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RESUMO 

 

Após a era da Revolução Digital e da financeirização global, sobretudo a partir dos 
anos 1970, vê-se surgir um novo paradigma produtivo baseado, principalmente, na 
informação e no conhecimento intensivos. O advento da Economia do 
Conhecimento passou a demandar uma sempre crescente requalificação da massa 
trabalhadora para manter-se competitiva e partícipe no mercado produtivo. A 
presente dissertação reúne dados acerca das Tecnologias de Informação e 
Comunicação brasileiras e indianas, enfatizando que o estágio de desenvolvimento 
de ambas nações no setor de software é decorrente: (1) das Políticas de Ciência, 
Tecnologia e Inovação adotadas pelos respectivos Estados, sobretudo a partir da 
segunda metade do século passado; (2) da capacidade de articulação política da 
indústria de informática local (SOFTEX e NASSCOM); e, (3) da efetiva participação 
das instituições de Pesquisa e Desenvolvimento no processo inovativo. No ano de 
2003, foi firmado um convênio de cooperação entre Índia, Brasil e África do Sul 
(quando se criou o Fórum IBAS), visando à formação de um novo eixo de livre 
comércio, intitulado “Sul-Sul”. A iniciativa inovadora reúne países em via de 
desenvolvimento em prol de benefícios comuns no cenário internacional. Entretanto, 
algumas áreas são concorrentes e estratégicas, como o domínio da tecnologia de 
software. O presente estudo busca analisar o cenário desse setor e propor, enfim, 
uma agenda para integração Brasil-Índia, apontados como principais potências 
mundiais até 2050, junto à China e Rússia.  

 

 

 

Palavras-chave:  (1) Economia Política Internacional - (2) Políticas de Ciência, 

Tecnologia e Inovação - (3) Sistema Nacional de Inovação - (4) 

IBAS - (5) TIC - (6) Software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ABSTRACT 

 

After the age of the Digital Revolution and the global financing, over all from years 
1970, is seen to appear a new established productive paradigm, mainly, in the 
information and the knowledge intensive. The advent of the Knowledge-based 
Economy started to demand always an increasing requalification of the diligent mass 
to remain itself competitive and informing in the Capitalist system. The present 
dissertation congregates given concerning the Information and Communication 
Technologies of Brazilian and Indian, emphasizing that the period of training of 
development of both nations in the software sector is decurrent:  (1) of the Politics of 
Science, Technology and Innovation adopted by the respective States, over all from 
the second half of the last century;  (2) of the joint capacity politics of the local 
industry of computer science (SOFTEX and NASSCOM); (3) of the effective 
participation of the institutions of Research and Development in the innovative 
process. In year of 2003, an accord of cooperation between India, Brazil and South 
Africa was firmed (when if Forum IBSA created), aiming at to the formation of a new 
axle of free commerce, intitled "South-South". The innovative initiative congregates 
countries in way of development in favor of common benefits in the international 
scene. However, some areas are competing and strategical, as the domain of the 
software technology. The present study it searchs to analyze the scene of this sector 
and to consider, at last, an agenda for Brazil-India integration, pointed as main world-
wide powers up to 2050, together one to China and Russia. 

 

 

 

Key-words: (1) International Economic Policy - (2) Science, Technology and 

Innovation Policy - (3) National Innovation System - (4) IBSA - (5) ICT - 

(6) Software 
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INTRODUÇÃO 

 

E chegamos ao século XXI... Ainda que grande parte das revoluções 

tecnológicas previstas em filmes de ficção científica, produzidos no passado, não se 

tenha concretizado, uma mudança aconteceu de fato: o mundo tem reduzido as 

distâncias para uma maior integração sócio-cultural e, com isso, aumenta o potencial 

de intercâmbio cultural entre os diversos povos que o compõe. Isto se deve, 

sobretudo, ao grande desenvolvimento dos meios de transporte intercontinentais e 

ao surgimento da tecnologia digital, que otimizou, ou mesmo recriou, as formas de 

comunicação humana até então existentes. Se por um lado pessoas das mais 

variadas convicções políticas e religiosas passaram a interagir com maior 

freqüência, por outro, os conflitos identitários geraram maior tensão entre as nações. 

A busca pela conquista do espaço, conhecida por “guerra nas estrelas” - 

levada adiante pelas duas superpotências político-econômico-militares então 

existentes (EUA e URSS), culminou com um grande desenvolvimento técnico-

científico a partir da criação do transistor, na década de 1960, quando se acelerou a 

miniaturização eletrônica. A partir de então, houve o rápido surgimento de 

equipamentos eletro-eletrônicos que deram às nações industrializadas a capacidade 

de explorar novos mercados consumidores. Isso também incentivou o crescente 

barateamento dos produtos, dada as menores dimensões dos mesmos e a 

conseqüente redução do consumo de matérias primas e de energia. Mas, paralelo a 

isso, houve o crescimento da complexidade tecnológica presente em seus 

componentes. Dessa forma, países que investiam constantemente em novas 

tecnologias militares experimentaram uma retroalimentação nos ganhos de suas 

economias a partir dos valores intangíveis. 

Durante os anos 1970, contudo, a Crise do Petróleo alertou a todo o 

mundo sobre a insustentável manutenção do desenvolvimento com base em 

recursos energéticos minerais não renováveis. Além do mais, reformas nas políticas 

econômico-financeiras globais estimularam a busca por novas alternativas de ciclos 

de prosperidade. A desvinculação do dólar norte-americano de seu lastro, até então 

estipulado em reservas de ouro existentes em bancos centrais, virtualizou as 

finanças dando início ao processo de livre circulação das riquezas, ora 

representadas pelo capital financeiro. Surge a financeirização global que, por sua 



vez, demandou mecanismos mais adequados ao intercâmbio confiável desses 

valores.  

Aos poucos, foi sendo delineado um novo paradigma tecnoeconômico 

(LASTRES & FERRAZ, 1999: 32) que se fundamentava no conhecimento, 

caracterizado como bem intangível. O advento de novas tecnologias voltadas para o 

aperfeiçoamento da comunicação internacional e a troca de informações tornava-se 

sempre mais presente e necessário para dar suporte a tamanha mudança. Com o 

fim da Guerra Fria, representada pela queda do Muro de Berlim, em 1989, o que 

servira para dividir passou a representar a abertura para uma nova fase de 

complementaridades e novos espaços de ocupação político-econômica global. 

Celso Furtado, entretanto, chamou a atenção para o fato de que a 

integração política planetária “está reduzindo o alcance da ação reguladora dos 

Estados nacionais em que se apoiavam as organizações sindicais” (FURTADO, 

2001: 22). Segundo ele, a organização da produção na atualidade tem sido marcada 

pelo planejamento industrial em escala multinacional, o que reduz o poder das 

massas trabalhadoras organizadas. 

Se, por um lado, a Revolução Industrial (e sua conseqüente mecanização 

da produção) substituíra a força física dos trabalhadores, em meados do século XIX, 

por outro, a Revolução Digital passou a exigir-lhes maior qualificação. O advento de 

uma economia mundializada, com base no conhecimento (knowledge-based 

economy), trouxe consigo outras tecnologias que excluíram ainda mais a grande 

massa de seres humanos como elementos-chave na produção de bens e de riqueza 

internacionalizados. Um exemplo disto ocorreu com a popularização de 

computadores e a sempre crescente automação industrial, bancária e comercial, 

promotoras de desemprego.  

A transnacionalização das companhias produtivas, decorrente da 

crescente concentração da riqueza em parcela reduzida da Humanidade e 

conseqüente expansão de seus negócios e influência política, aliada às contínuas 

inovações tecnológicas, por sua vez, tem desestabilizado diversos Estados 

nacionais, igualmente trazendo-lhes perdas em sua ação reguladora. “[...] Quanto 

mais as empresas se globalizam, quanto mais escapam da ação reguladora do 

Estado, mais tendem a se apoiar nos mercados externos para crescer” (FURTADO, 

2001: 29).  



Na “economia do conhecimento”, as riquezas principais concentram-se 

então, em produtos de alto valor tecnológico agregado e não mais em recursos 

fundamentados em capital e trabalho, ou em recursos naturais e de mão-de-obra 

barata, como outrora. No estágio atual do Capitalismo, é o saber que traz o 

diferencial: o saber inovar continuamente. Isso é o que afirmam Cavalcanti & Gomes 

(2000:14): “[...] países em desenvolvimento estão concentrados em sua 

‘industrialização’ e países ricos estão desenvolvendo a economia do conhecimento”.  

De fato, dados têm demonstrado que o enfoque produtivo dos países em 

desenvolvimento nos bens com menor valor tecnológico agregado, ou mesmo 

daqueles em que é inexistente, é equivocado. Isto porque a inserção de produtos 

primários dos países em desenvolvimento nos mercados centrais enfrenta enormes 

barreiras protecionistas no livre acesso. Além do mais, não possuindo alto valor 

intangível agregado em seus produtos, há menor geração de riquezas. Por sua vez, 

os produtos altamente industrializados e “inteligentes” têm ocupado espaço central 

nos novos hábitos de consumo da Humanidade. Segundo Furtado (2001: 43), 

 

[...] os preços dos produtos manufaturados exportados pelos países do 
Terceiro Mundo cresceram 12% em termos nominais (em dólares), nos 
anos 80. Ora, durante esse mesmo decênio, os preços das manufaturas 
exportadas pelos países industrializados cresceram 35%. Se ajustarmos o 
poder de compra gerado pelas manufaturas exportadas por países do 
Terceiro Mundo, tendo em conta os preços das máquinas e dos 
equipamentos que eles importam, vemos que a perda alcançou 32% no 
referido decênio. 

 

É-nos perceptível que os recentes recordes alcançados na atual década 

pelas exportações brasileiras não têm significado, efetivamente, um incremento 

maior em nosso desenvolvimento científico-tecnológico. No Brasil, entre os setores 

que mais exportaram produtos no ano de 2004, por exemplo, mais da metade do 

valor total foi proveniente da venda de matérias-primas, conforme tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 0.0: Produtos mais exportados pelo Brasil, por setor (2004) 

 
SETOR US$ MILHÕES PART. TOTAL VARIAÇÃO 2003/2004 

Matérias-primas 54.633 57% +29% 

Bens de consumo 21.529 22% +29% 

Bens de capital 14.479 15% +57% 

Comb. e lubrificantes 4.363 5% +16% 

Operações especiais 1.471 1% +20% 

Fonte: Análise - Anuário do Comércio Exterior 2005/2006, p. 170. 

 

Parte desses bens primários é proveniente do agronegócio e já não 

garante o crescimento econômico continuado, ainda mais se levarmos em conta que 

os países desenvolvidos mantêm altos subsídios protecionistas à agricultura local 

impedindo o acesso a seus mercados por parte dos demais.  

Considerando, pois, que a maior parte da pauta de produtos negociados 

em trocas comerciais dos países em desenvolvimento com aqueles mais 

desenvolvidos ainda se mantém com baixo nível de valor tecnológico agregado ou 

de intensidade em conhecimento, como vislumbrar uma real mudança das condições 

de vida desses povos e de sua influência político-econômica no cenário internacional 

mediante tamanhas disparidades?  

Aprofunda-se o fosso de desigualdades existentes entre os que passaram 

a produzir bens, mesmo que industrializados1, e aqueles que agora se detêm em 

conceber estes bens. Os últimos, dessa forma, reduzem problemas ambientais 

internos e de rápido consumo das próprias riquezas naturais, em muitos casos já 

exíguas, e passam a lucrar com os valores virtuais que a produção do conhecimento 

tem trazido no início do novo milênio (direitos autorais, propriedade intelectual, 

royalties, etc.). Logram assim, uma nova divisão internacional do trabalho, onde 

alguns pensam quando, como, onde e por quê será produzido algo e por quem. 

                                                 
1 Note-se que o Brasil, no ano de 2004, teve “veículos e autopeças” como categoria de produto mais vendida 
externamente, perfazendo um total de US$ 10.583 milhões de todos os US$ 96.475 milhões negociados (SECCO 
ET ALLI: 2005, 171). Entretanto, as manufaturas produzidas no Brasil têm, em sua maioria, peças provenientes 
de diversas plataformas de multinacionais espalhadas pelo planeta. De modo que há no País montadoras 
industrializadas que, contudo, não representam ganhos em termos de conhecimento e inovação substanciais, haja 
vista que os setores de P & D destas situam-se em suas matrizes, instaladas nos países de origem. Além do mais, 
as recentes companhias são favorecidas pelos governos estaduais e central com isenção de diversos impostos, 
transferindo livremente, pois, os lucros das mesmas para as nações de origem. 



Sendo assim, a pesquisa científica e tecnológica passou a ocupar um 

papel sempre maior na geração de novas divisas e na consolidação da 

independência político-econômica das nações. A preocupação com o correto 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas a estimular esse processo tem sido 

alvo de preocupação dos governos e da Ciência Política em geral. Ruivo (1998: 9) 

enfatiza a necessidade de bem definir os termos: 

 

Parece-nos ser importante clarificar, primeiro, alguma confusão que existe 
sobre a designação “política de ciência e tecnologia”. À expressão “política 
científica”, utilizada há muitos anos atrás, foi acrescentada, a certa altura, a 
palavra “tecnologia”. Isto aconteceu num contexto em que o centro das 
atenções dos investigadores se deslocou do sistema de investigação para 
o sistema de inovação. [...] A alteração da expressão usada esteve ligada, 
ainda, à deslocação do domínio predominantemente utilizado na análise, 
que passou da sociologia da ciência para a economia da inovação. No 
limite, foi dado apenas ênfase à problemática da investigação levada a 
cabo nas empresas e, no caso dos países em via de desenvolvimento, à 
transferência da tecnologia vinda do estrangeiro. Deste ponto de vista, a 
palavra “ciência” desapareceu e a expressão usada passou a ser “política 
tecnológica”. Por fim, a alteração terminológica esteve ligada a uma 
perspectiva que enfatizava o “efeito da procura” (“demand-pull”) na 
inovação. 

 

Paula et al. (2001:19) afirmam, por sua vez, que “[...] a ciência é um bem 

público e a tecnologia um bem privado”. Em suas formulações sobre o papel da 

Ciência e Tecnologia na atual dinâmica do capital, os autores trazem à luz os 

primórdios da discussão sobre inovação, definindo Schumpeter como precursor das 

análises sobre o fenômeno, ao distinguir empresário de inventor e invenção de 

inovação (PAULA ET AL., 2001: 18). De fato, a idéia de destruição criadora por ele 

introduzida, traduz a necessidade constante da incerteza no mercado capitalista, 

reforçando a presença da especulação com o intuito de se obter ganhos decorrentes 

da instabilidade instituída.  

Para Lima, a principal escola internacional voltada à pesquisa de políticas 

de C & T, da Universidade de Sussex (Inglaterra), liderada por Christopher Freeman, 

é herdeira da construção teórica schumpeteriana. Contudo, ele afirma (LIMA, 2006: 

9) que, segundo Freeman, as teorias formuladas por Schumpeter deixaram a desejar 

quando o autor: (1) deu pouca atenção às regiões periféricas do mundo; (2) não 

estendeu a discussão para o comércio internacional ou para a difusão internacional 

da tecnologia; (3) não desenvolveu qualquer teoria satisfatória sobre os períodos de 

depressão econômica; (4) pouco se aprofundou sobre as políticas governamentais 



para a indústria, a tecnologia e a ciência; e, (5) pouco se aprofundou sobre o 

relacionamento entre universidades, instituições de governo e a pesquisa industrial. 

Tais temáticas são retomadas pela escola dita neo-schumpeteriana que influenciará, 

no Brasil, o grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), principal difusor dessas teorias em âmbito nacional, cujos expoentes são 

José Eduardo Cassiolato e Helena Maria Lastres.  

Diante mão, devemos reconhecer que a idéia do Sistema Nacional de 

Inovação, proposta pelo grupo de Sussex ao mundo, tem limitações explicativas 

sobre os complexos fenômenos sociais existentes na atualidade, já que “[...] tem o 

pecado capital de, ao reduzir os papéis do contexto e dos conflitos sociais, quando 

justamente sobre-determina o fator técnico, cai em determinismo tecnológico” (LIMA, 

2006, 15). Todavia, acreditamos que analisar a postura dos atores envolvidos, 

prioritariamente, no desenvolvimento científico e tecnológico de um determinado 

Estado facilitaria a percepção precisa do percurso histórico estabelecido e dos 

respectivos resultados obtidos pelos mesmos. Isto, em nosso entendimento, 

permitiria estabelecer comparações mais aproximadas de realidades como a que 

encontramos no Brasil e na Índia, países distanciados no tempo e no espaço que se 

propõem a estreitar relações comerciais e de cooperação, inclusive em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D). A figura abaixo, citada por Lima, resume o funcionamento 

desse Sistema: 

 
Figura 0.0 Funcionamento do Sistema Nacional de Inovação 



Mas, para obter tais resultados em termos de análise sobre Política 

Econômica Internacional, descendo ao nível das Políticas Públicas voltadas para o 

desenvolvimento da inovação contínua e conseqüente reposicionamento dos 

Estados na divisão internacional do trabalho, precisamos lançar mão de 

conhecimentos interdisciplinares, notadamente do campo econômico, das relações 

internacionais, da sociologia, etc. 

A 3.ª Revolução Industrial, ou Revolução Digital, como tem sido chamado 

o momento a partir do qual se inicia a miniaturização eletrônica decorrente do uso do 

transistor, afetou sobremaneira os países periféricos. Não só pela desvalorização 

dos produtos primários ou semimanufaturados por eles produzidos, como também 

pela sempre maior exclusão de categorias de trabalho, substituídas por máquinas 

automáticas dotadas de inteligência artificial existente em computador, atingindo 

índices de desemprego que aumentam sempre mais o empobrecimento da maioria, 

em detrimento da concentração das riquezas nas mãos de poucos. 

O problema do atraso técnico e científico e o pouco investimento dos 

países em via de desenvolvimento em pesquisas científicas e no desenvolvimento 

de inovações tecnológicas só têm ampliado o fosso das desigualdades. Grande 

parte do capital investido em equipamentos com maiores complexidades lógicas, 

sobretudo em Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), manteve-se 

concentrada, nas últimas décadas, entre os mesmos países da América do Norte e 

Europa, além do Japão. Estes, inclusive, ocupam as primeiras posições em termos 

de tamanho de seus respectivos Produtos Internos Brutos (PIB) no cenário mundial. 

Segundo Cavalcanti & Gomes2 : 

 

Em 1990, os países do G7 [Estados Unidos, Canadá, Japão, Inglaterra, 
França, Alemanha e Itália]3 eram responsáveis por 90,5% da indústria 
mundial de alta tecnologia e detinham 80,4% da indústria de informática. 
Em relação aos recursos humanos a concentração de competências nos 
países desenvolvidos é ainda maior: a média mundial de profissionais das 
áreas científicas em 1985 era de 23.442 para cada milhão da população. O 
número dos países em desenvolvimento era de 8.263, enquanto nos 
países desenvolvidos era substancialmente maior, chegando a 70.452 
profissionais para cada milhão de habitantes. 
Quanto ao gasto em P & D (Pesquisa e Desenvolvimento), enquanto a 
América do Norte representava 42,8% do total mundial em 1990, a América 
Latina e África juntas representavam menos de 1% deste total. 

 

                                                 
2 CAVALCANTI & GOMES, 2005: 12. 
3 N.d.A. 



É notável, pois, a crescente importância da P & D em TIC para o 

funcionamento do mundo atual, em especial da área de software4. Estima-se que 1/3 

de todo o dinheiro gasto em desenvolvimento tecnológico dos meios de informação 

e comunicação mundiais, nos anos 1990, foram destinados à indústria de software5. 

Nos EUA, por exemplo, entre 1995-99, os investimentos nesta área foram quatro 

vezes superiores àqueles realizados no período 1980-856. Por sua vez, a 

participação de bens intangíveis nas exportações norte-americanas passou de 3%, 

em 1994, para 17%, em 1999, e 25%, em 20007. No Brasil, por exemplo, a 

participação do software em seu PIB cresceu de 0,2%, em 1991, para 0,7%, em 

2001. Apesar de ser mais modesta, manteve-se acima do crescimento médio do 

Produto Nacional Bruto (PNB) e do da indústria de informática (TI), entre 1991 e 

2001, conforme ilustra o gráfico abaixo: 

 
Gráfico 0.0 – Taxa média anual de crescimento (Brasil) 

 

 
Fonte: MIT/SOFTEX (2002) 

 

Para dar sustentabilidade ao contínuo processo de aperfeiçoamento de 

países em termos tecnológicos, na atual conjuntura global, diversos autores 

(LASTRES ET AL., 2005), como já dissemos, optaram por trabalhar com o conceito 

de “sistema nacional de inovação”8. Esse sistema é composto pelo poder público, 

                                                 
4 Programas lógicos para computadores e todos os equipamentos eletro-eletrônicos que demandam inteligência 
artificial para desempenharem suas funções. 
5 Os dados foram extraídos do Resumo sobre Ciência, Tecnologia e Indústria, elaborado pela Organização para 
Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OECD / UNESCO, 2001), citado por ARAÚJO & MEIRA, 2005. 
6 Ibidem. 
7 Cf. CAVALCANTI & GOMES, op. cit., p. 2. 
8 “[...] O fundamental para a análise de sistemas de inovação não é o foco em aglomerações produtivas, mas sim 
a noção de que produção e inovação não constituem processos isolados. O foco da análise está, portanto, nos 
sistemas, independentemente de seu nível de especialização, número de empresas aglomeradas, etc. Desta 
maneira, há tantos sistemas quanto a capacidade produtiva e inovativa de um país ou região permite. Estas 



empresas privadas e instituições de pesquisa científica e tecnológica de um 

determinado país. Tal delimitação geográfica contradiz a tese de que a globalização 

proporciona um acesso maior e mais democrático ao conhecimento, como afirmam 

os próprios autores9: 

 

[...] A capacidade inovativa de um país ou região decorre das relações 
entre os atores econômicos, políticos e sociais. Reflete condições culturais 
e institucionais, historicamente definidas. Nesse sentido, a abordagem de 
sistemas nacionais de informação reforça a tese de que a geração de 
conhecimentos e tecnologias é localizada e está restrita às fronteiras 
nacionais e regionais, o que se contrapõe à idéia de um suposto 
tecnoglobalismo. A pretensa globalização do novo paradigma 
tecnoeconômico mascara a existência de uma grande diversidade mundial 
de soluções locais e nacionais para problemas econômicos e sociais. 

 

Esta diversidade de soluções permite, enfim, que haja interesse de 

cooperação e integração entre os países, como os que aqui propomos análise, haja 

vista os pressupostos da complementariedade e da interdependência serem cada 

vez mais necessários à boa convivência da comunidade internacional. 

E dada a velocidade com que têm surgido inovações e tornado obsoleto 

diversos produtos, sobretudo aqueles relacionados às TIC, deduz-se que a nova 

economia antes de ser “do conhecimento”, seja do “contínuo aprendizado”. 

Aprendizado capaz de manter seus atores dispostos a aprender a aprender, não 

apenas conhecendo (know-how), mas chegando ao nível de saber por que utilizar tal 

conhecimento (know-why). Assim, longe de restringir-se a um determinismo 

histórico, o paradigma em questão relaciona-se diretamente ao patrimônio cultural 

dos povos. Para Johnson & Lundvall10, “[...] a produtividade do conhecimento não é 

enraizada em seu caráter imanente, mas nas relações sociais das quais faz parte”. 

Podemos então afirmar que a geração de novas competências, num mundo cada 

vez mais globalizado, depende diretamente da capacidade de boa articulação 

política dos agentes produtores de P & D, dos gestores públicos e dos 

empreendedores da iniciativa privada de uma nação. 

Ora, em se tratando de buscar novas perspectivas de inserção soberana 

dos países em desenvolvimento no cenário internacional, urge a necessidade de 
                                                                                                                                                         
considerações têm importantes implicações de política. Nosso argumento principal é que as estratégias que 
adotam a abordagem de sistemas de inovação são mais amplas que aquelas que se baseiam em distritos 
industriais ou clusters” (LASTRES ET AL., 2005: 13). 
9 Ibidem, p. 32. 
10 “Promovendo sistemas de inovação como resposta à economia do aprendizado crescentemente globalizada”. 
In LASTRES ET AL., op. cit., p. 92. 



análises que aproximem as nações ditas “intermediárias” de seus pares. É 

fundamental estudar, comparativamente, os atores que lutam dentro de seus 

respectivos países para alcançar posição de destaque no cenário global. É este, 

pois, o objetivo do presente estudo: analisar como diferentes formas de 

organização da indústria de software no Brasil e na Índia agiram, junto aos seus 

respectivos Estados e instituições de P & D, visando ao próprio crescimento, em 

seus locais de origem, projetando-se assim como grandes atores no cenário 

internacional da sociedade do conhecimento. 

O estudo comparativo aqui presente é também inusitado pelo fato de 

Índia, Brasil e África do Sul terem firmado, em 18 de junho de 2003, convênio de 

cooperação econômica e tecnológica (Fórum IBAS), visando a consolidar, no futuro 

próximo, uma área de livre comércio “Sul-Sul”11. A iniciativa desses países em 

desenvolvimento foi, à época, chamada de “Grupo dos Três” mas busca, como fim, 

integrar também China e Rússia (o que representaria uma área geopolítica que 

abrange quase a metade da população mundial e um PIB próximo de US$ 5 

trilhões12).  

No presente estudo, procuramos identificar o Estado da Arte dessa 

temática, privilegiando a análise da escola neo-schumpeteriana sobre políticas de C, 

T & I. Outrossim, realizamos extensa análise empírica com base em dados 

extraídos, sobretudo, da Internet, tais como sites governamentais e os de ambas 

instituições objetos deste estudo, buscando comparar as instituições de apoio 

ligadas aos setores aqui mencionados, no Brasil e na Índia. Analisamos ainda 

pesquisas realizadas recentemente sobre a indústria de software e os sistemas 

nacionais de inovação dos países em questão. 

O presente estudo procura elucidar como a ação da Sociedade para 

Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex – Brasil) e da 

Associação Nacional das Companhias de Software e Serviços (Nasscom – 

Índia) possibilitou, aos seus respectivos países, desenvolverem capacidades 

produtivas eficientes dentro do novo paradigma tecnoeconômico, previamente 

exposto. A pesquisa trata, em particular, da área das TIC e, notadamente, do setor 

de software. 

                                                 
11 “Brasil e Índia acertam início de acordo de livre comércio”. In 
www.estadao.com.br/economia/noticias/2003/jun/05/252.htm. Pesquisa realizada em 07/06/2003. 
12 Fonte: FMI. 



Entender como se deu a formação de ambas indústrias, em países ditos 

“baleia” ou que compõem o grupo BRIC13, de características sócio-econômico 

similares, pode ajudar a explicar como as nações em desenvolvimento estão 

buscando alternativas para ingressarem, com soberania, nas atuais condições do 

cenário global. A articulação política interna, em termos de maior organização do 

próprio sistema nacional de inovação, tem prova de sua eficiência quando expõe o 

resultado de seu trabalho ao mercado externo. Essa inter-relação política pode, pois, 

ser decisiva no sucesso do desenvolvimento nacional, considerando a importância 

da transferência de riquezas através da exportação, bem como da capacitação e 

qualificação dos trabalhadores, gerando novas tecnologias.  

Por isso, acreditamos que estudos dessa natureza sejam relevantes, haja 

vista tratar de importante área de Política Pública voltada à formação de recursos 

humanos com o intuito estratégico de tirarem do atraso países periféricos, dotando-

os de maior competência e competitividade no cenário global. A análise proposta 

sobre Brasil e Índia busca, assim, suprir a demanda por outros referenciais que 

comparem as diferentes experiências existentes na atualidade, sobretudo se 

considerarmos o proposto por Johnson & Lundvall14 : 

 

 [...] se a posição relativa de dois países que experimentam pressões 
similares advindas da globalização e da mudança no desenvolvimento 
tecnológico se altera ao longo do tempo, seria interessante analisar se a 
mudança reflete diferentes estratégias de política em termos de regulação 
da transformação ou se reflete as diferentes características estruturais e 
institucionais (o sistema de inovação). 

 

Parece ser, pois, este o caso do Brasil e da Índia, que há duas décadas 

detinham características similares quanto à dimensão comercial de seus respectivos 

setores de software. Com o passar dos anos, contudo, o primeiro desenvolveu-se 

para seu mercado interno, enquanto o segundo para o externo. O Brasil se tornou 

assim o maior mercado da América do Sul, enquanto a Índia o principal país 

exportador de software no mundo, sobretudo na área de prestação de serviços. Que 

fatores foram determinantes para a obtenção de tais resultados? Como a articulação 

política da Softex e da Nasscom, como atores decisivos junto aos respectivos 

                                                 
13 A expressão refere-se ao fato de que Brasil-Rússia-Índia-China (BRIC) têm extensas áreas (considerando que 
o mundo é um grande oceano onde há diversos tamanhos de peixes/países – pequenos, médios e baleias), 
“últimos ricos” em recursos naturais e humanos capazes de se projetarem como as principais novas forças 
político-econômicas mundiais no século XXI. 
14 JOHNSON & LUNDVALL In LASTRES ET AL., op. cit., p. 107. 



sistemas nacionais de inovação, contribuiu para o atual estágio de promoção aos 

mercados externos de seus respectivos desenvolvimentos tecnológicos? Existem 

perspectivas de cooperação entre os mesmos, no setor de software, no contexto do 

Fórum IBAS? 

Sobre esse viés o leitor da presente pesquisa percorrerá o cenário mundial 

da atualidade e perceberá os desafios que temos todos que enfrentar, se quisermos 

obter, de fato, uma sociedade mais justa, equilibrada e fraterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

O surgimento de um novo paradigma 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



O capítulo apresenta o panorama mundial no fim do século XX, 

enfatizando as principais mudanças observadas na forma como se estrutura a 

produção no trabalho humano e as estratégias de desenvolvimento num cenário de 

crescente globalização. A primeira parte discute conceitualmente o novo paradigma 

econômico que surge a partir da financeirização mundial, característica do 

Capitalismo de então. A segunda parte busca traçar um panorama mundial sobre as 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), enfatizando a indústria de 

software. 

 

 

1.1. Transformações no Capitalismo fin-de-siècle 

 

A partir da invenção do transistor, uma onda de miniaturização eletrônica 

possibilitou a redução de custos nos equipamentos, bem como o crescente potencial 

de processamento de dados complexos, aliado ao decrescente consumo de energia. 

A informação passou a ser decomposta em códigos formados pela combinação dos 

dígitos 0 e 1, ou seja, o sistema binário. A fim de processar tais informações, foi 

criado um novo equipamento: o computador, responsável pelo processamento 

desses dados.  

Com o passar dos anos, a tecnologia emergente passou a demandar 

também um novo paradigma tecnoeconômico (PTE). Segundo Lastres & Ferraz 15, 

 
O conceito de PTE indica o resultado do processo de seleção de uma série 
de combinações viáveis de inovações (técnicas, organizacionais e 
institucionais), provocando transformações que permeiam toda a economia 
e exercendo importante influência no comportamento da mesma. Três 
características definem um conjunto de inovações ou fatores-chave que se 
encontram no cerne de cada paradigma: amplas possibilidades de 
aplicação, demanda crescente e queda persistente do seu custo unitário. 

 

O período histórico em que surge esse paradigma produtivo coincide 

ainda com a implantação das estratégias neoliberais de financeirização e 

intensificação dos fluxos informacionais mundiais, levados adiante por Reagan e 

Thatcher16, na tentativa de derrubar o sistema socialista. Desse modo, a emergente 

tecnologia dos computadores encontrava um novo campo de aplicação, dando 

                                                 
15 LASTRES, H.M.M. & FERRAZ, J.C. “Economia da Informação, do Conhecimento e do Aprendizado”. In 
LASTRES & ALBAGLI, 1999: 32. 
16 O primeiro, presidente dos EUA e, a segunda, primeiro-ministro da Inglaterra, à época. 



suporte à implantação de rotinas financeiras virtuais que iriam se consolidar como 

novo padrão econômico mundial.  

A primeira metade da década de 1970 trouxera consigo a Crise do 

Petróleo e assim, a busca por maior independência energética desse recurso 

proveniente, sobretudo, do Oriente Médio. A computação possibilitou, enfim, a 

automação industrial e comercial, o que dissolveu as inúmeras revoltas sindicais por 

melhorias das condições de trabalho, já que a mão-de-obra humana estava sendo 

substituída pelas operações das máquinas.  

Furtado (2001:26) destacou a homogeneização que o paradigma atual 

buscou instituir para todos os povos, nas últimas décadas: 

 

Neste fim de século prevalece a tese de que o processo de globalização dos 
mercados há de se impor no mundo todo, independentemente da política que 
este ou aquele país venha a seguir. Trata-se de um imperativo tecnológico, 
semelhante ao que comandou o processo de industrialização que moldou a 
sociedade moderna nos dois últimos séculos. 

 

A corrida das nações intermediárias seria, pois, para desenvolver-se em 

termos tecnológicos. Entretanto, continua o autor, o conceito de “dependência 

tecnológica” deve ser bem entendido, pois vai além da introdução de novas técnicas 

produtivas. Diz-se dependente um país que “[...] impõe a adoção de padrões de 

consumo sob a forma de novos produtos finais que correspondem a um grau de 

acumulação e de sofisticação técnica que só existem na sociedade em questão na 

forma de enclaves” (FURTADO, 2001:48). Ou seja, a falácia de que 

desenvolvimento técnico-científico é ter acesso às inovações do centro do 

capitalismo atual limita a percepção de que o verdadeiro desenvolvimento 

tecnológico passa pela maturação das instituições e dos atores que formam um 

determinado grupo sócio-político. Assim, podemos constatar que, como na era da 

Revolução Industrial, tem-se desviado o foco da questão universalizando não 

tecnologias, mas novos padrões de consumo17. 

Por sua vez, Pérez18 afirma que a mudança na postura individual é um 

dos diferenciais que moverá as sociedades em tempos de transição de paradigmas: 

 

                                                 
17 FURTADO, Op. Cit., p. 59. 
18 PÉREZ, C. Desafios sociales y políticos del cambio de paradigma tecnológico. (Presentción en el Seminario 
“Venezuela: Desafios y Propuestas”, con motivo del 60 Aniversario de la Revista SIC). Caracas, febrero de 
1998, p. 25. Tradução do autor. 



[...] Para viver num mundo em constante mudança, dever-se-á reempregar 
a educação das massas e as especializações precisas para toda a vida, 
numa formação inerentemente flexível e de excelência. Aquilo de “aprender 
a aprender” passa a converter-se, de uma excelente estratégia pedagógica, 
à melhor forma de preparar-se para a vida. A mobilidade social e a 
capacidade de auto-realização no trabalho dependerão de uma sólida 
formação, marcada pela criatividade e pela capacidade de adaptação e 
mudança, junto com meios e modos de acesso à reeducação e à re-
especialização ao longo da vida. 

 

Dito isto, percebemos que o novo perfil exigido do trabalhador é o de ter 

capacidade de integração e de colaboração auto-suficiente no processo criativo. Isto 

o obriga a buscar conhecimentos sempre maiores, inclusive interdisciplinares. Não 

obstante, há problemas na questão do emprego em escala mundial. 

Com a constante otimização dos sistemas de transmissão e recepção de 

dados, por parte da indústria da informática, surgiu também uma inovadora forma de 

comunicação em rede: a Internet. O que caracteriza este canal de comunicação, dito 

em “tempo real”, é justamente a sua estrutura, cooperativa e integrada. Lastres & 

Ferraz dão a dimensão do que tal revolução informacional vem causando à 

humanidade, desde então19: 

 
[...] aponta-se agora para o início de outro processo de transferência; qual 
seja o de experiências e capacitações até então exclusivas aos seres 
humanos, como aquelas incorporadas, por exemplo, em softwares. Por essa 
razão é que a revolução informacional é vista como transformando ainda 
mais radicalmente o modo como o ser humano aprende, faz pesquisa, 
produz, trabalha, consome, se diverte, exerce a cidadania, etc. 

 

Ou seja, se no passado, a invenção de máquinas eletro-mecânicas 

substituíra funcionalidades profissionais humanas baseadas na força física, no 

presente, a partir da intensa otimização da chamada Tecnologia da Informação e 

Comunicação, são os computadores que passam a substituir funcionalidades 

profissionais baseadas no raciocínio lógico. Por isso, como algumas dessas 

fundamentações lógicas já são pré-codificadas e operacionalizadas pelo 

computador, surgiu uma enorme demanda por novas competências que, fazendo 

uso de maior complexidade reflexiva, pudessem gerar reais inovações e contribuir à 

evolução das sociedades. O processo é excludente, pois demanda uma intensa 

reciclagem intelectual dos seres humanos sem, contudo, prever a condição dos 

mesmos em fazê-lo, continuamente, para manter-se no mercado produtivo. Além do 

                                                 
19 Op. cit., p. 40. 



mais, é questionável em termos de quem será o beneficiário final do modelo 

adotado, já que a sub-contratação de mão-de-obra altamente qualificada remete-nos 

a uma nova condição “escravocrata”, em que as sociedades mais ricas, importando 

serviços básicos, transferem empregos de decrescente valorização em seu meio 

para as demais, concentrando a melhor parte da geração de riquezas em suas 

próprias matrizes. 

A “economia do conhecimento” seria, pois, mesmo considerando suas 

contradições, baseada nesse contínuo processo de inovação e de aprendizado. Por 

isso, melhor seria defini-la como “economia do aprendizado contínuo”.  

Johnson & Lundvall lembram, porém, que o aprendizado formal não é 

tudo, pois há casos onde o desconhecimento de certos conteúdos facilita a adoção 

de novas formas organizativas. Entretanto, a falta de competências gerais como 

capacidade de ler, escrever e calcular podem se tornar grande barreira ao 

desenvolvimento de novas habilidades. Por isso a importância em rever as políticas 

de assistência voltadas aos excluídos. Segundo os autores20, 

 

As políticas sociais e distributivas precisam dar mais importância à 
distribuição e à redistribuição das capacidades de aprendizado. Torna-se 
muito mais dispendioso e difícil redistribuir o bem-estar ex post, em uma 
sociedade com uma distribuição desigual de competências. 

 

Daí a crescente importância de que os policy makers e os trabalhadores 

interajam diretamente nesse processo e ajustem as políticas de educação e 

treinamento, industrial, e científica e tecnológica para os desafios do novo milênio21. 

Entretanto, vale ressaltar, que ela não deve estar subordinada aos interesses do 

grande capital, pois educação é, sobretudo, formação de consciências. Isto deve 

persistir no enfoque construído consensualmente a partir do intercâmbio entre as 

forças político-sociais existentes em uma nação. Petit22 reforça tal argumento, 

lembrando a importância da articulação do público e do privado em termos de P & D: 

 

 

 

                                                 
20 Op. cit, p. 120. 
21 Ibidem, p. 122. 
22 PETIT, P. “Estrutura e desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento: implicações para 
políticas”. In LASTRES ET ALLI, 2005:143. 



[...] A educação gera competências para usar equipamentos e serviços 
associados às TICs. Em um ambiente em constante mudança, um objetivo 
importante para as políticas públicas é evitar uma obsolescência muito 
rápida desse conhecimento. Outro objetivo é seguir e tomar parte no 
desenvolvimento dessas tecnologias, o que requer uma boa interação entre 
universidades e empresas e, mais especificamente, entre as pesquisas 
públicas e a privada. 

 

Mediante a crescente exigência de maior capacitação das massas 

trabalhadoras para o novo contexto mundial, faz-se latente o desenvolvimento de 

políticas eficazes na formação de capital humano qualificado a não só absorver, mas 

a transformar e produzir novas tecnologias e aprendizados. Os Estados têm, pois, 

uma responsabilidade grande na condução desse processo. Por isso, as Políticas 

Nacionais de Inovação são fundamentais. Isto envolve, sobretudo, a qualificação de 

recursos humanos. Segundo Pawar23 

 

Alguns países em desenvolvimento investiram na educação e treinamento 
de seu povo – particularmente nas áreas de alta-tecnologia como a TI 
[tecnologia da informação]. No começo, o foco principal da TI era dirigido 
para fora, para a aquisição do valioso capital estrangeiro, principalmente 
pela exportação de software para um mercado sempre crescente. Agora, a 
atenção dirige-se também para os mercados internos e para uma aplicação 
sistemática da TI no processo do desenvolvimento. 

 

Vislumbramos, assim, uma perspectiva de mudança da costumeira 

posição de países emergentes na divisão internacional do trabalho. Nesse sentido, 

Evans é categórico ao afirmar que, na contemporaneidade, “[...] as alternativas não 

são intervir ou não intervir. A intervenção do Estado é um fato. A pergunta 

apropriada não é o ‘quanto’, mas ‘que tipo’” 24. O poder público deve, pois, articular 

as forças internas e desenvolver vantagens comparativas e competitivas no cenário 

global. 

Na nova Era de expansão da acumulação do capital, não basta só obter a 

informação. É preciso ter capacidade de apreender seu conteúdo e de transformá-lo 

em algo que seja aplicável na melhoria social e técnica. Dahlman25 resume, entre 

outros, os elementos-chave, do que ele chama de “revolução do conhecimento”, nas 

seguintes tendências: 

 

                                                 
23 PAWAR, R. S. “Perspectivas Estratégicas nas Relações Brasil-Índia: Cooperação no Campo da Informática”. 
In GUIMARÃES, 1997:392. 
24 EVANS, 2004: 36. 
25 DAHLMAN, C. J. “A economia do conhecimento: implicações para o Brasil”. In VELLOSO, 2002: 166-171. 



��Crescente codificação do conhecimento e desenvolvimento de novas 

tecnologias; 

 

��Crescente importância da Pesquisa & Desenvolvimento (P & D), 

conexões mais próximas com a base científica, aumento da taxa de 

inovação e ciclos de vida mais curtos dos produtos; 

 

��Aumento da importância da inovação e da maior produtividade com 

vistas à competitividade e crescimento do PIB; 

 

��Crescente importância da educação e do aprimoramento da 

capacitação da força de trabalho, assim como a importância da 

aprendizagem ao longo de toda a vida; 

 

��Aumento nos investimentos em intangíveis (P & D, educação, 

programas de computador), que nos países da Organização de 

Cooperação para o Desenvolvimento Econômico (OCDE) já superam 

aqueles em capital fixo; 

 

Petit26, por sua vez, recorda que a mobilidade dos trabalhadores 

altamente qualificados tem sido muito maior na atualidade, permitindo com isso o 

surgimento de outros problemas. Um exemplo disso é a “evasão de cérebros” de 

países em desenvolvimento com destino àqueles onde as condições de vida são 

mais estáveis e que, aparentam ser, economicamente mais promissoras. Isto pode 

vir a enfraquecer os esforços e mesmo diluir os recursos humanos, envolvidos no 

processo de mudança, de modo a limitar que tais países vençam o atraso. Daí a 

importância de formar e valorizar tal mão-de-obra, dando-lhe incentivos para que 

permaneçam no país de origem. Dados da OCDE27 confirmam tal realidade, 

demonstrando um crescente interesse de jovens em conteúdos voltados à área das 

ciências exatas. Além do mais, destaca uma maior freqüência de estudantes de 

países em desenvolvimento do continente asiático: 

 

                                                 
26 Op. cit., p. 147. 
27 “Panorama educativo: indicadores da OCDE – edição 2004”. In OCDE: 2004: 9. 



��No ano de 2002, 1,9 milhões de estudantes do ensino superior 

matricularam-se na zona da OCDE e nos países parceiros, fora de seu 

país de origem, representando um crescimento de 15% na mobilidade 

destes com relação ao ano anterior; 

 

��Austrália, França, Alemanha, Reino-Unido e Estados Unidos 

acolheram cerca de 73% de todos os estudantes estrangeiros 

presentes na OCDE; 

 

��Os estudantes chineses, indianos e do sudeste da Ásia em geral 

abrangem o maior número daqueles estrangeiros na OCDE; 

 

��30% ou mais dos estudantes estrangeiros estão matriculados em 

cursos de Ciências ou Engenharia; 

 

É trivial lembrar que países fortemente industrializados (EUA, Japão e os 

da Europa Ocidental) investiram pesadamente na integração de TIC, incentivando a 

expansão dos negócios de suas empresas nacionais para além das fronteiras 

tradicionais, em busca de novos mercados. Assim, houve uma expansão de riquezas 

extensiva (geográfica) e intensiva (produtividade). A internacionalização do capital 

culminou com a articulação de frentes de produção auto-suficientes em diversas 

áreas do planeta, ligadas a uma matriz que tem sede em seus países de origem. 

Corporações supranacionais pressionaram os Estados-Nação a perderem, 

gradativamente, o poder de regulação sobre seus próprios mercados em detrimento 

de uma maior liberalização econômica mundial. 

Como a organização laboral foi reestruturada e passou a ser mais 

independente, deu-se maior atenção às pequenas e médias empresas usuárias de 

tecnologias intensivas, haja vista serem menos burocráticas, empregarem mais mão-

de-obra e serem mais adaptáveis às bruscas mudanças de cenário. Por isso, dentre 

as tendências políticas industriais e tecnológicas adotadas pelos países membros da 

mesma OCDE, no contexto da nova economia, Cassiolato28 destaca que houve: 

 

                                                 
28 CASSIOLATO, J. E. “A Economia do Conhecimento e as Novas Políticas Industriais e Tecnológicas”. In 
LASTRES & ALBAGLI, op. cit., p. 184. 



1) Ênfase no investimento em capacitação e treinamento de recursos 

humanos, haja vista que, os acessos à informação e aos sistemas 

avançados sem capacidade cognitiva não possibilitam efetividade 

tecnológica; 

 

2) Promoção de redes de todos os tipos, dos níveis local ao 

supranacional, visando a formar um sistema mais interdependente, 

capaz de tornar suas empresas mais competitivas 

internacionalmente; 

 

3) Incentivo à criação de blocos agregados de desenvolvimento (como 

os clusters), bem como, foco na atuação diversificada da indústria; 

 

4) Apoio às empresas locais com intuito de internacionalizar suas 

atividades, também como forma de inseri-las em circuitos 

cooperativos mundiais de acesso às previsões tecnológicas e ao 

estabelecimento de regras para partilhar e proteger direitos de 

propriedade intelectual. 

 

Em termos empresariais, o novo padrão de geração de riqueza também 

trouxe consigo três tendências principais29: (1) crescimento do trabalho cognitivo e 

relacional; (2) mudança nos padrões de competição resultante da globalização; e, (3) 

redefinição das relações entre as firmas, com uma maior diversidade de situações. 

Assim, a reordenação técnico-científica global foi implantando outro 

patamar de dependência econômica: quem tem e quem não tem conhecimento 

capaz de agregar valor aos produtos colocados à venda na arena comercial global. 

Tudo isto sendo articulado em redes de competências. Perez30 destaca um outro 

determinante para o sucesso dos atores nesse contexto: 

 

 

 

                                                 
29 LA ROVERE, R. L. “As Pequenas e Médias Empresas na Economia do Conhecimento: Implicações para 
Políticas de Inovação”. In LASTRES & ALBAGLI, op. cit., p. 150. 
30 Op. cit., p. 33. Tradução do autor. 



A chave da efetividade das organizações em rede é o consenso. As redes 
não funcionam se não têm acordo sobre a visão perseguida. A velha 
imposição da autoridade ou da decisão da maioria não funciona: obedecer, 
estando em desacordo, é factível, porém é impossível ser criativo, sem 
estar verdadeiramente comprometido com o rumo comum. 

 

Essa nova postura cooperativa demanda uma mudança cultural nas 

relações hierárquicas até então mantidas aos moldes da produção fordista ou 

toyotista.  Aliás, pressupõe mudanças mesmo em nível de inter-relações também em 

todo o aparato político, em que a interdependência entre autoridade e técnica se faz 

mais presente, já que “[...] observa-se, cada vez mais, a necessidade de que os 

políticos sejam técnicos e os técnicos políticos” 31. O aperfeiçoamento é, pois, 

destinado a todas as instâncias de poder. 

Lastres et al. 32 reforçam, igualmente, a percepção de que as instituições 

têm papel primordial no contínuo aperfeiçoamento da dinâmica da aprendizagem 

contínua, em âmbito local ou regional. Assim sendo, o que se deve considerar como 

primordial numa política da inovação? Lundvall33 esclarece que 

 

[...] o objetivo principal da política de inovação deve ser contribuir para a 
capacitação de empresas, de instituições voltadas para o conhecimento e 
da população em geral. Aqui apontamos para o aprimoramento humano, 
novas formas de organização empresarial, constituição de redes e o novo 
papel para as empresas de serviços e universidades no seu papel de 
promotoras do aprendizado. 

 

O autor propõe, então, uma agenda para políticas dessa natureza34: 

 

1) Governos e organizações transnacionais devem lutar pela redução 

de regulamentações em negócios comerciais onde se bloqueiam 

políticas inovadoras voltadas para satisfazer as necessidades de 

povos respectivos, levando também em conta a manutenção do meio 

ambiente; 

 

                                                 
31 Ibidem, p. 27. 
32 LASTRES, H. M. M. , VARGAS, M. A. & LEMOS, C. “Novas políticas na economia do conhecimento e do 
aprendizado”. In Nota Técnica 25 – Bloco 3 do Contrato BNDES/FINEP/FUJB Arranjos e Sistemas 
Produtivos Locais e as Novas Políticas de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico. Rio de Janeiro: 
IUPERJ, 2000, p. 12. 
33 LUNDVALL, B. “Políticas da Inovação na Economia do Aprendizado”. In Parcerias Estratégicas / Centro 
de Gestão e Estudos Estratégicos. Brasília (DF), N.º  10 (março/2001), p. 200. 
34 Ibidem, pp. 214-215. 



2) Devem estimular a abertura e distribuição do conhecimento, 

ajudando a inserção de empresas locais em redes cooperativas 

internas e externas; 

 

3) Devem criar uma cultura econômica de aprendizado, desenvolvendo 

recursos humanos, incentivando a mudança organizacional e a 

formação de redes cooperativas entre as indústrias e prestadores de 

serviços usuários de conhecimento intensivo e as universidades e 

centros de pesquisa; 

 

4) Devem, enfim, criar novos mercados e sistemas tecnológicos 

enfocados no surgimento da sustentabilidade social e ambiental. 

 

Contudo, todas as proposições acima mencionadas carecem de sempre 

maior e melhor preparação dos Estados para sua operacionalização em nível ótimo. 

Uma das formas de conceber tal infra-estrutura parte de uma boa articulação entre 

os diversos atores existentes no sistema nacional de inovação que, segundo 

Cassiolato & Lastres35, “[...] pode ser definido como um conjunto de instituições 

distintas que conjuntamente e individualmente contribuem para o desenvolvimento e 

difusão de tecnologias”, no âmbito interno de um país. Mas como conceituar, enfim, 

o que é esta “inovação”? Os mesmos autores a definem como sendo36 

 

[...] o processo pelo qual as empresas dominam e implementam o design e 
a produção de bens e serviços que sejam novos para elas, 
independentemente do fato de serem novos para seus concorrentes – 
domésticos ou internacionais. Definir inovação dessa maneira não significa 
negar o papel da P & D na geração de novos conhecimentos, mas permite 
uma perspectiva mais ampla para o entendimento dos processos de 
capacitação e aprendizado realizado pelas firmas na busca da 
competitividade. 

 

Inovar para gerar novas riquezas, para melhorar as condições de vida dos 

povos, para incrementar o intercâmbio de culturas num mundo onde as relações 

estão cada vez mais aproximadas, complexas, e são determinantes. Em virtude de 

serem estas transformações decorrentes do rápido desenvolvimento das TIC, 

                                                 
35 CASSIOLATO, J. E. & LASTRES, H. M. M. “Sistemas de Inovação: Políticas e Perspectivas”. In Parcerias 
Estratégicas. Brasília (DF): CGEE, N.º 8, maio/2000, p. 247. 
36 Ibidem, p. 249. 



necessário se faz melhor dimensionar os parâmetros desta indústria na atual 

conjuntura mundial.  É isso o que pretendemos demonstrar adiante. 

 

 

1.2. Tecnologias de Informação e Comunicação 
 

Em 2004, o comércio exterior mundial movimentou US$ 18,5 trilhões, 

entre exportações e importações. Países como Brasil, Tailândia e Irlanda 

participaram de pequenas fatias do mercado de exportação, com 1,1% cada; 

enquanto Alemanha, Estados Unidos e China, os três primeiros colocados no 

ranking global, participaram com 10%, 9% e 6,5%, respectivamente. Do total 

comercializado no planeta, naquele ano, 60% foi realizado entre matrizes e filiais de 

empresas multinacionais37. 

Devido à dinamicidade do mercado mundial e à rapidez com que ocorrem 

mudanças intra-setoriais, não tem sido fácil precisar o quanto deste mercado 

envolve produtos caracterizados como Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Estudos referenciais38 têm servido para explicitar a importância crescente destas no 

novo paradigma tecnoeconômico. Em 2001, por exemplo, 8,3% do PIB dos países 

integrantes da OCDE (o equivalente a US$ 2,1 trilhões, à época) foram provenientes 

das TICs, se somados negócios em bens e serviços. A divisão destes pode ser 

assim subdividida: 

 

Gráfico 1.0: Gastos dos países da OCDE com as TICs, por área (2001) 
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Fonte: OCDE, 2002 

                                                 
37 Todos os dados estão presentes em SECCO ET AL., 2005: 32-86. 
38 Relatórios anuais da OCDE sobre Tecnologias da Informação dão idéia da importância desse setor na 
dinâmica mercadológica de seus associados, em grande maioria, países desenvolvidos. 



Araújo & Meira chamaram a atenção para o fato de que apenas a área de 

software recebeu 1/3 do capital investido nas TICs, no âmbito da OCDE, no ano de 

2000 39. E, mesmo representando a menor fatia nos gastos desses países (9% ou 

US$ 189 bilhões) conforme o gráfico acima, seu crescimento foi maior do que todas 

as outras áreas, mantendo-se em 16% ao ano desde 199240. Além do mais, a parte 

nominal da formação bruta do capital fixo do setor empresarial voltada para o 

software “[...] não tem parado de crescer desde 1990, alcançando, no fim daquela 

década, 13,6% e 11,9% em países como Estados Unidos e Finlândia, 

respectivamente” 41. 

A diversidade de áreas envolvidas no setor é grande e tem sido marcada 

por um processo de convergência tecnológica entre as diversas indústrias que 

compõem as TICs. Isto torna ainda mais complexa a justa mensuração do citado 

mercado. A figura abaixo demonstra tal diversidade. 

 

Figura 1.0 – Convergência das indústrias de telecomunicações, mídia e 

informática 

 

 
 

Fonte: CAVALCANTI & GOMES, 2002: 8 

                                                 
39 Op. cit., p. 2. 
40 OCDE, 2002: 3. 
41 OCDE, 2002: 6. 



Outra forma de representar a convergência das TICs se dá conforme a 

figura abaixo, em que são perceptíveis as claras interconexões existentes entre 

conteúdos, computação e comunicações em geral. 

 

 
Figura 1.1 – Convergência de Conteúdos, Computação e Comunicações 

 

 
 

Fonte: Socinfo, citado no LIVRO VERDE / MCT (2000) 

 

Apesar da crescente influência da indústria da informática, comumente 

chamada apenas de Tecnologia da Informação (TI), desde a invenção do 

computador (década de 1940) e o advento da internet (década de 1970), fatores 

diversos têm reduzido o ritmo de sua expansão. Segundo Freeman42, o próprio 

aperfeiçoamento dela não trouxe nenhuma garantia de maior segurança, pois “[...] 

nas modernas TICs, nada elimina a incerteza em relação ao comportamento do 

investimento, a fonte mais importante de instabilidade nas economias capitalistas”. 

Ou seja, o capital financeiro investidor ainda não obteve segurança suficiente de 

ganhos que justificassem uma corrida mais intensa para a expansão da indústria de 

TI. 

Petit alertou também para o fato de que as TICs em geral poderiam gerar 

guetos tecnologicamente avançados, o que impediria uma maior difusão de seus 

benefícios para todos. Daí a necessidade de uma ação política, por parte dos 

                                                 
42 FREEMAN, C. “Um pouso forçado para a ‘nova economia’? A tecnologia da informação e o sistema nacional 
de inovação dos Estados Unidos”. In LASTRES ET AL., 2005: 54. 



Estados, capaz de tornar tais recursos acessíveis a todos. Isto também demanda o 

incentivo por uma maior rapidez no desenvolvimento de soluções43: 

 

As políticas podem contribuir de duas maneiras. Primeiramente, 
certificando-se de que o desenvolvimento das TICs nas grandes redes de 
serviços – telecomunicações, serviços bancários, distribuição, transportes – 
possa ser amplamente acessado por um grande número de agentes, o que 
significa que a capacidade de usar plenamente essa logística será de 
alguma maneira fornecida, via treinamentos ou intermediação específica. 
Em segundo lugar, tomando precauções para que os grupos ou as redes 
de agentes que já desenvolveram as capacidades necessárias não criem 
barreiras muito restritivas ao ingresso de novos agentes, o que impediria o 
funcionamento de mecanismos de catching up que beneficiem a economia 
como um todo. 

 

Para entender melhor as características da indústria de software, 

seguindo o proposto por Araújo & Meira, tratamos abaixo dos três ciclos que a 

dinamizam, levando em consideração sua produção, disseminação e uso44: 

 

A) Ciclo da vida 

 

Envolve, como principais insumos: capital humano, tecnologia, processos de 

produção, qualidade e certificações. O porte da empresa e sua cultura 

organizacional, o objetivo de projetos específicos, os recursos disponíveis, as 

tecnologias de desenvolvimento, o conhecimento e a experiência da equipe impõem 

características específicas aos processos. O desafio maior neste ciclo é integrar, 

harmonizar e acelerar tais processos de desenvolvimento e manutenção de 

software. 

 

B) Ciclo de vendas 

 

Envolve, como principais insumos: cadeias de valor, engenharia de vendas, 

marketing, alianças, parcerias. O entendimento deste ciclo é ainda limitado, pois a 

maioria dos estudos e práticas conhecidas sobre vendas detém-se sobre produtos 

físicos, concretos, e o software seria caracterizado como um produto cultural de alta 

durabilidade. O principal desafio neste ciclo é a disseminação das tecnologias, haja 

                                                 
43 PETIT, op. cit., pp.146-147. 
44 Op. cit., pp. 4-8 



vista que em países em desenvolvimento, geralmente, não há formas de 

financiamento para o acesso de potenciais consumidores a tais produtos. 

 

C) Ciclo dos negócios 

 

Envolve, como principais insumos: redes de investidores, sociedades por ações, 

mercados, fusões e aquisições e o contexto regulatório do País. Dada a alta 

volatilidade desse mercado, o principal desafio é consolidar um cenário no qual os 

investidores privados e institucionais possam sentir-se minimamente protegidos, com 

garantias de governança corporativa transparente, regras estáveis e liquidez para 

investimentos no setor. Ou seja, o setor está fora de negociações em bolsas de 

valores, no Brasil, arrematando parceiros que terminam tornando-se sócios antes 

que apenas acionistas.  

 

Outra forma de caracterizar a indústria de software, apesar da imprecisão 

da mesma quanto às especificações de negócios das empresas em suas respectivas 

categorias, seria subdividir seus produtos em três grandes áreas, seguindo as 

convenções internacionais a saber45, 

 

��Software de pacote (programas vendidos em pacotes para uso 

geral, tais como Microsoft Office); 

 

��Serviços de Software (atividades de apoio a clientes, manutenção, 

treinamento e soluções customizáveis); 

 

��Software embarcado (está presente em máquinas para possibilitar 

seu funcionamento básico, tais como os que estão presentes em 

telefones celulares e palm tops). 

 

Os “serviços de software” têm ocupado um crescente papel nessa 

indústria. Para exemplificar tal tendência, consideramos o que Saur46 alertou sobre o 

maior mercado mundial destes produtos: os Estados Unidos (EUA). Lá, é crescente 

                                                 
45 Citado em MIT/SOFTEX, 2003: 25. 
46 SAUR, 2005: 7. 



a demanda por serviços como consultoria, integração de sistemas e terceirização de 

rotinas como call centers, telemarketing, declarações de imposto de renda, análise 

de exames médicos, etc., visando ao barateamento dos mesmos.  

 

Gráfico 1.1 – Projeção da demanda de serviços de TI nos Estados Unidos 

(US$ Bilhões) 

 
Fonte: Forrester, Services maketing size (2003), citado por SAUR (2005) 

 

Outsourcing representa os serviços de software terceirizados no exterior. 

No caso dos EUA, para 2007, estima-se um montante negociado nessa categoria 

próximo de US$ 180 bilhões. Um outro conceito bastante utilizado em serviços de 

software é o de offshore, que é caracterizado pela sub-contratação de serviços 

realizados por outro país para o próprio mercado, ou seja, com valores pagos que 

são sempre mais reduzidos. A combinação entre maior qualificação de mão-de-obra 

com redução de custos, a partir da concorrência externa (offshore outsourcing), 

parece ser outra forma com que o capital vai se concentrando nos dias atuais. Daí a 

disputa por parcelas do mercado externo dos países ricos, por parte dos países em 

desenvolvimento, já que àqueles interessa comprar serviços com menor custo 

possível. É aí que países como Índia e Brasil podem se favorecer, já que os meios 

de comunicação intercontinental permitiram a estabilidade necessária para tais 

operações. No caso dos EUA, é notável a crescente tendência da modalidade 

(incluídas aplicações, serviços de operações e assistência), ainda conforme Saur: 



Gráfico 1.2 – Crescimento do mercado dos EUA em offshore outsourcing 

(US$ Bilhões) 

 
 

Fonte: Forrester, offshore trends (dez/2002), citado por SAUR, 2005: 8. 

 

Veloso prevê que, em 2008, o mercado mundial de software e serviços 

chegue a US$ 900 bilhões, o que representaria um crescimento de 300% em relação 

ao que foi negociado em 200147. De seus dados destacamos que: 

 

��Os softwares de pacote representaram vendas de US$ 196 bilhões, 

respondendo por 15% do mercado global do setor, em 2001; 

 

��Os softwares relacionados a serviços tiveram mercado menor que 

aquele de produtos, mas alcançaram 35% de participação; 

 

��O offshore outsourcing (sobretudo o Business Process Outsourcing 

– BPO) obteve as mais expressivas taxas de crescimento nos 

últimos anos, atingindo a média anual de 25% na Europa e 

dobrando, entre 2002-2005, nos EUA.  

 

Como dissemos anteriormente, é notável que o século XXI será marcado 

pela sempre crescente inter-relação entre a vida humana e a Tecnologia da 

Informação. Num mundo cada vez mais globalizado e interdependente, o advento de 

tais ferramentas atinge a todos os Estados e suas respectivas populações. Analisar 

como aqueles ditos “periféricos” têm-se empenhado em melhor capacitar sua força 

                                                 
47 VELOSO, 2004, 2. 



produtiva, visando a ocupar melhores posições na atual dinâmica mundial, pode 

servir para identificar possíveis formas de amenizar os efeitos assimétricos desse 

processo.  

Melhor ainda quando considerados os países que representam pólos 

geograficamente opostos do mundo em desenvolvimento: Brasil, liderando os latino-

americanos; e, a Índia, representante do dinâmico Sudeste Asiático, como eminente 

potência nuclear e emergente fornecedor global de soluções em TI. Analisar como 

tais atores se inserem em tal processo, com enfoque sobre o papel das articulações 

políticas dos componentes de seus respectivos Sistemas Nacionais de Inovação, 

notadamente da organização industrial do setor de software (Softex e Nasscom), é 

um desafio que, ao ser superado, poderá trazer à luz explicações sobre quais 

estratégias de desenvolvimento os países intermediários deverão adotar no mundo 

atual. Explorar ambiente tão inovador pode servir para avaliar a importância da 

participação da sociedade civil na conquista pelo próprio desenvolvimento. Esses 

tópicos serão tratados adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

Brasil e Índia: duas potências emergentes 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dreaming with BRICs – Goldman Sachs 

 

 

 

 

 

 



O capítulo resgata encontros e desencontros históricos vivenciados entre 

o Brasil e a Índia, destacando as diferenças mais marcantes da constituição 

sociopolítica de ambos. A primeira parte enfatiza que o surgimento no Brasil no 

cenário internacional, no período da expansão marítima ibérica, dá-se por causa da 

busca européia por novas rotas comerciais com o Oriente.  A segunda explicita de 

que forma o Brasil desenvolve a própria indústria de software. E, a terceira, como 

isto acontece com a Índia. 

 

 

2.1.  Reencontro após 500 anos 

 

Por volta do ano 1500 da Era Cristã, campanhas de expansão marítima 

levaram os povos da Europa, notadamente dos reinos da Península Ibérica (Portugal 

e Espanha) a explorarem novas tecnologias de navegação. O fechamento do acesso 

europeu às rotas comerciais com o Oriente, em particular com a Índia, devido a 

conflitos com o mundo muçulmano, forjou a busca por novas rotas rumo às 

especiarias indianas que abasteciam os mercados do velho continente. Registros 

oficiais narram a primeira chegada de um europeu à “Índia”: Américo Vespúcio. 

Tratava-se, contudo, de um novo continente, que mais tarde seria chamado América, 

em homenagem a seu descobridor. Em 1492, Cristóvão Colombo chegava à 

América com o objetivo de aportar na Índia e, em 1500, Pedro Álvares Cabral 

registrava também a sua chegada ao novo mundo. 

Passados cinco séculos do histórico erro de navegação que aproximou os 

dois lados do planeta num único circuito econômico global, Brasil e Índia novamente 

figuram como sujeitos ativos no cenário mundial do alvorecer do terceiro milênio. 

Pesquisa de uma das mais importantes empresas de análise de conjuntura político-

econômica global, a Goldman Sachs, afirma que, nos próximos 50 anos, os países 

que compõem o grupo BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) tornar-se-ão as maiores 

forças econômicas do planeta48. Esses estados gigantes têm levado diversos 

                                                 
48 BUSINESS WORLD. “India economy in the long run” In 
www.ibef.org/PrintThisArticle.aspx?artid=8549&pgno+1&totalpage=1 (Pesquisa realizada em 15/12/2005). 



analistas a estudar e descrever as reais condições dos mesmos num mundo sempre 

mais globalizado49. 

Fato é que, desde o fim da II Guerra Mundial, os países que detinham 

maiores riquezas naturais e capacidade produtiva em suas populações, precisaram 

buscar modelos desenvolvimentistas adequados às suas competências. 

Desprovidos de uma tradição educacional capaz de auto-sustentar os próprios 

desenvolvimentos tecnológicos e científicos, dotando suas produções de alto valor 

agregado, muitas dessas nações (como o próprio Brasil, China e Índia) tiveram de 

submeter-se às influências dos diversos líderes mundiais, notadamente no período 

da bipolaridade instituída (Capitalismo X Socialismo), ainda que alguns tenham se 

declarado “não alinhados”. A América Latina manteve-se sobre a influência norte-

americana e grande parte da Ásia estava sob a influência dos socialistas russos.  

Com o fim da Guerra Fria e a necessária reordenação geopolítica 

mundial, visando conter a supremacia político-econômico-militar dos Estados 

Unidos, algumas configurações regionais surgiram como alternativa aos países para 

manterem-se vivos e ativos no cenário globalizado. Foi o caso da União Européia. 

Aos poucos, por diversificados motivos históricos de explicações mais complexas 

que não são objetos desta pesquisa, países com maior potencial produtivo foram 

aquecendo suas economias e se destacando dentre os demais.  

No início do terceiro milênio, o quarteto BRIC desponta como liderança 

regional e natural candidato a representante dos seus pares no cenário mundial. 

Para Saha50, seriam exatamente estes os únicos países com reais possibilidades de 

criar uma situação alternativa ao centro do capitalismo industrializado (EUA, Japão e 

Europa), visando atrair benefícios para si próprios e reconfigurar as relações de 

dependência entre as nações menos e mais desenvolvidas. 

O presente estudo detém-se na análise entre Brasil e Índia, 

especificamente em termos de políticas de inovação relacionadas ao software. 

Porém, para melhor compreendermos a realidade de ambos é preciso conhecer um 

pouco mais de suas formações sócio-políticas, culturais e econômicas, bem como 

melhor explicitar o contexto em que se inserem. 

                                                 
49 Cf. MORETZ-SOHN, C. “Brasil, China, Índia e Rússia: o mar está para baleia?” In Revista Rumos, ano 27, 
n.º 209, jun/2003, pp. 26 – 33. 
50 SAHA, S. “O lugar da Índia na economia global: a configuração emergente da relação entre classes 
dominantes e os trabalhadores”. (Seminário apresentado no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política 
da Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 15/12/2004). 



Em termos comparativos, a Índia tem 40% do território brasileiro e uma 

população cerca de seis vezes maior. Projeções afirmam que, se a China mantiver o 

atual ritmo de crescimento, pode se tornar a maior economia mundial já em 202051. 

Em 2005, o gigante comunista tornou-se a quarta maior economia do planeta, 

atingindo um PIB de US$ 2,26 trilhões, ficando atrás apenas dos EUA, Japão e 

Alemanha. Contudo, as previsões destacam que a China deverá manter um 

crescimento médio anual em seu PIB da ordem de 5%, apenas até 2020, e de 3,5% 

até a metade da década de 204052. A Índia, porém, teria um melhor desempenho em 

longo prazo, ultrapassando a economia italiana por volta de 2015, a francesa, em 

2020, a alemã, em 2023 e a japonesa em 203253. 

A Central de Inteligência Americana (CIA), no estudo intitulado ”2020 

Project”, destacou que a Índia manterá um crescimento sustentado de maior duração 

que aquele da China, devido a três fatores54: 

 

1) A população em idade produtiva continuará a crescer na 

Índia até a década de 2020, enquanto a China deverá 

diminuir rapidamente a taxa de nascimentos devido à sua 

política de permitir apenas um filho por família; 

 

2) As instituições democráticas indianas são menos 

vulneráveis às instabilidades políticas que as chinesas; 

 

3) A Índia tem desenvolvido bem o mercado de capitais e um 

grupo de empresas de classe mundial que se manterão 

competitivas por longo tempo. 

 

As tabelas abaixo resumem previsões da Goldman Sachs e da Keystone, 

ambas consultorias especializadas em estudos de conjuntura político-econômica, 

sobre o crescimento do PIB da Índia e da China, emergentes asiáticos: 

 

 

                                                 
51 Ibidem. 
52 BUSINESS WORLD, op. cit. 
53 Ibidem.  
54 Ibidem. 



Tabela 2.0 – Previsão Goldman Sachs para crescimento anual 

do Produto Interno Bruto no Sudeste Asiático (%) 

 
PERÍODO ÍNDIA CHINA 
2000-05 5,3 8,0 
2005-10 6,1 7,2 
2010-15 5,9 5,9 
2015-20 5,7 5,0 
2020-25 5,7 4,6 
2025-30 5,9 4,1 
2030-35 6,1 3,9 
2035-40 6,0 3,9 
2040-45 5,6 3,5 
2045-50 5,2 2,9 

Fonte: Business World, 2005. 

 

Tabela 2.1 – Previsão Keystone para crescimento anual 

de Produto Interno Bruto no Sudeste Asiático (%) 

 
PERÍODO ÍNDIA CHINA 
2001-10 6,8 8,8 
2011-15 7,3 8,2 
2016-20 7,3 7,5 
2021-25 7,3 6,8 
2026-30 7,1 6,0 
2031-35 7,0 5,4 
2036-40 6,8 5,4 
2041-45 6,4 4,3 
2046-50 5,9 3,7 

 
Fonte: Business World, 2005. 

 

Mas, previsões não representam com exatidão o que virá a acontecer. De 

fato, em meados do século XX, o Brasil era apontado como o principal país 

emergente do planeta, o que não se constatou em longo prazo devido, entre outros, 

à crise da dívida externa que assolou o País durante os anos 1980 e que fora 

contraída na década anterior. Contudo, previsões apontam para as tendências 

gerais existentes. E, se observarmos também a onda de crescimento dos gigantes 

países asiáticos acima mencionados, com relação à do Brasil, constatamos que 

houve, sim, um redirecionamento dos interesses do capital investidor. A tabela 

abaixo expõe médias anuais de crescimento do PIB de ambas nações nas últimas 

quatro décadas, onde constatamos o que foi afirmado: 

 
 



Tabela 2.2 – Porcentual médio de crescimento do PIB 
(Índia e Brasil – 1960 a 2002) 

 
PERÍODO ÍNDIA BRASIL 
1960-1970 3,4 5,4 
1970-1980 3,4 (=) 8,1 (�) 
1980-1990 6,0 (�) 2,7 (�) 
1990-2000 6,0 (=) 2,9 (�) 
2001-2002 4,4 (�) 1,5 (�) 

 
Fonte: World Development Reports, vários anos55. 

 

Nota-se um movimento decrescente no início do século XXI, 

provavelmente devido às instabilidades internacionais causadas pelos atentados 

terroristas a Nova Iorque, em 11 de setembro de 2001. O gráfico abaixo ilustra o 

percurso histórico, em prazo mais longo, do crescimento dos PIB de Índia e do 

Brasil, especificamente. Os dados refletem as várias políticas industriais adotadas, 

em termos de ganhos econômicos para ambos, entre 1820 e 1989.  Percebe-se que 

a maior diferença está entre 1950-73, quando o Brasil apresenta o intenso processo 

de industrialização. Depois há uma reversão, após a Crise do Petróleo de 1973, 

quando uma opção mais decidida por parte da Índia em seguir rumo ao novo 

paradigma tecnoeconômico, deixa para trás a tradicional desvantagem: 

 
 

Gráfico 2.0 – Porcentual de crescimento do PIB per capita - 

Brasil e Índia (1820-1989) 
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Fonte: Banco Mundial (2002) 

 

                                                 
55 Citado por SAHA, op. cit. 



O crescimento obtido pelo Brasil, apesar de ser formidável em alguns 

períodos, não o colocou ainda no rol das nações mais tecnologicamente 

desenvolvidas do planeta. Percebe-se também que este se concentrou fortemente 

entre os anos 1960-80, justamente num período marcado por tensões políticas na 

América Latina e de implantação de diversas ditaduras militares incentivadas pelos 

EUA para conter a expansão do socialismo no continente americano, o que poderia 

ser interpretado como decorrente das oportunidades oferecidas em troca das 

alianças mantidas durante a bipolaridade. Segundo Almeida56, entre 1870 e 1987, o 

PIB brasileiro foi multiplicado 157 vezes, contra apenas 84 vezes para o Japão e 53 

para os Estados Unidos. Além do mais, 

 

[...] entre 1957 – data decisiva no processo de modernização brasileira, com 
a implantação da indústria automobilística – e 1986, a expansão do PIB 
brasileiro foi de 594,9%, contra um aumento acumulado de apenas 150,4% 
para o PIB dos Estados Unidos. Em conseqüência, a distância que 
separava o PIB nominal brasileiro do dos EUA foi encurtada: de mais de 44 
vezes, em 1957, para “apenas”, 16 vezes em 198657. 

 

Os números foram muito expressivos, mas então por que houve um 

crescimento líquido tão díspar entre o Brasil e os citados países, por exemplo? 

Segundo o mesmo autor, a resposta estaria na diferente expansão demográfica que 

os três tiveram ao logo do período. Ou seja, a expansão populacional foi muito maior 

no Brasil devido às melhorias sanitárias e de saúde que reduziram a mortalidade 

infantil e ampliaram a expectativa de vida. Além do mais, do período posterior à II 

Guerra Mundial até o início dos anos 1970, os modelos industrial e agrícola 

adotados pelo Brasil supriam as demandas globais e de seu mercado interno. A 

partir da financeirização e do surgimento do novo paradigma tecnoeconômico, 

conforme tratado no capítulo anterior, a base produtiva brasileira foi perdendo valor 

junto aos outros produtos que surgiam, notadamente os de convergência tecnológica 

característica das TICs. De um modo geral, a América Latina sofreu os mesmos 

impactos, perdendo espaço no comércio mundial: 

 

                                                 
56 ALMEIDA, P.R. “A inserção econômica internacional do Brasil em perspectiva histórica”. In PANNUNZIO, 
A.C. ET AL. Cadernos Adenauer 2 - O Brasil no cenário internacional. São Paulo: Fundação Konrad 
Adenauer, 2000, pp. 37-38. 
57 Segundo recentes dados do FMI estima-se, contudo, que esta diferença tenha voltado a crescer, atingindo a 
ordem de 22 vezes, no ano de 2004. N.d.A. 



[...] de uma participação de 7% nas exportações globais em 1982, a região 
não consegue colocar mais do que 5,7% em 1986, valor ainda reduzido 
para 5,5% em 1992. Em contraste, a Ásia, mesmo sem considerar o Japão 
(que passa, individualmente, de 9 a 12,3%), aumenta sua participação nas 
vendas totais de 12,8%, em 1982, para 19,8% em 199258. 

 

A dificuldade do Brasil em aumentar sua participação nos fluxos 

comerciais esbarra, pois, no enfoque produtivo do período. As vantagens 

comparativas na área de recursos primários são notáveis para o País, mas 

apresenta pouco valor agregado. Isto pode estar relacionado ao fato de que o 

mesmo ainda se mantém dirigido por uma forte elite política ligada à geração de 

riquezas primárias e com base em latifúndios, tal como ocorria durante a colonização 

portuguesa. Velloso59 bem resume tal constatação: 

 

[...] Cerca de 77% do valor das exportações brasileiras são compostas de 
produtos do agribusiness, produtos minerais e produtos semi-elaborados, 
combustíveis e matérias-primas do setor petroquímico. Em síntese, 
commodities primárias e industriais, num mundo dominado pelos produtos 
diferenciados e pelo comércio intra-industry e intra-company (de vantagens 
comparativas em grande medida criadas e de concorrência imperfeita). 
‘O agribusiness, que já representou mais de 30% do comércio mundial, 
está hoje na faixa de 10 a 13%’. 

 

Por outro lado, Sicsú60 confirma que, após a crise do petróleo dos anos 

1970, houve um crescente interesse do capital investidor em bens produzidos pela 

indústria eletro-eletrônica em todo o mundo, culminado com a realidade de nossos 

dias: 

 

Para efeito comparativo, enquanto no mercado mundial a indústria do 
petróleo movimentou, em 1999, o equivalente a US$ 510 bilhões, a 
indústria do complexo eletrônico atingiu US$ 1.200 bilhões, ou seja, valor 
quase 2,5 vezes maior. É também maior do que toda a produção mundial 
de carros, estimada em US$ 930 bilhões. 

 

Vemos com isso que os esforços em desenvolver uma indústria 

automobilística e petroquímica foram importantes para otimizar a infra-estrutura 

brasileira, diversificando as especificidades produtivas. Contudo, tal foco não 

garantiu o desenvolvimento sustentado em longo prazo. Isto gerou o fenômeno 

chamado “vôo da galinha” que assola a economia do País desde então, pois está 

                                                 
58 ALMEIDA, op. cit., pp. 48-49. 
59 VELLOSO, J. P. R. “O Brasil e a economia do conhecimento – os pontos básicos do XIV Fórum Nacional” In 
VELLOSO, op. cit., 21-22. 
60 SICSÚ, B. B. “A indústria de componentes para o complexo eletrônico”. In VELLOSO, op. cit., p. 343. 



esta condicionada a variações temporais do mercado, não sendo ela a ditar seu 

próprio rumo ou a propor novas tendências de consumo mundial. Em vista do que já 

tratamos até o momento no presente estudo, percebemos que a era do 

conhecimento ou da contínua aprendizagem está, deveras, consolidando-se como o 

novo motor da expansão econômica mundial. E os países da Ásia, que 

concentraram seus esforços para desenvolver-se no campo das TICs, começam a 

lucrar com as opções feitas em décadas do passado recente. O fim do século XX 

trouxe à Ásia uma condição de maior crescimento, tanto em termos globais como em 

riqueza per capita. Desse modo, sua participação no PIB mundial passou dos 24,7%, 

registrados em 1973, para 36,9%, em 1992 61, e tende a crescer ainda mais. 

Entretanto, nada acontece por acaso. Avaliar o passado e identificar os 

passos dados pelo Brasil e pela Índia, no setor de TI e de software, estratégicos no 

novo paradigma, ilustrará melhor quais as causas para que persistam tamanhas 

diferenças em termos de inserção na arena mundial. 

 

 

2.2. Inserção brasileira na indústria de software 

 

A entrada do Brasil na Sociedade da Informação se deu de forma 

atropelada. Apesar do desenvolvimento de uma sólida indústria de informática ter 

sido considerado estratégico, o País teve de adiar parte da concretização dos planos 

de independência tecnológica devido ao concentrado esforço desprendido em saldar 

os débitos internacionalmente contraídos à época do “milagre econômico”. A 

necessidade de manutenção de altos saldos em sua balança comercial reduziu a 

capacidade de autofinanciamentos internos por tornar-se, desde então, exportador 

de divisas para os países credores. E isto coincidiu com os primórdios da revolução 

informacional em todo o mundo.  

Em termos de política e regulação do estado brasileiro para o setor, foi em 

1984 que surgiu a primeira Lei de Informática prevendo, entre outras iniciativas, a 

reserva de seu mercado para o desenvolvimento de uma indústria de TI 

genuinamente nacional. A idéia de proteger o mercado interno a fim de estimulá-lo 

em seu próprio desenvolvimento é bem integrada ao que defende Furtado62: 

                                                 
61 Ibidem, p. 51. 
62 FURTADO, op. cit.: 80. 



Nossa política econômica deveria adotar como objetivo estratégico o 
crescimento do mercado interno, o que significa privilegiar os interesses da 
população. O componente principal do mercado interno é a massa salarial. 
A inserção internacional é importante por muitos motivos: pode completar 
nosso potencial de recursos naturais, dar maior flexibilidade ao sistema 
produtivo, facilitar o acesso a tecnologias de ponta, ampliar a oferta de 
poupança dentro de certos limites, etc. Mas, numa economia com as 
características da nossa, tudo isso será sempre um papel complementar. O 
essencial é o crescimento do mercado interno, o qual movimenta 90% da 
economia. 

 

Entretanto, nas últimas décadas, o que se observou no Brasil foi uma 

enorme concentração de renda, impossibilitando o acesso de grande maioria da 

população aos bens e ao desenvolvimento sócio-cultural necessários à boa entrada 

do País no novo paradigma tecnoeconômico outrora mencionado. Campos procurou 

explicitar, por sua vez, algumas diferenças existentes entre os diversos modelos de 

política nacional de informática por ele observados63: 

 

��Modelo perfeitamente competitivo (ex.: EUA) – fundamenta-se 

na plena competição interna e externa; 

 

��Modelo parcialmente competitivo (ex.: Japão) – fundamenta-se 

na plena competição interna e restrição à externa; 

 

��Modelo dirigista (ex.: Inglaterra e França) – fundamenta-se no 

investimento ao desenvolvimento interno e posterior liberalização 

do mercado para competição externa; 

 

��Modelo aberto (ex.: Taiwan, Coréia e Singapura) – fundamenta-se 

no mercado interno como plataforma de expansão das empresas 

nacionais para o mercado externo; 

 

��Modelo semicompetitivo (ex.: Brasil) – fundamenta-se no 

fechamento do mercado, seja em relação a joint venture, seja em 

relação à limitada concorrência interna; 

 

                                                 
63 CAMPOS, R. “Considerações sobre a política nacional de informática” In BENAKOUCHE, 1985: 40-43. 



��Modelo semiliberal (ex.: México) – fundamenta-se na participação 

do capital estrangeiro até o limite de 49%, em que as demais cotas 

permanecem em posse de atores nacionais. 

 

Segundo o autor, a opção brasileira de proteger o seu mercado sem 

oferecer mecanismos de estímulo ao seu aperfeiçoamento, como a livre 

concorrência, fora equivocada. Já à época em que surgira a Lei de Informática, 

Benakouche alertara sobre a emergente urgência em se priorizar a construção de 

uma indústria da informação competitiva, colocando a política de informática à frente 

de todas as demais políticas setoriais brasileiras, “[...] pois, ela é mais do que uma 

simples escolha de tecnologia – ela é uma definição de sociedade” 64. Barbosa, 

entretanto, deixara claras as disparidades existentes entre o investimento brasileiro e 

o de países desenvolvidos nesse setor, sobretudo na época da grande recessão dos 

anos 1980, desencorajando enfocar nossa iniciativa em indústria de componentes65: 

 

[...] a julgar somente pelo montante que o Japão pretende investir neste 
setor até o ano 2000 – que em valores atuais é equivalente ao montante de 
nossa dívida externa em 1983, o desenvolvimento de tecnologia própria em 
computadores no Brasil se torna impraticável. 

 

Hoje percebemos, contudo, que a questão não era apenas desenvolver 

uma indústria nacional de componentes eletrônicos, mas dominar tal tecnologia para 

passar de figurante a ator, propondo inovações consistentes. O que, diga-se de 

passagem, tem-se repetido nos dias atuais com relação à proposta, por exemplo, do 

Brasil desenvolver o próprio sistema de TV digital, que vem sendo embargado por 

pressões internacionais. Para melhor compreendermos como se deu o desenrolar 

das políticas de informática e de inovação em software no Brasil, resumimos no 

quadro abaixo os principais fatos ocorridos, em ordem cronológica, que, 

sucintamente, abrangem ações dos setores que compõem seu sistema nacional de 

inovação: 

 

 

 

 

                                                 
64 BENAKOUCHE, R. “A ‘revolução silenciosa’ da informática” In BENAKOUCHE: 1985, 16. 
65 BARBOSA, C. R. F. “A informática: situação e desempenho”. In BENAKOUCHE: 1985, 62. 



Tabela 2.3 – Principais fatos históricos do setor de informática brasileiro 

(1958 – 2001) 
 
PERÍODO EVENTO OBSERVAÇÃO 

 
1958 

Criação do Grupo Executivo de 
Aplicação de Computadores 

Eletrônicos (CEAG) 

No Governo de Juscelino Kubitscheck, 
o grupo iniciava as discussões sobre o 

futuro do setor no Brasil 
 

1961 
Surge o primeiro computador 
produzido no Brasil: “Zezinho” 

Criado por engenheiros do Instituto 
Tecnológico da Aeronáutica (ITA) 

 
 

1971 

Início do “Projeto Guaranys”, com 
parceria entre Marinha do Brasil, 

Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico (BNDE) e Agência 

Financeira - FINEP 

Construção do microcomputador G-
10, com hardware proveniente da 

Universidade de São Paulo e software 
da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro 
 
 

1972 

 
Criação da Comissão de Coordenação 

das Atividades de Processamento 
Eletrônico (CAPRE) 

A CAPRE iniciou sua atividade na 
racionalização de compras e 

otimização de uso dos computadores 
em órgãos da administração pública e 

empresas vinculadas 
1973 Criação da Eletrônica Digital Brasileira 

Ltda. 
Tornou-se empresa estatal no ano 

seguinte com o nome DIGIBRÁS S/A 
 
 
 
 
 

 
 

IBM decide entrar no mercado 
nacional, lançando o sistema /32 

A tentativa era ocupar o mercado de 
computadores de pequeno porte, o 

que gerou várias oposições por parte 
dos produtores locais que 

pressionaram o governo a controlar tal 
entrada e proteger a indústria nacional 

1976  
Criação da Associação das Empresas 
Brasileiras de Software e Serviços de 

Informática (Assespro) 

A Assespro visava à organização das 
pequenas e médias empresas do 
setor em defesa dos interesses da 

indústria local 
 
 
 

 
 

Reorientação das funções da CAPRE 

A fim de não comprometer a balança 
de pagamentos, a CAPRE tornou-se 
responsável por impedir importações 

desnecessárias de tecnologias, 
mesmo do setor privado 

 
 

1979 

 
 

Criação da Secretaria Especial de 
Informática (SEI), em substituição à 

CAPRE 

Sendo órgão complementar ao 
Conselho de Segurança Nacional, 
tinha como finalidade assessorar o 

presidente na formulação da Política 
Nacional de Informática, bem como 

coordenar a sua execução 
 
 
 

1984 

 
Aprovação da Lei n.º 7.232 (Lei de 

Informática) no Congresso Nacional 

Primeira regulamentação do setor no 
Brasil, tinha como principal objetivo 

institucionalizar a reserva do mercado 
interno de informática 

  
Criação do Conselho Nacional de 
Informática e Automação (CONIN) 

Com a aprovação da Lei de 
Informática, foi criado um conselho 

interministerial que substituiria a SEI 
na implementação da Política 

Nacional de Informática 
(continua) 



(continuação da Tabela 2.3) 
 
PERÍODO EVENTO OBSERVAÇÃO 

 
 
 
 

1985 

 
 

Criação do Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT) 

Após a redemocratização do País, 
articulações políticas pressionaram a 
presidência para que se criasse um 

ministério independente, com o intuito 
de planejar as ações de C & T 

  
Governo dos EUA processou o Brasil 

contra a reserva de mercado e a 
Política Nacional de Informática 

Baseado na Lei do Comércio, os EUA 
manteve um contencioso com o Brasil 

até junho de 1988, com o intuito de 
pressionar o País em detrimento do 

acesso de suas corporações 
multinacionais ao mercado interno 

 
 
 
 

 
Aprovação da Lei n.º 8.248 

Marca a liberalização do mercado 
interno de informática, concedendo, 
contudo, os Incentivos Fiscais em 

Informática 
 

1991 
 
 

Criação da Secretaria de Políticas em 
Informática e Automação (Sepin) 

Subordinada ao MCT, ficou 
responsável pela concepção, 

implantação e acompanhamento de 
política industrial em TI, 

especialmente voltada para 
equipamentos, software e 

microeletrônica 
 
 

1993 

 
 

Criação do Programa Nacional de 
Software para Exportação 

(Softex 2000) 

Criado pelo MCT, visava à promoção 
de mudança no foco da indústria de 

informática no Brasil: de 
equipamentos para software; de 

mercado doméstico para exportação; 
de produção em pequena para grande 

escala 
 
 

1996 

 
Criação da Sociedade para Promoção 
da Excelência do Software Brasileiro 

(Softex) 

Surgiu como entidade civil sem fins 
lucrativos com principal finalidade de 
gerir o Programa Softex, visando a 

exportar US$ 250 milhões, em 
softwares e serviços, já em 2002 

 
 

1997 

 
 

Criação da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 

Ficou responsável para implementar a 
privatização das empresas públicas 

de telefonia, dando início ao processo 
de expansão da telefonia móvel e dos 
investimentos em redes de fibra óptica 

pelo País 
(continua) 

 
 
 
 
 
 
 
 



(continuação da Tabela 2.3) 
 
PERÍODO EVENTO OBSERVAÇÃO 

 
 

 
 
 

2001 

 
 
 
 

Aprovação da Lei n.º 10.176 

Favoreceu o setor de informática, 
revendo os benefícios governamentais 

concedidos em prol do 
desenvolvimento da P&D, com 

redução gradativa do Imposto sobre 
Produto Industrializado (IPI) e do 
Imposto de Renda (IR); favoreceu 

também regiões menos desenvolvidas 
na área, como NE, NO e CO 

  
Criação do Comitê da Área de 

Tecnologia da Informação (CATI) 

Responsável por fiscalizar a aplicação 
do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT) em P&D 

 
 

Fontes: BENAKOUCHE (1985), TAPIA (1995), MCT (2000), CORRÊA (sd). 

 

Como pudemos perceber, até o início dos anos 1990, a estratégia 

brasileira para o setor de informática manteve-se voltada para o desenvolvimento do 

mercado nacional enfatizando, sobretudo, a produção e comercialização de 

hardware. O gráfico 2.1 resume a evolução do setor a partir do fim desse período, 

quando houve a política de liberalização do mercado. Nele percebemos que o 

hardware ainda prevalece em detrimento do software, mas tem apresentado uma 

sensível mudança em termos proporcionais. Em 1991, por exemplo, o hardware 

vendia quase quatro vezes mais que o software no Brasil. Já em 1998, estimava-se 

que tal diferença já teria caído para pouco mais que o dobro. Além disso, há de se 

dizer que a partir do momento em que China, Tailândia e Singapura, por exemplo, 

passaram a dominar as tecnologias de componentes e a produzi-los em larga 

escala, com mão-de-obra sub-valorizada, houve maior conscientização quanto ao 

fato do Brasil não poder competir em termos de preços de componentes com tais 

concorrentes, mas sim, direcionar suas vantagens para a qualidade de produtos 

intensivos em cultura de longo prazo, como software. Contudo, no citado gráfico, os 

dados podem estar subestimados devido aos altos índices de pirataria e em função 

da evasão fiscal existente no Brasil: 

 

 

 



Gráfico 2.1 – Comercialização bruta no setor de informática brasileiro 

(R$ bilhões) 

 

 
Fonte: MACEDO FILHO & MIGUEL (1998) 

 

Em termos de qualificação de mão-de-obra, observamos também que, 

naquele período, houve um percurso estável, sem grandes crescimentos no 

montante de profissionais formados no ensino superior, o que representa uma menor 

preocupação da citada política em desenvolver um sempre crescente fluxo de mão-

de-obra voltada para a economia do conhecimento ou do aprendizado contínuo, 

prioritariamente em TI. É o que demonstra o gráfico que segue: 

 

Gráfico 2.2 – Qualificação de mão-de-obra voltada ao setor de informática do 

Brasil (1991 – 1998) / milhares 

 

 
Fonte: MACEDO FILHO & MIGUEL (1998) 

 

Do ponto de vista dos investimentos industriais em P & D no setor, 

percebemos, entre os anos de 1991 e 1998, um movimento muito maior por parte da 



indústria de software em detrimento daquela de hardware. Isto pode representar 

uma dicotomia na política adotada, já que os incentivos da Lei n.º 8.248/91 previam 

a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto de Renda 

(IR) àquelas empresas que produzissem bens de informática. Como o IPI incide 

sobre os bens concretos, a produção e comercialização de programas intensivos em 

conhecimento estaria fora desses benefícios (sobretudo as categorias de “serviços 

de software”), haja vista sua condição de bem virtual. Além do mais, como vimos no 

Gráfico 2.1, o faturamento dos produtos de hardware sempre fora maior que aqueles 

de software, excluídos os serviços técnicos de informática, o que representa 

realmente uma divergência entre o tamanho do mercado e seu efetivo nível de 

investimentos em P & D.  

Parece-nos, entretanto, que uma explicação plausível sobre os altos 

porcentuais de investimento em P & D por parte da indústria de software em relação 

àqueles provenientes da de hardware, reflitam a necessidade destas em se 

manterem competitivas frente à intensa concorrência interna proveniente da abertura 

de mercado, já que a grande maioria das indústrias nesse setor tem perfil situado 

entre micro e média empresas. O gráfico 2.3 traduz essa disparidade: 

 
 

Gráfico 2.3 – Investimentos em P&D sobre a comercialização bruta da indústria 

brasileira de software e de hardware / 1991-1998 (%) 

 

 
Fonte: MACEDO FILHO & MIGUEL (1998) 

 



Em outra perspectiva, ainda sobre a Lei n.º 8.248/91, temos a seguinte 

configuração sobre o destino desses investimentos em P & D, promovidos em 

grande parte da década de 1990, no Brasil: 

 

Gráfico 2.4 – Aplicação de recursos em P & D decorrentes da Lei n.º 8.248/91  

 

 
Fonte: MACEDO FILHO & MIGUEL (1998) 

 

Assim percebemos, pois, uma desarticulação entre os empreendedores 

da iniciativa privada e as instituições de ensino e pesquisa, notadamente 

universidades públicas brasileiras, responsáveis por grande parte da pesquisa 

científica e tecnológica realizada no País. Apenas cerca de 30% dos recursos 

privados em P & D foram destinados a Instituições de Ensino e Pesquisa. Recente 

estudo66 realizado entre as empresas que mais cresceram no setor de software 

brasileiro nos últimos anos comprovou ainda que os programas governamentais 

oferecidos para favorecer o desenvolvimento da P & D no setor, já no ano de 2001, 

concentraram-se em grandes empresas. Estas fizeram uso de cerca de 95% do total 

de benefícios oferecidos em tal modalidade. Já as médias empresas participaram 

com apenas 6,7% dos benefícios totais oferecidos, entre incentivos fiscais e 

programas governamentais, enquanto as pequenas foram beneficiadas por apenas 

1,2% desses programas. A tabela abaixo traduz essas informações: 

 

 

 

                                                 
66 MIT/SOFTEX (2002). 



Tabela 2.4 – Investimento em P & D por porte da empresa (Brasil, 2001) 

 

 
 

Fonte: MIT / SOFTEX (2002) 
 

Mas, o que mais chama a atenção nos dados apresentados pelo estudo 

do MIT / SOFTEX, entretanto, são os indicadores de propriedade intelectual por 

porte da empresa. A média empresa, que praticamente investiu com recursos 

próprios o equivalente a 66% do total acima descrito, respondeu por 50,9% dos 

registros de softwares e patentes aprovados no Brasil, contra 33,3% por parte das 

grandes empresas. Isto indica que os esforços próprios em P & D produziram 

melhores indicadores de propriedade intelectual do que os investimentos públicos 

concedidos às grandes empresas. Confira os dados completos na tabela que segue. 

 

Tabela 2.5 – Propriedade intelectual por porte da empresa (Brasil – 2001)67 

 

 
 

 
Fonte: MIT / SOFTEX (2002) 

                                                 
67 Observa-se que, neste ano, o número de pedidos de patentes é mínimo, enquanto o de aprovação das mesmas é 
elevado. Isto poderia refletir parte das benesses concedidas através da Lei n.º 10.176/2001, não fosse o fato dos 
processos de pedidos de patentes demorarem demasiadamente para serem aprovados.  



Em vista do exposto, não seria inoportuno lembrar a lúcida constatação 

feita por Tapia sobre as políticas adotadas no Brasil, desde a década de 1970, para 

o desenvolvimento sustentado da indústria da informação68: 

 

O que parece importante sublinhar, em termos das debilidades enfrentadas 
pela PNI [Política Nacional de Informática], é que os aspectos regulatórios 
da política (controle das importações e restrições ao capital estrangeiro) 
foram mais atuantes do que aqueles de natureza mais estruturante (como o 
apoio a atividades de pesquisa e desenvolvimento, políticas de compra do 
Estado, formação de recursos humanos e de suporte de infra-estrutura 
científica e tecnológica). Essa fragilidade dos aspectos estruturantes 
certamente privou a PNI de uma maior capacidade para impulsionar mais 
longe o processo de capacitação tecnológica, porém esses aspectos não 
deixaram de estar presentes no escopo da política. 
Em especial, é necessário lembrar a fragilidade das bases de 
financiamento da PNI, não deixando de ser bastante emblemático o fato de 
o fundo para informática, previsto na Lei 7.232/1984, jamais ter sido 
regulamentado. 

 

O Brasil encontra-se, pois, na contramão das estratégias de efetiva 

superação das próprias limitações e da condição de dependência tecnológica. No 

tocante à pesquisa, inovação e educação, Cassiolato & Lastres69 reforçam tal 

divergência ao compará-las com as práticas usuais existentes entre aqueles países 

desenvolvidos: 

 

Anteriormente, o apoio à inovação se constituía fundamentalmente de 
subvenções pagas às empresas sob a forma de contratos de P & D 
estabelecidos com o objetivo da obtenção de resultados específicos, 
prolongando-se, em caso de sucesso, sob a forma de compras 
governamentais. [...] 
Hoje em dia, na maior parte dos países da OCDE, a ênfase nas medidas de 
apoio à inovação tecnológica, por parte dos países mais avançados, está 
estreitamente vinculada ao desenvolvimento, difusão e utilização eficiente 
das novas tecnologias (especialmente as de informação e comunicações) 
na economia baseada no conhecimento. 

 

De um modo geral o País deixou muito a desejar quanto aos níveis de 

investimento em P & D. Para se ter uma idéia, enquanto o Brasil investiu R$ 8,4 

bilhões, em 1999, o equivalente a 0,9% de seu PIB, países como França, Holanda e 

Bélgica destinavam 2% para a mesma finalidade70. Também deve alertar os policy-

makers brasileiros o fato de, em 1999, apenas 7% do total de concluintes em cursos 

                                                 
68 TAPIA: 1995, 329. Grifo do autor. 
69 CASSIOLATO, J.E. & LASTRES, H.M.M. “Sistemas de Inovação: Políticas e Perspectivas” In Parcerias 
Estratégicas, n. 8, dez/2000. Brasília: MCT/CGEE, 2000, p. 240-241. 
70 MCT, 2002: 29. 



presenciais de graduação terem sido provenientes de engenharias71, quando em 

países como a própria Índia, os formados nessa área passaram de 0,61%, entre os 

anos 1968-79, para 4,64%, entre 1979-8972.  

Uma possível explicação para tamanho gargalo foi apresentada por 

Tigre73 ao afirmar que, entre 1982-90, o número de empregos nas empresas de 

capital nacional no setor de informática quintuplicou, enquanto nas subsidiárias das 

multinacionais cresceu apenas 35%. Mas, “[...] até 1988 não havia nenhuma ação 

coordenada para estimular a formação de recursos humanos para a área de 

informática. [...] Somente em 1989 foi implementado o Programa RHAE [Recursos 

Humanos em Áreas Estratégicas]” 74. A liberalização do mercado de informática, em 

1991, agravou ainda mais a situação da P & D nacional (quando em 1989 os gastos 

registrados foram equivalentes a 8,2% do faturamento total do setor e, a partir de 

1990, houve uma redução em tais esforços da ordem de 70% 75). Ou seja, no 

momento em que o mercado demandava pessoal para P & D o governo não 

intensificara a formação de competências no setor e, quando esta fora iniciada, 

havia o desaquecimento do setor interno de P & D em informática devido à 

liberalização e à entrada de empresas estrangeiras no mercado nacional, o que 

levou à falência aquelas empresas locais. Isso possivelmente desestimulou novas 

gerações de estudantes universitários a seguirem carreira na área haja vista 

tamanha volatilidade dos empregos no setor. Faltou planejamento e adequada 

percepção da conjuntura vivida pelo País. 

Enfim, outra característica marcante do Sistema Nacional de Inovação 

do Brasil é quanto à origem dos recursos investidos em P & D. Enquanto a média 

nos países da OCDE é de 63% de participação da iniciativa privada, no Brasil esta 

participa com apenas 33% do total76. É, pois, urgente que se intensifique o que foi 

proposto pelo próprio MCT, em 2002, quando sugeria que tais investimentos 

devessem atingir o montante de 2% do PIB nacional, já em 2012, visando a 

                                                 
71 Ibidem, p. 39. 
72 JOSEPH, K. J. “The Case of India” In National Innovation System: Experience of Select Asian Countries 
(Seminário realizado em 14 de Janeiro de 2005, em Nova Delhi, promovido pela RIS – Research and 
Information System for the Non-Aligned and Other Developing Countries). 
73 TIGRE, P. B. “Liberalização e capacitação tecnológica: o caso da informática pós-reserva de mercado no 
Brasil”. In SCHWARTZMAN, S., ?: 193 
74 Ibidem, p. 186. Grifo do autor. 
75 Ibidem, p. 179. 
76 MCT, 2002: 41. 



reduzirmos nossa precária condição de dependência técnico-científica77. As 

projeções feitas àquela época davam a precisa dimensão de tamanha necessidade: 

 

[...] Para o setor público, federal e estadual, isso significará elevar seus 
gastos em P & D à taxa média anual de cerca de 7%. Para o setor privado, 
aproximar seu dispêndio do patamar médio dos países da OCDE implicará 
crescimento médio anual da ordem de 15%. 

 

Sánchez & Paula78 propõem algumas diretrizes a serem adotadas pela 

administração pública, vislumbrando uma mudança estratégica: (1) garantir e ampliar 

recursos; (2) demonstrar a necessidade social do Sistema Nacional de Ciência e 

Inovação Tecnológica (SNCIT); (3) garantir a base científica e tecnológica e a 

capacitação de recursos humanos para o SNCIT. 

Fonseca ressalta, enfim, que o enfoque da política pública voltada para a 

P & D deve ser revisto, já que não são apenas os recursos que estão ausentes, mas 

também um ambiente mais favorável ao surgimento de novos investimentos79: 

 

[...] o principal papel do governo no que concerne à inovação tecnológica, 
portanto, é o de prover os incentivos corretos ao desenvolvimento e à 
difusão de idéias por parte do setor privado (ações indiretas). Promover um 
ambiente político, econômico e institucional que estimule as empresas a 
investir em ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. 

 

O direito de propriedade intelectual sobre as novas invenções criadas nas 

empresas seria garantido a partir da criação de monopólios, na concepção do autor. 

Mas, este formato produziria menos idéias que a situação ótima esperada pelo 

mercado, similar ao que ocorreu na época da reserva de mercado estabelecida no 

Brasil nos anos 1980, na área da Informática. Para ele, então, a solução estaria na 

criação de “[...] subsídios e de políticas que incentivem a competição, que deixem 

vivo o temor em perder o mercado. O segredo do sucesso é saber calibrar 

corretamente tais políticas, de modo a promover um ambiente fértil à criação e à 

difusão de idéias” 80. Isto corrobora o que Campos já afirmara em 1985, quando da 

implementação da política de reserva de mercado no Brasil (ver Capítulo I).  

                                                 
77 Ibidem. 
78 SÁNCHEZ, T.W.S. & PAULA, M.C.S. “Desafios institucionais para o setor de ciência e tecnologia: o sistema 
nacional de ciência e inovação tecnológica”. In Parcerias Estratégicas, n. 13, dez/2001. Brasília: MCT / CGEE, 
2001, p. 48. 
79 FONSECA, R. “Inovação tecnológica e o papel do governo” In Parcerias Estratégicas, n. 13, dez/2001. 
Brasília: MCT/CGEE, 2001, p. 69. 
80 Ibidem.  



É notório, contudo, que os esforços desprendidos nas políticas de 

incentivo ao desenvolvimento da TI brasileira, até o momento, bem ou mal, 

consolidaram seu próprio mercado interno, fazendo-o líder do setor na América 

Latina. Entretanto, tal iniciativa teve reduzido o seu potencial de mudança devido à 

concentração da renda no País, o que desfavoreceu uma mais rápida disseminação 

tecnológica em sua própria sociedade e o conseqüente aumento no dinamismo 

desse mercado. Mesmo assim, o setor de software passou a representar 1,5% do 

PNB brasileiro, sendo estimado em cerca de US$ 8 bilhões, dos quais apenas US$ 

300 milhões destinados à exportação (dados referentes a 2001)81. A participação do 

país no mercado mundial naquele ano fora de 2,3% do total.  

Por outro lado, o crescimento do mercado global de software e de 

serviços relacionados tem sido mais intenso que aquele nacional. Entre 1997 e 

2008, estima-se que ele salte de US$ 90 bilhões para US$ 900 bilhões (crescimento 

de 10 vezes em 11 anos)82. A grande parcela desse mercado deverá ser voltada 

para softwares que ajudem a reduzir custos, melhorem a segurança e que integrem 

aplicativos já existentes83. Imaginar o Brasil fora do circuito interdependente da 

indústria mundial de software é algo descabido. Por isso, parece-nos ser 

fundamental analisar como os esforços brasileiros, em termos de projetá-lo no 

cenário internacional do software, surtiram efeitos, tais como aqueles realizados 

pelos indianos. As exportações de produtos nesse setor, além de gerar novas 

riquezas para o País, servem para aperfeiçoar as inovações aqui produzidas com o 

intuito de continuamente atender às diversas exigências de cada país de destino.  

Daí a necessidade de melhor observar qual o papel político exercido 

pela Sociedade para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex) que, 

surgindo em 1993 como Programa voltado à promoção da exportação brasileira 

desses produtos, teve em mãos o desafio de superar as limitações brasileiras 

existentes no limiar do novo século, em meio ao corrente boom de TI que ocorria 

internacionalmente. Tal discussão, entretanto, será realizada no Capítulo III, 

comparando-a à realidade da Índia. Nosso próximo enfoque será, portanto, sobre o 

advento dos indianos no cenário setorial aqui tratado. 

 

                                                 
81 MIT / SOFTEX, 2002:23. 
82 Ibidem, p. 24. 
83 Ibidem. 



2.3. Inserção indiana na indústria de software 

 

Diferentemente do Brasil, a Índia é um país que tem longa história. Os 

registros mais antigos datam de 3.000 a.C. O território indiano já foi palco de várias 

lutas entre civilizações, mas, sobretudo, da presença constante e indesejável de 

muçulmanos em disputa por maiores posses de seu território. No início do século 

XVI, o subcontinente fora invadido pelos tártaros de Timur Lenk84. Entre os anos 

1505 d.C. e 1525 d.C. foi criado o Império do Grande Mongol, que tinha como capital 

Delhi. Na região norte, por onde escoavam as especiarias para a Europa, 

desenvolvia-se a cultura islâmica, onde hoje se encontram Bangladesh e Paquistão. 

Por isso a necessidade dos europeus encontrarem novas rotas comerciais para 

alcançar a Índia, via navegação marítima, já que o território continental fora 

interditado por grupos islâmicos. Como já dissemos, isso culminou no descobrimento 

da América.  

A cultura milenar indiana desenvolveu importantes artes e expressões 

culturais. Em 1667, a Companhia das Índias Orientais britânicas se instalou em 

Bombaim, onde lutou contra os franceses até 1784. Apenas a partir de 1798 as 

tropas inglesas iniciaram a conquista do território indiano, chegando a 1820 com 

quase toda a área dominada, exceto Punjab, Caxemira e Peshawar. Foi quando a 

economia indiana foi completamente destruída, uma vez que o artesanato têxtil local 

que produzia a melhor seda existente à época concorria com a crescente indústria 

têxtil inglesa.  

Naquela época, os gastos militares com a defesa do território chegavam 

ao montante de 70% de seu orçamento. Apenas após a rebelião do cipayos 

(soldados indianos a serviço da Inglaterra), por volta de 1857, ficou decidido que a 

administração do território conquistado seria feita diretamente pela Coroa britânica. 

Mas a insatisfação popular quanto ao domínio inglês era crescente: 

 

 

 

 

 

                                                 
84 ENCICLOPÉDIA DO MUNDO CONTEMPORÂNEO (tradução de Jones de Freitas, Japiassu Brício, 
Renato Aguiar). São Paulo: Publifolha, 1999, p. 327. 



Quando Mohandas K. Gandhi, advogado educado na Inglaterra e com bom 
conhecimento dos métodos coloniais aplicados na África do Sul, regressou 
à Índia, em 1915, percebeu a necessidade de superar a limitada 
“cooperação” anglo-indiana. Gandhi tratou de incorporar os muçulmanos à 
causa autonomista, reintroduziu o ensino do hindu, que Ram Mohan Roy 
havia reinterpretado no século XIX, e deu particular importância à 
mobilização popular. Sua ligação com o Congresso Nacional Indiano 
reforçou a ala mais radical daquele movimento, onde militava o jovem 
Yawaharlal Nehru, especialmente depois da matança de Amristar (1919), 
quando uma manifestação foi reprimida a tiros, com 380 mortos e 1.200 
feridos, segundo fontes inglesas.85 

 

Gandhi comprovara o potencial de participação da sociedade civil 

indiana em protestos pacíficos já em 1920, quando propôs o boicote às instituições e 

produtos ingleses em represália ao massacre de Amristar. O movimento tomava 

dimensão nacional e Gandhi passou a ser chamado de Mahatma (“Alma Grande”), 

assumindo liderança primordial para o processo de independência indiano. Como 

suas iniciativas propunham a não-violência, por mais punitivas que fossem as 

decisões britânicas para com os colonos, tais instituições tornavam-se cada vez 

mais desmoralizadas. Após o protesto contra o monopólio do sal, entre 1930-34, as 

mulheres também passaram a apoiar a luta contra o regime inglês. Com o fim da II 

Guerra Mundial, a Inglaterra convocou Gandhi para negociar a independência da 

Índia, ocorrida em 1947.  

O objetivo comum que caracterizou a luta pela independência do País 

gerou, entre as diversas etnias indianas, um sentimento de união nacional. Mas, em 

1948, Gandhi fora assassinado. Nehru, que tinha se tornado o primeiro-ministro 

indiano após a independência, manteve a decisão do “não-alinhamento” durante a 

Guerra Fria. Essa condição facilitou que a nação conseguisse assistência de ambas 

as potências, ainda mais se levarmos em conta o advento do possível conflito 

nuclear com o Paquistão. Como afirmou Ghoshal, isso “[..] trouxe para a Índia os 

máximos dividendos possíveis de um sistema bipolar”86. Para Nehru, a percepção 

geral era de que o país deveria desenvolver sua independência e soberania plenas 

através de uma ampla política industrial. Seus sucessores levaram adiante tal 

projeto e na década de 1970 já se percebiam os avanços alcançados. Em 1974, a 

Índia concluía a construção de sua bomba atômica e, em 1980, lançava satélites em 

órbita da Terra. 
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Mas, a Crise do Petróleo também afetou drasticamente sua economia, 

altamente dependente de recursos energéticos minerais. À época, o ritmo de 

crescimento populacional era de 15 milhões de pessoas por ano, o que comprometia 

todos os esforços internos em suprir suas necessidades alimentares e energéticas. 

No governo de Indira Gandhi, filha do Mahatma, fora proposta uma política de 

esterilização feminina em massa que gerou enormes protestos e culminou, em 1975, 

com o decreto do estado de emergência87.  

A presença marcante do Estado acontecia em meio a uma sociedade 

hierarquizada e disposta em castas. Segundo Debroy88, se por um lado a 

intervenção estatal tornou-se mais cara que os benefícios adquiridos, ainda que 

prevenisse a competição em detrimento da menor eficiência e do maior crescimento 

(a partir dos anos 1970), por outro houve os seguintes sucessos: (1) 

desenvolvimento de larga e diversificada indústria de base; (2) auto-suficiência em 

produção de grãos alimentares; (3) desenvolvimento de C & T; (4) diminuição da 

população situada abaixo da linha da pobreza; (5) aparente ausência de 

deterioração da distribuição de renda. 

Foi apenas em 1985 que Rajiv Gandhi, após a morte da mãe Indira, 

ocupou o cargo de primeiro-ministro. Mediante diversas estruturações visando à 

manutenção da unidade territorial, Rajiv declarou que manteria a política externa 

voltada ao não-alinhamento. Com relação à política industrial, o representante da 

segunda geração da família Gandhi a dirigir a Índia fez do microcomputador o 

símbolo da modernização rápida, prometendo ao setor privado a revogação às 

restrições de importações e à compra de tecnologias estrangeiras, além da redução 

da carga fiscal. Tal decisão parece ter influenciado sobremaneira o crescimento do 

número de estudantes em ciências naturais e engenharias no fim dos anos 1980 89. 

Os anos 1990 começam com o agravamento dos conflitos com o 

Paquistão, sobretudo devido a disputas pelo domínio da Caxemira, importante 

reduto de reservas de petróleo. Rajiv foi assassinado, em meio a uma série de 

protestos, sendo eleito para o cargo Narasimha Rao que, ao orientar o ministro das 
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Finanças Manmohan Sigh para realizar reformas, previu a abertura do mercado 

indiano aos investimentos estrangeiros. A liberalização implementada na Índia, no 

mesmo período daquela em que ocorreu no Governo Collor, do Brasil, previa a 

redução da intervenção estatal na economia, deixando a moeda local flutuar seu 

valor em relação ao dólar e reduzindo os controles sobre as importações. Houve 

ainda grande estímulo às exportações já que anteriormente se havia estruturado o 

setor industrial com importações de bens de capital e tecnologia, além de que a 

privatização de setores como telecomunicações só começou a partir de 1999 (ver 

Quadro 2.1). Como resultado dessa política houve 

 

[...] uma diminuição da inflação (menos de 10% em 1995) e do déficit fiscal, 
ao passo que as exportações cresceram de modo estável desde 1992. O 
país continua a carregar o fardo de uma dívida externa equivalente a 38% 
de seu PIB, e a renda per capita de seus mais de 935 milhões de 
habitantes é uma das mais baixas da Ásia90. 

 

Mas, não fora simples reverter o domínio das forças protecionistas 

indianas, sobretudo daquelas ligadas à agricultura e à indústria nacional de base. 

Isto se deve, dentre outras coisas, ao fato da população daquele país ter mantido 

grande aversão à entrada de estrangeiros em negócios nacionais após a 

colonização inglesa.  

Uma característica de grande importância para a boa articulação dos 

Sistemas Nacionais de Inovação está relacionada ao nível de empreendedorismo e 

inovação que os setores produtivos privados perseguem. Em Estados onde os 

grandes produtores que detêm a maior influência política são aqueles mais 

tradicionais e que menos envolvem renovação tecnológica, a tendência é que haja 

mais resistência à entrada na economia do conhecimento, pois, seria de se 

questionar o porquê de seus esforços produtivos, financiadores do Estado, 

incentivarem o desenvolvimento de outros setores que concorrerão com eles pelo 

espaço de influência política local e internacional. Isto nos parece ter trazido 

diferentes impactos à estruturação da indústria de TI na Índia e no Brasil, como 

pretendemos demonstrar no Capítulo III.  

A liberalização da economia indiana para os novos setores possibilitou 

acesso a novos mercados e tecnologias que incentivariam ainda mais o seu 
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desenvolvimento. Mas, por sua vez, os indianos passaram a somar contínuos 

déficits em sua balança comercial. É o que demonstra a tabela abaixo: 

 

Tabela 2.6 – Balança de pagamentos da Índia (US$ milhões) 

 
OPERAÇÃO 1996-97 1997-98 1998-99 

EXPORTAÇÃO 41.607 45.109 47.484 

IMPORTAÇÃO 55.696 59.297 58.565 

SALDO -14.815 -15.507 -13.246 

 
Fonte: World Bank, 2000 

 

Um problema decorrente dessa abertura econômica está relacionado 

também ao fato dela ter favorecido apenas uma pequena parcela da população, 

gerando insatisfação para as demais, como afirma Bhattacharya91: 

 

[...] A globalização também começou tardiamente. A indústria nacional e a 
agricultura, acostumadas durante tanto tempo à proteção, agora encontram 
dificuldades para se ajustar à concorrência aberta, não apenas no exterior, 
mas também no mercado interno. [...] Visto que a mesma começou sem o 
preparo adequado, ela beneficia somente o trabalhador de qualificação 
profissional ou de renda mais alta, o qual constitui uma parte mínima do 
contingente de trabalho. Caso os benefícios tivessem chegado até as 
classes mais baixas, a oposição teria sido mais branda. 

 

De fato, os milhares de indianos que estudaram na Europa ou EUA, com 

a liberalização e a possibilidade de um retorno ao país de origem, após manterem 

laços de relação comercial com empresas daquelas respectivas nações, puderam 

investir, com o aporte estatal, pesadamente na indústria intensiva em conhecimento, 

sobretudo em software. 

Evans questionou-se sobre a possibilidade dos países em 

desenvolvimento mudarem, deliberadamente, as suas posições na divisão 

internacional do trabalho, visando a tornar-se decisivos agentes econômicos 

internacionais. Segundo ele 92 
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[...] a emergência de vantagens comparativas depende de uma evolução 
complexa envolvendo processos competitivos, vínculos de cooperação 
entre as empresas locais, políticas governamentais e de um conjunto de 
instituições e arranjos sociais e políticos. 
[...] Considerando que as dotações institucionais e o exercício de políticas 
industriais podem redefinir a gama de produtos que um país produz, e que 
produzir diferentes tipos de mercadorias tem amplas implicações no 
desenvolvimento, a discussão sobre as formas adotadas pelos Estados 
para facilitar a entrada da indústria local em novos setores assume uma 
importância central para compreender os Estados, o desenvolvimento 
nacional e a própria divisão internacional do trabalho. 
O caso indiano é um exemplo típico dessa articulação e discussão política 
que redireciona as estratégias locais, objetivando uma mudança drástica 
nas prioridades técnico-científicas daquele país. Nesse sentido, o apoio 
governamental à área de TI, desde os anos 1970 foi fundamental. 
Voltando-se à era do conhecimento, a Índia tornou urgente o 
desenvolvimento de capital humano qualificado a não só absorver, mas a 
transformar e produzir novas tecnologias e aprendizados.  

 

Uma outra questão importante diz respeito à automação governamental 

ou mesmo bancária que representa o uso endógeno de tais tecnologias. Em países 

como Brasil e Índia, onde a agricultura tem relevante papel para a economia, tais 

inovações são estratégicas. Porém, enquanto o país asiático possui a maior parte de 

sua população vivendo em áreas rurais, muitos dos quais em pequenas 

propriedades, no nosso país a maior parte vive em áreas urbanas do litoral, 

deixando para seu interior uma estrutura agrícola baseada em latifúndios. Daí serem 

diferenciados os pesos econômicos do agronegócio na Índia e no Brasil.  

Como já analisamos anteriormente, parece ser, de fato, mais durável o 

crescimento indiano por sustentar-se na estruturação de novas áreas, na vanguarda 

do novo paradigma existente.  

Goshal lembra também que logo após a abertura econômica, a Índia 

cresceu a uma taxa anual entre 5 e 7%, mantendo-se entre 5 e 6% mesmo durante o 

período da crise asiática, quando as demais economias do continente apresentaram 

crescimento negativo. Mas o grande problema, segundo o autor, continua 

relacionado à crise com o mundo islâmico, sobretudo com o Paquistão, que pode 

reverter essa situação a qualquer momento. Por isso, sugere93, “[...] a Índia deve 

aproveitar os problemas de relacionamento no entorno da Caxemira para abrir elos 

econômicos e de comércio, fazendo emergir um certo grau de interdependência e 

apoio econômico entre os dois países”. Percebe-se assim, que o desenvolvimento 
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comercial e industrial, sobretudo intensivo em conhecimento, não repercutiu na 

influência do País junto à região asiática banhada pelo Oceano Pacífico94. 

Para melhor compreendermos como se deu o redirecionamento dos 

interesses nacionais, visando à mudança de foco de suas vantagens comparativas, 

bem como os precursores estratégicos indianos em termos de iniciativas de políticas 

para o setor, reproduzimos no quadro abaixo os marcos em política de eletrônica por 

ele adotado: 

 
Tabela 2.7 Marcos da Política de Eletrônica da Índia (1966-2000) 

 
ANO MARCO COMENTÁRIO 

 
 

1966 

 
 

Boletim do Comitê Bhabha 

Recomendou o desenvolvimento de um 
setor industrial integrado para obter 

autoconfiança com o mínimo de recursos, a 
fim de desenvolver um papel capital e 
dominante nos setores públicos e de 

pequena escala 
1970 Criação do Departamento de 

Eletrônicos 
Teve como atribuição desenvolver a 

indústria eletrônica no País 
1971 Criação da Comissão de 

Eletrônica 
Responsável por formular a política 

industrial de eletrônica no País 
 
 

 
Comitê Sondhi 

Responsável pelo desmantelamento do 
oligopólio existente entre companhias, em 

particular a MRTP e a FERA 
1979  

Comitê Menon 
Recomendou a liberalização das 
importações de bens de capital e 

tecnológicos e a isenção de impostos nas 
importações de equipamentos 

 
 
 

1981 
 
 

 
 
 

Política de Componentes 

Removeu a licença de componentes 
manufaturados de algumas companhias, 

exceto MRTP e FERA. Entre outros, 
proporcionou redução geral de impostos 

sobre componentes, liberalizando a 
importação de bens capitais e 

componentes eletrônicos manufaturados 
(continua) 
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(continuação da Tabela 2.7) 
 

ANO MARCO COMENTÁRIO 

 
 

 
Política de 

Telecomunicações 

A produção de manufatura de 
equipamentos de telecomunicações foi 

aberta ao setor privado 
1984 

 
 
 

Política de Computação 

Todas as companhias indianas, inclusive a 
FERA, estavam proibidas de entrar em 

todos os segmentos de produção da 
indústria de computação, independente de 

sua capacidade produtiva  
 
 

1985 

 
 

Política Integrada 

Excluiu da reserva de mercado certos 
componentes de setores de menor escala, 
introduzindo larga escala e perfil liberal a 

companhias com mais de 40% da produção 
voltada para a área de altas tecnologias 

 
 
 

1986 

 
 
 

Política de Software para 
Computador 

Reduziu as taxas de importação sobre 
produtos importados voltados para o 
desenvolvimento da exportação de 

software, além de isenção total para 
qualquer exportação. Provia 100% de 

financiamento dos projetos de exportação 
para empresas com mais de 40% da 

produção voltada para altas tecnologias  
 

1998 
 

 
Força-tarefa nacional em 

TIC 

Fez 104 recomendações sobre o 
desenvolvimento do software e 87 sobre o 

de hardware 
 
 

Política de 
Telecomunicações 

Abriu os serviços de telecomunicações ao 
setor privado 

1999  
Criação do Ministério de 

Tecnologias da Informação 

Reuniu diferentes atores envolvidos com TI 
para formar um Ministério de TI autônomo; 

Um dos objetivos é que a Índia exporte 
US$ 50 bilhões, em software e serviços, no 

ano de 2008 
 
 

2000 

 
 

Ato de TI 

Documento elaborado junto à sociedade 
civil indiana, colocando o desenvolvimento 

da indústria de TI, especialmente em 
software e serviços, como estratégia 
fundamental para o crescimento e 
independência tecnológica do país 

  
Fontes: KUMAR & JOSEPH (2004); NASSCOM. 

 

É notório que as decisões indianas com relação à indústria de TI foram 

soberanas e independentes. O não-alinhamento trouxe como dividendos a 

possibilidade daquele País impor condições à entrada de multinacionais como a 

IBM, por exemplo, exigindo que a tecnologia fosse desenvolvida localmente. Como 



aquele povo é hábil em raciocínio matemático e lógico, além de possuir um grande 

mercado interno a ser desenvolvido, bem como abundância de mão-de-obra, as 

multinacionais foram obrigadas a se unir com parceiros locais visando ao seu 

ingresso na Índia.  

Em situação oposta encontrou-se o Brasil, devido às articulações 

mantidas entre a elite local e a norte-americana, por exemplo, e à fraca capacidade 

do País em deslanchar uma indústria nacional de competência internacional e, 

portanto, voltada ao comércio exterior. Trata-se da discussão mantida anteriormente 

sobre o desenvolvimento do mercado interno como plataforma de expansão externa. 

Grande parte da força produtiva, até o passado recente, preocupou-se apenas em 

abastecer o imenso mercado brasileiro, fechando-se e buscado proteção para seus 

nichos de mercado em detrimento de todo o conjunto político-econômico existente. 

Como também podemos perceber na tabela acima, já nos anos 1980 o 

governo indiano investia pesadamente em incentivar a exportação de software, 

mesmo antes da liberalização econômica. A associação das forças estatais com as 

da iniciativa privada local favoreceu um melhor desenvolvimento de grandes 

empresas no setor de TI, projetadas para a concorrência externa. Já na segunda 

metade da década de 1990, um amplo movimento em prol do desenvolvimento da 

indústria de software nacional fez diversas recomendações sobre o potencial 

estratégico do País no setor de TI, já que se tinha formado amplo capital humano, 

com perfil inovador, para sustentar o boom das TIC que estava por vir. 

Uma outra categorização da evolução da indústria indiana de TI foi 

proposta por Pawar95: 

 

Tabela 2.8 Categorização da indústria de TI indiana 

 
ETAPA PERÍODO CARACTERÍSTICA 
Estágio I 1950-59 Investimentos em P & D 
Estágio II 1960-69 Iniciativas governamentais para desenvolvimento de 

computadores 
Estágio III 1970-79 Iniciativas do setor privado para hardware 
Estágio IV 1980-89 Comercialização de computadores e exportação de software 
Estágio V 1990-95 Liberalização e Globalização 

 

Fonte: PAWAR (1997) 
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Friedman também buscou resumir como se deu o processo de ascensão 

da Índia como influente indústria mundial de soluções em TI, enumerando algumas 

particularidades96: 

 

��Com a chegada da General Electric ao País, no início dos anos 

1990, houve os primeiros movimentos para terceirização de 

serviços à sua matriz, devido à alta qualidade de engenheiros de TI 

ali instalados e aos baixos custos em relação aos verificados no 

país de origem daquela multinacional. Assim, diversos indianos que 

trabalhavam nos EUA mantiveram a tendência de retornar à Índia 

mantendo seus vínculos com tais tipos de empresas. 

 

��Grande parte da demanda não exigia complexa formação 

intelectual, como a digitalização de textos de livros antigos de 

editoras norte-americanas, ou mesmo de declarações de Imposto 

de Renda e de prontuários médicos, entre muitos outros. A Índia 

estando 12 horas à frente do fuso-horário norte-americano e 

também falando inglês, tornou-se natural prestador de serviços a 

baixos custos (outsourcing offshore). 

 

��Com o surgimento das imensas possibilidades de prestação de 

serviços terceirizados indianos, investiu-se pesadamente na infra-

estrutura que possibilitasse interligá-la aos EUA, via fibra óptica. 

Isto gerou uma bolha de investimentos do capital financeiro que 

super dimensionou a capacidade instalada em transmissão de 

dados e terminou por desvalorizar a oferta de infra-estrutura. Como 

o grande equívoco terminou por reduzir drasticamente o valor do 

investimento, as próprias companhias indianas recompraram as 

ações das redes entre os dois continentes a preços muito baixos, 

substituindo componentes que otimizaram a eficiência do sistema. 

 

                                                 
96 FRIEDMAN, 2005: 125-134. 



��A chegada do ano 2000 trouxe à tona também o problema do bug 

do milênio, já que as máquinas estavam programadas para 

registrar anos com apenas os dois últimos dígitos. Assim, a 

passagem à nova década representaria o retorno ao ano 1900, no 

antigo sistema. A correção repetitiva do problema demandava 

enorme quantidade de mão-de-obra capacitada em curto espaço 

de tempo capaz de evitar prejuízos a diversos países. Foi aí que 

surgiu a grande chance da Índia figurar como país mais adequado 

à terceirização de serviços de TI em larga escala. 

 

Contudo, não poderíamos deixar de citar, ainda, os atentados terroristas 

de 11 de setembro de 2001. Mas, que relação poderia existir com a terceirização de 

serviços através da TI?  

O advento de ondas terroristas em países desenvolvidos ali gerou um 

sentimento de insegurança com relação à comunidade estrangeira residente. A fim 

de evitar a entrada de novas levas de grupos estrangeiros às suas economias, em 

busca de trabalho e de formação, já que países da Europa e os EUA têm 

envelhecidas as suas massas trabalhadoras, passou-se a investir na prestação de 

muitos serviços a partir de mão-de-obra situada nos países de origem. Isto, além de 

evitar conflitos em seus próprios territórios: (1) aumenta seus vínculos com as 

demais nações (crescendo o poder de pressionar aqueles Estados a conterem seus 

rebeldes, transferindo os problemas); (2) reduz os custos através da subcontratação 

da mão-de-obra, que é regulamentada por direitos trabalhistas diferentes daqueles 

europeus e norte-americanos. A tabela abaixo ilustra melhor como as diferenças 

salariais entre os EUA e Índia tornaram atrativa a terceirização em TI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2.9 Comparação entre os salários anuais pagos a profissionais de 

software nos EUA e na Índia (1997) 

 
DESIGNAÇÃO EUA (US$ por ano) ÍNDIA (US$ por ano) 
   
Programador 32.500-39.000 2.200-2.900 
Analista de Sistemas 46.000-57.500 8.200-10.700 
Analista de Programas 39.000-50.000 5.400-7.000 
Administrador de Redes 36.000-55.000 15.700-19.200 
Administrador de Banco de Dados 54.000-67.500 15.700-19.200 
Técnico para suporte “help-desk” 25.000-35.500 5.400-7.000 
Desenvolvimento de software 49.000-67.500 15.700-19.200 
 

Fonte: INFAC, Mumbai. Citado por ARORA & ARUNACHALAM. 

 

Logicamente, todo o esforço em qualificar o capital humano indiano nos 

anos precedentes preparara o País a estas crescentes demandas globais por 

terceirização que, como dissemos no Capítulo I, duplicou nos EUA entre os anos 

2002-2005, e passou a crescer a taxas anuais de 25% na Europa, desde o fim do 

século passado.  

Segundo Kumar & Joseph (2004:8), a Conferência Nacional de Eletrônica, 

realizada em 1975, foi um marco importante para a guinada tecnológica indiana, pois 

já previa a necessidade de serem formados 300 mil técnicos com mestrado e 50 mil 

com PhD em Ciências da Computação e outras tecnologias, recomendando a 

criação desses cursos nos Institutos Indianos de Tecnologia (IIT) e nas maiores 

universidades do País. O “Programa de Desenvolvimento de Mão-de-Obra em 

Computação”, criado pelo Departamento de Eletrônica, formou 15 mil profissionais 

de software só em 199697. 

As expectativas positivas sobre o desenvolvimento recente da Índia são, 

sim, incentivadas pelo notável crescimento do setor das TIC, notadamente dos 

serviços de software. O paradoxo indiano atual consiste em ser considerado uma 

nação eminentemente agrícola que se destaca no cenário de TI mundial.  

Em 2003, o PIB indiano atingiu aproximadamente US$ 540 bilhões, 

tornando-se o 4o maior do mundo em termos de paridade do poder de compra, atrás 

apenas dos EUA, China e Japão98. Outro bom indicador econômico foi o 

                                                 
97 KUMAR & JOSEPH, op. cit., p. 8. 
98 VARMA, Y. “Índia 2004 – Economias e Relações Comerciais com o Brasil”. In www.indiaconsulate.org.br. 
Pesquisa realizada pelo autor em 05/08/2005. 



crescimento contínuo das exportações indianas, como já dissemos, saltando dos 

US$ 18,5 bilhões, no ano fiscal de 1992-9399, para US$ 62 bilhões em 2003-04, 

sendo que quase 80% destas são provenientes de produtos manufaturados.  

Debroy100 tem se preocupado, entretanto, com a seguinte questão: se em 

2020 a estimativa da renda per capita indiana é chegar a US$ 1.250 e, em 2040, a 

US$ 3.850, respectivamente similares ao que hoje possuem Filipinas e Malásia, 

como poderá ser considerado desenvolvido esse Estado se não houver efetivas 

melhorias na qualidade de vida de sua população em geral? O autor estima que, em 

2020 a expectativa de vida na Índia será de 70 anos, com alfabetização adulta de 

90% da população. Já em 2040, a previsão é de 75 anos e 95%, respectivamente. 

Em 2040, enfim, Debroy estima que os indianos passarão o Japão e os EUA em 

termos de paridade do poder de compra. Logicamente, esses dados só se 

comprovariam se, na medida em que fosse acontecendo o crescimento indiano a 

população não modificasse a forma na qual interage com o capital, não permitindo 

sua concentração aos moldes do que aconteceu no Brasil, por exemplo, o que 

incentivaria a própria dinâmica de seu mercado interno e manteria a tradição de 

solidariedade social dos hindus. 

Mas, Vittal elenca outros desafios que os indianos têm a serem superados 

pela frente, a fim de se consolidarem como verdadeiros players globais101: (1) 

ausência de sentimento de orgulho e auto-estima; (2) legado de celebração e 

recompensa de fracassos e debilidades similar ao de sucessos e realizações; (3) 

burocracia corrupta; (4) sociedade essencialmente feudal e hierárquica; e, (5) 

desconhecimento das próprias potencialidades. 

O setor de software indiano, como dissemos, é o que cresce mais 

rapidamente, sobretudo em Business Process Outsourcing (BPO). A Índia se torna 

aos poucos o maior exportador do produto no mundo, crescendo mais de 50% na 

área entre os anos 1995-99102. Em 2002, ela já detinha 1,5% do mercado global de 

software e se projetava que, em 2008, chegasse a 5%103. Em termos monetários, o 

                                                 
99 Na Índia, o ano começa no mês de abril e termina em março. 
100 Op. cit. 
101 VITTAL, N. “My vision of a better India”. In Futures, vol. 36, n. 6-7, ago-set/2004, pp. 781-785. 
102 AMBASHA, A. & MOMAYA, K. “Challenges for Indian Software Firms to Sustain their Global 
Competitiveness”. In Singapore Management Review, 2004, n 26, p. 65. 
103 Ibidem. 



setor passou da cifra de quatro bilhões de dólares, em 1999, para US$ 15 bilhões 

em exportações, já em 2004104. 

Segundo estimativas do Banco Central Alemão, as parcelas indianas do 

mercado mundial de serviços em TI estariam assim distribuídas: 

 

Tebela 2.10 Participação da Índia no mercado mundial de prestação de 

serviços em TI (estimativa feita para o ano de 2003) 

 
 

TIPO 
VALOR  

(US$ BILHÕES) 
MARKET  

SHARE (%) 
Desenvolvimento e Suporte customizado 8,21 9,0 

Business Process Outsourcing 2,30 2,3 
Serviços de infra-estrutura em negócios 0,35 0,4 

 

Fonte: Deutsche Bank, in The Economist (2004). 

 

A Índia investe parcelas crescentes de seu PIB em P & D, priorizando a 

formação de profissionais na área de TI. Mantém foco em uma especialidade, 

antevendo as tendências que estão ainda por vir. Quando surgiram os primeiros 

Institutos Indianos de Tecnologia (IIT), há 50 anos, pouco se imaginava sobre que 

dimensões alcançaria a disseminação de uma cultura de formação universitária, 

como forma de ascensão social de novas gerações. Isto devido às castas e à cultura 

hindu, que desestimulam o crescimento material do indivíduo devido à idéia de ter de 

suportar um carma por toda a vida para a própria purificação espiritual. 

De fato, atualmente há 1.350 faculdades apenas na área de 

engenharia105. A tabela abaixo expõe os números e capacidades das faculdades de 

engenharia, distribuídas por região, no ano 1998-99, que demonstra a concentração 

das mesmas nas regiões sul e leste do país, onde se concentram também grande 

parte das empresas de TI ali existentes: 

 

 

 

 

 

                                                 
104 SAHA, S., op. cit. 
105 NILEKANI. “Poor and Mighty”. In Newsweek Special Edition, dec/2005-feb/2006, p. 77. 



Tabela 2.11 Distribuição de faculdades de engenharia indianas e respectivas 

capacidades, por região (ano de 1998-99) 

 

 

REGIÃO 

 

N.º DE 

FACULDADES 

 

N.º DE 

ESTUDANTES 

FRAÇÃO DE 

APROVAÇÃO 

(FACULDADES AUTO-

FINANCIADAS) 

Central 50 9.470 52% 

Leste 25 4.812 26% 

Norte / Noroeste 140 25.449 42% 

Oeste 140 34.165 74% 

Sul / Sudoeste 308 82.597 79% 

Total 663 156.493 69% 

 
Fonte: Ramarao, citado por ARORA & ARUNACHALAM. 

 

Os dois maiores centros no setor de TI indianos estão situados em 

Mumbai e Bangalore. Em termos comparativos, também no Brasil a maior parte das 

indústrias de TI encontra-se na região Sudeste, notadamente no estado de São 

Paulo, o que reflete uma similaridade em termos de políticas de concentração das 

mesmas em poucas localidades, em ambos países. 

Além das disparidades em termos de concentração desses recursos 

voltados à formação intelectual entre o norte e o sul do território, uma dicotomia 

persiste na Índia. Enquanto há limitação dos esforços educacionais para atender à 

gigantesca população da Índia, o excesso de formados em áreas que o mercado já 

não absorve é crescente. Estima-se que haja 5,3 milhões de universitários 

graduados na Índia sem emprego106. Além do mais, as instituições de ensino 

superior tecnológico de excelência107 formam apenas 1% dos cerca de três milhões 

de graduados que chegam ao mercado de trabalho anualmente. Ao todo, apenas 

7% dos jovens em idade escolar (ou seja, 10 milhões) têm acesso à formação 

                                                 
106 MAZUMDAR, S. “The unemployable masses”. In Newsweek Special Edition, op. cit., p. 78. 
107 São apenas sete os Institutos Indianos de Tecnologia (IIT), inspirados no MIT norte-americano. 



universitária (no Brasil, o número chega a 10,6%108). Como vemos, disparidades que 

persistem nos países em desenvolvimento, sejam na Ásia ou na América Latina. 

Um outro problema da Índia é que 3% de sua receita total são gastos com 

educação, dos quais 1/3 destes destinam-se às 342 universidades públicas 

existentes e suas mais de 17 mil faculdades associadas109. Para termos uma idéia 

da discrepância entre os investimentos públicos em Educação e naqueles 

relacionados à Defesa, tem-se que estes somam 17% do total da receita daquele 

país. Isto, segundo a NASSCOM110, justifica porque “[...] apenas 10.000 dos 280.000 

engenheiros formados anualmente, ou apenas 4% destes, têm nível internacional”.   

O Brasil, por sua vez, possui apenas 7,6% do total de matrículas 

existentes no ensino superior em cursos de engenharias e ciências naturais, 

enquanto Administração e Direito somam cerca de 30% do total111. Isto porque as 

carreiras públicas e o gerenciamento empresarial atraem mais as novas gerações 

que a insegurança permanente do mercado de TI. Além do mais, o gasto maior do 

País está na área de assistência social. 

Siddharthan destacou que a Política de Ciência e Tecnologia proposta em 

2001 pela Índia teve um papel fundamental para que, na atual década, ela figurasse 

como importante ator na área de C & T. Segundo o autor112, algumas providências 

foram determinantes: 

 

• Suporte especial para 25 Universidades e Instituições de P & D; 

 

• Atenção especial para instituições voltadas para medicina e 

engenharias; 

 

• Simplificação dos procedimentos administrativos e financeiros do 

sistema de C & T; 

 

• Estrutura autônoma para financiamento de pesquisas científicas 

básicas; 

                                                 
108 LOBO, F. & ATHAYDE, P. “Os campeões do diploma”. In Revista Carta Capital, 30/11/2005, pp. 12-18. 
109 MAZUMDA, op. cit. 
110 Ibidem, p. 79. 
111 LOBO & ATHAYDE, op. cit. 
112 SIDDHARTHAN, 2005. 



• Incentivo à cooperação entre universidades e laboratórios 

farmacoquímicos; 

 

• Autonomia para rumos de P & D em instituições e laboratórios de 

pesquisa; 

 

• Participação em programas de colaboração internacional; 

 

• Proteção da propriedade intelectual em conhecimentos tradicionais; 

 

• Impulso ao crescimento da participação indiana no mercado de 

medicina natural. 

 

Para Siddharthan, as iniciativas propostas fizeram com que a Índia 

pudesse melhor preparar-se para o momento atual, em que se percebe um notável 

crescimento das exportações da indústria do software no fim dos anos 1990, 

conforme demonstra o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 2.5 Crescimento da indústria de software na Índia – participação das 

exportações no mercado total do país (US$ milhões) 
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Fonte: NASSCOM, citado por SIDDHARTHAN, 2005. 



Kumar & Joseph lembram ainda a grande importância dos Parques 

Tecnológicos de Software (STP) para a Índia. Segundo os autores113, 80,5% das 

600 maiores companhias de software da Índia se concentram em Mumbai, 

Bangalore, Delhi, Hyderabad e Chennai. As concessões estatais foram diversas, o 

que favoreceu o surgimento de 39 unidades desses STP. Entre elas estão: (1) a 

isenção de impostos por cinco anos; (2) liberdade para importação de bens 

necessários ao desenvolvimento das empresas; e, (3) a permissão para 

subcontratação de atividades de desenvolvimento de software em outros Parques, 

desde que voltem mais de 25% da produção para exportação.  

Nos diversos STP existentes constata-se, assim, um enorme crescimento 

de registro de empresas em suas instalações, partindo de 164, em 1991, para 5.582, 

em 1999, que juntas respondiam por cerca de 68% das exportações em TI. Já no 

ano de 2000, o número de empresas, inclusive multinacionais, chegou a 7.000, 

sendo responsáveis por 80% das exportações indianas. Daí uma explicação mais 

precisa sobre a concentração do setor em poucas localidades do País, já que os 

Parques tendem a concentrar empreendimentos, fazendo jus aos benefícios 

governamentais.  

Um outro diferencial é o modo como se posicionam as empresas 

brasileiras e indianas no mercado internacional. Para Vaidyanathan114 existem dois 

modelos de globalização: (1) aquele em que as companhias produzem para exportar 

(caso do Brasil); e (2) aquele em que as companhias operam em vários mercados, 

através da compra de empresas e de marcas globais (caso da Índia). Além das 

diferentes características de ambas indústrias, podemos afirmar estar mesmo 

havendo uma “indianização” global, pois, por exemplo115: 

 

��Cerca de 33% dos funcionários da Microsoft, 25% dos da IBM e 17% dos 

cientistas da Intel são indianos; 

 

                                                 
113 Op. cit, p. 10. 
114 Entrevista concedida a Tachinardi, 2005: 29. 
115 EMBAIXADA INDIANA NO BRASIL. “Fazendo negócios com a Índia – Oportunidades de Negócios, 
Economia e Relações Comerciais com o Brasil (nov/2004)” In www.indiaembassy.org.br/pot/default.htm , 
pesquisa realizada em 05/08/2005. 



��Das 117 empresas mundiais que possuem o certificado CMMI116-SEI 5, 80 

são indianas; 

 

��Há mais profissionais de TI em Bangalore (Índia) que no Vale do Silício 

(EUA). 

 

Sem dúvida, muitos dos resultados alcançados pela Índia nos últimos anos 

se devem ao marcante papel político exercido pela Associação Nacional das 

Companhias de Software e Serviços (NASSCOM). O entendimento sobre como 

articulações políticas de diferentes indústrias de software podem proporcionar 

variados modos de inserção soberana na globalização se faz fundamental. Ainda 

mais se considerarmos o papel estratégico destas nos Sistemas Nacionais de 

Inovação de seus respectivos países. Entre o caso brasileiro e indiano, aqui 

tratados, podemos perceber a adoção de estratégias diferenciadas que trouxeram 

frutos igualmente diversos. Pesquisar acerca dos papéis políticos exercidos em seus 

respectivos contextos sócio-econômico-culturais pode contribuir para explicar de que 

forma os países em via de desenvolvimento podem ascender a uma melhor posição 

na divisão internacional do trabalho e, conseqüentemente, terem acesso mais 

equânime às riquezas produzidas pela Humanidade. Sobre tal aspecto trataremos 

no próximo Capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 Capability Maturity Model (CMM) é uma marca registrada pela Universidade Carnegie Mellon (EUA), que 
serve para certificar empresas que seguem rotinas consideradas padronizadas para atingir um nível ótimo de 
qualidade em prestação de serviços de software. Dividem-se em cinco categorias: Nível 1 – Inicial; Nível 2 – 
Repetível; Nível 3 – Definido; Nível 4 – Gerenciado; Nível 5 – Em Otimização. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

A articulação política da indústria de software nos países em desenvolvimento 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



O capítulo aborda as características próprias das indústrias de software no 

Brasil e na Índia, detendo-se mais especificamente no nível de articulação política de 

ambas junto aos respectivos Sistemas Nacionais de Inovação. A primeira parte 

analisa como a Softex funciona e quais as suas estratégias para promover o Brasil 

no cenário internacional do software. A segunda analisa o caso indiano da Nasscom, 

que tem objetivos semelhantes ao da entidade brasileira. Na terceira parte, enfim, 

buscamos identificar possíveis articulações entre os dois países, já que seria esta 

uma forma concreta e estratégica de efetivar o eixo “Sul-Sul” de cooperação e livre-

comércio. 

 

 

3.1. O caso SOFTEX 

 

A Sociedade para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex) 

teve como precursor o Programa Nacional de Software para Exportação, criado em 

1993 pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

este ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). A intenção do governo 

brasileiro, à época, era modificar a herança deixada ao setor pelas políticas de 

informática precedentes que defendiam a reserva de mercado e a política de 

substituição das importações. O Programa Softex 2000, como era chamado, 

propunha uma drástica mudança no foco da indústria de informática do País117: 

 

��De equipamentos para softwares; 

 

��De mercado doméstico para exportação; 

 

��De produção em pequena para grande escala. 

 

Segundo Araújo & Meira118, as políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento do setor de software no Brasil tradicionalmente concentraram-se 

“[...] em uma direção: de muita tecnologia (ênfase no ciclo da vida), algo em 

marketing e vendas (alguma ênfase no ciclo de vendas) e quase nada de negócios 

                                                 
117 Ibidem. 
118 Op. Cit. 



(em seu ciclo)”. Os autores propuseram então uma inversão estratégica, 

redirecionando o foco de atuação do Estado à seguinte forma: 

 

NEGÓCIOS  � VENDAS � VIDA  

 

Isto porque, alegam, é fundamental direcionar a força produtiva para um 

ciclo de negócios comercialmente estável e viável, que justifique o retorno dos 

grandes investimentos realizados em treinamento e infra-estrutura.  

O Programa Softex 2000, na expectativa do MCT, previa que na virada do 

século passado para o atual o Brasil estivesse exportando US$ 2 bilhões por ano, o 

que efetivamente não ultrapassou 10% desse valor119. A primeira fase do Programa 

foi gerenciada pelo governo através do CNPq e ficou marcada pela estruturação de 

uma rede de cooperação entre as diversas empresas nas várias regiões brasileiras. 

Apenas no início do ano 1997, a gerência do Programa foi transferida para uma 

sociedade civil, sem fins lucrativos, denominada apenas de Softex. O Conselho de 

Administração passou a ter representantes do governo e das empresas privadas do 

setor, compondo-se da seguinte maneira: 

 
Tabela 3.0 Composição do Conselho de Administração da Softex 

 
ORIGEM QTDE. 

INDICADOS PELO PODER PÚBLICO  
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 

 
01 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
 

01 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq / MCT) 
 

01 

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep / MCT) 
 

01 

Secretaria de Políticas em Informática (SEPIN / MCT) 
 

01 

Frente Parlamentar pela Promoção do Conhecimento e da Tecnologia Nacional (Legislativo) 
 

01 

INDICADOS POR ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL  
Agência de Promoção de Exportações (APEX) 

 
01 

Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) 
 

01 

Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) 
 

01 

 

(continua) 

                                                 
119 Ibidem. 



(Continuação da Tabela 3.0) 

ORIGEM QTDE. 
INDICADOS POR ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL  

Associação das Empresas Brasileiras de Software e Serviços de Informática (ASSESPRO) 
 

01 

Assoc. Nac. de Entidades Promotoras de Empreend. Tecnologias Avançadas (ANPROTEC) 
 

01 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 
 

01 

Sociedade Brasileira de Computação (SBC) 
 

01 

Conselho Empresarial120 – Softex 
 

01 

Presidência da Softex 
 

01 

Conselho de Administração – Softex (ex-dirigente) 
 

01 

Representantes dos Agentes Softex 
 

05 

TOTAL 21 
 

Fonte: SOFTEX, www.recife.softex.br/int_interface/CorpoPopImprimirNoticia.asp?CO_TOPICO=20 

 

Pode-se observar, então, a ausência de representantes de associações 

das universidades no citado Conselho. 

 Araújo & Meira afirmaram ainda, que diversas características locais 

apresentaram-se como limitadores no processo de desenvolvimento do Programa 

Softex 2000. Assim, a grande herança deixada fora, sobretudo, a rede de integração 

das empresas nacionais: 

 

[...] o SOFTEX teve papel importante: na articulação política e institucional, 
mesmo estrita, do setor em diversas frentes; na geração e capacitação de 
empresas; e na exposição dessas empresas ao mercado internacional. A 
formação dessa rede é um dos ativos mais importantes deixados pelo 
Programa e dificilmente será encontrado algo similar em outro país. 
Por outro lado, as opções adotadas pelo SOFTEX e que contribuíram para 
que não fosse alcançada sua meta síntese [exportação de US$ 2 bilhões 
em 2000], sofreram  grande influência do que estava ocorrendo na indústria 
americana, principalmente no que diz respeito aos aspectos tecnológicos, 
cuja tentativa de replicação aqui no Brasil e também em outros países em 
desenvolvimento não tem logrado bons resultados. 
A escolha dessas opções traduzem bem o perfil dos atores, em sua maioria 
composto por profissionais oriundos do mundo acadêmico com bom 
conhecimento do estado-da-arte nas TICs mas com pouco domínio do 
mundo dos negócios. 121 

 

                                                 
120 Conselho Empresarial é composto por empresários representativos da indústria brasileira de Software, 
Internet, Comércio Eletrônico e áreas afins. 
121 Ibidem. N.d.A. 



Em 2000, a rede Softex era composta por: 21 agentes espalhados em 

todo o território brasileiro (sobretudo em universidades), voltados para a geração de 

novas empresas; seis escritórios internacionais (Austin, Boston, San Jose, 

Düsseldorf, Beijing e Buenos Aires); e, dois agentes comerciais internacionais 

(Austrália e Espanha)122. Entre 1993-99 o Programa consumiu R$ 150 milhões.  

Diversos desafios assolaram, pois, a iniciativa de estruturação das 

prioridades da indústria de TI brasileira desde o seu início. Entre esses, destacamos 

alguns que, de certa maneira, já foram mencionados ao longo do presente estudo: 

 

(1) A fragmentação do mercado produtor brasileiro, composto 

por centenas de pequenas empresas, e ausente presença 

estratégica de grandes empresas líderes que direcionassem 

o rumo das demais e que melhor expressassem, junto ao 

poder público, as reais necessidades do setor; 

 

(2) Nascimento de muitas empresas em incubadoras 

universitárias, com herança academicista e perfil voltado 

para atender às demandas crescentes do grandioso 

mercado interno; 

 

(3) A falta de objetividade no Plano de Negócios, com foco 

preciso, dificultando a especialização de competências e a 

conseqüente continuidade de investimento-desenvolvimento 

dos respectivos negócios; 

 

(4) Dificuldades de investimento por parte do capital financeiro, 

devido à falta de segurança dos investidores; 

 

(5) O desconhecimento dos empresários locais quanto às 

rotinas de acesso aos mercados estrangeiros, com fins de 

exportação. 

 

                                                 
122 Cf. Livro Verde de C&T, op. cit., pp. 124-125. 



Em 2001, havia 877 associadas e 195 incubadas, em sua maioria micro e 

pequenas empresas nacionais. A Figura 3.0 resume a distribuição dessas empresas 

nas várias regiões do País: 

 

Figura 3.0 Distribuição do Sistema Softex entre as regiões brasileiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SOFTEX 

 

O gráfico a seguir traduz o enfoque das empresas associadas à Softex, 

com relação ao tipo de software produzido. Percebe-se que as empresas possuem 

diversas especialidades, atuando em mais de um segmento do produto. Isto reflete a 

realidade do mercado brasileiro, onde a maioria dos empreendimentos é de pequeno 

porte e tende a migrar para diversas áreas, a fim de manter-se competitiva e de 

aproveitar as prospecções de negócios que surjam ao setor. 
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Gráfico 3.0 Tipos de software produzidos pelas associadas Softex 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SOFTEX 

 

E, com relação ao tamanho das empresas associadas, as empresas 

podem ser caracterizadas conforme o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 3.1 Distribuição porcentual dos associados SOFTEX 

por tamanho da empresa (2001) 
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A Softex passara a perseguir uma missão principal: “transformar o Brasil 

em um centro de excelência na produção e exportação de Software” 123. Nesse 

sentido, dentre os serviços prestados pela Sociedade estão: 

 

��Disponibilização de mecanismo de financiamento às empresas de 

software; 

 

��Publicação do “Catálogo do Software Brasileiro”; 

 

��Incentivo ao empreendedorismo e à geração de novas empresas; 

 

��Apoio ao processo de qualificação nas normas ISO 9000 e outras 

certificações de qualidade e produtividade; 

 

��Desenvolvimento e prospecção de negócios, no Brasil e no 

exterior; 

 

��Participação de empresas brasileiras em eventos no Brasil e no 

exterior, incluídas rodas de negócio e missões comerciais; 

 

��Capacitação técnica, mercadológica e gerencial; 

 

��Consultoria para a produção do Plano de Negócios das empresas; 

 

��Assessoria Jurídica para registro de produtos e outros aspectos 

legais relacionados ao software. 

 

Em termos de ação política, a primeira fase da Softex foi marcada pelo 

estímulo do governo, através do CNPq, em reunir as emergentes empresas de 

software existentes com o intuito de incuti-las de espírito exportador capaz de 

reverter os contínuos déficits do setor. Estes, atualmente estimados em US$ 1 

                                                 
123 In www.softex.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=97, pesquisa realizada em 06/08/2005. 
 



bilhão, resultam da remessa de royalties por empresas multinacionais que licenciam 

no mercado interno seus produtos e soluções124. 

A Federação Nacional das Empresas de Serviços Técnicos de Informática 

e Similares (FENAINFO) e a Associação das Empresas Brasileiras de Software e 

Serviços de Informática (ASSESPRO), em conjunto com a Softex, elaboraram em 

novembro de 2003 o documento intitulado “Premissas Fundamentais para a Política 

Nacional de Software e Tecnologia da Informação”. Nele estão propostas políticas 

necessárias ao desenvolvimento sustentado do setor, em longo prazo, resumidas 

nos seguintes tópicos: 

 

��Marco Regulatório – “Software é produto, é serviço, é mercadoria”, 

e, como tal, tem sido tributado à mercê das interpretações da 

legislação vigente, inadequadas à sua natureza. Uma Lei de 

Software adequada deveria ser complementada também por outras 

que regulem: o Direito de Propriedade Intelectual do Software; o 

Regimento Tributário Específico; a Regulamentação Profissional; a 

Política Industrial diferenciada. 

 

��Compras governamentais – Priorizar as compras de bens e 

serviços do Estado com produtos nacionais, não para criar uma 

reserva de mercado, mas para garantir a competitividade e a 

qualificação do software nacional. 

 

��Poder regulador estatal – Estimular a contratação de serviços de 

desenvolvimento de software por empresas brasileiras ou mesmo 

nacionalizar os grupos multinacionais que atuem ou pretendam 

atuar no Brasil. O Estado tem investido no desenvolvimento de 

soluções complexas voltadas para e-government, como por 

exemplo, o sistema de declaração do Importo de Renda via internet, 

que não pode ser vendido, mas que poderia ser integrado a novas 

soluções financeiras comercializáveis, desde que tivesse sido 

definido um formato padrão aberto. 

                                                 
124 FENAINFO – ASSESPRO – SOFTEX, 2003: 222. 



��Natureza jurídica e enquadramento tributário – Formular 

legislação própria que defina a natureza jurídica e os impostos 

incidentes, desonerando a carga tributária na contratação de mão-

de-obra que é a base desta atividade. Além do mais, faz-se urgente 

definir regras específicas para a terceirização e o trabalho 

temporário, haja vista o impedimento prático de uma mesma 

empresa concentrar várias especializações tecnológicas. 

 

��Política de Financiamento – O software é um bem intangível e, 

portanto, não serve como garantia para pagamento aos organismos 

financiadores. Como a base da competitividade do setor está 

relacionada ao contínuo aperfeiçoamento da mão-de-obra e à 

aquisição de equipamentos de última geração, deve-se viabilizar 

linhas de crédito específicas para a atualização contínua e 

capacitação de recursos humanos. 

 

��Fundos Setoriais – Utilizar os fundos, provenientes de impostos 

incidentes sobre empresas privadas, facilitando seu acesso para 

apoiar a P & D. A burocracia, para beneficiar-se de tais recursos, 

torna impraticável seu uso por empresários e pequenas instituições 

de pesquisa, voltando-se para instituições que têm enfoque na 

geração do conhecimento acadêmico e não de soluções inovadoras 

que gerem novos bens para dinamização da própria economia. Faz-

se urgente integrar a pesquisa universitária com a iniciativa privada, 

visando à produção de bem / serviço aplicável a toda a sociedade. 

Além do mais, é preciso democratizar o acesso ao conhecimento, 

tornando menos complexa a busca pelos resultados dos trabalhos 

financiados com dinheiro público, já que são patrimônio de todos. 

 

��Qualidade Nacional – Criação de padrão brasileiro de certificação 

de software e serviços técnicos de TI, alinhado com as práticas 

internacionais, visando ao nivelamento real entre as empresas 

detentoras de certificados de qualidade adquiridos no exterior e sua 

prática produtiva voltada para o mercado interno. 



Como se percebe, as proposições do setor industrial do software brasileiro 

são voltadas para uma melhor organização interna do País, adequada às 

peculiaridades dessa indústria que, por si só, aumentaria sua competitividade no 

cenário internacional. Como a nova Política Industrial de Tecnologia e Comércio 

Exterior (PITCE), implementada pelo Governo Federal na gestão do presidente Luiz 

Inácio, tem quatro áreas prioritárias (software, fármacos, bens de capital e 

microeletrônica), espera-se que tais gargalos sejam corrigidos. 

Outra forma de atuação da Softex é produzir ou apoiar a participação de 

empresas brasileiras em eventos internacionais do setor. O quadro abaixo resume a 

atuação da Sociedade nos primeiros 10 anos de sua existência: 

 
Tabela 3.1 Eventos internacionais organizados e apoiados pela SOFTEX 

 
EVENTO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 T0TAL 

COMDEX Fall – Las Vegas 14 15 18 14 16 10 9 4  9  109 

CONETI – Montreal        2    2 

How to Do SW Business in US 

Market – San José 

       

11 

   

6 

  

17 

BrazilTech – Washington, DC          20  20 

Brazilian American Chamber of 

Commerce – NY 

          

13 

  

13 

Encuentro Tec. de las Américas 

2003: Software & Multimedia – 

México (ITS) 

           

7 

 

7 

TOTAL EUA/Canadá/México 14 15 18 14 16 10 20 6 0 48 7 168 

CeBIT – Hannover   9 9 13 43 13 3 3 15 6 114 

TecBan – Frankfurt        7    7 

Expo 2000 – Frankfurt        10    10 

SIMO-TCI 2003 – Madrid           41 41 

Missão Rússia           2 2 

TOTAL EUROPA   9 9 13 43 13 20 3 15 49 174 

COMDEX China / ASBM – Beijing     5 24 10 6 8   53 

WCP EXPO – Tóquio       10 3 4 10 8 35 

Israel      5      5 

Índia e Malásia (MCT)         10   10 

TOTAL ÁSIA     5 29 20 9 22 10 8 103 

COMDEX – Buenos Aires e Roda 

de Negócios 

     

7 

 

8 

 

10 

 

24 

 

10 

   

59 

TOTAIS GERAIS 14 15 24 21 39 90 63 59 35 73 64 504 

 

Fonte: PSI – SW / SOFTEX. 



Mas, um dos principais problemas apontados pelas empresas 

exportadoras de software do Brasil está relacionado à fraca imagem do País como 

centro de competência internacional no setor. Uma das dificuldades básicas é 

mesmo o mapeamento preciso do perfil destas, suas vantagens, deficiências, e 

estratégias traçadas. Pesquisas recentes promovidas pela Softex visaram relacionar 

tais características e identificar quais as ações necessárias ao setor para o próprio 

desenvolvimento. 

Em 2002, um estudo realizado pela Softex e o Massachussets Institute of 

Technologies (MIT) dos EUA, buscou mapear a realidade do setor no Brasil. O 

trabalho intitulado “A Indústria de Software no Brasil – 2002: Fortalecendo a 

Economia do Conhecimento”, faz parte de um estudo mais amplo envolvendo 

também a China e a Índia. Uma característica importante do setor brasileiro 

apontada pelo estudo é quanto ao elevado índice de concentração do faturamento 

total em poucas grandes empresas: “[...] As cinco maiores empresas são 

responsáveis por 65% do faturamento e as 10 maiores por quase 80% [...]. As 

médias empresas, entretanto, respondem por quase 16% do emprego e as 

pequenas por 10%”.125 

Entre as principais estratégias utilizadas para a promoção das 

exportações, encontram-se os canais internos das próprias multinacionais (MNC’s) 

aqui instaladas, que tendo suas filiais utilizando soluções locais passam a utilizar tais 

tecnologias em outras praças, sobretudo EUA (80%). O gráfico abaixo mostra as 

diversas formas utilizadas para as vendas externas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
125 MIT/SOFTEX, 2002: 34. 



Gráfico 3.2 Estratégias de exportação de empresas de software no Brasil126 

 
 

 
Fonte: MIT/SOFTEX, 2002: 37. 

 

Já o estudo realizado em 2005, pelo Observatório Digital Softex e a 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), intitulado “Perfil das Empresas 

Brasileiras Exportadoras de Software”, concluiu que 

 

O valor exportado efetivamente declarado pelas empresas da amostra em 
software e serviços correlatos, em 2004, totalizou US$ 197,2 milhões. 
Cerca de 4/5 desse total (79%) corresponderam às exportações de 
empresas estrangeiras, das quais a esmagadora maioria ocorreu na forma 
de serviços de desenvolvimento de software prestados por subsidiárias de 
multinacionais a suas matrizes127. 

 

Dessa forma, “[...] a integração das empresas brasileiras de serviços de 

software em cadeias globais de bens e serviços de TICs, coordenadas por grandes 

empresas multinacionais, tem um peso significativo e crescente na explicação do 

desempenho exportador de software brasileiro” 128. Isto confirma o fato do Brasil, por 

não ter desenvolvido grandes grupos nacionais no setor capazes de liderá-lo e 

inclusive pressionar o Estado (por possuir um fragmentado número de pequenas e 

médias empresas), ter seguido trajetória diferente da indiana. Isso porque, como 

vimos, o desenvolvimento de indústria local de software de nível internacional fora 

uma opção do governo daquele país já nos anos 1980, antes da abertura mercado, 

favorecendo importação de tecnologias e a formação de competências nos principais 

centros tecnológicos do planeta.  

                                                 
126 Parcerias VAR’s são aquelas em que agentes de venda de um produto acrescentam valor ao mesmo, 
simultaneamente. 
127 STEFANUTO, G. N. et al., 2005: 12. 
128 Ibidem. 



Assim, em termos comparativos, podemos afirmar que, enquanto o Brasil 

optou por um Modelo Semicompetitivo, a Índia optou pelo Modelo Dirigista, 

investindo pesadamente nos insumos necessários ao suporte da nascente indústria 

(formação da mão-de-obra, estímulo à cooperação internacional e abertura do 

mercado com forte incentivo às exportações do setor), conforme proposição 

anteriormente citada por Campos e discutidas nos capítulos precedentes.  

A pesquisa coordenada por Stefanuto, da Unicamp demonstra ainda quais 

as estratégias adotadas pelas empresas nacionais e multinacionais nas investidas 

pelo mercado externo: 

 

Tabela 3.2 Estratégias de exportação, segundo origem do capital exportador 

(Brasil) 

 

 

 

 

 

 

 

NACIONAL 

- Ampliação de novos mercados 

- Participação como expositores em eventos comerciais 

- Criação de nova diretoria com foco em expansão dos canais de 

comunicação 

- Abertura de filial com pessoas detentoras de profundo conhecimento do 

mercado exterior 

- Diversificação do portfólio de software 

- Formação de parcerias estratégicas como, por exemplo, canais que 

repassem projetos no exterior 

- Relacionamento com clientes e parceiros em diversos países para 

composição de soluções e uma estrutura de suporte às ações comerciais 

- Concepção de produtos/serviços, adotando-se padrões internacionais e as 

melhores práticas de desenvolvimento de software e gestão de projetos 

 

 

ESTRANGEIRO 

- Instalação de divisões de desenvolvimento de produto e laboratórios de 

pesquisa no exterior 

- Ampliar destinos das exportações e exportar serviços 

- Atendimento do mercado latino-americano 

- Participação em concorrência organizada por empresas multinacionais 

 
Fonte: STEFANUTO ET AL., 2005: 30. 

 

A pesquisa MIT/SOFTEX confirmou também a concentração dos 

investimentos em P & D, em determinadas regiões do País129:  

                                                 
129 MIT/SOFTEX, 2002: 43. 



Em 2001, 39 empresas da amostra investiram cerca de R$ 123 milhões em 
P & D em software, com as empresas da região Sudeste sendo 
responsáveis por mais de 90% desse total. A média empresa (R$ 72 
milhões) gastou ¼ mais em P & D do que a grande empresa. A quase 
totalidade desse esforço foi financiada por recursos próprios, sendo que a 
média empresa fez uso de incentivos fiscais, e a grande, seguida de longe 
pela média, utilizou programas governamentais. 

 

Além do mais, constatou que menos da metade das empresas 

pesquisadas apresentaram certificados de padronização das rotinas do processo 

(ISO ou CMMI)130. Parece-nos que isto reflita: 

 

1) O desinteresse em certificar-se em rotinas reconhecidas 

internacionalmente e de alto custo financeiro e de tempo, já 

que atendem apenas ao mercado interno, que desobriga 

tais certificações; 

 

2) O enfoque maior em produtos (daí a preocupação em 

adquirir certificação ISO 9000), que em serviços (daí o 

baixo índice de certificações CMM ou CMMI); 

 

3) A ausência de tais reconhecimentos na arena global 

transmite ao mercado a idéia de que o Brasil não possua 

qualidade suficiente para figurar como grande fornecedor 

de soluções em TI. 

 

O estudo de Stefanuto et al. identificou, por sua vez, que a estratégia 

utilizada pela indústria de software brasileira pode fazer de suas dificuldades 

históricas, trampolins para uma melhor inserção no mercado internacional. Segundo 

sua análise131, 

 

 

 

 

 

                                                 
130 Ibidem, p. 49. 
131 UNICAMP/SOFTEX, 2005: 39-40. 



Ao longo dos anos 90, com a implementação da Lei de Informática (Lei 
8.248/91 e atual Lei 10.761/2001) foram criados incentivos fiscais para 
atrair atividades de P & D para o Brasil. As empresas multinacionais de 
hardware, especialmente do setor de telecomunicações, foram as 
principais beneficiárias e hoje se destacam como fornecedoras de serviços 
de TI para as respectivas corporações. 
 
[...] o processo de instalação de competências internacionais no Brasil, por 
meio de subsidiárias de multinacionais, vem rapidamente sendo reforçado 
por uma onda de outsourcing em âmbito internacional e pela formação de 
cadeias globais de bens e serviços. As grandes empresas nacionais, por 
sua vez, vêm buscando oportunidades para inserir-se nestas cadeias, mas 
ainda enfrentam fortes barreiras, em parte sistêmicas, ligadas à trajetória 
da indústria no Brasil. 
 
[...] As poucas empresas nacionais que hoje exportam são empresas que 
se desenvolveram a partir de uma demanda sofisticada em nichos de 
mercado e empresas de software customizado que ganharam escala ao 
longo dos anos. 

 

O gráfico abaixo demonstra a percepção do próprio empresariado com 

relação às barreiras enfrentadas pela indústria de software nacional: 

 

Gráfico 3.3 Barreiras ao desenvolvimento da indústria de software no Brasil 

(porcentuais do total de empresários pesquisados) 

 

 
 

Fonte: MIT/SOFTEX, 2002: 51. 

 

Assim, o estudo mencionado propõe uma agenda de políticas voltada ao 

crescimento da exportação de software, visando a transformar o Brasil numa 

influente plataforma mundial de prestação de serviços (outsourcing) e de 

fornecimento de bens intangíveis de TI. Para tanto, destaca-se: 



��É preciso distinguir software de serviços de produtos de software; 

 

��No tocante aos serviços de software, deve-se considerar: (1) 

capacitação de processo; (2) construção da reputação e angariação 

de clientes; (3) incentivos fiscais à exportação; (4) localização de 

multinacionais interessadas a oferecer como contrapartida metas 

claras e acordos transparentes; 

 

��No tocante aos produtos de software deve-se considerar: (1) 

transferência de tecnologia; (2) desenvolvimento da capacidade 

empreendedora; (3) custos de desenvolvimento e marketing; (4) 

presença internacional; 

 

��Formação da mão-de-obra; 

 

��Reformulação dos instrumentos de financiamento e da carga 

tributária, bem como melhorias na infra-estrutura industrial e no uso 

do poder de compra governamental. 

 

Em linhas gerais, o estudo realizado pelo MIT/SOFTEX traduz a 

percepção das empresas do setor quanto à participação governamental em 

impulsionar o seu próprio desenvolvimento, o que poderia estar vinculado à forma 

como estas nasceram – a maioria proveniente de atividades incubadas em 

pesquisas universitárias que, no Brasil, dependem drasticamente do dinheiro 

público. A dependência da indústria brasileira com relação ao Estado parece dar-se 

de forma diferenciada daquela existente na Índia, onde grande parte das 

articulações entre as indústrias nacionais e o mercado externo se deu de forma 

espontânea, provenientes dos vínculos anteriormente construídos entres os técnicos 

indianos e as matrizes das corporações multinacionais onde iniciaram suas 

carreiras, após estudar em centros de excelência, como já demonstramos em 

capítulos anteriores deste trabalho.  

Ressaltamos, pois, que a experiência internacional possibilita a apreensão 

do conhecimento tácito in loco, através da vivência de problemas e virtudes das 

empresas internacionais. Isso estimula o empreendedorismo marcante no setor, em 



que se aprende em intercâmbios dessa natureza como produzir inovação aplicada 

às oportunidades de negócios presentes no cenário mundial. 

Não queremos com isso, entretanto, omitir a responsabilidade do poder 

público como principal promotor e estimulador do crescimento e desenvolvimento da 

economia do contínuo aprendizado, no contexto do Sistema Nacional de Inovação, 

em particular nas estratégicas áreas de TIC. O que pretendemos, sim, é registrar 

que falta ao empresariado, ao Estado e às instituições de C & T do Brasil uma 

melhor percepção do mercado externo e uma maior participação de sua comunidade 

na conjuntura internacional.  

Mas, para que isso ocorra, faz-se necessário também uma maior 

aproximação do setor produtivo para com a academia, internamente, - inclusive em 

fluxos de investimento privados em P & D, de modo que as próprias empresas, 

coesas, alavanquem oportunidades no exterior, agindo com maior astúcia política e 

auto-suficiência no sentido de comprometer o governo local com mecanismos 

adequados para seus respectivos desenvolvimentos. Faltam ao Brasil maior 

ousadia, união e espírito de cooperação dentro do próprio setor, entraves clássicos 

de nossa formação histórica que pensa o individual e não o conjunto.  

 

 

3.2. O caso NASSCOM 

 

A Associação Nacional de Companhias de Software e Serviços 

(Nasscom), da Índia, possui cerca de 900 membros, dos quais 150 são companhias 

multinacionais dos EUA, Inglaterra, União Européia, Japão e China. Seu objetivo 

principal é fazer da Índia a superpotência de software do século XXI, levando o país 

à condição de prestador mundial de serviços em software e terceirização. As 

empresas associadas têm negócios centrados do desenvolvimento dessas áreas. Os 

35 integrantes da diretoria são provenientes da iniciativa privada e permanecem nos 

cargos por um período de dois anos. Atualmente, sua organização está assim 

composta: 

 

 

 

 



Tabela 3.3 Organização administrativa da NASSCOM (2003-05) 

 
ÓRGÃO INTEGRANTES 

 

DIRETORES 

TITULARES 

Diretores de: 

Mphasis e Tata Consultancy Services Ltda. 

+ presidente NASSCOM 

 

 

DIRETORES 

SUPLENTES 

Diretores, presidentes ou executivos de: 

HP GlobalSoft Ltd., Hughes Software Sistems Ltd., Tata 

Consultancy Services Ltda., Hexaware Technologies Ltd., RS 

Software Ltd., Xansa India Ltd., Future Software Ltd., Mastek 

Ltd., Infosys Technologies Ltd., Onward Technologies Ltd., Tata 

Consultancy Ltd. 

 

 

 

 

CONSELHEIROS 

EXECUTIVOS 

Diretores, presidentes ou executivos de: 

BT India Pvt. Ltd., Infotech Enterprises Ltd., Cognizant 

Technology Solutions India Pvt. Ltd., Intel Technology India Pvt. 

Ltd., Datamatics Limited, Microsoft Corporation (India) Pvt. Ltd., 

I-flex Solutions Ltd., MindTree Consulting Pvt. Ltd., Infosys 

Technologies Ltd., NIIT Technologies Ltd., Philips Software 

Center Pvt. Ltd., Siemens Informations Systems Ltd., 

PricewaterCoopers Pvt. Ltd., Sun Microsystems India Pvt. 

Ltd.,Rediff.com India Ltd., Tarang Software Technologies, 

Sasken Communication Technologies Ltd., vMoksha 

Technologies Pvt. Ltd., Satayam Computer Services Ltd., Wipro 

Technologies, MD Zensar Technologies Limited 

 

Fonte: NASSCOM Annual Report 2004-5 

 

O gráfico abaixo resume a evolução do número de associados da 

NASSCOM desde a sua criação: 

 

 

 

 

 



Gráfico 3.4 Crescimento do número de empresas associadas à NASSCOM 

(1988-2004) 

 
Fonte: NASSCOM Annual Report 2004-05 

 

A Associação também está representada em diversos comitês 

governamentais, inclusive nos Ministérios de Tecnologia da Informação, do 

Comércio, das Finanças, do Desenvolvimento dos Recursos Humanos, do Trabalho 

e do Comércio Exterior, além do Departamento de Telecomunicações132. Com 

relação aos estados indianos, a Associação também presta consultoria em diversas 

áreas de sua competência. 

Diferentemente da SOFTEX, a NASSCOM surgiu da articulação e união 

espontâneas dos empresários do setor de TI que pretendiam defender seus 

interesses junto ao Estado indiano, sensibilizando as instâncias políticas quanto à 

importância estratégica da indústria de software para o desenvolvimento daquele 

país. De fato, os objetivos da organização são133: 

 

1) Manter integração estreita com o Governo da Índia para 

formular a Política Nacional de TI, com específico foco sobre 

software e serviços; 

 

                                                 
132 In www.nasscom.org , pesquisa realizada em 26/01/2006. 
133 Ibidem. 



2) Manter um banco de dados com informações sobre softwares 

e serviços para uso tanto de desenvolvedores de software 

como de companhias interessadas no setor; 

 

3) Encorajar membros a prover produtos, serviços e soluções 

para a Índia e o exterior com qualidade em nível mundial, 

ajudando a construir uma indústria equilibrada entre 

softwares e serviços; 

 

4) Combater a pirataria em software; 

 

5) Promover eventos comerciais e fóruns de debates para 

participantes de vários países, ideais à consolidação de joint 

ventures, alianças estratégicas, alianças de marketing, 

desenvolvimento de produtos em parcerias, etc; 

 

6) Trabalhar ativamente junto aos governos exteriores e 

embaixadas para emissão de vistos e formulação de leis que 

permitam o trabalho aos “amigáveis indianos”; 

 

7) Disseminar informações sobre as várias políticas, marketing 

e outras estatísticas relevantes, através do envio de mais de 

200 circulares anuais para todos os membros; 

 

8) Envolver os membros na participação em vários fóruns da 

NASSCOM, relacionados à tecnologia, negócios, 

exportações, mercado doméstico, e-Governance, políticas 

governamentais, qualidade, etc. 

 

As proposições feitas pela NASSCOM ao Estado indiano visam a melhor 

organização das leis voltadas ao setor, sobretudo: (1) propondo um livre comércio; 

(2) lutando por uma proteção tarifária “zero”; (3) desenvolvendo leis rígidas sobre 

proteção de dados e propriedade intelectual; (4) desregulamentando o mercado de 

telecomunicações; (5) criando parques tecnológicos de software; e, (6) incentivando 



a participação do setor privado nos sistemas educacionais134. Além do mais, há 

lobbies que pressionam o governo a realizar concessões nas leis trabalhistas, como 

a permissão para funcionamento das empresas por 24 horas, durante todos os dias 

do ano, inclusive feriados e fins-de-semana; ou mesmo, o incentivo à implantação de 

cursos de engenharia e de comunicação em inglês, com neutralização do acento 

local, bem como o treinamento de mão-de-obra de nível básico, etc. 

Em termos internacionais a Associação está ligada também à 

Organização da Indústria de Computação da Ásia e da Oceania (ASOCIO), que 

reúne representantes de 18 países; além de ser membro fundador da Aliança 

Mundial em Tecnologia da Informação e Serviços (WITSA), que compreende 37 

países; e trabalhar ativamente junto aos governos dos EUA, Inglaterra, Japão, 

Alemanha, França, Escandinávia, China, Austrália, África do Sul e Israel135. 

Comparativamente, essa articulação da NASSCOM causa um 

comportamento curioso com relação ao apoio da Instituição à participação de suas 

empresas associadas (notadamente as indianas) em eventos internacionais. 

Enquanto a Softex investe no envio de grupos de empreendedores para feiras no 

exterior, a Nasscom prioriza a promoções de eventos internacionais em seu próprio 

território. No nosso entendimento, esta postura estratégica faz com que os grupos 

multinacionais conheçam melhor os produtores indianos e fechem, assim, novos 

negócios, além do fato de que o maior número de empresas indianas passa a ter 

acesso às últimas tendências do setor dentro do próprio território nacional. São 

exemplos dessas iniciativas, realizadas apenas no ano fiscal de 2004-05136: 

 

��EuroIndia 2004 (Nova Délhi); 

 

��Nasscom Quality Summit (em parceria com empresários da 

Austrália); 

 

��India-US Information Security Summit 2004 (Délhi); 

 

��Succeeding in Japan (Délhi); 

                                                 
134 Ibidem. 
135 Ibidem. 
136 NASSCOM Annual Report 2004-5. 



��Nasscom-Nasdaq Meet (Bangalore). 

 

Os 38 membros associados à NASSCOM, em 1988, respondiam por 65% 

dos negócios da indústria de software da Índia. Em dezembro de 2003, os 819 

membros existentes respondiam por 95% desse mercado137. O gráfico abaixo 

demonstra o perfil de seus membros conforme bens produzidos. 

 
 
Gráfico 3.5 Perfil das companhias associadas à NASSCOM 

 

 
 

Fonte: NASSCOM Annual Report 2004-05 

 

 

Com relação às informações sobre o tamanho das empresas associadas 

e a origem de seu capital, como no Brasil, as pequenas empresas de capital 

nacional são a maioria: 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
137 Ibidem. 



Gráfico 3.6 Distribuição dos associados NASSCOM, por tamanho 

e origem do capital 

 

 
 

Fonte: NASSCOM Annual Report 2004-05 

 

No ano de 1991, a NASSCOM exerceu grande influência na formulação 

da política de liberalização da economia indiana, lutando por diferenciações tarifárias 

para as empresas que exportassem software. O lobby da Associação foi responsável 

também pela redução dos impostos de importação sobre produtos de software de 

114% para zero. Já em 1998, ela foi convocada pelo Governo para compor a Força-

Tarefa Nacional sobre Tecnologia da Informação e Desenvolvimento de Software, 

responsável pela formulação da nova política nacional de TI. Tal trabalho culminou 

com o lançamento do Ato 2000 de Tecnologia da Informação, que instituiu diretrizes 

para o setor, em longo prazo, explicitando que a indústria de serviços e de software 

seriam setores prioritários para o Estado. 

O Governo da Índia então instituiu Zonas Especiais para Exportação (EPZ) 

e Parques Tecnológicos de Software (STP). As EPZs oferecem facilidades de infra-

estrutura competitivas internacionalmente, incluindo projetos básicos de fábricas 

com taxas de concessão, baixo custo envolvido na promoção da exportação e 

isenção total de impostos. Já os STPs, além de oferecerem completa infra-estrutura 

física, possuem vantagens como: (1) isenção total de impostos nacionais; (2) 

isenção de pagamento de taxas e impostos locais; (3) permissão para composição 

com 100% de capital estrangeiro; (4) isenção de taxas corporativas até 2010; (5) 

relacionamento direto com o governo; (6) linhas de comunicação exclusivas para 



troca de dados. A Figura abaixo representa a distribuição dos referidos Parques no 

território nacional: 

 
 

Figura 3.1 Parques Tecnológicos de Software na Índia (2005) 
 

 
 
 

Fonte: http://www.mapsofindia.com/maps/india/softwareparks.htm  

 

Segundo Martins e Corrêa138, as características mais marcantes sobre a 

indústria de TI indiana são: (1) grande número de mão-de-obra qualificada, com 

custo baixo; (2) priorização de produção voltada às vendas no mercado externo; (3) 

concentração geográfica (Bangalore, Noida, Chennai, Hyderabad e Mumbai) e 

empresarial (Tata, Infosys, Wipro, etc) dos fluxos de negócios em software. Os 

autores ainda destacam que139 

 

 

                                                 
138 MARTINS, P.M. & CORRÊA, A.C.V. “Relatório da Missão Brasileira à Índia abordando o Setor de 
Tecnologias da Informação” (2001). In www.mct.gov.br/sepin, pesquisa realizada em 08/12/2005. N.d.A. 
139 Ibidem. 



O programa indiano de exportação de software e serviços teve início 
praticamente prestando serviços nos países contratantes – 5% das 
exportações eram provenientes de trabalho offshore (realizados na Índia), 
enquanto 95% provinha de atividades on-site (realizados no exterior); hoje 
os serviços offshore representam 44% e os on-site 56%; o esforço atual é 
no sentido de incrementar a participação relativa das atividades realizadas 
na própria Índia; este papel tem sido desempenhado ativamente pelos 
STPIs – Software Technology Park of India, organizações vinculadas ao 
MIT [Ministry of Information Technology]. 

 
 

Um estudo encomendado pela NASSCOM à consultoria internacional 

McKinsey, em 1999, delineou as estratégias indianas para o setor de TI até o ano de 

2008. Eis algumas informações140: 

 

��Espera-se vender US$ 87 bilhões, sendo US$ 50 bilhões de 

exportações baseadas na Índia. Desta forma, o setor de software e 

serviços representará 7,5% do PIB e será o maior setor exportador, 

contribuindo com 35% das exportações. 

 

��Para alcançar tais objetivos é preciso formar 1,8 milhão de novos 

profissionais para o mercado interno, entre 2001 e 2008, o que 

implica formar o total de três milhões de pessoas, já que mais de 

um milhão deverá deixar o país no período. 

 

��Em 2008, deverão surgir mais 10 empresas que possuam o 

faturamento anual superior a US$ 2 bilhões. 

 

A ação da NASSCOM e do Governo da Índia tem foco preciso e envolve 

grande sinergia de interesses para tornar efetivo tal planejamento. Entretanto, o país 

ainda encontra, no geral, deficiências estruturais em TICs. O gráfico abaixo compara 

a realidade indiana à brasileira, no setor: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
140 Ibidem. 



Gráfico 3.7 Infra-estrutura de TIC instalada na Índia e no Brasil – 2002 

(em milhões) 
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Fonte: Nasscom Newsline (July/2002) 

 

A contradição indiana, presente no fato de ser um país eminentemente 

agrícola que assume liderança mundial em setor estratégico das TIC - os softwares, 

tem limitações em suas principais desvantagens: pequena base de computadores 

instalados; baixa penetração da internet; e, uso de computadores limitado à 

população que domina o idioma inglês. 

Para melhor analisarmos as posições indiana e brasileira na Sociedade do 

Conhecimento comparemos suas realidades ao país líder no setor, os EUA. A tabela 

abaixo expõe as realidades dos dois países intermediários em porcentuais do 

padrão norte-americano: 

 

Tabela 3.4 TIC e o conhecimento como porcentagem dos níveis dos EUA 

 
Tecnologias da Informação e Comunicação Conhecimento 

 
 
 

PAÍS 

 
Linhas 

Telefônicas 
(por mil hab.) 

 
Telefones 

móveis 
(por mil 

hab.) 

 
Hosts de 
internet 
(por mil 

hab.) 

 
PCs (por 
mil hab.) 

 
P&D como 

percentagem 
do PIB 

 
Cientistas 
em P&D 

(para cada 
milhão de 

hab.) 

Patentes de 
residentes 

e não 
residentes 

(por mil 
hab.) 

Solicitação 
de patentes 

nos EUA 
(por mil 

hab.) 

BRASIL 20,38 13 1,04 6,12 30,88 4,53 24,36 0,19 

ÍNDIA 3,66 0,34 0,01 0,5 28,35 3,89 1,08 0,04 

 
Fonte: Banco Mundial (2002) 

 



A educação, sem dúvida alguma, é o principal trunfo dos indianos frente 

aos brasileiros. Os números não estão relacionados apenas à quantidade de 

graduados formados anualmente em engenharia e ciências naturais (280 mil na 

Índia contra cerca de 50 mil no Brasil), mas à cultura de buscar a contínua 

aprendizagem. Estudo realizado em 30 países pela NPO World definiu um ranking 

de atividades culturais mais realizadas por país141. Os índices de leitura (livros, 

jornais e revistas) da Índia e do Brasil ficaram da seguinte maneira: 

 

Tabela 3.5 Índice de leitura semanal na Índia e no Brasil (2005) 

 

RANKING 

LEITURA 

PAÍS MÉDIA SEMANAL DE 

LEITURA (HORAS) 

1o Índia 10,7 

27o Brasil 5,2 

 
Fonte: BBC Brasil (2005) 

 

Uma outra questão de suma importância para compreendermos os papéis  

exercidos pela NASSCOM e pela SOFTEX nos respectivos Sistemas Nacionais de 

Inovação está relacionada à forma como se dá a presença de empresas líderes no 

setor de software desses mercados. Enquanto na índia, 13 (treze) das 15 (quinze) 

maiores companhias são nacionais, no Brasil são apenas oito de 15 (a maioria dos 

EUA). É o que podemos perceber na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
141 “Índia tem maior média mundial de leitura, diz pesquisa”. In 
www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2005/06/printable/050627_leiturams.shtml , pesquisa realizada em 
27/06/2005. 



Tabela 3.6 Empresas líderes no mercado de software do Brasil e da Índia 

 
BRASIL ÍNDIA 

Companhia Capital de 
Origem 

Companhia Capital de 
Origem 

MICROSOFT EUA TCS ÍNDIA 

SERPRO BRASIL INFOSYS ÍNDIA 

COMP. AS. EUA WIPRO ÍNDIA 

EDS EUA SATYAM ÍNDIA 

CPM BRASIL HCL TECH ÍNDIA 

ACCENTURE EUA PATNI ÍNDIA 

ORACLE EUA SILVERLINE ÍNDIA 

SAP ALEMANHA MAHINDRA BT JOINT VENTURE 

POLITEC BRASIL PENTASOFT ÍNDIA 

CONSIST EUA HCL PEROT JOINT VENTURE 

MICROSIGA BRASIL MASCOT ÍNDIA 

CPqD BRASIL NIIT ÍNDIA 

DBA BRASIL I-FLEX ÍNDIA 

CITS BRASIL MPHASIS ÍNDIA 

PROCEDA BRASIL MASCON ÍNDIA 

 
Fonte: VELOSO (2004) 

 

Parece-nos que a postura auto-suficiente da NASSCOM junto ao Estado 

indiano, em larga escala se deve à forma como surgiu tal indústria naquele país e à 

política de não alinhamento por ele adotada durante a Guerra Fria. No caso 

brasileiro, a SOFTEX, além de ter surgido por iniciativa do próprio governo federal, 

manteve fraca presença articuladora junto a seus pares, não atingindo o respaldo 

internacional ou mesmo uma melhor articulação das empresas nacionais com 

aquelas estrangeiras.  A maturidade política e o potencial articulador da indústria de 

software indiana são maiores que os da brasileira. Isto tem um reflexo importante na 

prospecção de alternativas visando a estabelecer-se ativamente no cenário 

internacional da Sociedade do Conhecimento. Os percursos históricos foram 

diferentes, mas não são determinantes. A integração entre nações em via de 

desenvolvimento pode ser alternativa plausível para o Brasil e a Índia. 



3.3. Perspectivas de integração Brasil - Índia na Economia do Conhecimento: 

proposta de agenda 

 

A percepção de que as relações Brasil-Ásia precisavam melhorar tornou-

se mais presente quando países daquele continente começaram a emergir como 

potências regionais. China e Índia ocuparam as atenções dos articulistas do 

Itamaraty que visavam diversificar as alianças comerciais e políticas entre o Brasil e 

os emergentes asiáticos. Durante o atual governo do presidente Luís Inácio, em 

2003, foi assinado o protocolo de criação do Fórum IBAS, que busca integrar a Índia, 

o Brasil e a África do Sul num eixo de livre comércio e cooperação “Sul-Sul”. A 

estratégia de aproximação adotada pelo Brasil aumentou sua participação nas 

importações do mercado indiano de 0,65%, em 2004, para 1,02%, em 2005142. Os 

negócios com aquele país saltaram de US$ 651,51 milhões em 2004, para US$ 

1.136,81 milhões em 2005. Os principais produtos exportados pelo Brasil em 2005 

para a Índia foram “açúcar de cana em bruto” (21,17%) e “aviões” (11,99%)143. 

Entretanto, todo esse esforço resiste a problemas estruturais dos 

respectivos mercados. Um estudo desenvolvido pela Confederação Nacional da 

Indústria precisou quais eram as desvantagens para a realização de comércio e 

cooperação entre os dois países144: 

 

O problema é que Brasil e Índia não são competitivos na maioria dos 
produtos demandados por cada um dos países, o que dificulta surgimento 
de comércio intra-indústria entre eles. Tanto o Brasil como a Índia têm 
outros parceiros comerciais com maior competitividade na produção de tais 
produtos e melhor localizados geograficamente, conseqüentemente com 
menores custos de transporte. 

 

O estudo é enfático em afirmar que a não complementaridade entre a 

oferta e a demanda de ambos países, aliada à distância e ao elevado custo de 

deslocamento de mercadorias, desestimulam maiores iniciativas no sentido de 

estreitar efetivamente os laços entre a América Latina e o Sudeste Asiático. 

Entretanto, levando em consideração que os bens virtuais podem se deslocar pelas 

redes internacionais de comunicação, eliminando assim os principais impedimentos 

                                                 
142 “Brasil amplia espaço nos novos mercados internacionais”In Brasil Internacional Gazeta – n.º 266, 13 a 15 de 
janeiro de 2005, www.big-jb.com.br  
143 Ibidem. 
144 FONSECA, R., AZEVEDO, M. S. & VELLOSO, E. O Potencial de Comércio entre Brasil e Índia – Um 
exame com base nas estruturas de vantagem comparativa. Brasília: CNI, 2005, p. 9. 



apresentados para a consolidação de uma sólida troca comercial e cultural entre 

ambos, quais são as perspectivas de cooperação em TIC, especialmente em 

software? 

O modelo de negócios do software indiano é basicamente movimentar a 

cadeia de valores, não através do desenvolvimento, mas através de consultorias 

estratégicas e soluções ponto a ponto, bem como a sua implementação145. No 

cenário internacional da indústria de TI o que se tem observado é que existem 

grupos líderes em tecnologia que demandam complementaridades entre si. Tigre 

propôs o licenciamento cruzado de tecnologias próprias além da formação de joint 

ventures146 entre empresas do Brasil e da Índia, como forma de aproximação. 

Contudo, como o mercado interno do primeiro é mais atrativo que o do segundo, 

vislumbra-se pouco estímulo para a consolidação de tais relações nestes moldes. 

A relação comercial entre o setor de software indiano e brasileiro poderia 

se dar de modo cooperativo, uma vez que ambos concorrem por mercados similares 

e que, naturalmente, o abastecimento do próprio mercado interno pode ser feito 

pelas respectivas indústrias nacionais. A prospecção de novos negócios em nível 

internacional deveria, pois, abrir espaço para uma cooperação que levasse em conta 

as características sócio-culturais de ambos países e as vantagens dos mesmos nos 

diversos nichos em que atuam. Por exemplo, no mercado de entretenimento, devido 

à maior parte da população brasileira ser atualmente jovem, o país passou a 

produzir e consumir inúmeros jogos eletrônicos. A Índia, em 2015, possuirá a maior 

população jovem do mundo (50% da população terá menos de 20 anos) e, em 2020, 

terá a maior classe média (cerca de 600 milhões de pessoas)147. Avaliar o 

comportamento cultural dessa nação em transição é um diferencial necessário e 

fundamental para a prospecção de novos negócios. Por isso, também, a importância 

de incrementar o intercâmbio de estudantes e pesquisadores para serem 

multiplicadores de visão própria sobre o outro, não se atendo apenas às 

observações disseminadas pela indústria cultural hegemônica.  

As soluções brasileiras de automação bancária e e-government também 

são de interesse da Índia. Por outro lado, os sistemas indianos de telemedicina e de 
                                                 
145 SONI, G. “A indústria indiana de tecnologia e informação e as possibilidades de cooperação com o Brasil”. In 
FUJITA: 2003, 152. 
146 TIGRE, P. B. “Informática no Brasil e na Índia: Evolução da Política Industrial, Capacitação Tecnológica e 
Perspectivas de Cooperação”. In GUIMARÃES: 1997, 584. 
147 “Índia: o elefante da ciência” (Entrevista concedida em fevereiro de 2005, por ARORA & MASHELKAR, ao 
site www.janelaweb.com ). Pesquisa realizada em 24/11/2005. 



software de serviços interessam ao Brasil, sobretudo quando relacionados às áreas 

de farmacoquímica e biotecnologia. Daí a necessidade de pesquisas e do 

patenteamento em conjunto, visando a explorar conjuntamente os novos mercados 

decorrentes de produtos inovadores provenientes de tal parceria.  

Em termos políticos, Índia e Brasil defendem interesses similares na arena 

global por enfrentarem os mesmos problemas de inclusão social, distribuição de 

renda, aperfeiçoamento das instituições democráticas, melhorias na educação e na 

saúde, entre outros. O intercâmbio de experiências positivas e negativas nos vários 

setores pode estreitar o relacionamento entre os emergentes, de modo a criar uma 

espécie de solidariedade política intercontinental, base de uma nova organização 

geopolítica entre centro e periferia, desenvolvidos e em desenvolvimento. 

O multiculturalismo indiano e brasileiro é também fundamental à gestação 

de relações que sirvam de modelo para a Humanidade num cenário de sempre 

crescente estreitamento de contatos entre os diversos povos e culturas. Índia, 

multiétnica representante do Oriente, e Brasil, multiétnico representante do Ocidente, 

podem propor ao mundo relações político-econômico-sociais interdependentes, 

capazes de guiar os demais países, no século que se inicia, a uma maior tolerância 

para com as diversidades. 

Por fim, a maturação política de parte da iniciativa privada indiana e 

brasileira em área-chave como as TICs pode suscitar ambiente de integração entre 

diversos sistemas nacionais de inovação, na busca por modelos mais aproximados 

da realidade do mundo em desenvolvimento, sobretudo daqueles que estão 

presentes na América Latina, África e Ásia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

Na história da evolução da Humanidade observamos o surgimento e o 

desaparecimento de diversos ciclos de expansão econômica e de geração de 

riquezas. Tais eventos foram responsáveis por redistribuir o poder político entre as 

nações fazendo surgir novas potências. Foi assim com os EUA, no século XIX, e a 

Alemanha, no século XX. Parece que o advento de Brasil, Rússia, China e Índia 

(BRIC) como potências político-econômico-militares do século XXI seja mesmo uma 

possibilidade não muito remota. 

A questão central dessas transformações globais passa pelo surgimento 

de um novo paradigma tecnoeconômico, não mais centrado em energia mineral e 

bens industrializados (sobretudo petróleo e automóveis), mas intensivos em 

conhecimento e em fluxos de informação (computadores, tecnologia digital e TIC em 

geral). A financeirização global demandou a criação de redes de tráfego de dados 

confiáveis, capazes de virtualizar a riqueza com eficácia. A transnacionalização das 

corporações, por permitir explorar novos mercados, também exigiu mecanismos que 

otimizassem as trocas comerciais. Vimos aperfeiçoar-se meios de comunicação e de 

transporte, visando a aproximar as relações entre diferentes países. 

Visando a amenizar os efeitos assimétricos causados pela globalização, 

países intermediários passaram a construir alternativas de inserção na dinâmica 

mundial, a partir de cooperação com seus pares. Em 2003, Índia, Brasil e África do 

Sul firmaram acordo para criação do Fórum IBAS, que tem o intuito de constituir um 

eixo de relações comerciais e de integração “Sul-Sul”. A iniciativa já atrai a atenção 

da comunidade acadêmica como por exemplo no “Projeto IBSA – IUPERJ – 

FUNDAÇÃO FORD”, cujo grupo interdisciplinar e interinstitucional do Recife é 

coordenado pelo Prof. Dr. Marcos Costa Lima, ao qual também fazemos parte.  

A presente pesquisa, inclusive, é pioneira no Programa de Pós-Graduação 

em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco relacionada à Índia.  E, 

ao que tudo indica, do Brasil, se considerarmos a especificidade na comparação de 

políticas sobre o setor de software do Brasil e daquele país. Confirma-nos isto o fato 

de que, em pesquisa realizada no mês de fevereiro de 2006, no Banco de Teses do 

site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(www.capes.gov.br), termos constatamos a inexistência de referência a estudo desta 

natureza no Brasil. Daí a enorme dificuldade em conseguir fontes, material de 



pesquisa e subsídios para concretizar o presente trabalho. Por isso, cientes de 

nossas limitações, acreditamos que tal dissertação permita chamar a atenção da 

comunidade científica sobre a importância da política de C & T e da cooperação 

internacional entre países emergentes a fim de buscar alternativas soberanas a 

essas nações. 

Há pouco mais de duas décadas, indianos e brasileiros possuíam as 

mesmas características em suas respectivas indústrias de Tecnologia da 

Informação, especialmente na área de software – a inteligência artificial que é a 

força-motriz desse novo paradigma. A opção brasileira foi criar a proteção do imenso 

mercado interno, visando ao desenvolvimento da indústria nacional voltada ao seu 

abastecimento. O país, que representa atualmente 40% do mercado latino-

americano do setor, manteve tímida expressão internacional, importando tecnologia 

(sobretudo norte-americana) para manter-se ligado aos circuitos internacionais de 

comunicação. A Índia, ao contrário, por não possuir um grande mercado interno 

consumidor e por estar rodeada de tensões geopolíticas e de concorrência 

mercadológica com a China e o Paquistão, necessariamente optou por criar alianças 

com outras praças, notadamente com os EUA e a União Européia. 

Logicamente, a influência das potências líderes da bipolaridade, durante a 

Guerra Fria, tiveram respostas diferenciadas em ambos países. Enquanto o Brasil 

manteve-se submetido à influência norte-americana, seja em termos de consumo 

cultural, seja em termos de regimes ditatoriais por ele financiados entre as décadas 

de 1960-80, a Índia soube aproveitar-se do não-alinhamento, beneficiando-se das 

concessões que ambas potências ofereciam em prol de seu apoio às causas do 

Ocidente e do Oriente. Além do mais, a recente história de formação e consolidação 

da “identidade brasileira”, bem como da conquista e maturação de sua vida 

democrática, são extremamente desproporcionais à realidade indiana. Naquele país 

milenar, onde a construção da identidade e unidade nacionais se dá sobremaneira a 

partir da liderança do Mahatma Gandhi, no início do século passado, a conquista da 

liberdade e da organização democrática reforçou no povo os laços de solidariedade 

social e de articulação políticas auto-suficientes, capazes de impulsionar a todos, 

rumo a um projeto de nação e de desenvolvimento prolongado. 

Seguindo a linha de autores que defendem que no atual paradigma, os 

Estados detentores dos mais bem articulados Sistemas Nacionais de Inovação 

(empreendedores, instituições de P & D e de C & T, e governo local), possuem os 



mecanismos necessários para uma melhor inserção no cenário global. Isso se 

houver total sinergia entre as forças produtivas visando a atingir uma posição 

soberana internacionalmente.  

Analisar como os atores que compõem os Sistemas Nacionais de 

Inovação da Índia e do Brasil, especificamente a indústria de software, organizada 

através da NASSCOM e da SOFTEX, respectivamente, se articulam politicamente 

em prol do próprio crescimento e como alavanca de mobilização social local, foi o 

objetivo do presente estudo. Muitos fatores influenciaram os resultados obtidos pelos 

dois países.  

Erros históricos de políticas adotadas pelo Brasil o mantém à margem dos 

verdadeiros fluxos de desenvolvimento e crescimento econômico. Isto porque nosso 

país ainda figura como grande exportador de commodities, num momento em que os 

países que mais crescem optam por trocas comerciais intra-indústrias. Mesmo 

batendo recordes de exportações, é preciso avaliar a pauta das mesmas e verificar 

também que ser campeão em produção e venda de soja e de suco de laranja não 

permitirá o desenvolvimento sustentável do País num futuro próximo. Os superávits 

decorrentes desses negócios estão se dissipando nos déficits provenientes das 

importações de produtos tecnológicos que nos deixam na condição de meros 

exportadores de capitais, ao pagarmos royalties e direitos autorais (no setor de 

software os valores ultrapassam US$ 1 bilhão). 

Com base nos dados aqui analisados podemos tirar algumas conclusões, 

ao compararmos as estratégias e desempenhos brasileiro e indiano no setor de 

exportação de software, fundamental para as Tecnologias de Informação e 

Comunicação, e que servem também para caracterizar os comportamentos de 

ambos povos: 

 

1o) A opção de crescimento econômico brasileiro é equivocada, pois se 

sustenta num modelo centrado em vantagens comparativas tradicionais do país, 

onde o agronegócio continua figurando como principal setor exportador e gerador de 

divisas, mas que teve sempre mais reduzido o seu preço por não trazer valor 

agregado. Onde há abundância há estrago e acomodação, devido à facilidade de 

acesso aos recursos. Investir em turismo ou na extração dos bens primários é 

estratégia interessante em médio prazo, mas isto é mais fácil que incentivar a 

abstração e a criação de bens complexos e intensivos em conhecimento. 



2o) A grande desarticulação entre os componentes do Sistema Nacional 

de Inovação, notadamente entre os empreendedores da iniciativa privada e o 

aparato de inovação tecnológica (instituições de P & D e de C & T, como as 

universidades), além de desgastar os laços de construção social conjunta, 

desperdiçam o potencial de sinergia em prol da criação de novos mercados, de 

novas riquezas e de mais inclusão de parcelas desfavorecidas da própria sociedade 

local; 

 

3º) A imaturidade política da indústria de software nacional, sobretudo 

quando relacionada à defesa do mercado interno brasileiro sem a adequada união 

de forças e de objetivos comuns visando ao bem de toda a nação, foi lastimável. A 

luta pela proteção do mercado interno e a tímida cooperação internacional 

estabelecida, sobretudo nos anos 1980-90, impediu a melhor redistribuição da 

renda, pois, ao invés de defender o desenvolvimento da auto-suficiência e do 

espírito de constante otimização e excelência que cunhassem um perfil de 

vanguarda internacional da soberania brasileira e desenvolvesse novas 

competências, acomodou os empreendedores e permitiu aos governos de então 

justificarem sua omissão na escassez dos recursos diante do crescente problema da 

dívida. Isto só logrou pífios resultados, muito aquém das possibilidades criadoras e 

empreendedoras do povo brasileiro.  

 

4º) Por outro lado, a falta de políticas de incentivo à pesquisa científica e 

de inovação tecnológica tornou insustentável a permanência de cérebros formados 

com o dinheiro nacional e exportados, ultra-qualificados, gratuitamente, ao centro do 

capitalismo global, mantendo o viciado status quo de dependência e de submissão a 

que nos habituamos a viver; 

 

5º) A participação ativa e espontânea da indústria local em articular-se 

politicamente para pressionar o Estado a facilitar o bom ingresso do Brasil no 

mercado internacional, reflete a visão individualista da sociedade local que prefere 

centrar-se em benefícios mínimos a sacrificar-se pela construção coletiva duma 

realidade mais equilibrada para todos. 

 



6º) A consolidação de uma cultura da contínua aprendizagem igualmente 

é urgente no Brasil, onde se encara o estudo e o trabalho como fardos ou “punições” 

a serem cumpridas, antes que atividades prazerosas e de desenvolvimento dos 

indivíduos e de suas sociedades. Basta lembrar a média de leitura semanal da 

população brasileira e indiana e perceber que estamos na contramão da história. 

 

7º) A falta de um projeto de país, fruto do consenso popular, parece tornar 

o Brasil um “país de outrem”, sem dono. É nítido tal aspecto quando comparamos o 

capital de origem das 15 maiores empresas do setor de software no Brasil e na 

Índia. Aqui, quase a metade pertence aos EUA e Alemanha, enquanto na Índia 

existem apenas duas não completamente nacionais (e mesmo assim, em regime de 

joint-venture). 

 

8º) A aproximação entre Ocidente e Oriente por países em via de 

desenvolvimento, sem contenciosos históricos, pode trazer à luz uma nova forma de 

vida, respeitável e amigável, ou mesmo fraterna. 

 

A iniciativa privada da Índia, bem articulada politicamente, como vimos, 

desenvolveu uma indústria de software pujante e que exerce influência sobre o 

Estado. Entretanto, cabe a nós perguntarmo-nos ainda para quem são destinados os 

benefícios centrais que surgem dessa indústria local? Será que atingirão apenas a 

classe média alta que teve condições de estudar engenharia em boas universidades 

do país ou da Europa e dos EUA? E a grande maioria da população daquele país, 

que vive em áreas rurais, em condições de extrema pobreza? 

Parece-nos que comparar as realidades indiana e brasileira na área de 

software foi o primeiro passo para percebermos com mais clareza que nenhum dos 

dois países oferece uma resposta adequada à questão da inserção internacional 

soberana de países intermediários no contexto do atual paradigma. Índia e Brasil 

têm sim, trunfos fundamentais para proporem uma real alternativa às crescentes 

desigualdades provocadas pela organização econômica vigente. Precisam 

aproximar-se mais e cooperar. 

Possuir populações extremamente jovens permite concentrar esforços de 

abertura ao novo e de força de vontade suficiente para um esforço conjunto em 

mudar, em aprender a aprender continuamente, em ser fluentes nas TICs, 



dominando as inovações contínuas. O oposto ao que acontece com sociedades 

como a Européia, onde o crescimento populacional é negativo e o envelhecimento 

da população é crescente problema social.  

À Índia e ao Brasil bastariam políticas públicas sérias no sentido de formar 

as massas da juventude em diversas competências, otimizando e organizando 

melhor o destino dos escassos recursos para este fim, bem como reciclando os 

adultos que já saíram do mercado de trabalho por falta de competências 

apropriadas. 

Quando assistimos ao crescente conflito étnico-cultural entre Oriente e 

Ocidente, sobretudo para com o mundo islâmico, questionamo-nos até quando 

viveremos em discórdia. O desconhecimento recíproco é a causa das atrofias 

relacionais entre os povos, entre as nações. Índia e Brasil, ao instituírem uma 

cooperação baseada no respeito mútuo às próprias diferenças podem oferecer a 

todos melhor modelo de efetiva globalização.  

A História oferece a estas nações a possibilidade de, em maturidade 

política fundamentada numa perspectiva de colaboração interdependente, 

equilibrarem as forças dominantes do planeta, onde o uníssono da atual 

superpotência dê lugar à escuta e às decisões deveras compartilhadas sobre o 

destino de todos. Esperemos que a opção adotada privilegie o bem comum global. 
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