setor, ou; conforme decla.rou o próprio Se-

cretário: "o documento da FIESP i aceitavel do ponto-de-vista

econ5mico mas alterar o ritmo e a direç50 da polttica de In-

formática n50 é objetivo da SEI no momento", acrescentando que

"a px-ot e çdo perene traz consigo o ris co de obeo l-ee oên oia, No

futuro poderemos adotar parâmetros mais flextveis, inclusive

o recurso de joint-ventures, desde que com instrumentos de g~

rantia de controle de fato e de direito da parte brasileira -

\"'.
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sobre o processo /I" sendo mais viável "a participação de' cap i=

tiai:e estrangeiros não associados à t e ono l oqi a", (49)

.O Secretário de Informática esclarecia .também

que a FIESP nunca condenou a reserva de mercado, havendo di-

vergências apenas na forma de implementá-la, ou seja, a SEI

defendia o capital 100% nacional ao passo que a FIESP sugeria

o estudo de jOint-ventures.' Esclarecia também que .asugestão

da FIESP foi analisada por uma comissão de nove membros .da

SEI, que, "permitindo-se o direito de conhecer as pe ou l i ar-i da

de e do setor"" concluia pela inconveniência da alteração da
política' atual.

Destacava a importância. da política trilhada p~

la CaprejSEI, principalmente no concernente à formação dê re-

cursos humanos, base para a capacitação tecnológica brasilei-
ra.

Destacava também que o mais. importante era a de

fesa do setor e da indústria nacional, lembrando, nesse senti

do ,a conclusão de seu recente encontro com líderes do PMDB,

os quais garantiram que a "Informática está acima do» parti-

d" f . 1. ~ ~ I! ~ • fI' t ' .., . ..' -os e, a.na l.zanüo,. ce re ncu a que 'U 8'["/3 ema or ae t t.e t-r-o ae i n

formática deve ser institucionalizado" mas uma lei sobre re-

serva de mercado não seria aconselhável" na medida em que co-

locaria em situação de l-i cada as re l.aç áe e internacionais do Bra

e i l "; (50)

No dia seguinte à essa reunião na FIESP o pre-
I

'.i



309

sidente da IBM do Brasil, Robeli José de Libero, em reunião-aI

moço promovida pela Sucesu-SP, lamentava a inexistência de

resposta da SEI sobre os projetos apresentados pela empresa

há onze meses, fazendo com que tais projetos "deixassem de ser

interessantes3 inviabilizando as exportaç5es de VS$ 2,1 bi-

lh5es planejadas para o per'Íodo 83/87"3 informando que se tu-

do tivesse dado certo no prazo esperado, o superavit giraria

em torno de US$ 635 milhões, "mas nas circunst5ncias ~eais se

rá reduzido para VS$ 49 mi l-h.o ee í", acrescentando que a empresa

"gostaria muito de fabricar aqui computadores para controle

de proeeeeo, minis e microcomputadores comerciais e pessoais "3

informando tambêm que parte dos projetos em análise na SEI

tratava-se de periféricos, além de interfaces v.í.sandointerli

gar os equipamentos da IBM,a produtos das empresas brasilei-

ras e a liberação para que alguns produtos fossem fabricados

no País por estas últimas.

Finalizando, assinalava que "há uma gama de pro

dutos que não podemos fabricar no Brasi~3 o que nos impede de

colaborar mais para o aumento da competitividade da indústria

brasileira em geral"3 adicionando que as limitações decorren

tes da Política Nacional de Informática "não permitem que a

empresa aumente seus 'Índices de exportaçãQ"{:/S1)

Em 27.05.83, através do Ato Normativo n9 024/

83 (52), a SEI estendia o espectro de produtos reservados à

iniciat~va nacional, ao incluir os equipamentos/dispositivos/

sistemas digitais de tratamento de informações de grandezas

físicas (instrumentação de teste-medição, instrumentação ana-

.>:,
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litica e equipamentos biomédicos). Quanto à tecnologia,' condi

cionava a utilizaç~o daquela desenvolvida no Pais, podendo ha

ver dispensa deste requisito apenas "nos casos de produtos ju!

gados de relevante interesse hacional" e que o Pais não dis-
pusesse da mesma. Esta decisão, segundo o subsecretãrio de

Atividades Estratégicas da SEI, Ricardo Maciel, atingia umme~

cado potencial de US$ 800 milh6es, total quase que totalmente

importado. (53)

Ainda no mês de maio, a Sociedade Brasileira -

de Computação retomava a questão da fonte tecnológica para a

fab r.í.c açâo , no Pais, dos equipamentos para ocupar as 'classes

3 e 4. A,SBC realizava uma reunião, na qual decidia que envia

ria um documento à SEI, buscando sensibilizar o governo e a co

munidade do setor para que os projetos dos superminis fossem

desenvolvidos com tecnologia local, sendo sugeridas' basicame~

te três medidas: ampliação do prazo para a entrega das propo~

tas para além de 30 de julho, tendo em vista a disponibilidade

do tempo necessário para a apresentaç~o de propostas com tec-

nologia própria; b) determinação da prerrogativa para os pro-

jetos com desenvolvimento tecnológico próprio; c) ::ormação de

acordos de integração tecnológica entre as empresas ibrasilei-

raso (54)

Nessa reunião, era levantado que a aqu í.s í.ç âo

externa de tecnologia poderia ser economicamente mais vantajo

sa do que o desenvolvimento prôprio, mas o Prof. Estevam de

Simone (UFRJ) indicava que, na hipótese de se aprovar proje-

tos com tecnologia importada, em pouco tempo o software adqui

"•,-
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~tdo estaria ultrapassado. Segundo ele, o Departamento de De-

f~.sf1dos EUA, ao decidir que·doravante somente utilizaria e-

~1J:i-J?amentosde 32 bits, gerenciados por um único sistema ope-

!?q.eiQnal(linguagem ADA) , estava contribuindo para a padroni-

~ªç.ã9 dos desenvolvimentos das empresas norte-americanas e eu

rgp<§:i,éisnessa direção, tendendo·a tornar obsoletos os

Wª~~$ desenvolvidos para os equipamentos de 8 e 16 bits.

soft-

;O Prof. Simone previa que para o desenvolvimen

t<;;> 4,oçal desse software, partindo-se do zero, seriam necessa-

,t'.:!,Ql? çerca d~ dois anos e meio, salvo a Cobra que já havia de

~~nVQLvido os seus próprios compiladores de Cobol e Fortran.E
.•

d.i.gl:lte, da incapacidade financeira das empresas brasile4!ras pa

:[-~.~:rcarem individualmente com um investimento desse porte, su

%~:[-.t_o.:a formação de um pool de empresas para o desenvol vimen-

~Q con junt;o de apenas um sistema operacional, que teria como

i~it~:Q;tivopara os usuários o fato de poderem processar seus lIro

~p;:Q;mc;sem quaLquer um dos supe rm.í.ní s nacionais.

No dia 4 de junho, a SEI realizava uma reunião

GQmdoze empresas brasileiras interessadas em fabricar os su-

B~xmi.nis. Nessa ocasião, onze empresas (exceto a Edisa) soli-

(ti:.t.:.a.;;vam o aàiamento (lo prazo para. a entrega das propostas ~

No dia 8 de junho, era atendida a requisição da

$:~C'~de parcela das empresas interessadas em fabricar os su-

I?-~r:m:L_nis.Nesse dia, o secretário executivo da SEI, Edison

Jzy"t~2:., informava que na escolha das empresas, a SEI daria pre-

f..~~Qnçiaa projetos desenvolvidos no país, em detrimento da-
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queles que estivessem vinculados à t.ecnoLoq i a test.r-anqeírra , A-
i

lém dessa orientação, a SEI prorrogava, através ,do Comunicado

n9 008/83, o prazo para a entrega das propostas, para o segu~

do semestre de 1983.

o secretário executivo da SEI alertava que os

projetos com tecnologia pr6pria seriam analisados detalhada -

mente, visando evitar que alguma empresa ganhasse a concorrªn

cia sem dispor das condiç6es para iniciar a produção do equi-

pamento, informando que desejava que os primeiros equipamen -

tos estivessem no mercado em 1986, ou até mesmo antes, acres-

centando: "Quem apresentar pno ij eto com tecno l.o ç ia própria po-
i,

derá ter um prazo um pouco maior~ taZvez três anos. Mas que

ning~im nos venha enrolar com propostas de 'seis anos~ porque

não aceitaremos". (55)

Também na primeira quinzena de junho, o secre-.
tário executivo da Abicomp Ricardo Saur, após ter mantido con

tacto com um executivo de uma empresa multinacional interessa

da em fornecer tecnologia para o País, informava que o Depar-

tamento de Comércio dos EUA estava recomendando às empresas

norte-americanas de Informãtica ~ue não fornecessem mais tec-

nologia para as empresas bras í.Le í ras do setor, indicando: ::é

importan te eeolave cer que o mode lo ado tado não correspondente

ao protecionismo cZássico~ proibindo a entrada dos produtos

mais eficazes. A forma como o pats vem adquirindo tecnologia

de empresas americanas legtti~a a reserva de mercado. Por is-

so~ eles querem o isoZamento nosso em relação a tudo o que
Je

r
desenvolvido lá fora". (56)

..;~,
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Em relação ao software, a Associqtion of Data

:Pro~essi:ng Service Orpanization (ADAPSO), entidade que congr~
t.!?-~E.a..~14-0 ,

9?-.?-s§!mpresas de processamento, de dados dos EU!'--i '21~~orav2 um

@9çum~nto?m que analisava a política da SEI e realizava alg~'

Wª? .~?ç9;mendações, principalmente no concernente a uma revi-

§ª9 99l?Atos Normativos n9 22 e 23.

Nesse documento .era apontada como a questão b â

§ü~ª ª §gncessãode garantia dos direitos autorais e de .max+

~êt.-i-ng ç9m exclusividade (registro de software) por um perío-

99 g~ 99!p ~nos, após o que deveria resubmeter o software pa-

ª"ª fl9V9 reg,isi:ro,a critério da SEI; apon t.andoi "As comp a+
,
i

fl~igs que entrem no mercado brasileiro necessitam garantias de
t

f{'if.ehqverá mercado al.êm desse curto per-íodo proposto pela SEI".

Mais adiante lembrava que o desenvolvimento de

ê@ttwª~~ po exterior é algo que custa muito dinheiro, e suge-

~!ª EJ:\J~ ªs restrições cambiais gerida pe10 Banco Central do

ª~ª~i.t/ª~veriam ser suficientes para garantir o controle das

~ªroªêêªS 4~ recursos escassos para fora do País.

-A-ADAPSO recomendava que "a SEI deveriaconcen

~~gr ?€?U,$€?sforços no apoio ao: desenvolvimento de uma indús-

f:t'iCJ-.beae-i le-ira de software oferecendo Lnoen t i ooe aos fabri -

ea,nte$ internacionais, que poder5o treinar e empregar a mao-

qe~o9~g 40 pats para o desenvolvimento de novas aplicações e,

eoenbual men t:e , de novos sistemas de so;/'tware", e, concluindo,

+..ªmP:réil,vatéli.llbémque o crescimento do mercado norte-americano

<i1~ !?Qft;wªreocorreu devido ãtroca aberta de informações, am-
-:.,

íf-r
1!'"'

"i ~.
"
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pl,o sistema de comunicação, livre S:;9:J.:l1p~·j;::.içªo,e.uma regulamen-

taçãolimpa por parte do Governo .(57)

A decisaoda SE! de -v:~t:ªJ:" .a ·fozmação de joint-

ventures, anunciada no início do mês Q.~ maio na FIESP, seria
,

ainda apoiad a e cri ticªdª.

Na segunda quí.naen a g~ fflfLLo, ,~Confederação N~

cional da Indústria, atrªvé~ do pr~êj.g~nte dp, Comissão de Po-

litica Industrial, Einar KQk,manifêêt~vª seu apoio ã reserva
,

de mercado e a politicª Verenciada ~~l~ SEI,! (58)

I
.Emartigo fHJ.blicado ne JÇ);t:'p,Çl.). do Brasil no dia

19 de junho, o vice-pre$idente da @~N:t';E, JQ@é Olavo Dinizfd~

fendia ainda o engajam~tlJtQd.e erop:r.:E2êªê @ªtr€lngeiras no setor

de Informática "e equn do ll--Yl'eo:eitos '/1..ti ~iªªâQ$ tlio sabiamente no,

atual;i.zado tecnologicam~nte. CQnsiq~:t;ª'vª também que a resis -

tência da SEI ã formação. de: jQ.int=V~~l;tur€~9$u$ci tava Numa »e=

nofobia odiosa acima do k.e{J-ti:;;i.mointeVBq,:;;e ria ai.on a l , que sera

e empx:e o de casar o obj"e.ti'.V·Q·p.ermanen i e da Q;t;ucttiz.a.r;ão tecno-

lógica com o ap ren d.i z ado de fQ:!?·a..paara âentvo ", (5[))

cional de Informática aJl<0à®Ç:a~'a: Q. ~Qn;9J;:::i:~.'$'~QNa~iona.l .. ~ós par

ticipar do Simpósio de :nn;:ff.Q:J~:mãt:iC:-é;t no S/~n..q.dQFe:dex~l f, Q secre

adotar
'\'

< '.
-Ó,
,

. ,
)

. (
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o mesmo modelo do setor de Tele comun í célçpe.s I "No fu.turo -' quem

sabe?"., reiterando que a posiç,ão da .SEI çppt;Ln:uªvª inp.l terada,

considerando o assunto encezrado ..
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-8.4 A PNI NO CONGRESSO - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na segunda quinzena do mes de junho era reali-

;zado o 19 Simpósio de Informática do Senado Federal, com a pr~

sença ..de todas as entidades de representação do setor, além
dos .representantes dos partidos políticos.

;Neste Simpósio ,tendo como tema central a Poli

tica Nacional de Informática, constatava-se, pelos discursos
iapresentados', .uma coesão em torno da manutenção da reserva de'

mercado, verificando-se esparsas dissonâncias, tais como os

discursos do senador Roberto. Campos, defendendo a livre con-
i \

corrêricia (60). Os posicionamentos do Senador seriam contesta

dos pós t.exf.o rmerrt.epela recém-eleita diretoria da Abicomp I que
I _

-divulga;va um documento com a seguinte introduçao: flExiste um

.grande equí.voco na argumentação de que fIadecisão final sobre
;

a tecnoZogia deve ficar com o empresário que arrisca o dinhei

»o "; Na vex-d ade , a essência da Po li iri ea de Informática em sua

busca do. desenvolvimento ~ecnol5gico nacional~ se sustenta na
I

premissa de que o mercado de mini~ micro e médio computadores

está reserv~do a tecnologia brasileira (...) Portanto~ a tec-

noZogia brasiZeira é uma premissa~ nao uma opção·. (61)

Diante da convergência em torno da reserva de

mercado, os debates no Simpósio se deslocariam para a forma
de enc.aminhamento de uma legislação para o setor" (UiU SGjal' a,

formulação de uma lei que instituis se a reserva de mercado ou

a criação de outros mecanismos que possibilitassem uma maior
proteção à PNI.
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~
Duante o Simpósio, o secretario de In1:ormática

cJoubert Brízida, .informava que a SEI estava preparando um an-

teprojeto de lei, que buscava a institucionalização 'da po1ítl:

ca para o setor, mas sem incluir em seu texto a reserva demeE

cado ou o conceito de indústria nacional. A justificativa a-

.presentada pelo Secretário de Informática para a não explici-

tação Çl.a reserva de mercado no·anteprojeto, era de que, caso

contrário, haveria a necessidade de estipular prazos para o

.seu término, "e nós não estamos ainda em condições de estipu

Zar prazo nenhum~ e, além disso, "haveriam retaZiações comer
• • I ~. d ."·C1.,.a1.,.S com conee quene-i ae e e t ruti-i o ae ";

Este ant.ep ro j et.o , ainda a ser submetido ao Con
, ,

selho de Segurança Nacional, conteria as doze diretrizes da

Presidência da RepÚblica que.endossavam a política da SEI,com
I

um adendo: "Que sejam tomadas medidas defensivas para p ro t c qe»

a ind~stria nacionaZ em seus est~gios incipientes".Segundo o

Secretario de Informática, "com esta frase~ damos toda a seg"!!:.

rança a po l i iri ca impZantada3 a exemp l.o de outiro e paí.ses3 como

o Japão e oe EUA3 que mantém mecanismos de defesa dos seus mel'
,

oadoe "; (60)

o Simpósio de Informática se encerltaria semque

uma decãsào final fosse tomada, mas como)saldo dQ mesmo se ve

rificaria uma aparente adesão damai.oria dQ's <t:O:nqressistas em

torno da política gerida pela SEI,. além deste Simpôsio, se cons

titui:-:- no marco no qual o poder exe-ctrcLvo. facultava ao poder

legislativo a oportunidade de se inteir-c.t.lr sobre, a ccnduç âo da

PNI.
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QUp,nto ª hipótese da política de reserva

.ge JJl~J::"Ca..çl9 SeiL .ªbrÇln.çladaf como decorrência da difícil si tua-

ç~o t~nªrçet;Lª at~avessada pelo Brasil, seria afastada pelos~

general

VIr Reunião do Conse-

realizada no mes

gg ~nJt.v~l:n:º~~ j.~ª3 f .giªJ!.te. das insinuações dos represent.antes

nºP-tª=ªlTI~:çiçªnº$(le ~U~ a manutenção da atual política d8ses-

CJ.qyi.lQ qye me lho» Q{?r1(li?m~/~ complementando: "Ac x-e di t:o que

n€'~QC2.i.ªç.Ões da (lÍ-.vidCl ?~·f;?:rna $e:rão d.i e cut idae em foros

. '....
as
..

pro-

podemos

~.~:J:.Q:r~J?-:t?~ª~.l:\t.<iHl,t,e.n.Qrt.e....ame.xicanQe presidente da Burroughs-

GQ~J;?"'! ~. ~.lmn~nthg.l." ele que Q protecionismo a indústria bra-

%:l.l~:h:rªd~ !.nw:rm.$:t.iGap..Qde.ri.<:iG.ompro.mete.ra campetitividade

\{QÀ..~~Q :tJ!l;<l1:J.~tJ;f:--.ta..J,. Qa~e:éM&ana microe;l.et.rQui.ca" se.ria contesta
i

~:Q lP-E;..J,.Q IP-x~f;!:.t.d~n.t~da l:tautecc: 01.avQ Egydi.Q Setúbal f! que-falan

~Q:, ~JJl. n.Qm~, <iQ% ~l?-J;;:-e)~;âx:::.t..G;lR~b;.:["as"i.le-.iros.QQ) se,tQ.r" a.f:hrmava:

":r.ftQ}1-.Ql~Q,[f.i.'.q.rl. q: Qh.a:V·~ [!4X!4: Q. 4.:1Je.s:e..i:m.en:to e. a: p-ros--pe:ri:dade., mas

~.qmQ~m ~. umc; qm~a~q .. à. i:n.d'(;,p.e..n.dênai'a aul.tncaal; e à. e:s:t'rutura e o

aspi-

t:r::ctn:~lQ·r:mq.r: em Q,iimpleQ aane.umido r de. ire ano l.o q-i:« deee n.iro L o i âa,

P;P1.' uma. Q·Q·Q·(e.:dade de. nJ:uel.· mab esrial: e o:ul.t.ura.l. campl.e ti ame n t:e

.-.~';r<.•._: _':;_·'·fc..~""~·~·,!",;_~:~'~-'!"~,";~",_--;~'~':~~~_~.o-" ~.:~,,::~:;" :,-'",,:"..";~:::';-::'-.~:;~;~".'~~-'"7'-~~-'~__ :--_"!~. -;! .••••.:-/~ ~ ~!-:-:.~;:.""- ~~;"" ,.,,>..-zo~ ~__-.-r ...~~_, ....
.'
'\
\)
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tEstes dois posicionamentos, pela sua firmeza e

representatividade, debilitam momentaneamente a hipótese de

uma mudança na política brasileira para o setor de Informáti-

ca, mas a mesma poderá ser novamente questionada, na próxima

sucessão presidencial (primeiro semestre de 1985) ,ocasião em

que os novos governantes terão que delinear aposição :brasi-

leira que vigorará até o final desta década, ou mesmo antes
(primeiro semestre de 1984), ocas ião em que o Congresso Nacio-

nal deverá d í.acut.Lr Zde.o í.dã r sobre a continuidade/preservação "

Evidentemente, apesar de

/
I

f
ess&ncial,

I
nao basta

da PNI.

apenas firmeza e boa vontade para que se atinja o objetivo má
. .-

ximo da Política Nacional de Informática, j"a capacitação cier!:..
'1
Itifica e ti eono l.ôq-ica do Pais no setor" (6 $)" pois se por um l~

r
t

do O controle de um mercado potencialmente promissor possibi-

lita negociações e viabiliza a continuidade da PNI, por outro,

uma série de obstáculos se interpõem, dificultando/atrasando
o alcance do mesmo.

Conforme um pronunciamento em 1981 do então se
cre t.âr-í.o de Informática

l
Ocf§.vib Gennari Netto, seis fatores

básicos condicionavam a formulação e a implementação da PNI:-
. (64)

a) "Disponibilidade de recursos econômico/financeiros no País":

diante da difícil situação atravessada pelo Brasil, com e~

cassas expectativas de reversão a curto/médio prazo, o Se-

cretário dava o seguin'te parecer: "Val:e dizer que projetos

.
I
I
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faraônicos" para os quais
~

n ao etei etam disponibi li dade de re

cursos" não devem ser leva/los em cane ideraç do , devido asua

inviabi li dade ";

b} "política e Comércio Internacional": estando o País inte~

grado ao sistema capitalista, a PNI "deve necessariamente"

manter coerincia com'o alinhamento brasileiro em termos e-

conômicos globais" com o bloco ocidental". Quanto ao comér

cio internacional, este exige uma reciprocidade, e havendo

medidas unilaterais (p.ex. proibição de importações), po- ....

dem provocar "medidas de ve t aliaçiio em sentido contrário". '.'.

c) "Estado das Artes": propicia a consciªncia da:distãncia 1_

("gap" tecnológico) "existente entre o nosso pa'Ís e as na-

çoes mais desenvolvidas".

d) "Disponibilidade de Recursos Humanos": a carªncia, em quan

tidade e qualidade, deste fator, restringe a formulação da

política.

e) "Infra-estrutura do·parque lnàustrial": "a sOfisticada in-

dús tr-ia de informática" a qual utiliza basicamenf-e campo -

nentes a semicondutor e produtos de mecanica fina como in-

sumos básicos" pressup5e a disponibilidade desses irisumos.

A sua eventual· indisponibilidade tornaria muito dif{cil" -

para' nao dizer impo ee-i ve l.,a imp l.ant açdo da indústria".

f} "Participação da Sociedade": "mais importante do que todos

os outros fatores" -está o engajamento da .sociedade brasi -

r-
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Leira, devido ao fato de que num pa{s de grandes contras

tes como o BrasiL, temos intensos desequiL{brios regionai~

encontrando-se grande pa.rte de nossa pop ul.açào ainda em Lu-

ta pela solução de seus probLemas basicos como sa~de, aLi-

mentação, educação, habitação, etc .•. Convivendo com essa
situação extrema, temos uma eLite mais afeta a esses pro-

blemas reLativos à tecnoLogia da ponta, problemas cuLtu-

rais etc. Pelo menos esta elite deveria ser engajada nesta

Luta, não obstante, e obviamente, existam varias correntes

de opinião dentro da' mesma. O citado engajamento somente -

sera poss{veZ na medida em que haja coerência entre essa

polí.tica e a disponibilidade de recursos econômicos e ;ii.-

nanceiros no paí.s, coerente com a nossa poZ{tica e
•.

comer-
!
cio internacional, n{veZ de co~hecimento tecnoZ6gico em re
Zação aos paí.ses mais desenvoZvidos, com os recursos huma-

nos de que dispomos e, finaL·mente, em coerência com a in-

fraestrutura de nosso parque industriaZ".

Diante desses limitativos, bloqueando o alcan-

ce do objetivo máximo da PNI a curto/médio prazo, o cepticis-

mo ·tende a eclipsar o otimismo. No entanto, com base no cami-

nho já trilhado pela jovem PNI, fruto principalmente da ini -

ciati va militar e da firmeza de parcela da sociedade brasilei

.r-a (civil e militar), solidificam-se no País certezas / espe -

ranças de ser factível tal objetivo a médio/longo prazo, mas

para tal, nao desprezando o potencial dos demais limitativos,

o investimento perene em educação (formação de especialistas)

coloca-se de imediato como ponto vital, o caminho mais sólido

a ser percoirido, pois, conforme ensinava o chin~s Kuan-Tzu.

há vinte e seis sêcul os: (65)

...i •

.•.
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"Se os teus projetos sao para um ano~ semeia o grao.

Se sao para dez anos~ p~anta uma árvore.

Se sao para cem anos~ instrui o povo.

Semeando uma Vez o graoJco~herás uma vez.

P~antando uma árvore~ co~herás dez vizes.

Instruindo o p~vo~ colherás cem vizes.".

A decisão compete ao Congresso Nacional.

. !
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ANEXO 1 - PROJETOS GOVERNAMENTAIS QUE BENEFICIAVAM EM 1973/74
O DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA NO PATs:

a) IN,PE (INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS)

"Análise de Sistemas" : "Devido à complexidade dos problemas de progr~
maçao e controle da execuç~o das atividades espaciais, seu tratamento
abriu campo amplo à chamada "abordagem sistêmica". Em raz~o disto, orga
nizou-se no INPE um núcleo de Anál ise de Sistemas, o qual, além de asses
sorar no equacionamento de problemas suscitados pela programação do Ins
tituto, está servindo ao ensino avançado hessa área em nível de mestrad~
e pode prestar assistência especial izada a outras entidades". (1)

b) MINISTERIO DA MARINHA

1. "Implantação do Sistema de Teleprocessamento";"O projeto, a ser desenvol
vido pela Diretoria de Hidrografia e Navegação - DHN, em articulação com
o INPE, consiste na instalação na DHN de terminal de teleprocessamento
de dados acoplado ao computador B-6700 do INPE, com o objetivo de proces
sar dados colhidos em navios e aeronaves, integrando-os com os colhidos
por satélites, visando a sua apl icação em pesquisas de Oceanografia, Hi
drografia e Meteotologia". (3).

2. "Fabricação de Componentes Eletrônicos no Brasil" : "Iniciado em 1971,
com t~rmino previsto para 1977, visa a obtençao de novos componentes ele
trônicos a serem fabricados no Brasil, bem como a seleção de componentes
em fase de fabricaç~o normal, para ensaios qualitativos de especifica
ç5es~ a fim de permitir sua utilização correta em equipamentos profissi;
nais e militares".(2)

c) MINISTERI~ DA iNDOSTRIA E DO COMERCIO

1. "Análise Operacional de Sistemas e Processamentos de Dados" :

"-Implantação de sistema de assessoramento, visando a estabelecer as Ii
nhas gerais de ação do núcleo especial izado em anál ise ope rac'Lona l de
sistemas e processamento de dados (STI).

-Criação do Centro de Informática de Seguros (Instituto de Resseguros do
Brasil - IRB) li. (3)

2. "Tecnologia da Indústria Eletrônica" ;
...;II~Assessoramento para estabelecimento de linhas gerai5 de açao na.

ção de componentes eletrônicos (STI).
nrnrlllr' --..::..

-Estudo de mercado e de viabilidade visando ao mercado interno e de ex
portação, através do desenvolvimento de tecnologia autóctone (STI)". (~

d) MINISTERIO DO ExERCITO

"Pesquisa e Desenvo.lvimento de Equipamentos Eletrônicos" : "O Exército es
tâ desenvolvendo, há um decênio, tecnicas de fabricaçao de equipamentos
eletrônicos e de comunicações, convenientes não só ao emprego mil itar
como também is util izaç5es civfs em condiç5es severas de cl ima e manu
seio". (5) .

tr
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-?)tlINISTE:RIO DA AERONJ\UTICA
.I:'Pesquisaem Eletrônica" : "Anãl ise, projeto, real ização fÍsica, ope:~
~~oemanutençãõ de sistemas elétricos e eletrônicos para automatizaçao
de Jaminadores, controle e planejamento de tráfego, rádio~propagação e
sls temas-de telecomunicações, geração de microondas e sistemas di9.!.
:t,~'is".(6)

f) PI:.SQ\.JISAFuNDAMENTAL E POS-GRADUAÇÃO. ATIVIDADES DE APOIO.
!lln.:for01ã.tica(Ciência da Computação e Centro~ de Computação)
C9n~titulndo-se talvez a atividade acadêmica de pesquisa e ensino que
~pre'~~t~ ultimamente maiores fndicei de crescimento, a Informática vem
m~reçendo ~poio financeiro em duas áreas especiais: Ciência da Computa~ª9e Centros de Pr0cessamento de Dados. Como providência complementar
fpi criade , pelo Decreto n<:30.370/72, a Comissão de Coordenação das Ati.
yjd~de5 de Processamento Eletrônico - CAPRE, de natureza normativa e co
,Qr.denaçlorapara atuar em toda a área de Administração Federal, inclusive
Qpin~ndo sobre aquisições de equipamentos e coordenação de programas de
tf,inam~nto em todos os nfveis de computação. • l

Na Irea de Ciênci.a da Computação, destacam-se pela dimensão das equipes
e vo lume de pesquisas em "sof twa re'", associado ao ensino pós-graduado, a
rUe/R·l, ª USP e a UFRJ. Com equipes menores, mas de grande dinamismo, co
)oçªm~~e a U.F. de Minas Gerais, a U.F. da Parafba (Escola Pol itécnicade
têmpinê Grande) e a U.F. do Rio Grande do Sul.
A'J prifl~ipais áreas de investigação no campo dos aspectos formais da Ci.
@n~iª dê.Computação em curso ou programadas nos núcleos citados incluem:
'" ~!>tudo.~da Aplicabilidade do Computador (modelos matemátiéos Qerais)
·COP-PE " UFRJ;

.,. Teor iÇ.l de Automata: COPPE/UFRJ;
~ linguagens Formais: PUC/RJ, COPPE/UFRJ;
'"S~mintiça da Linguagem: PUC/RJ, COPPE/UFRJ;
." Inteligência Artificial: PUC/RJ;
."HQclelos para Manipulação de Informações: PUC/RJ, COPPE/UFRJ, USP;
."M~hodos numéricos em computação: PUC/RJ, U.F. da Pare IbaTCamp lna Gran

de),

~ SIstemas Operacionais: PUC/RJ, COPPE/UFRJ, U.F. de Minas Gera!s, U.F •
do RiQ Grande do Sul;

.•.UoglJªgens de Programação e Compiladores: PUC/RJ e U.F. da Parafba(Ca~
pinª Grande); '. .

•.Sistemas de Armazenamento, Recuperação e Manipulação da Informação:PUC
IRJ, COPPEJUFRJ, U.F. da Parafba (Campina Grande), U.F. do Rio Grande
do Sul;

ticnicas de Programação: PUC/RJ.
No setor de Projetos de Máquinas ("hardware") , destacava-se a Escola Po

"
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lit~cnica da Universidade de sio Paulo, que possibil itou o projeto e
construçio de um minicomputador, do qual passar~ ao desenvolvimento de
projeto mais avançado de computador genuinamente brasileiro.

Os Centros de Computação em Universidades e Centros de Pesquisa, a par
do suporte que oferecem ~ pesquisa e ao ensino em Ci~ncia da Computação,
beneficiam a Universidade como um todo com as suas atividades, dado que
inúmeros departamentos, institutos e laboratórios usam o computador como
ferramenta de trabalho. As Universidades de Brasflia e do Rio Grande do
Sul receberam em 1971/72 assist~ncia financeira do FNDCT para a ampl i
ação dos seus Centros de Processamento. O Rio Datacentro da PUC/RJ e ~
CTA t~m projetos de aquisição de sistemas de grande porte no Programa Es
pecial que se negocia com o BIO, havendo ainda previsio de financiament~
pelo mesmo Banco de expansio do Centro de Computação do IBI/IBGE. O Ins
tituto de Pesquisas Espaciais - INPE ~isp~e de sistema de grande ~orte.-

O Instituto Brasileiro de Inform~tica - IBI, da Fundaçio IBGE, coloca-se
em posiçio departicipar efetivamente de atividades e pesquisas na ~rea
de Ci~ncia da Computação, bem como de real izar trabalhos de envergadura
como Centro de Computação e Banco de Dados.

No tocante a Centros de Computação e Projetos de M~quinas duas provid~~
cias aprovadas em fins de 1972 serão implementadas nos próximos anos:

- Criação de um Grupo de Trabalho Permanente, coordenado pela CAPRE
e com~osto de representantes do CNPq, do BNDE e da FINEP, que assessora
r~ os órgãos do Governo que prestam aux Ilio financei ro a Centros de Com
putação no sentido de otimizar os recursos empregados e fomentar a tro
ca de experi~ncias entre os diversos Centros; com o funcionamento do
Grupo poder-se-~ prestar auxflio a maior número de unidades, com menores
recursos~ promovendo-se a relocação de m~quinas tornadas pequenas em um
dado Centro mas ainda adequadas para outros; são numerosas as universida
des neceisitadas de adquirir ou ampl iar sistemas de computação;~onsoanti
registro da CAPRE, em dezembro de 1972 existiam cerca de 50 computadores
em universidades brasileiras, dos quais 7 de grande potte; e

- Projeto Especial de Eletr6nica Digital, mediante o qual se est~ su
prindo recursos a grupos universitários, notadamente da EscolaPol it~cnT
ca da Universidade de são Paulo, para o desenvolvimento de dispositivos
de computação ("hardware"); os recursos prov~m prindpalmente do FNDCT e
FUNTEC, canal izados para os usuár los pelo Grupo de Trabalho Especial (M..!..
NIPLAN-BNDE/Ministério da Marinha)ll. (7)

g) ATIVIDADES DE APOIO

IIPes'juiS3 .em !nformát ica Banco de Dados Sóc 1o-Econêm lCOSII

110 Instituto Brasileiro de Informática, como centro de computaçao do Si~
tema Nacional de Estatfstita e do Minist~rio do Planejamento e Coordena
ção Geral, desenvolverá pesquisas em tr~s áreas principais:

- Metodologias Quantitativas nas Ci~ncias Sociais: com o objetivo de
fornecer apoio computacional as atividades de pesquisa econ6mica e so
eial principalmente da Fundação IBGE e de outros órgãos do MINIPLAN, e~
tão sendo desenvolvidos e implantados programas (I'softwarell) de apl ic~
ç~es quantitativas neste campo. Regressão, correlação,técnicas de si~~
lação, análise de variância, resolução de sistemas lineares, programaçao
linear, são alguns dos algorftmos ji em operação;

','"
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- An~lise de Dados e Otimizac~o de Informacio, objetivando maximizar
a infonnaçao inerente aos levantamentos -estatlsticos devido ao râp ldo acúmu
lo de grande volume de dados oriundos dos censos de 1970 e a facil idade de
ripido acesso e manipulaçio dos mesmos; a metodologia empregada faz uso de
técnica da Teo rla da Informação,' Programação Matemitica e Modelos Q!.!antit~
tivos;

- Banco de Dados, com o intuito de tornar acessível ~s atividades de
pesquisa e de planejamento do Ministério do Planejamento e Coordenação Ge
ral, e a outros órgãos interessados, todo o potencial de informações relat~
vo aos censos, às estatísticas contínuas e ao sistema gerencial do Ministé-
rio do Planejamento e Coordenação Geral, esti sendo criado o Banco de Dados
Sócio-EconBmicos do Instituto Brasileirri de Inform~tica -IBI. O projeto en
vo Ive a cr iação de uma "base de dados" (lidata base") que cons iste num co~
junto de arquivos inte9rados para armazenamento dos dados, e,paralelamente,
o desenvolvimento do IIsoftware" para a recuperaçio de informação ("informa-
tion retrievalll). Este "software" atende às seguintes propriedades:

independ~ncia de dados, que permite
vos tornando o Banco dinâmico;
proteção à informação, pela qual se
sig'ilo;

- teleprocessamento, fazendo com que o Banco de Dados seja
acessível através de terminais remotos.

alterações dos

estabelecem níveis de

Atualmente acham-se armazenados no Banco de Dados das Tabulações Avançadas
do Censo Demográfico de 1970". (8)
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ANEXO-2 .- PROJETOS-CONTIDOS NO II PBDCT QUE BENEF1C1AVAf1O
--. '.. ·,DESENVOLVIME-NTODA TELE~iATICA NO pAíS •

.:1 .• '1,I~plantação do.Centro Brasileiro de Estudos de Telecornun l caçóe s'": IIC:i~
-çfíp· e-9Pr:!raçao de um centro de estudos que central ize a administraçao,
,~ ~99rgen9ção,9 con t ro I e e a ava I i ação das at i v i dades de pesqui sas e
~~§§nyolvjmento no s~tor das Comunicações; apoio t~cnico a todo o setor
@~ Ç9m-yni,Ç.açõ~.s.at ravês da elaboração de normas t écn l cas e da padroniza
&ª9 de §m.dpam~n~9s,metodologias e procedimentos. Entidade participan-=-
t~~JW1

•• (l) .

g.. II?is~ema de Comunl caçóe s": 110projeto visa à comparação dos vários mé to-
S9~ 9f:!T:ra~r$"iller1lo-pé-sinais tendo em vista apl icações espec if l cas as
é9myn:i~.açp~?; .ao empreqo de tecn icas de engenharia de sistemas no plane
j.êm~n~9·i= no proj eto de redes de comunicações; à análise da interaçãoen
tfê prop~g.aça9 ~. 9S fatores METEOROLCiGICOS e o estudo da propagação em
Hlgig§ n~9·hQm9g·~.n~9? Ent l dade.s participantes: TELEBRÁS/CETUC-PUC-RJ11.
O) -

?: n§i§tema de Çomljnicaçoes por "La ser!"": "Ve r i f icaçào da viabilidade técni
€ê f; ?Ç9iiqífiTç·ª-·-C1~·-l,lnis i st ema de comunicações na faixa ó t l cs çut l l l zando-'
§ê.9 11'.a?l:!rll de semi condutor para geração e retransmissão. Construção
@ê'''lª~~r-P,~g?~nYolyimento de moduladores, real ização de pesquisas
§§§@§i§d.as ~ ê?tydo êçon5mico de sistemas para eventual industrial iza
~~g~ ~'Hiêeê'?? par t iç l pan te s : TELEBRAS/UNICAMpll. (I)

!oh l!Ç~ntrf.lis ge Com!Jtaçao El et rôn l ca'": "De senvo l v I mento da técnica de comu
lª§~f~~r~lr~nTçif·pa·i-~·.aimplantação no País das respectivas centrais te
Jêfp~ipª?, Aprênge o gstudo técnico-econ5mico dos sistemas modernos de
§gmYt~ç~9 êm fêc:<=çlas çondições brasileiras, e o desenvolvimento de com
B@I1@ntesê pr9t9tip9S para análise de desempenho e das possibil idades

.€lê ingl,!?triêl i~êÇª9. Ent idades participantes: TELE8RÁS/USplI• (2)

§: !!Pr-gfessad()re? Pi3ra Centrais de Cornutaçao'": "Es tudo dos equipamentos de
€@lljlJrê<[é:!()··TelgfQmçá;eletrônicos e semi -e I et rôn l cos , em ut i I i zação em
@YtF9s pars~? ~ ~tili~áveis no Brasil; desenvolvimento de processadores
êl@tr§niçQ? ªdªptãvei? iqueles equipamentos e industrializáveis no Pafs.
~!Hi€!ª9~ pêrtiC?ipênte; C8E,-.I. (2)

I

~~ 1!~?tC:lçªOTer-r,=na para Comunicações Espaciaisll : IIDesenvolvime~to.de uma
~§fªÇ~9-f~f(~n·ê·-$y:pé-rrmental para r e cepçao de sinais via satelite, O
BfQj~t9s ª ?er de~env9lvido pela IndGstria nacional, com supervisão téc
R!€ª Qê I~~~~RASe ª9 INPE, constituirá importante subsídio aos estudos
@@ vlªpiliºªge @ €9"Qições de implantação de um sistema brasileiro de
€~mYnlçª~Qe? vlª ?ªt~lite, em elaboração no Ministério das Comunica
~.Qe?, [ntigêºe? par t l e i pantes : TELEBRÁS/INPE-CNPqll. (2)

1, lIç:l~trõniça e Dispositivos Eletr5nicosll: 110projeto, de caráter multi-
Tn~tT1;l.Jç·lo.n~!1--·_~pr~·r-idrscipl inar, objetiva o desenvolvimento de infra-
e$trutur~ €lentffiçª e tecnológica na área de componentes eletr5nicos,
de fQrmª ª fªvºreç~r 9 desenvolvimento nacional da indGstrià de teleco
myniçaçQ~$ e, mªis g~nericarnente, da indústria eletr5nica. O projeto
eovQlverª t;fªºªlho <;Iapesquisa e desenvolvimento de materiais, proce~
~Q.$ e eql.l.ipªm.eA.tQspªrÇl a fabr i cação de componentes, bem como a respec

\
\
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-,ti~(~c.9ncepção, elaboração, aval iação e uti J ização. Paralelamente,
fomentada e desenvolvida a formação de recursos humanos p~ra as
-8.br"angi.das. Entidade participante: CBET". (3)

sera
areas

.'?, "Desenvolvimen!9...de Componentes Eletrônicos" : "Desenvolvimento de técnl
~ç-§'ls"dé-fabricaçao e normas de homo l oqaçáo de componentes eletrônicos.
Ent Ldade s participantes: DCE/ABNT". (3)

~ .. .uçomponentes e Materiais": "Estudos de viabilidade, tendo em vista o fo
ffi~rit~ ~ãfabricaçao, no Pafs, de componentes e materiais para uso no
.§ist~ma Nacional de Telecomunicações, particularmente circuitos in t e qr a
~p~, çpmponentes passivos, dispositivos eletromagnéticos, componentes
~~ miçroondas, terminais e acess6ri6s. O CBET agir~ no desenvolvimento
~~st~ prpjeto, em estreita coordenação com outras ag~ncias governamen
t§lis I igadas ao setor industrial nacional. Entidade Participante: CBETn:(~)

Jp. IIpesenvolvirilento3erimental de Circuitos Integrados": "Desenvolvimento,
-n9- P'~is~--'de circuitos híbridos, na tecnica de filmes grossos. Entidade
gªr!:i§ip~nte: Fábrica de Material de Comunicações do Exército". (3)

lL"fTlriles Finos para Dispositivos de Microeletrônica": "Aná l i se das
çqeW'de-deposiçao na estrutura, morfologia e propriedades dos
fin9S. ~studo das propriedades das interfaces entre filmes e dos
@9s de proteção e passivação. Entidade participante: IME". {4}

condi
fi lmes

méto

lf! PFibr~s 6ticasparaComunicações": "Desenvolvimento de tecnologia de
€ºnf~'çção de fibras ôticas para utilização em comunicações; compreenden
g9 ººt<?rlção de materiais, pesquisa de processos de fabricação, identifT
€êÇªO ge mecanismos de perdas e estudos de comportamento não linear das
fi~rª? - !;ntidades participantes: TELEBRAS/UNICAMP". (4)

~) MINIST~RIO DA INDOSTRIA E DO COMERCIO

!\Setores Industriais Pr l or l tár l os": "Como anteriormente apontado, cons
~lrQ-i'-Ql,)jetivo importante estimular-se o desenvolvimento tecnol6gico nos
se.to res industriais pr l or l t ár ics r vrne ta l u rq le , qufmica e petroquímica,
ingijstriafarmac~utica, fertil izantes, eletrônica e computação, bens de
€~!pitéll, bens de consumo duráveis, alimentos, textil, couros e calçados
@ roªt~rias~primas vegetais. Para cada um desses setores ser~o estudadas
ª% êQ$sibilidades de realizaçio de programas contemplando:-

. lçv~ntamento das limitações e potencial idades das indGs~riu~ para
ª~~nder o mercado nacional: bem como as possibilidades de "exporta
Ç9ÇS;

" iil;lgçntivo às indústrias no sentido de obter gradativa nacional izaçaõ~ªsmaquinas e equipamentos, inclusive a execução de projetos de
RI;QtQt i pos ;

-, r:~qJi~ação de pesquisa e desenvolvimento nas areas das engenharias
d~ processo, de produto e de fabricação;

e, cepac i tação das empresas nac i ona i s para a efet i vaabsorção da tec
no l'oq l a importada;

G~.pacitação das instituições de pesquisa especializadas nas areas

'.I
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tecnol6gicas r~lacionadas com 05 setores priorit~rios;

• estabelecimento de um sistema de informaç~o cientffica, tecnol6gica e
industrial em conson~ncia com o Sistema de Informaç~o Cientffica e Tec
nol6gica, cuja organizaç~o incumbe ao CNPq, visand; a dar ~s empresas
condições de se atual izarem quanto ao desenvolvimento de processos,pro
dutos, mercados e outras ~reas pertinentes;

estabelecimento de procedimentos para a normal izaç~o, ensaios, de ins
peç~o, de controle de qual idade, de garantia e certificações de quali
dade para os diversos setores industriais". (5)

ç) SERPRO

\

"Egu ipamentos para ~rocessamento de Dados": "Desenv~ Iv imento de equ ipa
mentos flexlveis para a entrada de dados. Elaboraçao de um sistema I'i~
teligente", capaz de detectar certos erros de transcriç~o e de consi~
t~ncia da informaç~o, que elimine a posterior pesquisa aos documentos
originais e aumente a qual idade da informaç~o transcrita. Desenvolvimen
to experimental de prot6tipos de equipamentos e sua industrial izaç~o".-
(6)

ti) HNEP
\ " Programa Integrado de Computação": "Objetiva, primordialmente, o .de

senvolvimento de técnicas e produtos que possam ser incorporados ao, sis
tema produtivo nacional e, subsidiariamente, a difus~o desses conhecime~
tos através do treinamento profissional. Já se encon t ra em andamento pro
Jetos de desenvolvimento experimental de programas de computador e pro
tótipos de equipamentos para computaç~o, tais como: controladores de
unidades de di5co e de fita, dispositivos de proteç~o contra falta de
energia elétrica, terminais devfdeo alfa-numéricos e intel igentes, uni
dades de fita, teclados e outros periféricos. Est~o sendo executados pe
la UFRS~ UFRJ, PUC-RJ, UNICAMP, UFMG, SERPRO e outras instituiç5~s capa~
citadas. O programa está sob administração da FINEP, a qual, para sua
implementaç~o, opera em coordenaç~o com o CNPq, a CAPRE, o BNDE e a DIGI
BRAs". (7)

~} DESENVOLVIMENTO CIENTfFICO E FORMAÇAo DE RECURSOS HUMANOS.

"Ci~ncia da Computação" : "Trata-se de um setor relativamente novo, quer
no Brasil quer no mundo, e que vem apresentando os maiores fndices de
deservolvimentos nos últimos anos. As atuais tendências levam a "prever
como viável a manutenção no quinqu~nio 1975/1979 do mesmo rttmo de cres
çimento.

A área ainda está bastante carente de recursos humanos, con
t~ndo as principais instituições do PaTs com 43 doutores e 66 mestres, atu
.ndo na pesquisa e p6s-graduaç~0.

Dentre as instituições desta área destacam-se pela atividade
de pesquisa e pela disponibilidade de equipamentos e de recursos humanos:
PUC-RJ, UFRJ e USP. Além destas, também desenvolvem pesquisas significati
"las a UFMG, a UFPB,a UFRGS, o ITA, o CI-IBGE e o SERPRO. Vár los centros no
v.os estão em fase de desenvolvimento.

Uma indicação da disiribuição dos esforços poderia ser colo

~\-
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cada indi cando-se que em "hardware" concentram-se a UFRJ, UFRGS, USP e
SERPRO, em Jtsoftware" a UFRJ, a UFMq, UFRGS, USP, PUC-RJ, CI-IBGE e SERPRO.

Al~m das ~reas citadas·acima, uma substancial atividade de
pesquisa tem sid6 desenvolvida nas segui~tes direç~es:

- Aspectos Numéricos da Computaçã~ (UFRJ, USP, UFPB, UFRGS, ITA, PUC-
RJ e CI-IBGE);

Teoria da Computação (UFRJ, USP e PUC-RJ);

- ~istema de Aqu~sição de Dados em Laborat6rio (UFRGS e USP);

- DLsenvolvimento de Sistemas Iterativos (UFRJ, UFRGS, USP e SERPRO);

- Aplicação de Teleprocessamento (UFRGS e USP);

- Sistemas de Ger~ncia de ArquIvos (UFRGS, CI-IBGE e SERPRO).

. D~stacam-se na ~rea de aplicaç~o, as atividades do CI-IBGE
e SERPRO no campb 9a Administração. O CI-IBGE tem dado ~nfase na util ização
da computação para as pesquisas no campo das Ci~ncias Sociais, notadamente
aquelas de relevo para o planejamento econ3mico e social.

\ Prev~-se, durante o próximo quinquênio, o desenvolvimento das
técni~as.de computaç~o, visando a atumular os conhecimentos necess~rios i
implantação de uma indústria de computadores brasileira, de fundamental im
port~ncia para o desenvolvimento e menor depend~ncia tecnol6gica do País
Dentro desta orientação pretende-se:

. que as instituiç~es de ensino e pesquisa sejam utilizadas para cri
ar "know-how" p rópr lo em computação, com vistas a 'transferi-lo para a 1dús
tria brasileira de equipamentos digitais e serviços de computação;

\

. que a indústria, especialmente a DIGIBRI\S e suas associadas, como
agente incorporador da tecnologia nacional ao processo produtivo~ se dispo-
nha a utilizar-se cada vez mais dasinstituiç~es de ensino e pesquisa na
cionais como fontes fornecedoras de tecnologia.

Neste contexto deverão ser incrementadas Iinhas de trabalho
nos setores de ~ec~nica Fina para Construção de Equipamentos Periféricos de
Computadores, de Produção de Componentes Eletr3nicos (circuitos integrados)
e de DesenvolvImento de Programas de Aplicação.

Cumpre finalmente salientar o Programa Nacional de Centros
de Informitica (PICI), coordenado por um grupo de trabalho instituído pela
CAPRE com a participação de representantes do BNDE, CNPq e FINEP. Esse Pro
grama visa garantir a infra-estrutura de máquinas indispensáveis para o su
porte de projetos de pesquisa e de formação de recursos humanos, adquirindo
novos equipamentos e remanejando aqueles já existentes, como a consequente
otimização da aplicação de recursos financeiros e transfer~ncia de conheci
mento ent re Tns t ltu lçóes ". (8)

f) ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIt-1ENTO CIENTTFICO E TECNOLOGICO

"Informática".

1. "Implantação, ameliação e remanejamento de comeutadores": "Projeto vin

I'
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culado ao Programa Nacional de Centros de Inform~tica - PNCI ,coordenado
por um grup~ de trabalho institufdo pela CAPRE, do qual particioam re
presentantes do MEC, CNPq, FINEP, e BNDE. Visa a compatibi lizaç~o da as
sist~ncia financeira prestada, primordialmente a centros de pesquisa e
universidades, com objetivo de dotar ou melhorar a capacidade de compu
tação destas instituições; a alcançar economias globais pelo remanej~
mento de máquinas saturadas mas não obsoletas; e a promover intercâmbio
e transferência de tecnologia na operação dos centros e na uti lização
de programas ("soft\'/are") já desenvolvidos. Entidade participante: CA
PREI!. (9)

2. "Implantação .doNúcleode Com uta .ão e Informática do CTAII :lIlmplantação
de um nucleo de computaçao e elevado padrao e grande capacidade de
proce~samento, para atender ~s neces~idades crescentes do CTA e do Mi
nistirio da Aeronáutica, nas ireas de pesquisa e desenvolvimento, ensi7
no e formação de pessoal e para fornecer assessoria e apoio ~o Sistema
de Processamento .de Dados do Ministirio da Aeronáutica. Util ização dos
recursos humanos e materiais do núcleo para desenvolver programas de
engenharia, mestrado e formação de tecn6logos na área de computação. Co
laboração no desenvolvimento de ticnicas e procedimentos administratJ..
vos modernos que permitam levar a termo, com melhor rendimento, os obje
tivos de pesquisa e desenvolvimento, ensino e formação de pessoal e pã
ra fornecer assessoria e apoio ao Sistema de Processamento de Dados do
Ministirio da Aeronáutica. Util ização dos recuros humanos e materiais
do n~cleo para desenvolver programas de engenharia, mestrado e formação
de tecnó loqos na á rea de computação. Co Iaboração no de senvo lv imento 'de
t~cnicas e procedimentos administrativos modernos que permitam levar a
termo, com melhor rendim~nto,'os objetivos de pesquisa e desenvolvimen
to na área aeroespacial. Entidade participante: CTA". (10)

3. lIS:ent~osRe.9iónaise Redes de ç_omputá~<::":IEs!udo, em projeto-piloto,das
economias de escala obtidas com a concentraçao de recursos de computa
ção e pessoal especial izado de operação, associada ã descentral izaçãõ
de utilização atravis de terminais. Desenvolvimento de técnicas apropri

.adas e aval iação de benefícios e problemas para disseminação de proje-=-
tos semelhantes. Estudo de viabilidade da integração e interl igação de
diferentes centros regionais de computação atravis da criaç~ode redes
de computação (networks), inicialmente em fase experimental e restrit~
levando-se em conta experi~ncias já existentes e impl icações futuras
relacionadas a integração telecomunicaç~es-computação, como, por exem-
plo, televisão em cabos. Entidade participante: CAPRE". (10)

4. "NormasTécnicas paralnformática":" Estabelecimento de normas que possi
-b i1item transporte, troca d ireta p- recuperação de informeçóe s sob for
m",c'.' t 1"'" r;"p i c: n", •• comou t ado ••tx c; () n ••",ip1-r\ ri!!'" levar á <>m rt"\nt-::> ac: {:n,n,f,e••• _- ._-_.- • ...., t""~. _ ••~t"-- --.- ....•• "" t"._J_ ...._, '1 •..•- .- •.....•, _I •• __ .0 •••.- .- ~- -

rências nacionais e as práticas internacionais, reunirá usuários, fabrT
cantes, universidades e centros de pesquisas. Entidade participante: cX
PRE". (10)

5. "Técnicas para Aferição de Especificações":" Desenvolvimento de técnicas
para aferição do desempenho de equipamento e de programas de computação.
Teste e certific~ção no caso de importação e comercialização no Pafs de
máquinas e programas especfficos de informática. Entidades participan-
tes: CAPRE e outras". (11) .

6. I'f-ledidae Avaliação":" Aferição do desempenho de equpamentos, dos pontos
de vista do ilhardware" e do "software" e de sua interação, bem como le
vantamentos de normas e parâmetros relativos ~ forma de medição e ~ in
terpretação dos resultados. Entidade participante: SERPRO". (12)
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7. I'HétodosQuantitativosl:"Apoio aos estudos econômico-fiscais da 'criação
demodelos e do desenvolvimento de ferramentas matemática? ou comput~
cionais necessárias. Entidade participante: SERPRO". (12)

8. "AcessoDireto - Arquivosl:"Criaçi.ío de instrumentos que permitam a uti 1i
iaçao de programas j~ eiistentes, a programação face as novas necessidi
des e a manipulação de um modo rápido e flexfvel dos dados já armazena
dos ou inclusão de novos, tendo em vista apoiar as ativida.des decisórT
rias e de planejamento do Ministério da Fazenda e de outros órgãos g~
vernamentais. Entidade participante: SERPRO". (12) .

9. "Coopéra~o Técnica em Informátical:"O o~jetivo é d~minui~ a. superpo~.l
çao de esforços no desenvolvimento de sistemas na area publica, atraves
da elaboração de um catálogo de proqr amas ("software") de interesse p~
ra as administraç~es estaduais e municipais e da promoção de projetos
de desenvolvimento conjunto de sistemas de interesse comum dessas admi
n lst reçóe s , Entidade participante: CAPRE". (12)

g} IBGE - "CENTRO DE INFORMATICA"

"Estudos relacionados à metodologia mais adequada para cada tipo de in-
formação a ser processada nos campos de gerência e manutenção sistemát.l
ca de conjuntos de arquivos de dados correntes. Desenvolvimento e esta-
belecimento de sistemas derivados, para apl icaç~es complexas, tais como
"p lauos censitários", "sistemas gerenciais", "sistemas de logística".
"planejamento sócio-econômico", "contabi Iidade social" e outros". (13)

h) DHN-INPE-CNPq.

"Desenvolvimento, pela DHN em articulação com o INPE, de t~rmlnal de te
leprocessamento de dados acoplado ao computador B-6700 do INPE, com o
objetivo de processar dados colhidos em navios e aeronaves, integrando-
os com os obtidos por satél ites, visando à sua aplicação em pesquisas
de Oceanografia, Hidrografia e Meteorologia". (14)

\ j
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A.N~.xO3- RELATORIO RESUMIDO AO REPHESENTANTE ESPECIAL DO PRESIDENTE PARA
·AS NEGOC IACOES CO/'1ER.C IA IÇ-f$'fRJI', .

n.~xl.gên.cias Bras i l e l ras para a Transferência de Tecnologia de Computadores"

INFORMACOES GERArS
_.-. •• ..,JI._.4 _

A pata General Corpo rnt ion é uma empresa que projeta e fabrica
sl~temas çomputadorizados de pequeno e médio porte. E o segundo maior fabri
cpnte inçl~pend~nte de "minicomputadores" do mundo. A companhia investe 10",%
ge sua renda anua I em pesqu lsa e de senvo 1v lmen to .

Qua"enta e um por cento de sOas vendas no ano fiscal de 1976 foi
@~por~~do. Cerça de 2.400 dos seis mil empregos que a companhia oferece de-
p~nd~ das exportações. Os lucros obtidos com as exportações não diferem ma
t@riªlm~nte çlaqueles produzidos dentro dos Estados Unidos. Todos os compu
~ªg()rf;!s de.stingdos à exportação são produzidos nos Estados Unidos, apesar
~!? uma vlLcença de fabricação ter sido concedida a uma firma japonesa de com
pytf:ldores em I f)72 para a manufatura e venda de a I guns produtos da companh ia
99 ~ªI?ªo.

Uma subsidi~ria de vendas totalmente pertencente à empresa, a Da
tê §~ne~al ~tda., foi estabelecida em são Paulo, Brasil, em 1975 para a ven9ª 90S Dr09utos çla companhia do Brasil. Todos os pedidos recebidos desde a-
<;l':!~ 1a ~poca encon t ram-seesperando a aprovação da 1 i cença de importação' p~.
f@ §!?rem entregues.

RESTRIÇOES BRASILEIRAS 'AS I.MPORTAÇÕES

Num esforço para adaptar uma tecnologia j~ desenvolvida ~s suas '-
f;l.~'ê~s~içlad~s 'domesticas e de expo r vaçáo , o governo brasileiro estabeleceu -
med l da s res t r l t i vas. para impulsionar umaii1dústria nacional de computado-
FE}~. O ?~y principal interesse são os minicomputadores para apl ic açóe s: co
m~r:~iais. O aumento das taxas de importações, dos prazos de 1 iberação das
l icenç as jã reduz l r am eficientemente as importações de microcomputadores em
m,~.i~ de 50 per cen to , A pol íti ca do governo orienta-se agora no sen tido de
V-{i.rl?ferir a propriedade da tecnologia de computadores como uma condição p~
IT-ª conceder liçençasde fabricação às companhias estrangeiras com ba lxo s p~
9<?_nlentos de rova 1 ti es. Os mi n i computadores norte-amer i canos aj us tam-se per
f~f~ªmente ~ esse tipo de exploração, uma vez que raramente constam dai
ce.lé?)~~ifiç9çQes de produtos altamente estratégicos dos Estados Unidos. O seu
~ªlQF re~ide na tecnologia, nos cérebros que a criam. Nenhuma outra nação
C!()IlSegL;ju eqviparar-se aos Estados Unidos nessa tecnologia. Os' mínicomputa
d__():r~!? ~~o f ac l lmen t e manufaturáveis; e)(igindo um investimento de capital re
liªtJ~qmente QqtXQ e o emprego de uma força de trabalho de capac i.dade 1 imita
Q.i!.,

PROBLEMAS
Q~ ~$forços do governo brasileiro, através de sua ag~ncia

qpr;q.Qas etivi.dades de processamento de dados e de suas companhias
rrR;i:~·de computado re s resul taram num acordo com uma companh ia dos
~ni;c!ps (Sycor. lnc , , Ann Arbor, Michigan) para a venda de sua
Elm VQça de, reyalt ies de fabricação. O governo do Brasil usará
l,«g,i;~ pa ra f ut ur arnen te desenvolver a sua indústria nacional de
~. de t r lmen.to das empresas estrangeiras de computadores .

regul~
nacio-

Estados
tecnologia

essa tecno-
computadores

,)
,.
I
í
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o acordo tamb~m exime a Sycor das I icenças e cotas de importaç~o
que o Bras l I impôs a todas as outras companhias estrangei ras de computado-
res que desejam comercial izar equipamentos no Brasil. Isso levanta a ques
t~o de práticas discriminatórias de comércio internacional, dado a um con
corrente direitos exclusivos de comercial izaç~o num mercado nacional.

EFEITOS

1) As companhias que desenvolvem e fabricam sistemas de minicompu
têdores 'nos Estados Unidos ser~o adversamente afetadas pela perda desse mer
cado promissor.

I .

'I

, 2) A perda se reflitiri no nGmero de empregos de pesquisa e de
senvolvimento e fabricaç~o numa das indGstrias de nossa economia que cres
êê mais rapidamente, produz alta tecnologia e empregos. Isso tem o seu maior
impacto em Massachussets, Califórnia, Arizona e Nova York que têm uma con
centraçio dessas indGstrias. . .

31 O ~ucesso de polfttcas como essa no Brasil encorajaria outras
naç5esa sequ lrem caminhos semelhantes no futuro na área deminicoplputado-
res e o~tras áreas similares de alta tecnologia. Os governos do Jap~o, !u-
gosli~ta, algumas naç~es do bloco oriental, a Uni~o Soviética e as naçoes
oêldent~is européias j~ est~o seguindo polrticas semelhantes.

SUMARIO E CONCLUSOES
n A Da'ta General pretende expandir o seu comercio internacional

êtravis da exportaç~o de produtos projetados e fabricados nos Estados Uni
dos. Não há nenhum vantagem bâslca de custo para fabricar no ex t e r lo r , sejã
diretamente ou atrav~s de I icencramento~ desse tipo de produto de alta tec
no loq la , iA fabricação no exterior tende a ser menos vantajosa no f ut ur > de
vhJo ao 'aumento da; taxas de inflação no exterior e à maior min la tur l z; ;ão-
do produto básico. .

2} A Data Genera I só concedeu I i cenças de fabri cação como
ternativa lnde.sejáve l de exportação com a final idade de atender às
~ ias· de governos estrangei. ros para entrar nesses mercados. Devido à
mudança tecnológica desses produto~f as licenças de fabricação para
~estringe o seu· acesso aos produtos futuros e asseguram a eventual
cêncla dos proce s sos do I lcenc Iado .

uma' aI
exigên7
rápida
outros

obso I es

3} A: política braslle lra r.es ul tou na res t r içáo ã importação de
-cornputadores pa ra uma economia brasi l e ir a cujo cresci:mento produt Ivo tor-
rram-se es serre ia r s.

!li) Em dl scus sôes vcom represen tantes qove rnamen ta ls , distribuido -
res e c li. errt es deou·t ros pa r ses foi pedido àDa ta General ou aos seus rep re
s'e'ntantes que con s ide r assem uma futura transferência da propriedade de tec
:nd'giaem troca de oportunidade :de negôc io s, Isso ocorreu em pô íse s menos de
·s'envo1vi:dos tanto quanto na luqo s l âvla , no Japão, em alguns países ociden
tais e na União Soviética.

5) Na medida em que as taxas nacionais de inflação de outros pai
ses aumentam e os ~efi~its comerciais crescem, muitas nações adotaram me-
1horamentos na produtividade em sua própria base industrial para torná-Ia -
competitiva com as exportações norte-americanas. Para conseguir esse objet~
·vo eles t erào que utilizar uma ·grande quantidade de "mtnl comput ado r e s ". A
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t~ansfer~ncia de tecnologia norte-americana de minicomputadores constitui -
se num método barato e eficiente de enfrentar esses problemas.

6) Os minicomputadores norte~americanos. ao contririo dos gran-
des sistemas convenc iona ls de compu tado res, enquadram-se pe rre i t amen te nus
seguintes casos:

a) Eles raramente se enquadram nas classificaç6es de produtos altamente es
trat~gicos em torno dos quais o governo dos Estados Unidos estabelece~~
restriç6es efetivas.

b) Outras naç6es, principalmente o Japio, a França e o Reino Unido j~ coese
guiram igualar-se com a tecnologia de sistemas grandes dos Es t adc s Uni
dos. Nenuma outra nação conseguiu equiparar-se com a tecnologia norte-
amer icana de mi n icomputadores.

c) os minicomputadores são fabricados com factl idade, requerendo um investi
mento de capital relat[vament~ pequeno e uma força de trabalho nio sofi~
ticada. . ,

r

1) Um pedido bilateral para2que o Brasil elimine as barreiras de
ta~ifas e outras aos minicomputadores norte~amerrcanos em troca de arquiva
mento de barrei ras retal iatôrias dos Estados Unidos contra a importação de
produtos brasileiros.

2) Um pedido bilateral para que o Brasil elimine as exigincias de
t ransf er ênc la de tecnologia para a concessao de lic.enças de fabricação às
firmas dos Estados Unidos em troca da permissão dos Estados Unidos para que
essas empresas possam fab r icar no Bras.iI.

31 O estabelecimento de normas regulatôrias norte-amer[canas proi
bindo a transférência de propriedade de tecnologia de minicomputadoresChard
ware e 'software} Rara qualquer empresa totalmente controlada por estrange(~
ros, mas pe rm i t indo as 1icenças de fabricação.

4} O estabe Iec.imento de normas regu 1a to rlas no rt a-ame rlcanas prol
blndo vaco rdo s entre governos estrangeiros e firmas norte-americanas, conee
dendo+l hes isenção excl uslva de cotas ou 1 lcenças de tmportação.

J.B.Stroup

~erentejAssuntos Financeiros e pD&lico~
12. OS.77

. .'

.''1';.

'.'l::"
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ANEXO 4 - DOCUMENTO APRESENTADO NA ABINEE

1. Qual a posiç~o e açio desenvolvida pela ABINEE com refer~ncia ~ concor
rêric la para escolher duas empresas para a fabricação de minicomputadõ
res no país, conforme divulgado pela CAPRE, Iimitando esse seqmen to dõ
mercado a apenas- tr~s empresas.

2. A an~lise criteriosa e ponderada das atividades da CAPRE, e o desejo de
cooperar com as autoridades consituídas para a solução de problema tão
importante para a economia brasileira leva o Grupo Setorial de Cálculo
e Computação a oferecer 05 seguintes subsídios:

Sob o aspecto legal

a) em seu título' 111, que trata da ordem "econômica e Social" reza a
Constituição de 1969: "Artigo 170 - As empresas privadas compete,
preferencialmente, com o estímulo e o apoio do Estado, organizar
e explorar as atividades econômicas.
Parágrafo I~ - Apenas em caráter suplementar da iniciativa privada ~
o Estado organizará e explorará diretamente a atividade econômica" .

.b) o objetivo da Lei n~ , que criou o Conselho Administrati
vo de DefeSa Econômica (CADE) , é evitar o abuso do poder econôml
co e, entre as prátícas abusivas, a oI igopol izaç~o, ou seja, a re
serva de mercado.

c) a legislação que regula a entrada de capital estrangeiro no p~ís
nao preve qualquer discriminação ~ entrada de empresas estrangei
ras e nem restringe o seu campo de ação. a n~o seraqueías já pre
vistas em leis especiais, como a Petrobrás e a exploraçio do subs~
lo'.

d) a exist~ncia da ALALC, que, pela redução das tarifas aduaneiras de
seus países membros, tem permitido is empresas brasileiras vehce
rem concorr~ncias no exterior. A proibiç~o a empresas tradicionai~
de fabricar no país poderá levar ao estabelecimento de fábricas
de mini computadores em países da ALALC. A propósito, esse produ
to está negociado no "Acordo de Complementação n~ 1", firmado en
tre Argentina~ Brasil, Chile e Uruguai.

II - Sob o aspecto de fato

a) o desenvolvim~nto tecnológico da indGstria de computaçãoeletrôni
ca é mais dinâmico que o da maioria das outras indústrias.

b) esse dinamismo provoca a rápida absolescência da tecnqlogia adqui.
rida de terceiros, reduzindo o tempo de vida útil do produto ~
pouco mais de três anos.

c) os grandes investimentos necessários para o desenvolvimento da in
dústria de computação e a sua constante atualizaç~o.

d) a indústria nacional de certos componentes eletrônicos, embora bas
tante desenvolvida, não tem ainda condições de suprir a indústria
de computação.

e) a vertiginosa explosão do mercado consumidor que permitirá ~s em
presas bem sucedidas a exportação de seus produtos em níveis consT
deráveis.

f) o' reflexo na balança comercial brasileira da exportaçãode comput~
dores e a consequente substituição de importaçõe~.

g) as verbas maciças que deverão ser apl icadas nos programas de desen
volvimento e pesquisa.



337

~) osbeneffcios para o país de convê~ios firmados entre empresas e
_yniversJdades para pesquisa e desenvolvfmento da tecnologia.

J) ~dquirir tecnologia no ext~rior i menos importante do que desenvol
vê-""lae mantê-la atual lzada.. Naobasta apenas o "know-how" sendo
;necessár io o "know-why" de forma permanente e a tua 1 izada pa ra o
~ucesso da indastria. A reserva de mercado sem atual izaç~o dos pro
.dutos conduzirá fatalmente ao alongamento do "gap" tecnológico. -

j) 91~mda fabricação do produto em termos competitivos (qualidade e
preço) será preciso dar aos usuirios garantia de efetivação simul

_ :tân~ad9s derna i s fases que envolvem o setor, como as s ltênc í a , manu
-1:ençao, :marketing, e perspecti-vas de desenvolvimentode sua tecno
J.Pgi? .

1II := §QJ:' 9 -_Çl~p~çtode ins ta Iação indus tria l

--ª) ênfasegpvernamental deveria ser dada par-a a instalação de uma in
d~~tria- de componentes eletr~nicos, el iminando-se ou reduzindo-se
ª dlpenclência dos mercados Bxternos. No nosso entender, o êxito~ª jnd~stria de computação está mais na fixação de tecnologia bási
çggp que nos-próprios computadores, isto é, o país precisa antes,
de~env6lver circuitos integrados "e outros componentes, para num
e~tjgio posterior lançar-se i fabricação de mini computadores.

b~ 9 te~nplogia dos semicondutores é vital para o fortalecimento des
§ª ind~stria, recomendando-se, portanto, o amparo não s6 governa
m,ntpl, m~s tamb~m empresarial, is pequisas sobre componentes el~
t:r9niços: Este último através de convênios empresa universidades.-

~)i ª lndú s t'r la nacional, tanto de componentes como de computadores
de qua lque r porte, seriam concedidos estímulos fiscais que perm.~
ti~s~m 9 çompetição com o produto importado.

d) ª9$ jnt~ressados seria permitida a fabricação no país de comput~
:º9re~ de qualquer porte, estabelecendo o CDI os índices de nacio
Iflal i~aç~o para assegurar o surgimento e a manutenção -de uma 'ndús
t rla verdadeiramente nacional de equipamentos para p roce ssa:...3nto
q~~açlo$.

,
~~ iAç~ntivos poçl~riam ser de duas ordens:

~ f~ª~Ç~Q 9\1 ~1 iminação das aI iquotas do ICM e IPI, ou ainda equipara
Çi9 i exporteção, das vendas desses produtos no mercado interno com
Q~ çQrr~sp0ndentes benefícios fiscais.

~l ~ Qi produtos fabricados no país teriam prioridade nas compras dos or
9195 gove~namentais, que pagariam sobrepeças prefixado sobre o preçoae venda no mercado nacional rio produto importado. Esse sobrepreço,
que vigQraria por um período relativo; seria reduzido anualmentei pro
PQfçi9nalmente ao prazo de duração, obrigando-se, dessa maneira, a em
~f~.S~ nac lona l a produzir um produto de excelente qual idade e a redu
~if Qs léUs çystos através do aumento de sua eficiência.
O Grupo Setorial de C~lculo e Computação espera e confia que a Dire
tor la da AI:}INEE, na forma habitual, venha pugnar junto aos poderes
eons t ltu ldos para que sejam respeitados os diplomas legais acima cita
dos, devolvendo à classe empresarial a tranquilidade n~cessária parã
ç~ntinugr trabalhando para o progresso do nosso pafs.

;-
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ANEXO 5 - DOCUMENTO APRESENTADO PELAS EMPRESAS BRASILEIRAS NA ABINEE

liDe conformidade com a tomada de posição acontecida na Reunião Extraordiná
ria havida em 28.10.77, as empresas signatárias, coerentes com a posiçãõ
assumida naquela oportunidade, vêm manifestar o seguinte:

1. Foi nossa intenção cingirmo-nos ao que determina o Estatuto Social da
Abinee quando da apreciação de matéria de âmbito setorial;

2. Coerentes, manifestamo-nos pela criação de um grupo de trabalho,
definir-se-iam os aspectos do relacionamento da Abinee com a atual
tica de cilculó e computação ora em desenvolvimento no Pafs;

onde
poli.

3. Contudo o GS em decisão de maioria não consagrou a nossa proposição.

4. No entanto, objetivando uma legftima participação do Grupo Setorial na
salvaguarda dos maiores interesses da indGstria nactonal de c~lculo e
computação, as empresas abaixo resolveram encaminhar em um único documen
to sua posição diante do problema, como abaixo:

A polrtica governamental no setor de cilculo e computação, através da Capre,
tem duas funç6es b~sicas:
- controle da importação de equipamentos ~ara usuirios;
- controle da importação de matéria-prima para fabricantes.'

Entendemos que as duas funções reguladoras têm propósitos diferentes, porém,
sempre dirigidos ~ ~roteção da nascente indústrial local de eletrõnica de
computação.

Mais especificamente, o "controle de importação de equ lparnen tos para
rios" possibilita a formação de um mercado para os f ab r ican t es locais,
duzindo o efeito da concorrência de produtos importados.

usua
re

O "controle da importação de matéria-prima para fabricantes" ê feito atra
vês de projetos de fabricação anal isados pela Capre. Os fatos têm mostradõ
que este órgão util iza, em sua anil ise, parâmetros como: fndice de naciona
lização, ~I!9W-hoV:>'nacional, capital brasileiro, postura realista d iant e do
mercado, etc. E no final, tal controle visa proteger as indús t r í as locais,
normalmente de pequeno porte, de possfveis indu~trias estrangeiras '~ontan
do" equipamentos no Brasil, sem realmente transferir para o país o conheci
mento técnico do setor.

Vemos, po rtan to , que as duas funções básicas dessa política sao
tais na viabil ização da ind~stria local do setor.

]fundamen

E desde que fabricantes estrangeiros se empenhem, como os fabricantes nacio
nais, em nacional izar seus produtos, terão oportunidades de ver seu proj~
to e suas importações aprovados sem restrições.

Observe-se, então, que a indGstria de capital estrangeiro não esti afastada
da fabr icação no Bras i1, desde que siga as regras do jogo. Excetuando-se
setor de minicomputadores, aparentemente o fator mais importante para a
aprov~ção ~e projetos pela Capre ~ o índice de nacional ização.

Contudo, o que, nas atuações da Capre, atrapalha tanto as multinacionais?
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Acreditamos que a resposta esteja no fato de as muI tinacionais do setor te
rem, por seu lado, duas funç6es:
- Agenciadoras de vendas;
- fabricantes.

Como grande parte do faturamento das multinacionais provém do agenciamento
das vendas de produtos estrangeiros no Brasil, a Capre tem portanto atuado
de forma fortemente contrária a seus interesses. No entanto, a Cap re tem,
decididamente, agido em defesa da indGstria local do setor, seja ela nacio
nal ou estrangeira.

Des sa.: forma, para a Ab lnee , como Associação Brasileira da Indústria Elétri
ca e Eletrônica, cremos, resta uma única posição coerente com suas atribui
ç6es: a de apoio ~ polTtica da Capre, pois esse 6rgão visa, entre tantos
outros objetivos, fundamentalmente, aconsol idação técnica do nosso setor,
promovendo a criação de um clima interno favorável a aglutinação de profis
sionais, contribuindo parél a formação de novas empresas em nosso País.

Vejam os exemplos. Nos Gltimos anos têm surgido no mercado vários pequenos
fabricantes de ~qurpamentos profissionais com um Gnico recurso: conhecimen
to técnTco. Em sua esmagadora maiorfa com muito pouco capital,escassos re-
cursos' humanos nas áreas: de "ma rke t inq'", serviços e administrativas, mas,
acima de tudo, com potencial para atingirem o mercado com produtos de qual i
dade , totalmente projetados e fabricados no Brasil. Essas empresas de outrã
forma, não teriam chance alguma de .sobrev lve r se tivessem de concorrer com
os produtos est ranqe lros comercial izados por suas distribuidoras no Brasil.

Pelo exposto, a Abinee deve ser favor~vel i atuação da Capre. Acreditamos -
ser este o melhor .camlnho para atingirmos Ao emancipação do setor.

I

Convictos\ de que essa nossa posição possa vir a.contribuir para os
recimentos da direçãO do GS e da alta diretoria de nossa associação,
mo-nos,
atenc lo sarnen te,

"scla
,rma

COBRA - Computadores Bras Ile i.ros S/A

GRUPO J.C.MELO LTDA

GRUPO SHARP

SCOPUS TECNOLOGIA LTDN'
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ANEXO 6 - O DISCURSO DO SECRETARIO DE INFORMATICA - SEI

"Já dissemos em outra oportunidade que a importância da tec
nologia de informática decorre do fato de que atraves dela e possível fazer
uso das demais tecnologias e, na verdade, n~o se concebem desenvolvimentos
ulteriores nos outros campos cientfficos e tecnol6gicos sem a util izaç~o in
tensa da tecnologia de informática.

I
E por se colocar como tecnologia-meio para os outros campos

de atividade humana, reflete e permeia os desbalanceamentos existentes en
tre os diversos setores econômicos-sociais que compõem as complexas socieda
des do mundo atual.

Se a revoluçio industrial mudou a face do mundo atrav~s do
aumento da força motriz do bomem, a presente revoluç~o da informática modi
fica substancialmente e estende os Iimites da intel igência humana e impriml
ra novos rumos aos seculos que vir~o.

As consequências do que ocorre hoje s~o mudanças substanci
ais, em termos sociol5gicos nos padrões culturais das sociedades atuais,nas
quais, como força incontrolável, prol iferam os produtos de tecnologia de
informática, dos divertimentos eletrônicos aos satélites de comunicaç~o.

o significado econômico desse fenômeno e de tal magnitude que
os melhores analistas do ramo admitem como certa a transfonnaç~o da informá
tica no principal setor de atividade econômica, até o final do século, ou
seja, ainda no espaçá da atual geraç~o. Por exemplo, neste ano estamos ad
ministrando uma quota de importações que sabemos lnsuf ic len te , no valor de
180 milhões de d6lares. Se acrescentarmos a este valor as importações de
computadores real izadas sem cobertura cambial, as importações de equipamen
tos para controle de processos e controle numérico, as importações" de
sof twar e , as importações de componen tes e insumos diversos, atingiremos va
lo res preocupantes. Mas, apesar disso, face às dificuldades carnb ia ls.i do p..§!.
fs, estamos inibindo a utilizaç~o dos recursos da área de informática.

Levando-se em consideraçio que o setor, em média, atinge a
nfvel internacional um crescimento vegetativo da ordem ~e 30% ao ano, ~hega
remos no final da presente década a importar valores incompatíveis com a
economia de nosso pars~ ate mesmo superando os valores atuais de importaç~o
de petr61eo.

No Brasil, desenvolvemos sérios esforços no senti~o de dotar
mos o pe Is de uma indústria de lnforrnât lca que assegure a expansao dos dT
versos setores econômicos, embora nos seja forçoso reconhecer que ainda en
frentare~os sérras dificuldades neste sentido.

A indústria nacional de inform~tica ainda se ressente de uma
prec~rla geraç~o de tecnologia nas ireas de engenharia de computadores, sof
tware, controle de processos; controle numérico, componentes e mecânica fT
na, entre outros.

De fato, na irea de microeletrônica dispomos de pouc~ mais
de 200 profissionais de nfvel superior, enquanto que samente um Laborat6rio
nos Estados Unidos possui cerca de 8.000 profissionais desse nfve1. Mais
grave que isto, e que nio possuimos, em nossas instituições de ensino, de
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cursos regulares, quer a nível de graduação ou de pôs-graduação, de forma
ção de recursos humanos, nas áreas de microeletrônica, projeto de computado
res, etc. 1-

E. preciso, contudo, para compreensão de sre fato, que o files
mo seja inserido em seu próprio contexto. A implantação da indústria em 110S

50 paí5 se deu através da fabricação de computadores~dj'gitais, com o Brasil
adentrando tardiamente ~ arena internacional da inform~tica. Mas, entrando
pela porta dos fundos, ou seja, sem a concomitante implementação das indGs
trias de componentes a semi condutor e de mec~nica fina, sendo esta a razao
principal da pequena nacionalização dos produtos e da cc!:se~~~!:te depe!:d~!"1-
cia externa.

Em função de seu car~ter estratégico para a nação, a implan
tação da indústria esbarra em interesses diversos e quase sempre conf li t an
tes entre si, o que dificulta ainda mais a escolha da forma de como lidar
com os mesmos.·

De um lado temos os i~teresses estrangeiros e a natural pro
pensa0 ãconquista de mercados e sua manutenção, com grande zelo e parcimo
nia na transferência de tecnologia sensível, ciosos de que o mundo hoje dT
vide-se entre os países que a têm e aqueles que a consomem. Este fato nos
leva a concordar com os prognósticos de espe6ialistas em Ciência Política,
de q~e a divis~o atualmente existente entre países industrial izados e de
países nao industrial izados está sendo obsoletada.

Da análise de noticiário internacional os senhores depreen
dem que as grandes corporações inte rnac lona ls e os países desenvolvidos nao
estão preocupados, como outrora, em abrigar indústrias montadoras na area
de tecnologia de ponta. Preocupam-se, em verdade, em deter os comandos dos
negócios e da tecnologia.

Por outro lado, temos os próprios empres&rios nacionais, en
frentando dificuldades com a consol ldaçao de seus respectivos emp reend imen
tos, modesta geração de tecnologl.a, precário entendimento de que neste ramo
somente sobrevive aquele capaz de projetar o equipamento, fabric~-lo, vendê
-10 e oferecer-lhe a necessária manutenção, o que 'significa excelente es t ru
tura empresarial. Neste aspecto, encontramos as mais s~rias contradiçoes.De
um lado, a ousadia de uns poucos em adentrarem nesta ~rea, por~m, temerosos
em investir, com receios de que. eventuais reservas de mercado sejam desfei
tas em virtude de pressões do capital estrangeiro. De outro lado, o Governo
acreditando na área e deparando-se com aus~ncia de recursos dos próprios em
pre~5rios para cobrir, na velocidade desejada, o segmente reservado. Com is
t-" .ç;,.. .... p ...oillrli,....,....I'" rv n •..orocr,... rio. r1DÇtCi';"'" rI~C' om"'t-o'c:)C" o ri,", nr~r'\ •...•il'\ f; !"')\.I e r,
~v, •• v'"" .-J"""-'.-u ....•- v t-" --...., ..••"" """" ~""' ..) ...., "" .•...••..• _11It'.- ....."""...• - ....•- t"'1-t""I'''-' ---

no, pela inexist~ncia de oferta e equipamentos compatível com a demanda.

Também a dispersão e o paralelismo na pesquisa provocam a
f~ustação do pesquisador e a desconfiança do empresátio. E que a c~r~ncia
de recursos financeiros e a falta de controle gera a descontinuidade .nos
programas de pesquisas e, sobretudo, a falta de objetividade das mesmas.

E, finalmente, o comportamento dos usuários em relação aos
personagens anteriores e mesmo em relação ao Cove rno . A esses, interessa s~
bremaneira o equipamento mais potente e com a melhor relação de preço-dese~
penho, independentemente. de ~ua origem, se nacional ou estrangeiro.
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Os usuários quase sempre pensam em termos rn ic ro , com a ten
dência a acreditar que o melhor para o país seja o que julgam ser o melhor
para as suas respectivas empresas. D~o, assim, a impress~o de n~o entende
rem que se comprassem um equipamento nacional com preço superior ao importa
do, prestariam inegiveis serviços ao pafs pelo fortalcc~~c~~~ d~ ~rvcl -
terno de empregos, mercado interno e alfvio i balança comercial. Portanto,
a soberania nacional, neste setor, somente ser~ assegurada com maior largue
za e profundfdade de vis~o. -

De outro lado, pretende-se que a indGstria seja implementada
quase que exclusivamente com capitais nacionais, o que col ide frontalmente,
com a carência de recursos que observamos. De fato, noss~previs3es para um
fomento mínimo a área, no próximo biêni0, indicam valores de aproximadamen
te 200 milhões de dólares, sem computarmos os gigantescos investimentos em
bens de produç~o e plantas industriais.

Mais uma vez, em termos de indGstria genuínamente nacional ,
notamos que os parcos recursos n~o s~o aglutinados para determinados objeti
vos. Em verdade, pretende.,.se a industrial ização de todos os segmentos, sem
atentarmos para os mais comezinbos princfpios de administração empresarial,
ou seja, de que um projeto industrial deve, necessariamente, ser precedido'
de um estudo mercadológico; de uma estimativa de investimentos globais de
pesquisa e desenvolvimento do produto, dos c~stos de capacitação de recur
sos humanos para a fabricação e assistência do produto, do custo de capacita
ção de fornecedores, dos custos do ferramental e das instalações industri-
ais, do custo industrial do produto, dos custos de marketing e da montagem
de uma rede de assistência t~cnica e, finalmente, do capital de giro neces-
sário para estoques e outros fins. Só a Vontade não Gasta!

r preciso, pois, conciliar vontades, .idea ls e interesses n~
cionais, sendo que a grande dificuldade reside em se encontrara justa medi
da de cada um desses componentes. Sabemos, por vezes, que se reservarmos um
mercado para o futuro, estaremos dando uma qa ran t la para a tecnologia e p~
ra a i.ndústria nacional. Também sabemos que em nome de possíveis reservas'
'poderemos prejudicar todo o processo de desenvolvimento nacional, porque a
competividade de nossos produtos, como a de nossos serviços, esti, cada vez
mais, dependente da tecnologia da inform~tica.

o conhecimento desse universo nos conduz a .abandonarmos o
radicalismo e o passtonalismo, ~ atentarmos para o fato de que entre os ex
tremos a humanidade caminha pelo meio.

A criação de uma po llt i.pa para a área de ln+o rmâ t lcc rse rà l~
vade va efeito ex.clustvamenl'e auscultando-se a comunidade de informática. a
través das comissões já criadas e de outras em processo de criação no ~mbT
to da Secretaria, porque não acreditamos, que uma política possa ser dit~da
por alguns poucos homens. Para nós, ~ política nasce de um consenso e de
u~a pré-disposição coletiva para a consecuç~o de determinados objetivos.

Não cremos, sinceramente, como temos observado, que com base
em posições emocionais, das diversas camadas daãrea, chegaremos a umcon-
senso do que ~ o interesse nacional.

Como já é sabido por tantos quanto mi Iitam no ramo, temos
procurado na própria comunidade as indicações de nomes para compor essas co
missoes e ~ assim que ouvimos os especialistas de software sobre o software,
os pesquisadores sobre as pesquisas, etc: Mesmo assim, continuamos a rece
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ber crrticas de que, .sob a ~gide do Conselho de Segurança N~cional n~o have
r~a participação da comunidade na definição da Pol ítica Nac.ional de Infor
má t ica . Pergunto aos desinformados quando'que, antes da c r iaçáo da Secreta
ri~ Especial de Inform~tica, pesquisadores, industriais, usu~rios e demai~
Interessados tinham o direito de participar, ativament~, r? f0~~Ul?ç~0 125
Pr9Posiç~es e diretrizes dessa pol rtica7·

Contudo, ~ preciso dizer que a principal dificuldade para a
definição de uma política nacional de inform~tica ~ falta de converg~ncia I

dª grande maioria das reivindicaç~es, em função da aus~ncia de consci~ncia
çoletiva e dos interesses particulares, que observamos não só em públ ico
mas nas inúmeras cónversas com as pessoas'que nos procuram diariamente.

Para exemplificar, notem 05 senhores, que recentemente um em
pres âr lo lnqu i rlu-rne sobre os motivos de a SEI vetar a importação de um com
p-wt.;:tdorsem cobertura cambial, quando nossa preocupação deveria se concen
trqr sobre a Política Nacional de Inform~tica, e não sobre os reflexos da
.quela importação no balanço de pagamentos do país. Isto ~ o que chamo visao
eurt.;:t,pois todo homem investido nas funç~es públicas deve, em primeiro lu
gar, 99 tomar decisão, pensar nos reflexos dessa decisão nos destinos do
país a, em último lugar, na área que administra.

[ preciso, assim, outra atitude em relação ao problema: ~ ne
ees sár lo que se entenda que diplomas legais, diretrizes e normas somente
se precisam para a institucionalização de uma polític6 nacional.A definição
e ª obedi~ncia ~ política dependem, acima de tudo, de uma revisão do compor
t,mento de cada um em relação i sociedade brasi leira e ao futuro de nosso T

país, pois at~ o momento a nossa tradição cultural tem nos condicionado a
5ermOs lmediatistas e trmldos com relação a problemas emergentes.

Devemos, antes de opinarmos, rever nossas carências,nossas
d lf leu ldade s e nossas possi.bilidades. Polftica sem ideais não subsiste e PE.
lftica irreal morre no nascedouro.

Se aos pesquisadores só interessa a tecnologia; se aos indus
trilis brasileiros só o ~x1to do empreendimento; se ~s multinacionais o l~
çrQ e a çonquista de mercados; e, se aos usuários () melhor equipamento p~
1<> m~nor preço, a nós só interessa o justo balanceamento desses anseios,po!:.
qUe .~ ar que reside a vontade nacional.

o que entendemos por Politica Nacional de Informática? Como
d~finr.".la7 A política possui por objetivo máximo a capacitação científica e
t~cnológica do país no setor e atrav~s de diretrizes, normas e atos, ela sefª qr adua lrnen te implementada e a tua lizada . Por que atualizada? Porque a
~QÇ le.dade evo Iui, a tecno 1og ia avança e a economi "I se mod if ica .

As principais diretrizes que nortearão a Pol ítica foram fo.!:,
muladas há cerca de um ano pelo Grupo de Trabalho Especial de Informática e
QS Atos Normativos estio sendo gradualmente baixados em funçio daqui 10 que
observamos no dia-a-dia e, principalmente, das recomendaç~es e proposiç~es
formuladas pelas Comiss~es Especiais já mencionadas.

Mas, senhores, o grande obstáculo como já me referi, está na
ausênc la de consenso, pois comissões que encerram seus trabalhos há cerca
de dois meses não conseguiram redigir um documento final face às divergê~
eras de opini~o entre os seus integrantes. Continua-se, pois, a pensar mi
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cro, enGuanto o pafs espera as grandes soluç~es que conciliem os interesses
da sociedade brasileira.

At~ o momento os Atos Normativos regularam:

. as importaç~es de produtos acabados;

.0 cadastramento dos produtos fabricados no pafs;
a aquisiçio de equipamentos pelos 6rgios e entidades da Administraçio pQ
b lica Federal;

• a relação dos equipanlentos sob reserva de mercado;
,a obrigatoriedade da Administração publica Federal assegurar preferência'

is alternativas nacionais em seus procedimentos de 1icitaçio;
. a extensão da reserva de mercado para as ~reas de controle de processos,

controladores num~ricos e equipamentos digitais para criptografia.

Mais ainda: da interpretação desses atos ocorrem decis~es ~e
por si so podem ier consideradas como verdadeiros pré-julgados.

Portanto, em pouco mais de seis meses de atividade, consegui
mos através da criação de seis Comissões Especiais voltadas para a EducaçãO
emlnform~tica, a MicroeletrSnica, ~ ~oftware, a Teleinfonn~ticà, o Contro
1e de ProcessoS como também aoS Planos Diretores da Area Federal, somados
aos ato~ j~ editados, disciplinar alguns segmentos do setor.

Mas quais os mecanismos e instrumentos para a implementação
dessa polf~ica, al~m do poder de fiscalização? Evidentemente, os mecanismos
sio os diplomas legais e as normas como aquelas citadas. Os instrumento-,no
momento atual se concentram na administraçio de uma quota de importa~~es
que objetiva não s6 evitar desperdfcios cambiais, como, principalmente, tor
nar seletivo o processo de importaç~es a fim de evitar confrontos di retos
com a indGitria nacional. Falta ainda ser definido o principal instrumento,
qual seja os recursos necess~rios ao fomento i pesqui~a, i indGstria e ~
capacitaçio de recursos humanos.

Finalizando, senhores, al~m de todo esse esforço da comunida
de de inform~tica, canalizado através da Secretaria Especial de InformátiCa',
torna-se necessário um pacto para a ~rea, sem o que, nenhuma polrtica sera
conseqüente. Octávio Genn.::riNe t to!'
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l\NE.X9 7 - 11ECAN I SMO DE CONTROLE A I MPORTACÃO DE SOFTWARE
.."---''--------

~~ indGstria e o com~rcio do chamado software (na falta de
!:Im~~rmo apropriado e consagrado em português para deuo i a r dS instruções a
nr~~l simb61ico que fazem com que as m~quinas autom~ticas de processamen
:!:99a informação desempenhem funções específicas) é um objeto novo na dirlã"
miç~ ~çonSmica. Como consequência disto, est~ ainda em formação a estrutu
r§l jlJrídica e legal que necessáriamente deve existir para regulamentar o
r§J~çionamento entre as partes que interagem~ produção e na uti lização ou
çgn~~mp do software.

A formação desta estrutura jurídica e legal, e em Gltima
instância a fixação de um "direito de s of twa r'e!", pode no seu desenrolar pri
yil~giar direta ou indiretamente certos processos econSmico~sociais, tais
€€llTJg- 13 quantidade e qual idade de empregos para os profissionais do ramo, o
!.Aç<?ntivo 0\.1 inibição de iniciativas locais e regionais no que diz respei
tQ ªº estabelecimento de empresas, a direção e o fluxo de divisas entre
Pê r se s , a adequab iI idade do softwa re (e conse que.n temen te da mane ira da má
8yinª des~mpenhar as funç~es de tratamento da informaç~o) ~s condições l~
€ªis e regionais. Como evidência dos confl itos de interesse que têm apare
€idQ na formação desta estrutura est~ o fato de que h~ anos se assiste i
Qiscl,lssao de se optar pelo "direito autoral" ou pelo "direito de patentes"
n@ ~mbito da WIPO (World Intelectual Property Organization).

Nossa proposta é que, no Brasi 1, se tome as primeiras medi
~ª~p~r~ o estabelecimento de uma estrutura legal e jurídica adequada as
~ªr;:ª~terrstiça? s6cio-econSmicas nacionais que procure preservar e estimu-
\ªf ªs ~mpresas nacionais de software, aumentar em quantidade e qual idade'ª @fC?rta de empregos para os profissionais brasi leiros, bem como criar con
çI.i~~espara a amp lfação e consol idação da indústria de he rdwa re no país. -

Necessitamos, contudo, apreender melhor este novo objeto
~çQnomlco que é o com~rcio e a indGstria de software. Decisões precipita~ª~poderão ter efeitos n~gatrvos, prejudicando o desenvolvimento e conso-
Uc!ação de uma lndús t rla nacional de software, bem como 1iberando o fluxo
c!~d iv lsas co rresponden te ao software de qualquer controle.

~mbora hoje não haja remessas consider~veis de divisas pelo
~.Q.ftw9re, tal situação poderá se inverter no futuro, devido aos custos '
~~~~çentes do software em relação ao hardware, bem como ao crescimento do
mercado bras iIe iro de computação.

Q enquadr arnento do software como objeto de di rei tos de pro-
R;1j-i;~çj9deindus t r ia l, permi t i ria às rnu1t inac iona is es tabe 1ece rern verdade i
Ii-<!.~-reservas de mercado, conse rvando em suas mãos o rnonopó lio da ut i 1 izã
Ç~Q. da tecno loq ia . A "p ro teçáo" da patente, por exemplo, é de dez ou quin-
i~, anos , supe rlor, em média, ao tempo de vida úti I de um software. Só o
Iíeql!erente do privi l~gio de patente poderia produzir o software nos próxi
mos Qe7,: QL! qu lnze 9nOS.

Q enquadramento do software na legislação de direito auto
ral tambêm nos seria desfavorável. Não existe controle sobre a remessa de
royalties, a '~~~-ser o cambial. liDe acordo com a. legislação vigente essas
reme ssas podem ser feitas por bancos autorizados a operar em câmbio, lnde-
penden te de reÇ)i5 t ros p rév ios no Banco Cen tra 111
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Deve-se considerar, para o caso de direito autoral, que o
tempo de proteção legal ao software seria praticamente ilimitado, pois a
Lei n~ 5988 de 14.12.73, que regula os direitos autorais, 'estabelece que

"Art. 42. Os direitos po t rlmon Ia is do aut o r perduram por \:~
da sua vi.da.

§ l~ Os filhos, os pais, ou o cônjuge gozarão v l'ta llc lamen-
te dos direitos patrimoniais do autor que se lhes forem transmitidos por
sucessão "rno rt is causa".

-§ 2~ Os demais sucessores do autor gozarao dos direitosp~
trimoniais que este lhes transmitir, pelo período de sessenta anos, a con
tar de l~ de janeiro do ano sU,bseqüênte ao de seufalecimento".

Alim disso, como existe a possibi 1idade de autoria orlgln~
ria por pessoa jurfdica, a proteção legal seria indefinida, alcançando a
perpetuidade.

Vemos que o dispositivo de direito aut6ral ou propriedade I

industrial, ao invis de proteger a indGstria nacional de software, viria a
inibir o seu crescimento. Um fabricante de software n~o poderia, por exem
p lo , desenvolver para a comercialização um compilador Cobol que j~ fosse
protegido por direito autoral, ou de propriedade industrial, muite embora
por esforço pr6prio pudesse vir a produzir este compilador.

No momento o mais interessante i que os direitos dos fabri-
cantes de software continuem a ser resguardados por contratos entre as pa2:,
tes em que constem as cláusulas de sigi 10 comercial.

Deve-se considerar, porém, que para efeitos de se estabele
cer mecanismos para controlar a importação de software, podemos assumir
que o conjunto de conhecimentos inerentes a um dado software destina-se a
produção de bens e serviços. Pode-se portanto classificar o software como
tecnologia"e sujeit~-Io aos controles de transferência de tecnologia hoje
existentes no pafs. ~6digo de Propriedade Industrial, art. 126).

Tal opção tem a vantagem de não alterar a legislação em vi
gor, enquanto possibil ita um prazo maior para uma adequada regulamentação!
jurfdica do software.

EFEITOS DA lMPORTAÇAO

Dado um computador dig-ital, de uso geral ,qualquer software
pode ser produzido baseando-se exclusivamente em recursos da intel ig~ncia'
humana.

A decis~o de desenvolver ou não determinado software depen
de de capacitação técnica para faz~-lo ou da conveniência de adquiri-lo!
pronto, caso esteja dtsponrvel.

Mesmo existindo a capacitação, de especialistas brasileiros
para desenvolvimento de software, nem sempre o seu desenvo1vimen!0 ~ reall

_zado no país, seja por ser econômicamente inviãvel, seja por carencia m~
ment~nea de maior experi~ncia real com determinado tipo de software.

~..
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Recorre-se, então ao sof twa re estrangei ro. I

H~, por~m, os casos em que temos capacidade e h~ boas pers
pectivas de negócios, ou temos interesse estratégico. ou temos interesse T
em independ~ncra tecnol5gica e no entanto adquirimos software estrangeiro,
quando deverfamos evit5-10.

Na pr5xima década, o mercado de software dever~ ter grande
impulso, pois a relação de custo entre o software e o hardware dever~ atin
gir, respectivamente, 90% contra 10%.

Assim, faz-se necess5rio o controle de software para que
possamos evitar sua indiscriminada importação cujos efeitos danosos se re
fletirão cada vez mais em:

a. dependência externa de uma tecnologia que podemos dominar pois ·se baseia
exclusivamente em esforço humano;

b. remessas de divisas para o exterior ao invés, de oportunidade de negócl
os para empresas brasi leiras;

,
c. supressão de oportunidade de trabalhos técnicos para especialistas bra

sileiros do setor;
d. "incapacidade técnica para resolver problemas estratégicos;
e. eventual inadequação do software estrangeiro para a real idade brasilei-

ra.

PARA CONTROLAR A It1PORTAÇÃO

As medidas aqui propostas independem de criação de lei ou
decretos, sendo fundamentadas na legislação atual e dependendo somente de
articulações entre instituições e de portarias ministeriais.

No que diz respeito às articulações com instituições, tem -
se que, pelo código da Propriedade Industrial, contratos que impliquem em
transferência de tecnologia estão sujeitos à averbação no INPI, e qualquer
remessa de divisas para o exterior est~ condicionada a esta averbação. Lo
go, tomando-se a importação de software como transferência de tecnologia ~
a ação conjunta com o INPI constitui-se numa forma de controle à importa
ção de software. -

-Assim sendo propoe-se, a curto prazo, as seguintes medidas:

I - Criar um registro de software para catalogar o software
comercializado no pafs, contendo a origem, descrição, preço e perfodo deva
lidade do registro. O código fonte e toda documentação do software dever~
ficar sob guarda de fiel deposit~rio aceito pelas partes.

Este registro será condição "sine qua non" para comerciali-
zaçao d0 qualquer software de origem estrangeira.

A fim de caracterizar a exist~ncia de similar nacional os
fabricantes nacionais deverio registrar todo software desenvolvido interna
mente.
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Para o software, estrangeiro o seu registro se~ia condiciona
do a ave rbaçao prêvia do contrato no INPI.

2 - Fazer que os 6rgãos da Administração pGbl ica Fed3ral Di
reta e Indireta e Fundaç6es Supervisionadas somente possam contratar 50ft
Ware previamente registrado. Quaisquer pagamentos vinculados ~ aquisiç~o T
de software, sem o respectivo registro, deverão ser impugnados.

3. Quando da compra de tecnologia de hardware para fabrica-
ção no país, o fabricante se comprometa também a absorver e desenvolver o
software para assuas máquinas, devendo ser analisados, caso a caso, as im
portaç6es de software para estas m~quirias.

4. Determinação para que no j controle da importação de hari
ware, o preço do software seja separado do hardware, e a importação do e
quipamento s6 seja aprovada caso o software que o acompanhe esteja " regi~
trado e a remessa de divisas tenha sido averbada no INPI.'

Para se evitar sub ou superfaturamentos o preço do software
registrado dever~ ser compatível com o preço do software no país de origem.

5. Que os fabricantes de equipamentos separem o preço de
software, mantendo as respectivas 1istas de preços" sendo ob rlqado s a co
mercial izar o software aos preços da lista e sem obrigatoriedade de aqJi-
sição de hardware. Tal medida est~ fundamentada nas leis de Abuso do Poder
Econ8mico (4137/62 ~rt. 2~, 1.9) ,e da Economia Popular (1521/51 art.2~
VIII).

6. Articulação com a Fazenda visando a criação de portaria'autorizand6 dedução no imposto de renda para aquisição de softwar~, somen~
te quando o software estiver registrado.

7. Articulação com o Banco Central no sentido de que nao
haja remessa de divisas sob a rubrica de direito autoral de software, e
que o software seja enquadrado como transfer~ncia de tecnologia. "

8. Divulgação de cat~logo contendo infurmaç5es sobre os
softwares registrados. 11
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ANEXO 8 - DOCUMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMERCIO DOS EUA

"0 Grupo de Trabalho para Informática EUA/Brasi I surgiu a
partir do Subgrupo de Com~rcio EUA/Brasil. O Brasi I concordou com uma ini
ciativa dos Estados Unidos no sentido de reunirem-se para discutir as pre
ocupações destes acerca da política brasileira de informátid~ específica
mente nas seguintes áreas: equipamentos de telecomunicações, hardware,ser
viços e software e fluxos transnacionais dedados. ~ -

Os Estados Unidos procuraram as autoridades brasi leiras em
1981 pela primeira vez a fim de.discutir as políticas e normas brasi lei
ras relativas a informãtica, mas os brasi lei rosdisseram na ~poca que ai~
da não estavam dispostos a essa discussão. Numa reunião do Sub-grupo de
Com~rcio EUA/Brasil. em Washington, em setembro, os representantes brasi
leiros aceitaram um convite dos EUA para uma reunião em Brasília. que fol
marcada provisoriamente para fevereiro passado. Este encontro teria como
objetivo, al~m de elaborar um plano de trabalho para reuniões futuras do
Grupo de Trabalho, o diálogo sobre diversos problemas (que serão esboça
dos a seguir), antes que estes se tornassem importantes disputas de comer
cio e investimento:

Como preparativo para esta reunião, o estudo aqui apres~~
tado fornece uma avaliação preliminar do Departamento de C6m~rcio norte-
americano sobre a situação atual dos problemas surgidos entre os doii par
ses com respeito ao comércio e t'nvestimento em informática. Esboça os 01)
jetivos gerais e específicos dcs Estados Unidos para o Grupo de "Trabalha
e apresent~ um programa de trabalho do governo americano em preparação pa
ra a reunião. O.estudo poderá ser modifi.-cado para refletir as· posições de
empresas privadas americanas que estão sendo consultadas.

A pol[tica de informática do Brasil ~ formulada pela Secre
tar Ia Especial de Informática (.SEI), que responde diretamente ao Conse lho
de Segurança Nacional. O ponto de vista oficial brasileiro sobre po lIti
cas e normas de informática foram detalhados exaustivamente num estudo a
presentado pela SElã Comissão da ONU CUNCTC), em aqosto de 1982..'

O governo brasi leiro acredita que o controle das informa
ções é crucial para o desenvolvimento econBmico e segurança nacional, e
associa estreitamente sua política de informática a estas exigências, en
fatizando a import~ncia de uma in~~stria de informática interria para as
Forças Armadas e a segurança em geral. Os objetivos do governo brasileiro
relativos i informática e apresentados no estudo da SEI s~o os seg~intes:

I) Maximizar os recursos de informação local izados em ter
ritório nacional, inclusive computadores, bancos de dados, programas d'e
software, sistemas de transferência e direcionamento; especialização téc
nica e gerencial,etc.

2) Adquirir e manter controle nacional sobre as decis6es e
tecno!ogi~s relativas ã indGstria br~si leira de inform~tica.

3) Permitir ã sociedade brasileira ter acesso universal as
informações no menor espaço de tempo e ao menor custo possfvel.

4) Uti! izar as informações para fortalecer a soberania e
identidade nacionais.

\,)
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Para promover o desenvolvimento de uma indústria interna
de tnformãtica, o governo brasi leiro restringiu as Iicença$ para importa
ção, implantou políticas de reserva de mercado, exigp.nr:ias re st r l t lvas !~~
ra aquisições pelo setor públ ico. tarifas altas, normas para fluxos trans-=-
nacionais de dados, subsfdios para fabricantesbrasi lelr05 e exig~ncias de
perfonnanc~. A pol ítica oficial brasi leira vai al~m do simples protecionis
mo ao incorporar uma tendência contrária às multi nacionais e a todas as
formas de envolvimento estrangeiro. Essa orientaç~o está relacionada clara
mente ao papel forte dos militares na elaboração da po l f t lca brasileira de
inform~tica, que apdiam en~rgicamente a reserva de mercado, por exemplo.

A SEI~ ao aplicar essas restrições, vem empregando uma defi
nição estreita do que considera "empresa nacional", definida atualmente co
mo "uma entidade jurídica constituída de forma regular no país, cuja sede
e diretoria estejam local izaclas·no Brasil, que esteja sob d controle deci
sdrio, tecnol6gico e finan~erro de pessoas residentes e com domicílio em
territ6rio nacional e que tenha pelo menos dois terços do seu corpo t~cni~
co integrado por brasileiros". Temos info rmaçoes de quie essa definição es
ti sendo revista atualmente pela SEI. I

i
IAs autoridades brasi leiras estão começ~ndo a questionar a

efi~ácia de suas pr6prias restrições em termos da absorção de tecnologia
estrangeira. Sobrétudo na ~rea d~ hardware, viram qu~ mesmo com acordos de
licenciamento, não foram capazes de manter uma vantagem tecnol6gica. Isso
tem importância especial em vista do interesse brasi leiro em exportar futu
ramente equipamento de computaç~o aut6ctone, coisa ~ue n~o tentaram at~ ~
presente momento devido ~ sua estrutura de preços pouco competitiva.AI~m
disso, há uma contradiç~o fundamental entre seu interesse em construir uma
indústria moderna e competitiva a nível internacional num campo em evolu
çio r~pida) por um lado, e suas restriç~es comerciais e de investimento
pelo outro.

Discutiremos, a seguirt os problemas e tend~ncias em cada
uma das quatro principais ~reas de i~form~tica. Apresentaremos um conjunto
de objetivos prel iminares para o Grupo de Trabalho em geral e para cada '
uma das ~reas, junto com um plano de trabalho provis6rio do governo dos ruA
em prepanaç~o para a reuniio bilat~ral.

EQUIPAMENTOS ·DE TELECOMUNICAÇÕES

O ~etor de telecomunicações cresceu pouco nos Gltimos três'
anos, tendo alcançado um mercado tot~l de cerca de US$1 ~3 bilhio. O cres-
cimento limitado resultou da recess~; econ6mica brasi leira e reduziu os
gastos públicos no setor. Importações anuais variaram entre US$124 milhões
e US$ 182 milhões nos anos .recentes(ou seja, entre 10 e 15% do mercado)~a
depender dos diversos projetos de telecomunicação que vinham sendo execu~
dos. Os Estados Unidos mantiveram entre 20e30% desse mercado de lmpo rt açoes
enquanto os japoneses aumentaram sua parte, de 16% em 1977, para 35% em
1980.

As principais barreir~s ~ importaçio de equipamento de
comunicações no Brasil são as práticas discriminat6rias de aquisições
6rgãos pGblicos, as reservas de mercado, o licenciamento restritivo e
tarifas altas. O equipamento de telecomunicações constitui uma das 18
gorias em que o mercado ficou reservado para fabricantes brasi leir~s
julho ~e 1981. Al~m disso, ale~a~se que o Minist~rio das Comunicaçoes
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receu a compra de equipamento de tel~comunicaç~es fabricaáo por empresas
brasileiras. A Diretriz n<: 622, del!9 de Junho de 1978, exige que o gover
no brasileiro compre equipamento de processamento telefônico central ape-=-
nas de empresas cuja propriedade seja majoritariamente brasfleira. Final
mente, as empresas estatais só podem comprar equipamento estrangeiro quan
do não houver similar nacional (ou quando o prazo de entrega ou outras
consideraç5es t~cn1cas tornem imprat[c~vel o fornecimento interno).

As entidades governamentais (a Telebr~s, 'por exemplo), que
juntas realfzam mais de 90% das compras na ~rea d~ telecomunicaç~es; sao
tamb~m isentas, de maneira geral, do pagamento de taxas de importação (45
a 185%1. Quanto ao licenciamento para importação, os pedidos de diversos
produtos de t e lecornunicaçóe s são sujeitos ã aprovação prévia da SEI ( ver
comunicado n<: lU da Cacex, de 28 de abril de 1982). .

Desde 1977, as s~is empresas estrangeiras (inclusive dués
americanas) ~ue fabricavam equipamento de processamento telefônico cen-
tral foram adquiridas por firmas brasileiras. Uma delas desenvolveu tec-
nologia nacional para esse tipo de processamento. A semelhança atual en
t re as tecnologias de computação e de te lecomun lcaçóes levou alguns obser
vadores a suger ir que essas empresas pudessem ap res en'tar o melhor potencT
aI para o desenvolvimento de uma tecnologia. nacional ide computação.Entre
tanto, essa transição pode se mostrar pouco prática,idevido às diferenças
de software dos dois tipos de apllcaç~es. Finalment~, no setor de servi
ços telefônicos (por exemplo, serviços de voz e de telex, manutenção de
estações terrestres, lançamento e engenharia de satél ites) h~ excel.ente I

potencial para a participação de firmas estrangeiras. As empresas americ~
nas são altamente competitivas nesta ~rea, e as autoridades brasileiras'
ainda nã'o impuseram res t rlçóe s a esse tipo de parÜcipação.

!
I

HARD~/ARE

A indGstria brasileira de computação surgiu h~ cinco anos
após decisão oficial no sentido de promover o desenvolvimento da indü~
tria de minicomputadores: cinco empresas selecionadas e majoritariamente'
brasileiras tiveram permissão of ic lal para contratarem tecno Ioq las ves t rap
gerfas. A participação dos EUA tem sido negl igenciada. Esses acordos de
tecnologia tiveram um prazo inicial de cinco anos, que se est~ esgotando'
agora. f,portanto, um momento. oportuno para abordarmos os brasileiros no
sentido de mudarem sua política de computação para assegurar a continua~
de algum tipo de acordo cooperativo e abrir as portas ã participação ame
ri.cana.

Depois dos Estados Unidos e Canad~, o Brasil representa o
ma[or·mercado de computadores deste hemisfério. O volume do mercado foi
calculado (pelos brasileiros) em US$I,3 bilhão em 1982, ou seja, o 12<: do
mundo; Vinte por cento do fornecimen~o são feitos atualmente por firmas I

brasileiras. Em 1981, exportações brasileiras de hardware chegaram a cer_
ca de US$400 milhões (a maior parte por empresas multinacionais). O Brasn
importou US$ 141 milhões em equipamento de computação e US$ 86,8 milhões'
em comnonentes dos Estados Unidos, em 1981. Segundo a Embaixada dos EUA,a
prcduçáo de componentes de indústrias eletrônic~s e equipamer'lto_para te~
tes continua apresentando boas perspectivas na area de importaçoes, embo-
ra a SEI precise autorizar previamente os pedidos de licença para impor-
tar a maioria desses produtos.

I",.
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Os dois principais obst~culos ~ expans~o das exportaç~es
americanas sio a polftica de reserva de mercado e a priti~a de licencia
ment6 restritivo do governo brasileiro. Todos os pedidos de licenciamen
to para importação de ha rdwa re são sujeitos à aprovação da Stl (comun i-
cado n9 10 da Cacex). Essa exigência se estende ao equipamento com cara::.
terísticas eletr6nicas, embora estas possam ser secund~rias à função T
principal do produto. Ati agora, h~ sinais de que a maioria dos pedidos
tenha sido aprovada. Entretahto, existe a possibil idade de haver proibi
çoes generalizadas à importação no futuro. -

Embora se reserve para empresas brasi leiras o mercado de
todos 05 computadores com memó rla ieba txo de doismegabytes (ca lcu la.Io I

em 15 a 20% do mercado total de computadores no Brasi 1-), o fato de os
fabricantes brasi leiros de minicomputadores terem-se concentrado na pro
dução de computadores comerciais de processamento de palavras teve coniõ
resultado que 30% do mercado de minis ainda estão supridos por importa-
ções. Essas importaç~es deverão ser proibidas à medida que 05 fabrican-
tes brasileiros aumentarem suas linhas de produção para incluir outrosl

tipos de apl lcaçoe s . Al êm disso, a Lei dos Simi lares .'(queproibe a im
po rtaçao de produtos similares aos que se fabricam no país) ê. interpre-=-
tada rrgidamente quando se trata de equipamento de computaç~0, podendo'
vir a ser uti lizada para proibir a importação de mer~adorias que tenham
escapado às políticas de reserva de mercado, uma vei ini~iada sua fabri
cação no Brasi 1. ',

. ,

Na área de computadores grandes, o governo brasi leiro im
plantou uma espêcie de exigência de performance pa ra firmas estrangeirã3
que operam no país. [m 1980, a SEI deu permissão à IBM e à Burroughs p~
ra fabricarem computadores midios e grandes no Brasil. Entretanto, to
dos os computadores fabricados além de um número especificado (isto e,
que n~o sejam para compradores atUais} t~m que ser exportados. Essa exi
g~ncia restringe nitidamente os incentivos ao investimento estrangei ro-:-

No~ano passado, houve sinais de maturaç~o e expansão das
firmas brasileiras no mercado interno. Por exemplo, os periféricos es-
tio sendo fabricados internamente de maneira a serem compatrveis com
os computadores maiores feit~s p~r empresas estrangeiras. Alim disso, à
medfda que avança a tecnologia de computação (por exemplo, i medida que
os microcomputadores se tornam cada vez mais competitivos com os minis),
os fabricantes brasi leiros de microsest~o ameaçando o mercado reservado
aos que produzem minis com menos de dois megabyles. Contudo~ segundo nos
consta, os corupu tado res brasileiros são muito mais caros e a t ras ado s t cc

".... 1 .-. - 1 r. t • J •.no l óq icaruen t.e ellJ re í aç ao aque r es ranr rcaoos em ou t rosvpa l s e s..

Na XV Confer~ncia Nacional de Informitica, real izada em·
.outubro de 1982, o Presidente Figueiredo reiterou o compromisso brasi-'
letro com o princfpio de reserva de mercado e reafirmou a pol rtica de I

propriedade brasileira das indústr~as de minis e microcomputadores.Mos-
trou, assim mesmo, uma flexibi Iidade para com a idêia de joint ventures
na irea de computadores acima de dois megabytes. Numa reuni~o separada'
entre ~epresentantes da Embaixada dos EUA e autoridades da Secretaria I

Especial de Informitica, o pr~sidente da SEI expressou tambim o interes
se na cooperação bilateral.

Outros participantes da conferência demonstraram nao ap~
nas dúvidas a respeito daabs~rçio de tecnologia estrangeira ao longo
dos frltimos cinco anos, como::ambém temores de que o licenciamento pu
'des se perpetuar a dependênc i. externa. Embora exista uma determinação T
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I
Iclara no sentido de desenvolver uma tecnologia nacional, essas dGvidas fa

zem parte de um debate nacional maior sohre qual setor de inform~tica se
rá mais' capaz de absorver a tecnologi.a estrangeira e desenvolver a nado-=-
na l, Algumas pessoas sugerem que a indüst.·ia de telecollii.Ji-i;':.:lcE~s(r<>r:~nte
mente transferida para mãos brasileiras) tenha sido a mais eficaz na,~ ai)
sorção da tecnologia heteroctona. Entretanto, como foi dito acima, essa
transição é dificultada pelas di'ferenças de so.ftware. Finalmente, para
adiantar a absorção nacional de tecnologia estrangeira, o governo dá in
centivos às empresas brasileiras para trabalharem com o Instituto de Miéiú
eletr&nica, financiado pelo governo federal (ap6s o precedente favorável

T

no desenvolvimento da tecnologia de aeronavegação).
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Para acelerar o desenvo10imento de uma indüstria nacional I

de prodessamento de dados, o governo brasileiro tomou medidas para aumen
tar a parcela brasileira do mercado de serv1ços e software.

SERV IÇOS E SOFT\oJARE I
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Em 3 de junho de 1982 a SEI baixou o regJlamento n9 21/82,
pelo qual os serviços e software passaram para a reserva de mercado. Em
essi~cia, o novo regulamento proibe também as agincias ~overnamentais e
outras entidades pGbl icas de contratarem serviços e software de empresas
estrangeiras, a não ser quando ficasse provado que as firmas nacionais I

não tivessem capacidade de fornecer esses serviços. 'i
Exceção feita para as empresas que já forneciam serviços

aos 6rgãos pGblicos antes de 3 de junbo de l~82 e qu~ tivessem pelo menos
dois terços de seu corpo técnico integrado por brasileiros. O novo regula
mento impede, portanto, que 05 fornecedores" estrangeiros novos prestem T

serviços de computaç50 ao setor pGblico, a não ser que se possa provar ~e
estes serviços são essenciais para as operaç&es em questão e que, de ou
tra forma, não estariam disponíveis.

Para levar acabo sua ~ólrtica de software, a SEI emitiu I
recentemente o Ato Normativo n9 22/82, estabelecendo um programa para re
gtstros de softWare nacional. A partir de 7 de dezembro de 1982, todo o
softwa~e uti lizado no Brasil tem qu~ ser registrado. Há tr~s catego~ias •
de software no registro. A Categoria A fica reservada para o equipamento·
produzido por empresas ou pes~oas ffsicas brasi leiras. A Categoria B é de.
software estrangeiro sem similar nacional dl~ponfvel e para o qual os
direitos tenham sido transferidos para üma empresa brasi leira. A Categoria
C 1:1(;.1 u I todos os softvJare náo inc 1L: j:dos em A ou B. Todas as ag~n-:ias 9

0
vernamentais e órgãos pübl icos terão qUE: üsar soft\,!are b ras i lei rc sempre
que for possivel. Existem penas para quem deixar de registrar um progréma
ou utilizar um programa nio registrado.

V~rias firmas americanas ji ~firmaram que o governo brasi-
leiro exige d~s empresas estrangeiras de software o fornec~mento dos c6di
9
0S

de fonte relativOS a seus programas de computador. Informações sobr';;
c6digos de fonte permitem a duplicação dos programas, e sua revelação é
vista pela indústria americana de scftware como uma violação dos direitos
de propriedade. Al~m disso; diminuiria sensivelmente a necessidade de se
adquirir software no estrangeiro.

Outra questão que preocupa os Estados Unidos é a posição
do governo brasileiro sobre 0 avaliação alfandegária de softwares impor-
.tados. No Comitê de Aval iaçã; Alfandegária do GATT, o governo brasilei rol
vem defendendo a posição de ~ue seja permitido a todos os países aval ia-I
rem as tarifas alfandegárias com base no valor dos softwares, e não no
dos meios portadores uti l[zados para sua importação (isto, nos cassetes,
disc6si fitas, hardcopies, etc.).
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Esta posição do governo brasileiro entra em choque com a
interpretaçao do acordo proposta pelos Estados Unidos e apoiada informal-
mente por outros signat~rios do Acordo de Aval iaç~o Alfandeg~ria. A inter
pret.ação proposta l lml tar ia o valor t r ibut áve l d; software importado ao
valor do méio portador. Esperamos obter o consenso de todos os membros an
tes da reunião do Comit~, em março de 1983.

FLUXOS TRANSNAC10NAIS DE DADOS

A política do governo brasi leiro em relação aos fluxos
transnacionais de dados entra em contradição direta com o ponto de vista
dos EUA. A posição oficial do Brasil ~de que os governos devem ter o di
re Ito de regular esses fluxos, e.o governo brasi le i ro usa sua política co
mo instrumento pelo qual os recursos de informação (computadores, bancos'
de dados, software e recursos humanos) possam ser fortalecidosintername.!:!,
te.

A política brasi leira para fluxos transnacionais de dados
i aplicada essencialmente atrav~s da aprovaç~o, ou rejeição, de pedidos
para ligaç6es internacionais de comunicaç6es de dados. Os.·crit~rios para
a aprovação de tais ligaç6es foram esboçados,por~m não definidos especi-
ficamente, na Resolução n? I de 2 de ma10' de 1978. A Resolução afirma I

simplesmente que a aprovação deve ser compatfvel com as metas da política
nacional de inform~tica (resumidas no início deste estudo) e particular~n
te que os bancos de dados t~m que ser local izados no 8rasir. Al~m do mai~,
a ap rovação dessas Iiqaçoe s e conceclida apenas pa ra pe riodos de tempo Ii
mitados, podendo ser estendidos para, no máximo, tr~s anos. Sete pedído~
foram negados entre a data de aprovação da resolução e março de 1982. Cin
co desses pedidos foram rejeitados porque as fi rmas requerentes não havian
dado garantias suficientes de que os recursos de informaç~o estariam loca
1izados no 8rasi 1~)

A opinião atual do governo brasi leiro é de que sua políti-
ca de fluxos transnacionais de dados vem obtendo impacto positivo, ao ·au
mental' o volume e a util ização dos recursos de informação no Brasi 1. Pre-=-
sume-se que, ~ medida que aumentar a capacidade brasi leira de processamen
to de dados e comunicações, o governo brasileiro irá ne qa r cada vez .mai~
os pedidos para Iigaç6es internacionais de comunicação de dados.

nutro aspecto da política oficial brasi leira para fluxos
transnacionais é a proibição do processamento externo de dados gerados
dentro do Brasil quando os resultados serão uti Iizados intern~mente. De
acordo com ri regulamento n~ 21/82 da SEI, de 8 de junho de 1982, n~nhumal
entidade pr6pria do governo ou patrocinada por ele pode exportar a~dos pa
ra processamento externo, nem contratar serviços estrangeiros de processa
mento de dados, sem a aprovação da SEI.

Finalmente, como parte de seu plano de modernização do sis
tema nacional de comunicações, o governo brasi leiro pretendia colocar em
operação até fins de 1982 Um sistema de telecomunicaç6es para controle
central dos fluxos transnacionais de dados. Não se sabe ainda se este sis
tema já entrou em funcionamento, nem qual vai ser sua estrutura d-.: tari-=-
fas. Há temores, porém, de que seja usado para monitorizar, taxar ou au
mentar de outras maneiras os custos dos fluxos tr~nsnacionais de dados.
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o governo b ras IIe lro usa o termo "Lnfo rmà t lca!' para se referir ·.à
indústria de processamento de dados, lnc lus ive h..··rdware, software,
e serviços relativos à computação (ver Transnational Data FLows I

and Braz i l: The Role of Transnational Corporations. Impacts of
Transborder Data Flows and Effects of National Pol icies, p.6) Ca
be lembrar que, alêm do processamento de dados, o Grupo de Traba-=-
lho para Informática estar~ dfsc~tindo os problemas da indústrial
de telecomunicaç5es e os fluxos transnacionais de dados.

2 Business Latin America (27 de janeiro de 1982) afirmou que a Va
rig foi avisada de que não poderia continuar usando um computador
nos Estados Unidos para controlar reservas e outras funç5es, e
que teria que acessar um computador local izado no Brasil. A agên-
cia de notícias Reuters, da Inglaterra, foi notificada de que te
ria que montar um banco de dados local ou en tao sofrer o cance la-'
mento de seus serviços no Brasi I.

êl
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TABELA I

Serviços de Processamento de Dados: rendas

por grupo de empresas - 1980

CEm US$ m i. 1hoes e %)

Renda
t:JS$mi1hóe s

I
{

i

f---

IGrupo de empresas
Empresas nacionais

%

Estatais
Privadas

420
100

72,4
17,2 {

Subtota1 89,7 i
filiais de empresas

Estrangeiras 60 10,3

Total 580 100,0

Fonte: Secretaria Especial de Informática
a} Hardware, software, consultoria e treinamento

.\ .
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TABELA II

Exportaç5es dos EUA para o Brasil
Hardware Ca)'

(Em US$ mi.lhôes)

.'.

Produto 1978 1979 1980 1981 1982 (b )

Computadores 36,9. 46,8 53,0 56.1 65,2
Componentes 28,4 38,5 78,4 81 .3 105,7
Fitas 2, 1 . 2,2 2,6 1,8 0,8
Discos 0,8 1,I I,6 I,6 2,3
Sub total 68,2 88,6 . 135,6 140,8 173,7
Total (Cacex 10).(c).216,0 260,2 309,4 313,1 351,3

a) Calculado a partir de estatrsticas comerciais dos EUA.
b} Calculado a partir de dados de janeiro a setembro.
c) Emitido em 24/4 de 1982. Exige a aprovaç~o da SEI para

05 pedidos de licença de importaç~o para a maioria das
m~rcadorias com qualquer caracterfstica e1etrõnica.

\,)
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TABELA III

Exportaç~es americanas de equipamento de

telecomunicações para o Brasi 1 (4)

CEm US$ m l l hóes )

....,
I

Produto 1978 1979 1980 1981 1982 (b)
---
Equipamento telef6nico
e telegráfico 6,9, 20,6 4,2 5,6 3,3

Equ iparnen to de comunica
ção de rádio e TV 63,4 98,0 47,1 59,2 -41: 7
Total 70,3 118,6 51,3 64,8 45,0

a) Comp ilado a parti r de estatísticas comerciais ame r icanas.
b) Janeiro a setembro.

o
.\
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TABELA IV

Lmportaç5es brasfleiras de equipamentos de

telecomunicações

(Em US$ mi lhoes FOB)

->,

BTN
B'lVJ' 1978 % 1979 % 1980 % 1981
{aI

85,1,3 - Mundo L10,3 45,6 37,4 31 ,6._--------
85,13 - EUA 2,8 6,8 4,7 10,4 6,2 16,6:
85, 15 (b)_ -'---

Mundo 91,3 109~2 79,3 66,2
-,----

85,15 - EUA· 33,5 36:7 40,5 37, 1 34,8 43,8

85,13+85,15 -Mundo 131 ,6 154,8 116,8 97,8

85,13+85,15 -EUA 36,3 27,6 45,2 29,2 41 ,O 35,1

a) 85,13: equipamento de linhas el~tricas, t~lef5nicas e teleg~iflcas.
b) 85,15: ap are lhos .radlotelefSn lcos , radiotelegráficos, radíotrans-

rnl sso res e de televisão, de transmissão e de recepçáo ; câ
maras de televisão; aparelhos de apoio à radionavegação; -
aparelhos de radar; e aparelhos de controle remoto/por ri-
dio. -

--------------------

, I
I.•..
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ANEXO 9 -DOCUMENTO DA FIESP

"Os estudos de polftica industrial desenvol~idos pela FIESP
mostram que a modernização do equ lpamer.t o de nossas i nous t r i as deve se r (:0

refa pr ior itár ia e permanente. Sem isso, nem poderemos manter nosso pl-esen
te nfvel de exportação de manufaturados - e, menos ainda, aumentá-lo - nem
poderemos prover nossa sociedade com bens de melhor qual idade e preços ma~.. .acesslvels.

A alternativa seria a absolesc~nc!3 de ~c~sc p3rque f3br!!
e, como consequ~ncia, o desemprego e o alto preço de produtos no mercado
interno, determinantes de má distribuiç30 de renda e de desassossegc 50

c ia l ,

INFORMtiTICA
A informática, em seu senso mais amplo, ~ hoje a principal

condicionante do processo de desenvolvimento tecnol6gico. Ela e hoje a
indústria que mais cresce no mundo e as vultosas somas que se dedicam à
pesquisa conferem-lhe uma din~mica sem precedentes na hist6ria da industri
a Iização.

i
Um pafs cioso de seu processo e de sua independênci::. não so

fre do dilema de aderir ou não a essa renovação tecnol6gica: participar de
la ~ um imperativo do tempo presente cujo não atendimento pode comprometer
irremedialmente o futuro nacional.

A medida em que a informática permeia a tecnologia de pr~
dução dos demais setores, um Pafs que n~o esteja desenvolvido nesse ramo
tende a verperpertuar-se sua depend~ncia da tecnologia externa.

Outrossim, a informática vem fazendo desaparecer as vanta
gens cO\llparativas de mão,-de-obra barata de tal maneira que já se pode pre
ver a competição de países ricos na produção de manufaturados a t e aqui re
servados à indústria de pafses menos desenvolvidos.

Encontramo-nos, pois, face a um grande e diffcil desafio
aceitar o progresso tecnol6gico que se apresenta dinâmico e inevitável mas
fazer com que sua adoção resulte em beneffcio real para todos os segmentos
de nossa sociedade.

IMPACTO S'JCIAL

Seria impensável que uma revolução tecnol6gica desse porte
não afetasse profundamente o complexo social e: em particular, as relaç5es
de trabalho.

Sem dúvida, a inform~tica tende a acelerar o deslocamento de
mão-de-obra para o setor terciirio e para atividades a ele correlatas. E
mesmo ali, como no caso do sistema financeiro, pode provocar a redução de
postos de trabalho. ~ diffcil, e talvez impossfvel, fazer um balanço dos
empregos criados e suprimidos no curso de um processo de "informatização".

Contudo, ~ preciso reconhecer e discutir a presença de dois
fatos: inevitabil idade do processo e a existência de problemas dele decor-
rentes.
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o processo ~ inevit~vel e, por isso mesmo, rejeit~-lo, ou
mesmo tentar posterg~-IOf traria como consequ~ncia uma reduç~o de empregos
muito maior que qualquer ampla modernizaç~o pudesse trazer~ Mas ~ verdade
que muitos empregados poder~o ter problemas de reciclagem e recolocaç~o j~
que os novos processos adotados exi g irÃo novos rcqu ls i ~05, ':'ülI'IJd L ~ve i S com
a valorizaç~o do conteGdo de trabalho que geram. Assim, ~ fundamental que
sindicatos oper~rios e patronais estudem, discutam e "desenvolvam mecanis
mos de ajuste compatíveis com a nova real idade. E nisso a ajuda do Senai
pode ser inestimável. Só assim estaremos cuidando do ponto central da que~

.t~o do desenvolvimento que ~ a justa distribuiç~o de seus resultados.

TECNOLOGIA

o desenvolvimento tecnológico faz com que os países desen
volvidos tendam a distanciar-se cada vez mais dos países menos desenvolvi~
dos.

. ,

De outra parte, estes representam expressivos mercados que
não são obrigados a abrir graciosamente, num mundo marcado por uma imensa
lista de eficientes e imaginosas restriç6es ao com~rcio internacional.Se a
tecnologia ~ um bem que tem valor, ela depende de mercados para poder v~-
10 real izado; assim, ~ justo que tamb~m sejaatribuido um valor ao acesso
a esse mercado. "" I

I

Longa e intensa tem sido a luta brasil~ira para alcançar um
equilíbrio socialmente aceitável entre o desenvolvimento de. tecnologia pr-ª.
pria e a absorç~o de tecnologia externa, que ~ mais 9inâmica.

!
"i

Posição extrema - e irrealista - serra pretender isolar o
desenvolvimento tecnológico brasi leiro daquilo que acontece no resto do
Mundo, como ~xtremado seria pretender exercer um controle total sobre a
forma pela qual se desenvolve a tecnologia nacional. De fato, o caminho
paralelo da absorção de tecnologia externa com o desenvolvimento local da
tecnolog·ia forma, hoje, um sistema tão complexo que qualquer tentativa de
controj~-lo totalmente redundaria num fracasso gerador de danos sociais ir
reparáveis.

Ao Estado cabe incentivar o desenvolvimento tecnológico na
cional, estabelecer regras b~sicas para a negociação de tecnologia com o
estrangeiro e estimular a formação de pessoal especial izado. Não deve o E~
tado cometer excessos na regulamentaç~o, que iriam inibir o desenvolvime.Q.
to, nem pretender o impossfvel comando_global da evolução tecno16g1ca para
o qual não possui nem gente, nem competência.

o interesse de nossa sociedade, da qual a empresa nacional ~
parte legítima, repele a redução do poder da decisão empresarial e Iimites
incompatrv~is com a velocidade de mudança no contexto internacional, ao
qual estamos forçosamente ligados.

Assim, é preciso que as grandes pol rticas sejam definidas
com a participação a mais ampla dos setores sociais envolvidos, sem o que
cairemos em sufocante central ismo de Estado.

n
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POLfTICA DE INFORMATICA

Da açio desenvolvida pela Secretaria Especial de Inform~ti-
ca, 6~g~0 do Conselho de Segurança Nacional, pode-se depreender que a
atual polfti'ca de Inform~tica inclui as seguintes diretrizes:

- em setores pré-definidos, só um número Iimitado e selecionado de
empresas produtoras locais poder~ óperar;

- essas empresas nio poderio ter qualquer participaç~o de capital es
trangeiro;

- num prazo de quatro anos as empresas selecionadas dever~o ter de
senvolvido tecnologia própria;

- qualquer compr~ de equipamento com componentes b~sicos de informj-
ticapor órg~os ou empresas estatais deve ser aprovada pela SEI;

- qualquer importaç~o de material de inform~tica ou de insumos deve
ser aprovado pela SEI, mesmo que n~o destinada ~ inform~tica;
todo o "softwarell deve ser registrado na SEI.

, Verifica-se, de pronto, a ampla abragência das tarêfas come.
tidas ã SEI, tarefas essas que tendem a ampl iar-se geometricamente com a
crescenta adoç~o de componentes b~sicos de inform~tica por v~rios equipa
mentos industriais e até domésticos, e com a maior divulgação, entre nós~
do equipamento de inform~tica propriamente dito.

Forma-se, com isso, um sistema extremamente complexo cujo
controle, se n~o for Iimitado a aspectos essenciais, pode por em risco os
objetivos primeir~s de sua existência, pois se torna, napr~tica, invi~vel.

Sintomas disso j~ ocorrem em setores que, por dificuldades
burocr~ticas e excesso de regulamentação, se vêem prejudicados em seu d~
senvolvimento. E, pois, altamente desej~vel que, face ~ experiência adqui
rida, os controles tenham seus Iimites reduzidos a pontos essenciais e qu~
mesmo ar, os tempos de decisão sejam abreviados. Mais ainda~ é imperativo
el~minar a extensão desses controles a setores n~o inclufdos na inform~ti-
ca, como hoje vem acontecendo. .

Pode-se; af, inclusive, indagar da conveniência e oportuni
dade de a SEI assumir funç~o normativa especffica,deixando a orgaos ji
existentes, como Cacex e CDI, os aspectos executivos. I

Cabe, ainda, iCilJurarque o Estado vem atuando no setor em
concorrência com a iniciativa privada, e, até, aI ijando-a da ~rea de forne
cimento a ele próprio, não obstante o fato de estar claro que esse setor
pode ser desenvolvido com efic~cia no regime de competição e de liberdade
de iniciativa.

, A restrição do número de produtores no mercado, embora med.!..
da extrema cuja apl icação só possa ser defendida em casos marcadamente ex
cepcionais, cria economias de escala c;~e viabi lizam a implantação de! e~
presas nacionais. A experiência de outros setores, nos últimos trinta anos,
na indústria de transfor~ação e até no setor financeiro, ~ostra o acerto
de tal medida enquanto um setor n~o estiver realmente consol idado.

A existência daquelas empresas, por sua· vez, vai criar me.!:.
cado de trabalho capaz de induzir o aparecimento de pessoal especializado,
hoje ainda bastante insuficiente mesmo para os requisitos de momento .

. 1
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\

Dentre os demais pontos da política em vigor, cabe destacar
a exigência de 100% de capital nacional para as empresas do setor. Isso ten
de a d lf icu ltar sobremodo a obtenção de "Know-how" e pode levar-nos a um
atraso coruparativo bastante grande. Nenhuma empresa estrangeira tem interes
se em ceder "Know-bow" a uma empresa brasileira que, em quatro anos, deve
cessar suas relaç~es t~cnicas comerciais'com ela. Assim, fica a empresa bra
sileira fadada ou a receber tecnologia já amortizada e em v~speras de supe-=-
ração, ou., pior ainda, a copiar modelos já ultrapassados.

, I

E bem verdade que o controle da tecnologia, que ~ um recur
50 escasso, pode permitir o controle efetivo de uma empresa por um SOCIO
minoritári~. Mas a experiência já adqu i r ida em outros campos pelo emp re sa r i
ado brasíleiro indica que se deva 'caminhar no sentido de admitir sócios es
trangeiros minoritários em empresas de informática. Tal decisão cons t ltu i rá,
sem dGvid~, maduro aprimoramento da política vigente.

" A Fiesp coloca-se ~ disposição da SEI para o estudo conjunto
de mecanismos legais capazes de assegurar ao capital nacional o comando efe
tivo das sociedaJes formadas, em especial aqueles propiciados pelo art. 111
da lei n9 6404.

Em empresas formadas com a participação de capital estrangel
ro deverão, obrigatoriamente, ser rea: izados programas de pesquisa, em con
senso ou ~olaboraç~ocom a CTI, de modo a que equipes nacionais possam ser
capacitadas para a criação de produtos capazes de acompanhar a cronologia do
estado da arte no setor.

A recente decisão da SEI de ouvir setores de usuários de
1_.equipamentps de automaçao ~ medida desejável que deve ter seu escopo amol ia

do e sistematizado em benefício do estabelecimento"de uma visão verdac ira
mente abrangente do setor. Para tanto será Gtil acionamento dos mecanismos
já criados,no setor.

~ prazo hoje estabelecido para a transferência de tecnologia
- 3 a 5 anos - e outro ponto de política que merece ser aprimorado, já que
a experiência vem indicando a impossibi lidade de se alcançar, nesse perro
~o, patamares de, desenvolvimento próximos aos padrões internacionais da
epoca.

~vulta ar o papel a ser desempenhado pelo CT1, que deve ter
sua atuação voltada para o desenvolvimento de tecnologia básica, e nunca pa
ra aquela de desenvolvimento de prod0to, .tirarldo o estfmulo para q~e isso
seja feito pela iniciativa privada.

Só com o reconhecimento de todos esses fatos poderemos pe.!2,
sar na criação de tecnologia brasileira".
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ANEXO 10 ~ DOCUMENTO DA SOCIEDADE BRA51LEIRA DE COMPUTACAO'--~
liA implantação da atual política de inff"\rm?'i-ir::>do 13,2S! 1 '}o

longo dos Gltimos 10 anos, se fez corno resultado de um not~vel consenso en
tre empresários do setor, qove rno , profissionais da área e comunidade c len-
t If ica.

A s~rie de medidas governamentais tomadas a partir desse con
senso, a que se convencionou denominar "Reserva de Mercado para a InformátT
ca", visam, principalmente,o fortalecimento da engenharia brasileira e de
seu corolário maior que ~ o aumento do poder nacional. Foram criadas condi
ções para atingirmos, em menos de cinco anos, a situação expressa no quadrõ
anexo que demonstra o acerto das diretrizes adotadas.

Essas medidas mostraram-se suficientemente erico rajado ras p~
ra atrair o interesse de vários empresários dispostos a investir na capacl
dade de projeto e competência inovadora de nossos engenheiros, criando o
que ~, hoje no Brasil, um dos mercados de trabalho mais intensivo em inteli
gência própria.

A recente d ivu lqc çao pela imprensa de d1eclarações e documen-
tos'que implícita ou expl fcitame~~e contestam os rumos atuais da pol ftica de
informática no Brasil, nos faz vi~~a pGbl ico para questionar a oportunidad~
pertinência e vaI idade des~as c6~testações. i

Um desses documentos, atribuído ao Departamento de Com~rcio
dos EUA nao esconde a intenção expressa de influir no sentido de mudar nos
sa pol ítica na área .Afi rma que "aqor a ~ o momento oportuno para abordar
mos os brasileiros no sentido de mudarem sua política de computação para
assegurar a ~ontinuação de qualquer tipo de acordo cooperativo e-abrir as
portas ~ participação americana", Não deixa claro o que caracteriza a opor-
tunid~de do momento: se a vulnerabi lidade da econ~nia brasi leira face ~ sua
dívida externa ou se as proporções alcançaclJs por um mercado antes conside-
rado de interesse secundário.

o outro documento, produzido pela Federaç~o das IndGstrias do
Estado de são Paulo (FIESP), considera a cons t ltu içeo de "joint ventures" ,
a f6rmula madura para garantir a produção, no pafs, de produtos de tecnolo
gia mais atual izada e afirma q~e o modelo atual leva ao distanciamento tec
nológico em relação aos países mais desenv61vidos. Ignora, entretanto, que
essa modal idade de associação já foi exaustivamente discutida, no passado,
no âmbito do governo e da comunidade responsável pela construção daquela
capacitação jã demonstrada e que concluiu, de há muito, ser um equívoco pen
sar que as "joint ventures" sejam garantia contra a obsolescência de umã
tecnologia "adquirida". Essa proposta comete o erro grave de confundir tec
no10gia com mercadoria e desconsidera o objetivo maior da política nacional
de inform~tica que ~ o da reserva de mercado para a tecnologia nacional. As
"joint ventures" pelo contrário, privilegiam a tecnologia estrangeira além
de confinarem sua produção àquele mercado "concedido" pelo parceiro estran
geiro que o controla.

o documento americano, da mesma forma refere-se aos produtos
brasi leiros como limais caros e atrasados tecnologicamente" sem definir, no
entanto, o conceito de "avançado tecnologicamente" e se contradizendo, ela
ramente, ao afirmar que lia produç~o de componentes de indústrias eletrônT
cas e de equ ipamentos para tes t: (ame r icanas) cont inua apresentando boas
perspectivas na área de importi~ãoll. Estaria o Brasil sendo enganado por

/
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fornecedores americanos na compra d~ componentes (obsoletos) e equipamentos
deteste (atrasados)?

Os dois documentos se complementam (um condenando a reserva
de mercado; o outro recomendando o uso de 'tecnologia estrangeira) pressio
nando as autoridades brasileiras resp6ns~veis pela gest~o da política Naci;
nal de Inform~tica.

De um lado, o documento do Departamento de Com~rcio dos E.U.
A., que se configura como uma forma ilegrtima e tendenciosa de press~o com
iritenç~es intervencionlstas confessas, de todas as formas inaceit~vel, ana
crônica e' inoportuna em face de s ltuaçao d if Ic ll que atravessa o país. De
outro,' a pressão com interesse imediatista da FIESP em detrimento de todo
o ganh6 j~ conquistado em matiria de t~cnologia nacional pelo parque de in
d~strias cujos empres~rios perceberam que o desenvolvimento de tecnologia T
própria i a melhor opção a médio e lonqo termo.

Entendendo que o domínio da tecnologia (em particular a de
inform~tica) é p~essuposto fundamental para o futuro dos parses que se de se
jam ind'ependent.es,'julga a SBC que uma pol ítica que privi legie a participa-=-
ção da intelig~ncia brasi leira em todos os níveis da atividade econômica é
o ~nico ~aminho seguro e legítimo para'a nação decidir sobre seu próprio
destino".

ANEXO

QUADRO DE EVOLUÇÃO DAS EMPRESAS
NACIONAIS NO SETOR DE INFORMATICA

• 'I' 1980 1981 1982
SISTEMAS INSTALADOS 8800 '11+249 23000
PARTICIPAÇÃO QUANTIDADE 17% 42% 50%
NO MERCADO VALOR 7% 14% 20%

VALOR DO MERCADO
DAS EMPRESAS 1,65 2, 14 2,5

NACIONAIS, (EM US$BILHÕES)

GERAL 20000
PESSOAL ENGENHEIROS

EM PROJETO 2000

NOMERO DE EMPRESAS 60

ri

I
I
I
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