
 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

CURSO DE DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERGIO HAGE FIALHO 
 
 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA 
PÚBLICA E INOVAÇÃO: 

 
O SETOR DE SOFTWARE NA BAHIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador - Bahia 
 

2006 



 

 

SERGIO HAGE FIALHO 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA 
PÚBLICA E INOVAÇÃO: 

 
O SETOR DE SOFTWARE NA BAHIA  

 
 
 
 
 
 
 

Tese apresentada à Escola de Administração 
da Universidade Federal da Bahia, como 
parte dos requisitos para obtenção do título 
de Doutor em Administração. 

 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Francisco Teixeira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador- Bahia 
 

2006 
 



 

 

 
 

TERMO DE APROVAÇÃO 
 
 
 
 

SERGIO HAGE FIALHO  
 

 
 
 
Tese aprovada como requisito parcial para obtenção do grau de Doutor 
em Administração, Universidade Federal da Bahia, pela seguinte banca 
examinadora: 
 
 
 
 
Francisco Lima Cruz Teixeira -  Orientador ______________________ 
Doutor em Política de Ciência e Tecnologia – SUSSEX, Inglaterra  
Universidade Federal da Bahia  
 
 
Horacio Nelson Hastenreiter Filho _____________________________ 
Doutor em Administração - UFBA 
Secretaria de Ciencia e Tecnología e Inovação  

 
 
 
Nilton Vasconcelos Junior ___________________________________ 
Doctor em Administração – UFBA 
Centro Federal de Educação Tecnológica - CEFET 

 
 
Paulo Bastos Tigre ________________________________________ 
Doutor em Política Científica e Tecnológica – SUSSEX, Inglaterra 
Universidade Federal do Rio de Janeiro  
 
 
Paulo Fábio Dantas Neto ____________________________________ 
Doutor em Ciências Humanas: Ciência Política – SBI/IUPERJ 
Universidade Federal da Bahia  

 
 
 

 
 
 



 

 

 
RESUMO 

 
 
Este trabalho examina as relações entre o processo de reestruturação 
tecnológica e produtiva internacional e a trajetória de desenvolvimento 
econômico da Bahia, dando ênfase aos fatores institucionais e políticos, 
com o objetivo de discutir a possibilidade, a necessidade e as condições 
programáticas para a inclusão, na estratégia de desenvolvimento regional, 
de setores econômicos que utilizam intensivamente o conhecimento, entre 
os quais toma como objeto de análise o software. 
 
Historicamente o desenvolvimento da Bahia é marcado por um paradoxo 
entre um desempenho econômico expressivo - 6o PIB do país - e uma 
precária situação social - 22o IDH-M entre os 27 estados brasileiros. Na 
raiz desse paradoxo está uma estratégia de desenvolvimento centrada de 
modo praticamente exclusivo na captação de blocos de investimentos 
exógenos, pontuais e concentrados, que se mantêm essencialmente 
isolados da dinâmica econômica e tecnológica regional, e se subordinam a 
dinâmicas e cadeias de decisão externas à institucionalidade local.  
 
A economia da Bahia foi tomada, por essa estratégia, essencialmente 
como um instrumento para um amálgama específico de interesses locais e 
nacionais que viabilizou e reproduziu radical processo de concentração da 
estrutura econômica e de poder no espaço político da Bahia. 
 
Nessa perspectiva instrumental - ainda ambígua na primeira metade da 
década de 50, já estabelecida na segunda metade, radicalizada a partir 
das condições políticas fornecidas pelo golpe militar de 1964 e 
institucionalizada nas políticas públicas estaduais ao longo das décadas de 
80 e 90 - não se tornaram elementos relevantes o desenvolvimento de 
capacidade competitiva dos setores industriais de raízes locais, nem a 
distribuição intra-regional dos investimentos.  Por outro lado, os métodos 
de reprodução eleitoral do poder - baseados fundamentalmente no uso 
clientelista e autoritário do Estado e na eficiência da comunicação de 
massa -, limitaram a necessidade e a possibilidade do desenvolvimento de 
políticas sociais eficazes, que pudessem compensar, ainda que 
parcialmente, o exclusivismo da estratégia econômica. 
 
Essa trajetória política e econômica, além de acentuar o precário cenário 
de indicadores sociais que marca a Bahia, implicou na geração de 
significativo atraso relativo na adaptação de seu quadro institucional e 
econômico ao novo paradigma sócio-técnico global, e na consequente 
atrofia do desenvolvimento de setores produtivos intensivos em 
conhecimento, que são a base da economia global que emerge para as 
próximas décadas. 
 



 

 

Pressões oriundas da reestruturação produtiva internacional, do 
reposicionamento da política nacional de desenvolvimento, e da 
modernização das políticas de desenvolvimento de outros estados 
brasileiros (que trazem o crescente risco de perda de espaço relativo da 
Bahia na divisão da produção nacional), tem criado um contexto de 
necessidade de reformulação da estratégia de desenvolvimento da Bahia. 
 
Na perspectiva da reformulação dessa estratégia, que certamente envolve 
outras múltiplas e complexas questões sociais, econômicas e políticas, 
esse trabalho examina a possibilidade da promoção do desenvolvimento 
de um setor de software voltado para a inovação e a competitividade. 
 
Para esse exame, constrói e aplica experimentalmente um modelo de 
análise do ambiente de inovação para o setor de software, baseado na 
experiência internacional e no contexto dos países em desenvolvimento. O 
foco do modelo são as firmas, as instituições de conhecimento, as políticas 
públicas e os respectivos relacionamentos. 
 
As principais conclusões obtidas são de que a Bahia dispõe atualmente de 
um pequeno e limitado setor de software, pouco qualificado e com 
pequena participação no mercado nacional, com raras exceções, e de uma 
infra-estrutura de conhecimento de certa significação, mas isolada do 
setor produtivo e defasada em relação a infra-estrutura presente em 
estados brasileiros de menor porte.  
 
Por outro lado, o trabalho identifica a existência de espaço econômico no 
PIB da Bahia para o crescimento do setor de software, e de uma infra-
estrutura de ensino, pesquisa e empresarial com potencial para viabilizar 
esse desenvolvimento. Sobretudo, o trabalho evidencia que, nos últimos 3 
(três) anos, estabeleceu-se uma nova política pública estadual para a 
promoção do desenvolvimento tecnológico, que vem se focalizando 
especificamente no setor de software.  
 
Uma estratégia voltada para o fortalecimento da indústria regional de 
software opera em espaços de mercado fortemente limitados, que exigem 
uma perspectiva pelo menos nacional e a identificação precisa de 
oportunidades e vantagens competitivas. 
 
Fatores associados à ausência de um projeto que atenda às 
especificidades do setor de software, às limitações estruturais da 
burocracia pública, à necessidade de ampliação dos investimentos 
públicos, à dinâmica frequentemente não-convergente das políticas 
setoriais e sistêmicas de governo, e à fragilidade de sua articulação com a 
sociedade, no entanto, podem comprometer o impacto efetivo de uma 
estratégia desse tipo na base produtiva regional. 
 



 

 

ABSTRACT 
 
This work examines the relations between the international technological 
and productive restructuring process and the trajectory of Bahia’s 
economical development, giving emphasis to the institutional and political 
factors, with the objective of discussing the possibility, the necessity and 
the program conditions for the inclusion, in the regional development 
strategy, of the economical sectors, which utilize knowledge intensively, 
among which it takes software as the object of analysis. 
 
Historically the development of Bahia is characterized by a paradox 
between an expressive economical performance – the 6th GDP in the 
country – and a precarious social situation – the 22nd Human 
Development Index-M among the 27 Brazilian states. At the root of this 
paradox there is a strategy for development centered practically in an 
exclusive way of attracting exogenous investment blocks, that are specific 
and concentrated, which are maintained essentially isolated from the 
economic and technological dynamic of the region, and are subordinated 
to dynamics and chains of decision which are external to the local 
institutions. 
 
The economy of Bahia was taken, by this strategy, essentially as an 
instrument for a specific amalgam of local and national interests which 
made feasible and reproduced a radical process of concentration of the 
economical structure and power in the political space of Bahia. 
 
In this instrumental perspective – still ambiguous in the first half of the 
50´s, already established in the second half of the same decade, and 
made radical starting from the political conditions favored by the military 
coup d’etat in 1964 and institutionalized public policies of the state 
throughout the 80’s and 90’s – neither the development of the competitive 
capacity of the industrial sectors with local roots nor the intra-regional 
distribution of the investments become relevant elements. On the other 
hand, the methods for electoral reproduction of power – fundamentally 
based on the authoritarian and clientele-wise use of the State and on the 
efficiency of mass communication -, limited he necessity and the 
possibility of the development of efficacious social policies, which could 
make up for, even though partially, the exclusion aspect of the economical 
strategy. 
 
This political and economical trajectory, besides enhancing the precarious 
scenario of the social indicators which characterize Bahia, implied in the 
generation of significantly relative delay in the adaptation of its 
institutional and economical structure to the new social-technical global 
paradigm, and in the consequent atrophy of the development of intensive 
productive sectors of knowledge, that are the basis of the global economy 
which emerges for the next decades. 



 

 

Pressures originated from the international productive restructuring, the 
repositioning of the national policy for development, and the 
modernization of the policies for development of the other Brazilian states 
(which bring about the growing risk of losing relative space for Bahia in 
the division of the national production), have created a context of 
necessity of the reformulation of the strategy for the development of 
Bahia. 
 
From the perspective of the reformulation of this strategy, which certainly 
involves other multiple and complex social, economical and political 
issues, this work examines the possibility of promoting development of a 
sector of software involved with innovation and competitivity.  
 
For this exam, it builds and applies, in an experimental way, a model for 
the analysis of the innovation environment of the software sector, based 
on the international experience and on the context of the developing 
countries. The target of the model is the companies, the knowledge 
institutions, the public policies and their respective relationships. 
 
The main conclusions drawn are that Bahia presently counts on a small 
and limited software sector, that is not very qualified and with small 
participation in the national market, with rare exceptions, and a 
knowledge infra-structure with some significance, but isolated from the 
productive sector and outdated in relation to the present infra-structure in 
smaller Brazilian states. 
 
On the other hand, this work identifies the existence of an economical 
space in the GDP of Bahia for the growth of the software sector, and an 
infra-structure for teaching, research and for entrepreneurship with 
potential for the feasibility of this development. Above all, the work makes 
it evident that in the last 3 (three) years, there has been the 
establishment of a new public policy of the state for promoting the 
technological development, which has been focusing specifically on the 
software sector.  
 
A strategy aiming at the strengthening of the regional industry for 
software operates in spaces in the market that are very limited, which 
demand at least a national perspective and the precise identification of the 
opportunities and competitive advantages. 
 
Factors associated to the absence of a project that may meet the specific 
needs of the software sector, the structural limitations of the public 
bureaucracy, the necessity of expanding the public investments, the 
dynamic of the sector and systemic policies of the government that 
frequently are non-convergent, and the fragility of its articulation with 
society, nevertheless, may compromise the effective impact of a strategy 
of this sort in the regional productive basis.  
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1. INTRODUÇÃO E ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

O desafio lançado para todas as estratégias econômicas, nas últimas 

décadas e sob a tsunami da globalização, tem sido a construção da 

capacidade das economias nacionais ou regionais manterem ou ampliarem 

a competitividade de seus produtos e serviços em mercados nacionais e 

globais cada vez mais dinâmicos e compartilhados. 

 

Se por desenvolvimento econômico entendermos não apenas a mera 

manutenção ou ampliação quantitativa de posições relativas, na divisão 

internacional ou nacional da produção, mas a conquista de posições de 

maior qualidade competitiva, a estratégia econômica é simultaneamente 

desafiada a promover, em seu território, a produção e a inovação de bens 

e serviços finais de alto valor agregado. 

 

Evidentemente, não é um desafio fácil, devido às férreas barreiras 

políticas, financeiras e tecnológicas que protegem a contemporânea 

estrutura de poder mundial e a correlata estrutura de divisão da 

produção.   

 

Essa mesma consideração é pertinente ao espaço nacional sob o ponto de 

observação de um ente regional. 

 

Em favor de sua viabilidade, podemos considerar preliminarmente, com 

PEREZ (1989) ou LUNDVALL (2002), que o inteiro sistema econômico 

mundial coetâneo vivencia uma longa transição de paradigma produtivo, 
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cuja base é a revolução tecnológica em curso, o que nos permite duas 

considerações: de um lado, o fato mesmo de que este tipo de transição 

radical de paradigmas sócio-técnicos abre "janelas de oportunidades", ou 

seja, novas oportunidades produtivas desdobradas em uma onda de 

inovações secundárias (SCHUMPETER, 1939; PEREZ, 1989; CASTELLS, 

1999), para o aproveitamento das quais nem sempre os atuais líderes 

estão em posição competitiva privilegiada em todos os setores, devido a 

seus comprometimentos com mercados, tecnologias e processos antigos.  

 

Especificamente na atual transição, cujo paradigma emergente é baseado 

na tecnologia da informação - e por isso mesmo - ocorre uma importante 

modificação no peso relativo dos fatores produtivos necessários aos 

empreendimentos, com a elevação do conhecimento (capacidade de 

aprender e de inovar) à condição de vantagem competitiva essencial às 

novas atividades produtivas.  

 

Esse aspecto desloca importantes requisitos de capacidade competitiva 

para o âmbito do ambiente de conhecimento e aprendizagem do território, 

ampliando as possibilidades locais de construir novas vias de inserção de 

empreendimentos produtivos nos novos mercados. 

 

Essa ampliação das possibilidades competitivas do território está 

relacionada ao fato de que a dinâmica que preside a construção, expansão 

e especialização da infra-estrutura de produção e difusão do 

conhecimento, e o seu relacionamento com o setor produtivo, não é 

redutível à dinâmica imediata dos mercados e da lógica política 

tradicional. 

 

A infra-estrutura de produção e difusão do conhecimento, além de ter 

crescentemente ampliado seu peso social e diversificado suas relações 

com os processos produtivos, mantém outros vínculos de significados e 

intercâmbios com amplos grupos sociais locais e relações institucionais 
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diversificadas, o que implica sempre renovada presença de novos 

interesses políticos, sociais e institucionais, nos processos que conduzem 

à formulação de suas políticas de desenvolvimento. Ou seja, a lógica que 

preside a dinâmica das instituições relacionadas à infra-estrutura do 

conhecimento não é redutível à lógica dos mercados, embora mantenham 

relações em vários níveis. 

 

Ao lado do novo papel do conhecimento, também a específica forma 

global da atual transição de paradigmas sócio-técnicos tem enormes 

implicações para a avaliação das possibilidades nacionais e regionais - em 

países não-centrais ao atual paradigma - de aproveitar as oportunidades 

emergentes nos novos setores econômicos, entre os quais se sobressai - 

pela sua transversalidade e centralidade - o setor de software 

(MIT/SOFTEX, 2003; GUTIERREZ e ALEXANDRE, 2004; ROSELINO, 2006). 

 

Em princípio o processo de desenvolvimento global do setor de software 

obedece às intensas determinações estruturais da divisão internacional da 

produção, que reserva as melhores oportunidades de maiores ganhos 

relativos e de direcionamento das trajetórias tecnológicas para as 

corporações multinacionais enraizadas nos países centrais. 

 

Por outro lado, estratégias de maximização de resultados globais das 

redes mundiais dessas corporações - que já ocorreram no contexto de 

outros paradigmas produtivos - e, especialmente, particularidades do 

processo produtivo e inovativo do próprio software, criam espaços de 

oportunidades importantes para países não-centrais, especialmente para 

um grupo de países de porte intermediário, entre os quais se destaca o 

Brasil. 

 

Nesse contexto, é objetivo desta tese examinar se existem, e quais são, 

as condições para inserir, na estratégia de desenvolvimento econômico do 

estado, políticas de estímulo ao desenvolvimento local do setor de 
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software (umbilical e transversalmente ligado ao paradigma sócio-técnico 

emergente), na perspectiva específica de fortalecer a agregação local de 

valor e dessa forma contribuir para o avanço da posição relativa da Bahia 

na divisão da produção nacional. 

 

A hipótese básica é de que existem condições que recomendam, no plano 

da estratégia econômica regional, o desenvolvimento do setor de software 

nos termos aqui formulados, mas que um conjunto de iniciativas 

programáticas são necessárias para a indução efetiva deste 

desenvolvimento. 

 

No plano metodológico, a abordagem aqui desenvolvida, evitando os 

riscos de uma reflexão restrita a um snapshot1 funcionalista2, estrutura-se 

segundo dois cortes analíticos: 

 

§ a reconstrução da trajetória de desenvolvimento econômico do 

território da Bahia, à luz de diferentes interpretações oferecidas pela 

literatura disponível, tendo como pano de fundo o paradoxo do pífio 

desenvolvimento social do estado vis-à-vis a pujança de seu PIB. O 

desenvolvimento econômico da Bahia também será interpelado do 

ponto de vista dos impactos da reestruturação produtiva associada à 

mudança de paradigma tecnológico a nível global. O posicionamento 

da Bahia será discutido face à dinâmica atual da indústria de software 

no Brasil. O objetivo dessa discussão é estabelecer a pertinência e a 

possibilidade estrutural da política de desenvolvimento aqui indicada; 

  

§ a construção e teste exploratório de um modelo de análise baseado na 

experiência internacional de construção de ambientes favoráveis à 

                                 
1 Instantâneo fotográfico. 
2 De funcionalismo: abordagem metodológica em ciências sociais que implica a exclusão 
metodológica de toda dimensão histórica dos fatos sociais, o que tolda a percepção dos 
limites e possibilidades de transformação de estruturas (GOLDMANN, 1988). 
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inovação em serviços superiores3, que proporcione um quadro de 

referencia para o aprofundamento do debate sobre a atual 

estruturação do setor de software do estado e do seu entorno 

institucional. Nesse sentido, o objetivo do modelo é contribuir para 

organizar a reflexão sobre as condições atuais e potenciais presentes 

no território para a viabilização programática da política preconizada. 

 

No sentido do primeiro corte analítico, o contexto do território da Bahia 

será estabelecido, para o exercício da discussão aqui proposta, na 

seguinte sequencia: a revisão de interpretações selecionadas sobre a 

trajetória de desenvolvimento econômico da Bahia e de suas implicações 

sociais, e a discussão do posicionamento econômico do setor de software 

existente no Estado como parte da nova dinâmica internacional e nacional 

relacionada ao crescimento do setor de serviços superiores., e 

particularmente da indústria internacional e nacional do software. 

 

Trata-se de entender as opções políticas e econômicas historicamente 

realizadas que moldaram o perfil interno e a articulação da economia da 

Bahia com a economia nacional, as suas consequências econômicas e 

sociais, e as recentes questões colocadas pelo processo de terciarização 

como efeito das transformações do paradigma sócio-técnico global, 

especialmente no que se refere ao setor de software. Esse entendimento é 

relevante para a compreensão da origem da situação atual e para a 

avaliação do potencial econômico que pode ser atribuído a uma estratégia 

de desenvolvimento do setor de software regional. 

 

O segundo corte analítico será realizado em dois momentos: a construção 

do modelo de análise e um ensaio exploratório de sua aplicação para a 

discussão da estrutura atual do setor na Bahia. 

 

                                 
3 Serviços empresariais intensivamente baseados em conhecimento. 
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A construção do modelo de análise inspira-se especialmente nos conceitos 

de autonomia e parceria desenvolvidos por Peter Evans (EVANS, 2004), 

que discute comparativamente as experiências de desenvolvimento do 

setor de tecnologia da informação na Índia, Coréia e Brasil e nos conceitos 

de economia da aprendizagem e de sistema de inovação introduzidos por 

Bengt-Ake Lundvall (LUNDVALL, 2002), que com eles analisa as 

características competitivas da Dinamarca, uma sociedade de elevada 

renda per capita e forte dimensão igualitária.  

 

Em si mesmo, a construção do modelo de análise do ambiente regional de 

inovação do setor de software constitui uma contribuição desta tese ao 

processo de elaboração conceitual na área. 

 

A aplicação exploratória do modelo a dados sistematizados de estudos 

existentes possibilitará a demonstração do seu potencial analítico e o 

refinamento de uma base conceitual para o processo de discussão da 

dimensão programática da estratégia de desenvolvimento do setor de 

software. 

 

Os capítulos 2 e 3 estão dedicados a realizar o primeiro corte analítico 

(discussão da pertinência e possibilidade estrutural da política de 

desenvolvimento proposta na hipótese), e os capítulos 4, 5 e 6 operam o 

segundo corte analítico (elaboração do modelo e mapeamento 

exploratório do setor na perspectiva da implementação da política 

proposta). 

 

Ao final de cada corte analítico serão discutidas as questões presentes na 

hipótese, a qual em última instância desempenha o papel de estruturação 

do espaço de reflexão, a partir de um foco eleito como significativo - entre 

outros - nessa busca de um melhor entendimento da nossa realidade de 

baianos e de nossas possibilidades de desenvolvimento mais equilibrado. 
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2. ELEMENTOS DA HISTÓRIA ECONÔMICA DA BAHIA 

 

 

Neste capítulo visamos sintetizar e discutir a trajetória de 

desenvolvimento econômico da Bahia, amparados nos estudos de Cunha 

(2000), Darzé Filho (2003), Teixeira e Guerra (2000), Alban (2005), 

Dantas Neto (2004) e Azevedo (2000). 

 

Constatando que essa trajetória resultou em um pelo menos aparente 

contraditório entre as dimensões econômica e social da Bahia, 

inicialmente caracterizaremos esse contraditório, ou paradoxo. 

 

Em seguida percorreremos um período histórico que vem desde meados 

do século XIX até o final do século XX, produzindo uma síntese dos 

principais fatos diretamente relacionados do desenvolvimento econômico 

da Bahia, e uma identificação das suas características e limites 

estruturais. 

 

Finalmente, com o propósito de gerar elementos para a compreensão das 

condicionantes da trajetória de desenvolvimento - dimensão vital para 

nossa questão específica - retornaremos a Teixeira e Guerra (2000), Alban 

(2005) e Dantas Neto (2004), identificando, na visão de cada um, 

elementos explicativos da trajetória da Bahia, com especial atenção para 

as relações entre a economia e a política. 
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Ao final teremos modelado uma explicação para o atual cenário econômico 

e social da Bahia e estaremos em posição de realizar uma avaliação 

provisória - porque ainda genérica, relacionada ao processo de 

desenvolvimento regional como um todo - das possibilidades e condições 

de viabilidade de estratégias voltadas para superar limites identificados no 

contexto econômico regional. 

 

No capítulo 3 seguinte, a discussão da possibilidade estratégica da 

hipótese será concluída com o exame das questões especificamente 

relacionadas ao setor de software no contexto das transformações 

produtivas globais. 

 

 

2.1. O PARADOXO, OU O ATUAL ENIGMA BAIANO 

 

A terra da Bahia, significante secularmente associado a mistérios e 

enigmas, que tanto impregnam a criatividade de seus artistas e a 

espiritualidade de seus cidadãos, quanto são capturados pelo discurso 

midiático que emoldura e suporta a política e os negócios, apresenta, 

neste início do século XXI, uma configuração econômico-social que guarda 

aspectos paradoxais. 

 

Em uma ponta, para o ano de 2000, a Bahia detinha o 6o maior Produto 

Interno Bruto (PIB) da federação brasileira, era o 4o estado mais populoso 

e o 4o maior PIB per capita da indústria de transformação4. 

 

No outro extremo, ainda para 2000, ocupava a 22a pior posição no índice 

IDH-M entre os estados O índice IDH-M mede e indica a qualidade do 

desenvolvimento humano de um território, combinando fatores de renda, 

expectativa de vida (longevidade) e educação. É relevante observar que a 

                                 
4 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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Bahia ocupa praticamente a mesma posição em cada um dos índices 

desagregados: a 22a pior posição nos IDH de renda e de longevidade, e a 

20a pior posição no IDH de educação5. 

 

Além disso, também em dados de 2000, a Bahia era o 4o estado mais 

desigual do Brasil, entre os 27 que compõem a federação. Aqui, os 20% 

mais pobres recolheram, em 2000, 1,2% da renda total, enquanto os 10% 

mais ricos ficaram com 56,1%. Ou seja, os 10% mais ricos retiveram uma 

parcela da renda total 47 vezes maior que a retida pelos 20% mais 

pobres6. 

 

De um lado pujança, de outro pobreza, entre os dois o pleno desequilíbrio, 

a lembrar famosa frase inaugurada pelo general-ditador Médici, e que 

hoje frequenta, nem sempre disfarçada, insuspeitos e conformados 

discursos de alguns de seus mais significativos opositores nos idos dos 

anos 70: a economia vai bem, o povo vai mal. 

 

É verdade que essa relação entre desenvolvimento econômico e social é 

marca registrada para o país como um todo, o que pode ser visualizado 

pela inserção brasileira no contexto global - o Brasil ao mesmo tempo é a 

10a potência econômica (PIB) mundial, e segue instalado no 73o lugar do 

ranking IDH entre 175 países (2000)7. 

 

Ainda que a intensa desigualdade de renda seja um atributo de todos os 

estados brasileiros (em Santa Catarina, 2o no ranking do IDH-M, os 20% 

mais pobres recolheram 3% da renda e os 10% mais ricos 45%), e talvez 

por isso mesmo, as diferenças entre os estados são significativas. Apesar 

de impactante em si mesma, a diferença de apropriação de renda entre os 

extratos de ricos (10%) e pobres (20%), em Santa Catarina, por exemplo, 

                                 
5 IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 
6 IBGE - PNAD (Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar). 
7 SEAD - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - Governo de São Paulo. 
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limita-se a ser 15 vezes maior, ao passo que, na Bahia, essa diferença é 

de 47 vezes8. 

 

Comparando-se as principais regiões metropolitanas do país, a Bahia 

segue apresentando importante diferenciação negativa em relação ao 

desemprego: em 2003, a parcela da população, de 10 anos e mais, 

desocupada, atingia quase 20% (19,8%), sendo a pior taxa entre oito 

regiões metropolitanas consideradas, mais do que o dobro da taxa 

verificada para Curitiba (9,4%) e quase o dobro da taxa de Porto Alegre 

(10%), Belo Horizonte (11,4%) e Belém (11,9%)9. Não se trata de 

variações conjunturais, pois a Região Metropolitana de Salvador lidera a 

taxa de desemprego sistematicamente em todos os anos de 1993 a 2003. 

 

Por variados indicadores, portanto, evidencia-se essa característica da 

dinâmica econômico-social da Bahia que pontuamos como paradoxal: um 

descompasso evidente entre seu desenvolvimento econômico e os 

indicadores sociais que emergem desse processo de desenvolvimento.  

 

A existência desse paradoxo, que reveste uma dura realidade social, 

introduz uma especificidade na nossa problematização inicial: no caso da 

Bahia, discutir estratégias de inovação, competitividade e agregação 

regional de valor, não se relaciona apenas genericamente a uma 

exploração de oportunidades emergentes da atual mudança de paradigma 

sócio-técnico. Entre nós, essa discussão se dá no contexto de um 

ambiente social precarizado, para me expressar com o comedimento 

próprio a este tipo de trabalho acadêmico. 

 

Não sendo simplesmente, como vimos, a expressão regional de um 

padrão nacional, essa característica paradoxal cumpre ser especificamente 

                                 
8 IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 
9 As demais regiões são Fortaleza (13,6%), Rio de Janeiro (13,6%), São Paulo (14,6%) e 
Recife (17,5%). O dado é do IBGE - Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar. 
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esclarecida para a Bahia, de modo a tornar mais sólido o chão onde a 

discussão aqui proposta pretende prosperar. 

 

Para tanto, as seções 2.2 e 2.3 subsequentes sintetizam a sucessão 

histórica dos principais elementos da trajetória de desenvolvimento 

regional. 

 

Em seguida, a seção 2.4 recorrerá a um conjunto de análises, ou visões, 

com diversas elasticidades temporais e diversos pontos conceituais de 

observação, que interrogam as condicionantes da formação das bases 

modernas da estrutura econômica da Bahia, reconhecida por todos os 

estudos como situada entre as décadas de 50 e 70 do século passado 

(XX), 

 

Interessante observar que, entre as análises que percorreremos na seção 

2.4, a mais recente10 atribui, ao atual descompasso entre o econômico e o 

social, o epíteto de "novo enigma baiano".  

 

Coloca-se, assim, em sintonia com o espírito da terra, e dá continuidade a 

uma tradição intelectual baiana que tem designado como "enigmas" certas 

configurações do processo histórico-social que estiveram à busca de 

interpretação.  

 

Nosso roteiro começa por mapear o desenvolvimento de características 

mais longevas da trajetória da Bahia, quando imersa na crise do ciclo 

açucareiro, ao final do século XIX. 

 

 

 

 

                                 
10 Marcus Alban: "O Novo Enigma Baiano, a Questão Urbana-Regional e a Alternativa de 
uma Nova Capital" (ALBAN, 2005). 
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2.2. ENIGMAS ANTECEDENTES 

 

De quantos mistérios e enigmas é feita a Bahia ? 

 

A versejada Bahia de muitos mistérios também os tem apresentado na 

história do seu desenvolvimento econômico e social. 

 

Aqui, porém, longe de representarem as ricas vias simbólicas de 

relacionamento com a espiritualidade humana, que são uma grandeza da 

cultura da Bahia, os mistérios, apresentados como enigmas, mais se 

assemelham a resultados históricos de uma combinação da ausência de 

trabalhos científicos e da ativa presença de interesses, paradigmas e 

ideologias dominantes.  

 

Frutos da humana mão, os enigmas que assinalam zonas obscuras do 

conhecimento sobre o desenvolvimento da Bahia não têm resistido, 

indecifráveis, ao tempo, e se dissolvem no ar à medida que os estudos ou 

mesmo os novos fatos desnudam, nas suas raízes objetivas, a articulação, 

consistente e causal, de processos econômicos, políticos e ideológicos. 

 

Nesta seção, nos valeremos de dois momentos em que questões cruciais 

para o desenvolvimento da Bahia foram interpeladas como enigmas, 

marcando verdadeiros pontos de inflexão de trajetória: em 1891, quando 

o pareceirista da Comissão de Notáveis do Senado baiano, Gustavo 

D'Utra, interroga-se sobre os impasses do setor açucareiro do Estado, e o 

de 1951, quando políticos e intelectuais baianos interrogam-se sobre o 

retardo da industrialização da Bahia. Mais conhecido do grande público, 

porque mais citado na literatura, o de 1951 na verdade é filho dileto do de 

1891, nutrido durante 60 anos. 
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O PRIMEIRO ENIGMA (1891) 

 

Em 1891, conforme reporta CUNHA (2000), o Senado da Bahia defronta-

se com o processo de decadência econômica da Bahia, especialmente da 

lavoura açucareira situada no Recôncavo, e institui uma comissão externa, 

formada por oito (8) “notáveis”, para esclarecer suas causas e possíveis 

soluções. 

 

Notável na verdade é a convergência de posicionamentos no seio da 

Comissão, que CUNHA (2000) assinala nos relatórios de dois dos seus 

integrantes, o desembargador Julio Cezar Berenguer de Bittencourt e o 

doutor Gustavo d’Utra, a quem devemos a caracterização do assunto 

investigado como um "enigma"11. 

 

De um modo geral, a decadência econômica é atribuída pela Comissão à 

“falta de braços” na lavoura canavieira, em consequência da abolição do 

trabalho escravo.  

 

Convém observar que se transcorreram 57 anos entre a primeira lei (que 

proibiu o tráfico negreiro em 183112), a eliminação real do tráfico em 1855 

(quando se iniciaram os brados da “falta de braços”) e a Lei Áurea, que 

extinguiu a escravidão no Brasil em 1888 (precedida pela Lei do Ventre 

Livre13, em 1871, e pela Lei do Sexagenário14, em 1885). 

 

                                 
11 Na conclusão de seu parecer, Gustavo d'Utra registra: "O tempo urge; e agora mais 

que nunca, quando atravessamos uma crise sem precedentes nos annaes da 
agricultura bahiana e que se pôde dizer que a questão da lavoura se nos apresenta 
com toda a fatalidade do temível enigma: resolve-me ou te devoro!" (apud CUNHA, 
2002:29). 

12 Esta primeira lei, aprovada sob forte pressão da Inglaterra, nunca foi posta em prática, 
dando origem à expressão “para inglês ver”. 

13 Que determinava a liberdade para os filhos de escravos, mas estabelecia que 
permaneceriam sob tutela dos senhores até os 21 anos. 

14 Que libertava os escravos com mais de 65 anos, sendo que a expectativa de vida dos 
escravos era de 40 anos. 
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O posicionamento da comissão e do Senado da Bahia - a “falta de braços” 

- então, era o mesmo argumento brandido durante 33 anos pela elite 

agrária baiana.  

 

Por esse argumento, a extinção da escravidão havia descapitalizado os 

senhores de terra (devido a "expropriação" de uma sua propriedade - os 

escravos, o que obrigaria o Estado a indenizá-los), e eliminado a relação 

social (o escravismo como sistema de produção) que assegurava a 

presença dos trabalhadores no processo produtivo do açúcar (pois, 

libertos, os escravos prefeririam não trabalhar). Daí, a crise. Na visão da 

comissão do Senado. 

 

A decadência econômica da Bahia era, portanto, atribuída diretamente à 

extinção da escravidão, e, subsidiariamente, à falta de providências do 

Estado para cobrir “os claros do exército negro de trabalhadores do 

campo15”. 

 

A evidente deficiência do argumento, no plano quantitativo (pois os ex-

escravos obviamente permaneciam, necessitando sobreviver, no ambiente 

econômico) era “ampliada” com a interpretação subjetiva de que os 

libertos (ex-escravos) preferiam o ócio ao trabalho (“prefere fruir a 

liberdade - de nada fazer16”). 

 

Com base nesse diagnóstico, as soluções apontadas pela comissão para 

superar a crise enfatizavam a promoção da imigração, sendo clara a 

inspiração no bem sucedido processo imigratório ocorrido na lavoura 

cafeeira de São Paulo. 

 

As evidencias de inadaptação do imigrante europeu na Bahia foram 

entendidas ou como resistência ao clima nocivo do Nordeste brasileiro, ou 

                                 
15 Relatório do desembargador Julio Bittencourt (apud CUNHA, 2000:24). 
16 idem. 
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como “desejo de alcançar a fortuna”, que o sistema de assalariamento e 

parceria então vigente não possibilitava. 

 

CUNHA (2000) observa aí com precisão a presença do preconceito racista, 

ao indicar como eram atribuídas diferentes motivações subjetivas ao 

mesmo ato objetivo de recusar o assalariamento: os negros “preferiam o 

ócio”; os europeus, por seu turno, tinham “desejo de fazer fortuna”. 

 

A solução da imigração - e, portanto, da crise - então, era remetida aos 

chineses, apesar das resistências existentes, quer decorrentes de 

preconceitos17, quer do posicionamento das entidades abolicionistas18. 

 

Menos uma explicação do que um elemento mesmo do próprio enigma, o 

posicionamento do Senado, ainda naquele momento, contrastava com 

dois pronunciamentos de autoridades públicas, também comentados por 

CUNHA (2000): 

 

a) carta do juiz comissário de Ilhéus ao Ministério de Agricultura 

(1888), indicando a existência de um “grande número de libertos” 

(ex-escravos) requerendo “posse de terrenos devolutos, onde 

pretendem cultivar cacau”, desfazendo o véu da alegada preferência 

pelo ócio; 

  

b) relatório do Inspetor Geral de Terras Públicas e Colonização ao 

Presidente da Província em 1892, no qual defende o uso da própria 

população egressa da escravidão, arguindo que o verdadeiro 

impedimento à inserção dos libertos ao processo produtivo era  a 

grande propriedade açucareira: “a pequena agricultura, isto é, a 

                                 
17 Expresso inclusive em um decreto (Decreto-Lei 528, de 28/06/1890), que vedava a 

imigração de negros e asiáticos (CUNHA, 2000). 
18 (CUNHA, 2000) comenta notícia da imprensa local, dando conta de ampla reunião de 

personalidades e entidades civis, a qual deliberou por fundar uma sociedade dedicada 
a combater a imigração chinesa. 
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subdivisão do solo, tornado propriedade de muitos lavradores e 

explorado systematicamente, com recursos limitados, mas na 

mesma relação productiva, pode ser e é o único meio de levantar a 

lavoura da Bahia” (o grifo é nosso). 

 

O relatório e a carta, sinalizando algo do que se passava no chão da 

realidade social da época, estavam porém na contramão do discurso 

dominante presente na comissão do Senado, que essencialmente ocultava 

o papel central da grande propriedade no travamento do dinamismo 

econômico da Bahia no final do século XIX. 

 

Eixo de um paradigma produtivo já arcaico e em decadência - a 

monocultura do açúcar baseada no trabalho escravo -, lidando com 

questões estruturais como a baixa fertilidade do solo e a acirrada 

competição internacional (ALMEIDA, R., 1951; AZEVEDO, 2000), a grande 

propriedade canavieira trazia consigo: 

 

a) as condições de trabalho extremamente precárias do escravismo, 

causa real da resistência de libertos e imigrantes a se integrarem ao 

processo produtivo (MATTOSO, 2000); 

 

b) o peso político das oligarquias agrárias, cujo viés ideológico e 

interesses imediatos impedia o questionamento e a modernização 

efetiva da estrutura agro-econômica regional. 

 

O reflexo desse poder político se expressava continuadamente - apesar e 

sob o argumento da crise - nos enormes incentivos estatais à produção do 

açúcar, na isenção de impostos, no financiamento de engenhos e usinas, 

na construção de estradas de ferro, entre outras políticas diretas de apoio 

governamental. Todas incapazes de reverter as causas estruturais da 

decadência da lavoura canavieira.  
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Na outra ponta, o excedente capturado era dilapidado no consumo de 

bens de luxo (CUNHA, 2000), o que também era um fator que bloqueava 

o investimento privado em novas alternativas econômicas. 

 

Conforme aponta Darzé Filho (2003), ao longo da crise da monocultura do 

açúcar, formaram-se as bases da hegemonia econômica e política de São 

Paulo, onde desde o início do século XIX desenvolvia-se a cultura do café, 

pelo deslocamento da fronteira agrícola provocado pelo esgotamento de 

terras férteis de Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

 

Com os ventos favoráveis do mercado internacional, e os processos 

produtivos baseados na mão de obra livre e na imigração - que conduziu o 

território paulista a novos padrões culturais, empresariais, tecnológicos e 

de consumo - a economia do café direcionou grande parte dos seus 

excedentes para financiar o desenvolvimento de pequenas plantas 

industriais, diversificando a produção e o consumo, gerando maior 

competição, novas estratégias e parcerias externas. 

 

Convém, no entanto, não absolutizar de forma isolada o papel da crise do 

açúcar na estagnação da economia baiana ao final do século XIX, inclusive 

porque restaria explicar porque o impacto da mesma crise em 

Pernambuco, por exemplo, não foi tão significativo. 

 

Análise desenvolvida por Guimarães (1982), demonstra a proeminência da 

burguesia mercantil na economia baiana, e a retração da sua atividade 

econômica como outra dimensão determinante da estagnação do final do 

século XIX. 

 

O deslocamento das cortes portuguesas para a Bahia, em 1808, e a 

abertura dos portos brasileiros às "nações amigas", que anunciaram o fim 

do império colonial português, foram fatores que promoveram a intensa 
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ampliação do raio de atuação comercial da praça da Bahia, conduzindo a 

uma prevalência da burguesia mercantil sobre a oligarquia agrária.  

 

A reação das elites baianas à crise do açúcar, nessas circunstâncias, não 

foi direcionada para a reestruturação do processo produtivo ou das 

relações de trabalho açucareiras, mas para uma pauta ligada aos 

interesses do sistema de comercialização da burguesia mercantil-

financeira local: introdução de novos produtos na comercialização, 

formação de companhias de cabotagem, comércio de escravos e 

investimentos na indústria têxtil. 

 

Com o progressivo enfraquecimento do privilégio político da Bahia e a 

multiplicação natural de outros pólos de desenvolvimento no Brasil, a 

burguesia mercantil baiana passa a sofrer a concorrência crescente de 

outras áreas, tanto de forma direta na perda de espaço nos circuitos 

comerciais de exportação/importação, quanto na proliferação da indústria 

têxtil em outras regiões. Nesse último caso, os números são eloquentes: a 

Bahia tinha 6 das 10 fábricas têxteis do Brasil em 1886, 10 das 29 em 

1875 e 10 das 45 em 1885. 

 

A abolição da escravatura, culminada em 1888, além do impacto sobre o 

sistema produtivo açucareiro, afetou simultaneamente o hegemônico setor 

comercial-financeiro, retirando-lhe os ganhos do comércio de escravos.  

 

Por outro lado, a crise do sistema açucareiro afetou também a indústria 

têxtil, ao diminuir a demanda interna de sacaria para os engenhos e 

vestimentas para os escravos. 

 

Nesse quadro, a decadência econômica da Bahia deve ser entendida como 

resultado de múltiplos fatores, entre os quais desponta a crise de 

competitividade do açúcar, mas onde também se destaca a perda do seu 

papel proeminente no sistema comercial. 
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O elemento comum às elites baianas parece ser a não compreensão da 

natureza das transformações econômicas que estavam em curso, como 

podemos depreender de citação feita por Guimarães (1982) daquele que 

considera o mais orgânico dos intelectuais burgueses baianos19:  

 

"Não era impossível, no entanto, reconstruir-se um Norte próspero 
sobre a base da agricultura e pecuária paralelamente com um maior 
desenvolvimento industrial do Sul..." (MARIANI, 1977, apud 
GUIMARÃES, 1982, p.21 ). 

 

Desse modo, a Bahia assistiu, de forma passiva, míope pelos vieses 

combinados dos interesses da sua oligarquia agrária e de sua burguesia 

mercantil, a emergência do paradigma da segunda revolução industrial 

nas terras paulistas, e o deslocamento, de sí para o Sul, da liderança 

política e econômica do país. 

 

As anotações acima mostram a presença da dimensão política e 

institucional no cerne mesmo do fato econômico, tanto na construção 

ideológica pela qual as elites compreenderam a crise do açúcar e do 

sistema comercial, quanto, o que lhe é semelhante, nas políticas de 

estado com as quais a Bahia respondeu - negativamente - à oportunidade 

de modernizar suas estruturas produtivas e de proporcionar melhores 

condições econômicas e sociais ao conjunto de sua população. 

 

Do ponto de vista da trajetória de que estamos a recuperar traços 

relevantes, a Bahia perde, naquela estação medida em décadas, o bonde 

da história, mais especificamente, a liderança na transição de um 

paradigma produtivo. Mais que isso, sua elite econômica e política passou 

a viver carregando, com enigmático orgulho, o peso da mala sem alça de 

                                 

19 Clemente Mariani, advogado, jornalista e professor (Faculdade de Direito da Bahia), 
Deputado Constituinte (1934 e 1946), Deputado Federal (1935-1937, 1946, 1950-
1951), Ministro da Educação (1946-1950), Presidente do Banco do Brasil (1954-1955) 
e Ministro da Fazenda (1961). 
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uma estrutura de capitais e terras altamente concentrada onde se 

desenvolviam processos produtivos cada vez menos competitivos, com a 

iniciativa empreendedora e a visão de mundo inibidas por interesses 

cristalizados e referenciadas a um contexto que já era passado morto e 

enterrado. 

 

Penetrando na realidade da época através do enigma da Comissão de 

Notáveis - a falta de braços para a lavoura canavieira - localizamos um 

momento de um processo fundador de características que deixarão sua 

marca - muitas vezes sua própria presença algo modernizada - na 

trajetória econômica da Bahia: secundarização econômica em relação ao 

Centro Sul, investimento local concentrado, falta de iniciativa 

empreendedora, restrita expressão de interesses sociais e agudo controle 

político exercido por um bloco no poder formado pela oligarquia decadente 

e pela burguesia mercantil, esta mantendo a hegemonia econômica 

regional durante as décadas seguintes, como "elo de ligação entre o 

sistema capitalista internacional e a produção de alimentos e matérias 

primas agrícolas" (GUIMARÃES, 1982, p.32).  

 

 

O SEGUNDO ENIGMA (1951) 

 

O posicionamento da Bahia no final do século XIX desdobrou-se nas 

décadas subsequentes, consolidando o deslocamento do eixo da economia 

nacional para o Centro Sul, em franco processo de industrialização, e 

cristalizando a Bahia e o Nordeste na posição periférica que ocupa hoje. 

 

Ao longo da primeira metade do século XX, a dinâmica econômica da 

Bahia teve seu epicentro no cultivo do cacau, cujo impacto no 

desenvolvimento regional era, por sua vez, restringido pelas limitações do 

mercado internacional e pelo pequeno volume de excedentes, em parte 

desviado para a indústria do Centro-Sul pela política de câmbio nacional e 
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em parte aplicado no consumo suntuário dos produtores (GUERREIRO, 

1979; ALBAN, 2005). 

 

Essa dinâmica econômica do cacau, sobreposta às bases herdadas do ciclo 

do açúcar e da hegemonia comercial, determinou significativo retardo na 

industrialização da Bahia, o que foi problematizado, à altura da década de 

1950, como o “enigma baiano”.20  

 

Não logrando construir uma plataforma de acumulação agrícola para 

impulsionar diretamente a industrialização, nem com a cana de açúcar 

nem com o cacau, a Bahia também não atingia, como registra Alban 

(2005), “o desenvolvimento de economias urbanas geradoras de 

mercados para o desenvolvimento industrial”. Presa a um círculo vicioso, 

não formava poupança interna, o que era agravado pela transferência de 

recursos para o Centro-Sul através de uma política cambial que 

desestimulava as exportações baianas e favorecia a importação de 

produtos industrializados. 

 

Ao lado desses aspectos diretamente econômicos, são assinaláveis, como 

fatores que contribuíram para a não industrialização da Bahia até os anos 

50: 

 

a) as precárias condições da infra-estrutura do Estado, tais com 

estradas, comunicações, energia (ALMEIDA, R., 1951), que Darzé 

Filho (2003) indica comprometer a integração dos mercados interno 

e externo, “desestimulando a vinda de capitais externos”; 

  

b) a ausência de uma cultura empresarial empreendedora e 

tecnicamente qualificada no ambiente da economia da Bahia, com a 

                                 
20 O primeiro registro da expressão, na época, é em discurso do então governador Otávio 

Mangabeira (noticiado em A TARDE de 30 de janeiro de 1951), depois apropriada por 
intelectuais como Pinto de Aguiar e Rômulo Almeida. 
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prevalência do foco no lucro mercantil (ALBAN, 2005; DARZÉ FILHO, 

2003). 

 

Desde a redemocratização do país em 1946, mas especialmente ao longo 

da década de 1950, através da confluência de novos elementos 

econômicos, institucionais e políticos, especialmente nacionais, 

desenvolve-se um processo de reação de setores das elites baianas à 

situação de retardo na industrialização do Estado, que tem uma de suas 

expressões na formulação do primeiro plano de desenvolvimento da 

Bahia, o Plandeb.  

 

Entre esses novos elementos, destacam-se (ALBAN, 2005; DARZÉ FILHO, 

2003; TEIXEIRA e GUERRA, 2000): 

 

a) o desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador como um 

importante espaço da periferia da economia nacional (concentração 

de decisões administrativas, políticas e financeiras em Salvador, 

instalação e rápida ampliação da Refinaria de Landulpho Alves, em 

Mataripe); 

  

b) a criação de condições favoráveis para uma política de 

desconcentração industrial nacional, conforme formulação do Grupo 

Técnico para o Desenvolvimento do Nordeste - GTDN21; 

 

c) a estruturação do sistema estadual de planejamento, no âmbito do 

governo estadual, centrado na Comissão de Planejamento 

Econômico - CPE, coordenada por Rômulo Almeida. 

 

                                 
21 Grupo criado pelo presidente Juscelino Kubitscheck em 1956, coordenado por Celso 

Furtado, do qual resultou a SUDENE - Superintendência para o Desenvolvimento do 
Nordeste. 
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Na base desses novos acontecimentos, no plano nacional e regional, o 

impacto do processo democrático do pós-guerra, o fortalecimento relativo 

dos interesses industriais e financeiros vis-à-vis as oligarquias rurais e a 

burguesia mercantil, e a movimentação social das classes populares, 

impondo uma agenda centrada na modernização e no desenvolvimento do 

país. 

 

Expressando as contradições sociais repercutidas na esfera política, o 

Plandeb, formalizado em 1958, não foi aprovado na Assembléia Legislativa 

do Estado, o que foi atribuído a resistências dos representantes da 

oligarquia rural (ALBAN, 2005) e interpretado de forma mais ampla por 

Dantas Neto (2004), como o reflexo do abandono, pelas elites baianas - e 

pelo governo de então22 - da estratégia de viés desenvolvimentista 

endógeno que havia germinado no final da primeira metade da década de 

50, no governo Antonio Balbino (1954-1959), apoiado por Vargas e 

integrado por Rômulo Almeida.  

 

Apesar disso, e em conjunto com os investimentos da Petrobrás e de 

indústrias químicas relacionadas, os projetos contidos no Plandeb (que 

tinha um de seus instrumentos no FUNDAGRO23) avançaram na mudança 

do perfil econômico da Bahia, conduzindo o governo estadual a intervir 

ativamente na implementação de empreendimentos industriais 

importantes, como a Mafrisa e a Fiúsa (frigoríficos), a Mirca (calçados) e a 

Alimba (leite) (TEIXEIRA e GUERRA, 2000; DARZÉ FILHO, 2003). 

 

Alban (2005) registra que o movimento de industrialização da Bahia, 

ainda que o GTDN recomendasse uma estratégia centrada na substituição 

de importações regionais através da produção de bens finais, seguiu 

trajetória diferenciada, também portada pelo Plandeb, o qual, embora 

previsse vetores de industrialização de bens finais baseados na estratégia 

                                 
22 Juracy Magalhães (1959-1962). 
23 Fundo de Desenvolvimento Agroindustrial do Estado da Bahia. 
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de distritos industriais, dava destaque à complementaridade com a 

dinâmica econômica do Sudeste, através do desenvolvimento local do 

setor de bens intermediários a partir do aproveitamento de matérias 

primas locais. 

 

A política do GTDN, baseada na concessão de incentivos fiscais federais e 

no fornecimento de infra-estrutura pelo governo estadual, repercutiu na 

formação do Centro Industrial de Aratu (1966), com 100 projetos 

aprovados em 1969 (37 em funcionamento), configurando uma primeira 

onda de investimentos exógenos.  

 

Teixeira e Guerra (2000) assinalam que, “ao contrário do que 

recomendava o GTDN, porém, 85% dos investimentos destinavam-se ao 

setor de bens intermediários, revelando, desde então, a vocação industrial 

do estado”. Dessa experiência, revelaram-se as fragilidades da política 

industrial limitada à concessão de incentivos fiscais para localização de 

empreendimentos, e mais amplamente, as dificuldades para se 

desenvolver uma dinâmica empresarial de epicentro regional. 

 

A industrialização da Bahia assenta-se, portanto, desde seu início - com a 

ressalva das iniciativas coordenadas por Rômulo Almeida no período do 

governo Balbino - na busca e na aceitação de um papel periférico em 

relação à indústria do Centro-Sul, com um duplo resultado: a obtenção de 

taxas de crescimento elevadas (devido ao aproveitamento das 

oportunidades dos mercados de bens intermediários associados aos 

setores de bens finais mais dinâmicos da economia nacional), e a 

dependência direta dos movimentos de expansão e crise da economia do 

Centro-Sul. 

 

Na década de 1970, esse processo de “subsunção regional” consolida-se, 

especialmente através da implementação do COPEC (Complexo 

Petroquímico de Camaçari). 
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Como resultado da estratégia ativamente construída pela ação estatal e 

pelo capital exógeno, ao longo das décadas de 1950, 1960 e 1970, a 

Bahia tornou-se, nos anos 80, a sexta maior economia estadual do país, 

destacando-se as seguintes características (TEIXEIRA e GUERRA, 2000; 

DARZÉ FILHO, 2003; ALBAN, 2005): 

 

a) taxa média de crescimento do PIB da Bahia de 11,4% (década de 

70), sendo a taxa do Brasil de 8,6%.  Entre 1975 e 1985 o PIB da 

Bahia aumentou em 91%, e o do Brasil em 49%; 

  

b) queda da participação do setor primário no PIB estadual, de 40% 

(1960) para 16% (1980) e aumento da participação do setor 

secundário no mesmo período, de 12% para 32%; 

 

c) crescimento da indústria de transformação na Bahia com taxas 

anuais de 32% (1977), 13% (1978), 29% (1979) e 26% (1980); 

 

d) em 1985, apesar de participar em 64% do ICM industrial, e em mais 

de 50% do valor agregado bruto da indústria de transformação, a 

petroquímica empregava apenas 14,5% do pessoal ocupado na 

indústria. 

 

Esses números indicam que, no espaço de 30 anos, a Bahia havia 

superado, em strictu sensu econômico, o retardo da sua industrialização, 

pela via de tornar-se um sócio dependente e periférico do processo de 

desenvolvimento industrial do Centro-Sul, sem que linhas estratégicas 

complementares buscassem a modernização e a competitividade dos 

setores econômicos locais e a distribuição intra-regional dos focos de 

dinamismo econômico. 
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Nessa configuração, o núcleo dinâmico da petroquímica, principal 

responsável pela geração de riqueza medida em PIB da Bahia, embora 

promovendo na fase de implementação significativa geração de empregos, 

como que marcava toda a economia da Bahia com sua limitada 

capacidade intrínseca de empregar pessoas, desconcentrar a renda e 

integrar as cadeias produtivas locais. 

 

Na seção seguinte, daremos sequencia à caracterização da trajetória da 

economia da Bahia, a partir da década de 80 aos dias atuais. 

 

 

2.3. MANTEM-SE O PADRÃO DE DESENVOLVIMENTO (1990) 

 

As intensas transformações internacionais relacionadas à reestruturação 

produtiva e ao processo de internacionalização do capital financeiro, 

combinada com a crise financeira do estado brasileiro (dívida pública, 

juros internacionais, inflação), colocaram em crise, no início dos anos 80, 

o modelo de desenvolvimento econômico nacional, baseado na utilização 

de poupança externa e em fortes investimentos do estado na infra-

estrutura econômica.   

 

Esse processo marcou toda a década de 80, incorporando cada vez mais 

amplamente, especialmente ao final da década, os efeitos da 

intensificação da concorrência internacional. 

 

Por extensão, a crise propagou-se para a economia baiana, sendo por um 

lado agravada pela concentração dos investimentos subsequentes na 

modernização tecnológica do parque produtivo do Centro-Sul, desafiado 

diretamente pela competição globalizada e, por outro lado, atenuada, na 

primeira metade da década de 80, pelo redirecionamento da petroquímica 

baiana para o mercado externo, tornado possível por uma combinação de 

incentivos governamentais e ações de otimização do processo produtivo.  
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Nos primeiros anos da década de 90 essa alternativa exportadora esvaiu-

se face à superoferta internacional e à queda das alíquotas de exportação, 

ainda que o setor da petroquímica seguisse sustentando o desempenho da 

indústria de transformação, beneficiando-se da melhoria do mercado 

internacional em meados dessa década (TEIXEIRA e GUERRA, 2000; 

DARZÉ FILHO, 2003). 

 

As dificuldades do início dos anos 90 favoreceram que se considerasse 

mais profundamente não só as realizações do modelo de desenvolvimento 

econômico adotado para a Bahia, mas também as suas limitações 

estruturais: ampla dependência direta do desempenho dos setores 

produtores de bens finais situados fora do Estado e do País, incapacidade 

de gerar uma dinâmica endógena articulada às cadeias produtivas no 

Estado, e restrita capacidade de geração de emprego.  

 

Essa percepção mais crítica, ainda que pautada por uma visão 

industrialista tradicional "ainda hegemônica na Bahia" (ALMEIDA, P., 

2004), conduziu o planejamento governamental, baseando-se na 

existência local do núcleo produtor de bens intermediários, e na força do 

mercado de consumo final da Bahia (40% do Nordeste e 16,5% do Brasil), 

a enfatizar a necessidade e viabilidade do desenvolvimento do setor de 

bens finais, quer nos setores dinâmicos (petroquímica, metalurgia) quer 

no setor de bens de consumo final (têxtil, mobiliário, calçados, alimentos, 

etc.)24. 

                                 
24 A rigor, essa perspectiva de gerar uma dinâmica econômica endógena sempre esteve 

presente no planejamento governamental, mesmo no PLANDEB, que, embora 
enfatizasse a prioridade para o setor de bens intermediários em articulação com a 
economia do Centro-Sul, preconizava o desenvolvimento de um vetor paralelo, 
baseado na implementação de distritos e centros industriais voltados para a produção 
de bens finais, estimulado por subsídios e investimentos públicos. Mesmo o Pólo foi 
visto como uma primeira etapa de um processo que se desdobraria no 
desenvolvimento da indústria de bens finais. O problema real, em todos esses tempos, 
sempre foi a implementação dos discursos técnicos no contexto econômico e político 
nacional e regional. 



 

 

40

 

Ao longo da década de 90, em contexto marcado pela continuidade das 

transformações das lógicas produtivas e comerciais no plano internacional, 

pela estabilização da economia brasileira e por uma intensa competição 

fiscal entre os estados da federação para a atração dos investimentos, no 

entanto, o essencial do padrão de desenvolvimento industrial da Bahia foi 

mantido. 

 

Nesse período, destaca-se a duplicação da Refinaria Landulfo Alves - 

investimento inserido na dinâmica da indústria petroquímica de bens 

intermediários -, a implantação do Pólo de Informática de Ilhéus - 

altamente dependente dos benefícios fiscais - e a implantação da indústria 

de papel e celulose, a qual, ainda que vindo a superar o setor metalúrgico 

na participação no produto industrial,  

 

por seu caráter concentrador, - capital intensivo, estreita base de 
fornecimento, demandante de grandes extensões de terra - e seu 
baixo nível de articulação interindustrial, caracteriza-se como um 
enclave, não proporcionando as necessárias sinergias para servir 
como centro econômico dinâmico. (TEIXEIRA e GUERRA, 2000, p. 
95). 

 

No período mais recente, novos investimentos exógenos voltam a animar 

a economia local, especialmente o projeto Amazon-Ford, investimento de 

U$1,2 bilhão, do qual se espera vigorosos impactos sobre os empregos no 

curto prazo e, mais ambiciosamente, sobre a dinamização de vários 

segmentos industriais, especialmente químico e metal-mecânico. Ao 

mesmo tempo, a dinâmica desse tipo de investimento, que marca a 

industrialização baiana desde a década de 60, provoca reservas quanto a 

sua capacidade efetiva de transformar de fato o padrão concentrador da 

economia regional. 

 

Análise realizada com base na abordagem de insumo-produto indica que, 

operando com capacidade máxima, o impacto sobre o PIB industrial 
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exceda a 15% (R$10 bilhões em 2002), com a geração de 65.000 

empregos (diretos e indiretos) e R$1 bilhão de rendimentos. O 

investimento estatal em serviços de infra-estrutura (ou seja, além dos 

benefícios fiscais) é estimado em R$100 milhões, em terraplanagem, 

pavimentação, redes de água, esgoto e efluentes industriais, energia, 

porto e capacitação de mão de obra.  

 

Um dos elementos de dúvida sobre a articulação do empreendimento 

sobre a dinâmica regional incide sobre a efetiva condição tecnológica e 

empresarial da Bahia em atender ao compromisso formal de utilização de 

60% de insumos locais (DARZÉ FILHO, 2003). 

 

Ainda neste cenário, destacam-se perspectivas abertas pela instalação da 

Monsanto (U$550 milhões na fabricação de matéria prima para a produção 

de herbicidas), da fábrica de pneus Continental (U$270 milhões de 

investimento), da ampliação de outras plantas de processamento 

intermediário no pólo petroquímico, da implementação de um conjunto de 

pequenas indústrias de transformação final (resinas, brinquedos, 

utensílios e embalagens) e pela atração de fábricas de calçados, têxtil e 

confecções, essas últimas intensivas em mão de obra e geograficamente 

dispersas (DARZÉ FILHO, 2003). 

 

Ainda que seja visível e positivo algum grau de diversificação da base 

industrial e de progressos pontuais no desenvolvimento do setor de bens 

finais, a dinâmica implicada nos investimentos recentes não autoriza, pelo 

menos ainda, expectativas quanto à alteração do padrão instituído desde 

os anos 60, a as dúvidas pontuam estudos recentes (ALBAN, 2005; 

TEIXEIRA e GUERRA, 2000). 

 

Percorrida horizontalmente, em grandes traços e tímidas considerações, a 

trajetória do desenvolvimento econômico da Bahia, realizaremos na seção 

seguinte um movimento vertical que busca compreender alguns 
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condicionantes das opções estratégicas que foram adotadas, e, nesse 

sentido, iluminar aspectos mais profundos do paradoxo atual, que 

combina três décadas de intenso desenvolvimento industrial com pífios 

resultados sociais. 

 

 

2.4. VISÕES DAS CONDICIONANTES 

 

A missão desta seção é localizar de modo contextualizado, nas visões 

expressas em três estudos, fatores condicionantes da trajetória de 

desenvolvimento econômico do estado, cuja compreensão possa ser útil à 

avaliação das possibilidades de adoção de uma estratégia econômica que 

tenha um de seus focos na produção de software com agregação local de 

valor.  

 

Contamos com a paciência dos leitores, uma vez que em parte 

necessitamos retomar, sob essa outra ótica, elementos já apresentados 

nas seções anteriores. 

 

TEIXEIRA e GUERRA (2000) 

 

A percepção da trajetória histórica recente, por Teixeira e Guerra (2000), 

aponta para a superação, ao longo dos anos 60, 70 e 80, do enigma dos 

anos 50, com a consolidação de um robusto parque industrial na Bahia, 

concentrado na Região Metropolitana de Salvador. 

 

A industrialização dos últimos 40 anos resultou em importantes alterações 

na estrutura social da Bahia, com a formação de uma classe operária 

moderna e de uma classe média relativamente expressiva.  

 

Ao mesmo tempo, o caráter espasmódico e concentrador de um vetor de 

industrialização adotado com exclusividade, implicaram na geração de um 
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persistente e crescente desemprego relativo ao longo dos anos 90, e sua 

natureza exógena e de enclave não proporcionou a criação de uma 

capacidade empresarial local, de resto não concretizada pela formulação 

ou pela implementação de outros eixos estratégicos para o 

desenvolvimento do Estado.  

 

A análise realizada indica o fracasso da iniciativa de criação de uma 

dinâmica endógena de investimentos no estado baseada na política de 

incentivos fiscais, ao menos tal como praticada, sob a inspiração e os 

meios do GTDN, SUDENE25 e BNB26, no Centro Industrial de Aratu.   O 

fracasso estaria relacionado a uma estratégia, de parte das indústrias 

instaladas, de mero aproveitamento dos incentivos. Cessados o apoio 

fiscal27, as indústrias beneficiadas se deslocavam para outras regiões. 

 

Ainda para os anos 90, Teixeira e Guerra (2000) registram novo 

movimento governamental no sentido de diversificar e interiorizar a matriz 

industrial do estado, retomando uma política de incentivos fiscais e de 

implementação de infra-estrutura para atração de investimentos 

industriais, cujo resultado mais expressivo é o projeto Ford-Amazon - 

"novo e bem-vindo espasmo exógeno" - do qual se esperam impactos 

sobre o emprego e efeitos sobre o encadeamento produtivo na cadeia 

automobilística. 

 

As deficiências competitivas da indústria local são consideradas como um 

obstáculo para a realização das expectativas de geração de dinâmicas 

locais de desenvolvimento: o aproveitamento local das oportunidades de 

encadeamento abertas pelo projeto Ford-Amazon - via para a geração da 

dinâmica endógena - tende a ser realizado "por capitais externos, atraídos 

                                 
25 Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. 
26 Banco do Nordeste do Brasil. 
27 Na realidade, a política de apoio envolvia a concessão de incentivos fiscais e forte 

investimento público na infra-estrutura e na capacitação de pessoal. 
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e direcionados segundo a lógica estratégica atualmente vigente entre as 

grandes montadoras" (TEIXEIRA e GUERRRA, 2000, p. 97). 

 

Na raiz das deficiências competitivas das empresas locais, Teixeira e 

Guerra (2000, p. 97) concluem por "baixos investimentos em atividades 

de aprendizado e inovação tecnológica e gerencial", o que pode ser fatal 

para uma perspectiva de desenvolvimento do estado, neste momento de 

"transição entre dois distintos paradigmas técnico-econômicos". 

 

ALBAN (2005) 

 

A percepção geral da trajetória econômica da Bahia apresentada por 

Alban, neste artigo de 2005, não nos parece colidir essencialmente com a 

esposada por Teixeira e Guerra (2000), no sentido em que todos 

identificam sucesso na superação do enigma da estagnação industrial, 

com a projeção nacional da economia da Bahia e, ao mesmo tempo, 

confirmam a existência do paradoxo - um novo enigma baiano, no dizer 

de Alban - de um desenvolvimento produtivo que não resulta em 

desenvolvimento social. 

 

Alguma diferenciação de percepções pode ser localizada: 

 

§ na avaliação explícita de Alban (2005) de que a opção, dos anos 50 e 

60, pela produção de bens intermediários para atender a demanda da 

indústria do Centro-Sul, "em termos econômicos", foi "sem dúvida" a 

mais acertada; 

 

§ na atribuição que faz, às instâncias técnicas do planejamento estatal e 

especificamente estadual, de todas as iniciativas responsáveis pelas 

opções decisivas ao processo de industrialização da Bahia; 
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§ na convicção com que Alban (2005) identifica a implementação, com 

"razoável sucesso", de nova estratégia econômica do governo estadual 

a partir dos anos 9028, que seria voltada para a agregação de valor à 

produção local, para a articulação do setor de bens intermediários com 

o de bens finais, e para a diversificação da base produtiva do estado. 

 

Por outro lado, Alban enfatiza, de modo contundente, o caráter do 

paradoxo, ao expressar que "em que pese toda a transformação produtiva 

alcançada pelo planejamento29, não se pode dizer que a Bahia tenha, de 

fato, se desenvolvido". E segue: "Em outros termos, como foi possível 

realizar um avanço econômico industrial tão grande, levando a Bahia a 

sexta posição no ranking nacional, com resultados tão tímidos no 

desenvolvimento social e humano ?" (ALBAN, 2005, p. 4). 

 

A hipótese explicativa desenvolvida por Alban (2005), é de que ocorreu 

"inadequação da política de desenvolvimento, não só na área social, como 

também, e sobretudo, na área econômica". 

 

Insinua-se, aqui, uma contradição, vez que a política de desenvolvimento 

é apontada anteriormente como "a opção mais acertada" e, agora, como 

"inadequada". 

 

Na verdade, como veremos adiante, Alban (2005), nos termos dos seus 

pressupostos, busca equacionar essa aparente contradição, ao atribuir à 

lógica político-eleitoral a responsabilidade pelas distorções na execução do 

planejamento, que teria previsto soluções - não implementadas - para 

uma maior harmonização das dimensões econômica e social do paradoxo. 

 

                                 
28 Expressa no plano "Reconstrução e Integração Dinâmica", elaborado pela CPE em 

1990. 
29 Incidentalmente, é interessante notar a atribuição, "ao planejamento", da inteira 

responsabilidade pela transformação produtiva da Bahia, o que já havíamos destacado 
e que voltaremos a comentar. 
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Na visão de Alban (2005), então, a política não é entrevista à montante 

da atividade de planejamento, como sua determinante, mas 

essencialmente como um seu instrumento de aplicação, que 

eventualmente pode promover distorções na operacionalização dos 

planos. 

 

Essa secundarização da política em relação ao planejamento marca outro 

momento importante de sua análise, ao considerar que o paradoxo que 

verifica para a Bahia não está relacionado ao programa político dos 

partidos no poder, argumentando que, se a Bahia sempre foi (com 

pequena exceção) vinculada a governos de direita, Santa Catarina 

também, e aquele estado apresenta desempenho social avançado. Além 

disso, argumenta com o fato de que o investimento relativo do governo da 

Bahia na área social é equivalente ao investimento realizado por estados 

com desempenho social mais avançado (ALBAN, 2005). 

 

Na continuidade, Alban (2005) vem apontar os fatores que responderiam 

pela formação do paradoxo. 

 

Baseado no exame de estados brasileiros que atingiram elevados índices 

IDH, e introduzindo a dimensão espacial como uma variável de essencial 

impacto nas questões do desenvolvimento econômico, Alban (2005) 

argumenta que a ausência de uma política de desconcentração do 

desenvolvimento da Bahia, que se expressaria pela existência de uma 

rede de cidades médias, é um fator que responde pelo frágil desempenho 

social do estado. 

 

Uma rede de cidades médias, gerada por investimentos em transportes, 

energia e equipamentos urbanos concentrados em sub-centros regionais, 

agregaria populações, hoje dispersas em uma miríade de pequenos 

municípios, e possibilitaria o desenvolvimento de uma significativa e 

distribuída economia urbana, com fortalecimento dos setores de comércio 
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e serviços e a viabilização de setores industriais regionais, atraídos por 

vantagens competitivas locais e por estímulos do setor público. 

 

Essa estratégia equacionaria o problema-chave do semi-árido baiano - 

identificado como o fator de atraso no desenvolvimento da Bahia -, e 

diminuiria o processo de concentração de renda e população na Região 

Metropolitana de Salvador-RMS e Feira de Santana (onde estão 27% da 

população e 47% do PIB do estado), contribuindo para limitar os 

problemas de favelização, violência e desemprego que marcam a RMS, na 

medida em que diminuiria o fluxo migratório fruto do atual cenário 

espacial do estado. 

 

Cabe aqui observar em contraponto, de acordo com Azevedo (2000), que 

as taxas de desemprego observadas na RMS - excepcionalmente elevadas 

em comparação com as demais regiões metropolitanas do país - não 

parecem derivar de uma maior intensidade do fluxo migratório interno na 

Bahia, mas de pouco dinamismo na geração de postos de trabalho, em 

consequência de características da estrutura industrial da RMS, 

concentradora de renda e com frágeis laços com o tecido econômico 

regional. 

 

De todo modo, apesar dessa importante ressalva, parece fértil o 

diagnóstico de Alban (2005), conduzindo no passo seguinte à discussão do 

porque as estratégias de desconcentração do desenvolvimento, já 

intentadas no estado, fracassaram ou resultaram em limitados resultados. 

 

Alban (2005) registra que, embora sempre planejadas pelo governo 

estadual, as ações de interiorização regionalmente concentrada da infra-

estrutura (transportes, energia e equipamentos urbanos) nunca foram 

implementadas como uma efetiva prioridade. E identifica, por trás dessa 

desarticulação entre planejamento e ação, a presença de férrea lógica 

político-eleitoral. Segundo suas próprias palavras: 
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"As razões para essas opções por políticas pulverizadoras são 
claramente eleitorais. Se os recursos são escassos, melhor diluí-los 
em ações de pequeno porte, no maior número de municípios 
possível. Concentrá-los em poucos municípios, ou numa dada 
região, embora tecnicamente mais acertado, implica em excluir 
municípios e regiões que, naturalmente, migram para a oposição. 
Dessa maneira, com a pulverização, garante-se uma melhor votação 
para o partido da situação" (ALBAN, 2005, p. 15). 

 

A concentração dos investimentos na RMS, por sua vez, é justificada com 

os mesmos argumentos político-eleitorais: a presença da base industrial 

do estado e o volume do eleitorado ali concentrado, o que é evidente para 

o período pós-constituição do Pólo Petroquímico, mas sozinho não explica 

o processo seminal de localização do Pólo e do CIA. 

 

É possível reconhecer elevado sentido lógico no argumento do clientelismo 

eleitoral como um fator responsável pela pulverização de investimentos 

em infra-estrutura30. Para ganhar sentido histórico, porém, é necessário 

confirmar que essa lógica se manifesta em um volume efetivo desses 

investimentos ao longo de um período significativo, vis-a-vis os 

investimentos concentrados na RMS, e sobretudo é necessário verificar se 

esta de fato foi a lógica política que presidiu o padrão de estruturação 

industrial da Bahia. 

 

Escapando em muito ao escopo deste trabalho - e temos bordejado seus 

limites com uma certa desenvoltura que cumpre domesticar -, faremos 

apenas duas observações sobre a proposta final do artigo de Alban 

(2005), que vê na criação de uma nova capital do estado, situada no seu 

centro geográfico, a Chapada Diamantina, um primeiro e viável passo 

para a implementação da estratégia geral que sugere para a 

descentralização regional do desenvolvimento. 
                                 
30 Por outro lado, parece-nos problemática a tese de que um sistema que vincule a 

eleição dos candidatos ao seu desempenho nas regiões venha a resolver o problema 
da pulverização dos investimentos. Entendemos que existem elementos mais gerais, 
no sistema, na história e na cultura política, que respondem por essa pulverização. E, 
dependendo da maneira como esse vínculo candidato-região seja instituído, poder-se-
ia estar criando dificuldades para projetos supra-regionais, de interesse estratégico do 
Estado como um todo, por exemplo. 
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Primeiro, que sua proposição a princípio parece inverter a relação entre a 

dinâmica econômica e a urbana. Embora esses sistemas apresentem 

inter-relações e interdependências, a implementação de uma nova cidade 

parece-nos requerer, ao menos simultaneamente, uma estratégia 

econômica que sustente sua viabilidade e afaste o riso de transformar-se 

em mero pólo de atração de migrantes das áreas rurais de seu entorno. 

 

Segundo, que a possibilidade de agravamento do paradoxo (ou enigma) 

com o descolamento progressivo da Bahia da dinâmica do processo de 

reestruturação produtiva da economia global parece requerer com 

prioridade, como estamos a discutir neste trabalho, e ainda que de modo 

não exclusivo, estratégias voltadas para o desenvolvimento de serviços 

intensivos em conhecimento, que dependem de grandes aglomerações 

urbanas e que ainda são frágeis em Salvador. 

 

Independente das várias questões que essa sua proposta específica evoca, 

no entanto, é necessário reconhecer que o conjunto de sua reflexão 

aponta o caráter exclusivista do vetor de desenvolvimento econômico 

implementado na Bahia, e é, sem dúvida, um novo e importante estímulo 

ao debate fundamental de como enfrentar o paradoxo do desenvolvimento 

da Bahia. 

 

Isso se dá quando introduz como fator explicativo o relacionamento entre 

as dimensões da economia, representada pelo planejamento econômico, e 

da política, ainda que essencialmente subordinando esta àquela, dentro do 

que nos parece ser uma perspectiva marcada pela crença no papel 

determinante da racionalidade técnica em relação aos interesses dos 

grandes grupos sociais. 

 

E se dá também quando traz à discussão a questão do semi-árido, 

retomando um debate essencial, que não tem adquirido o vigor necessário 
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para questionar os resultados da sucessão de programas públicos, muitos 

com financiamento internacional, que há muitos anos têm sido carreados 

para a região, sem apresentar resultados efetivamente transformadores. 

 

DANTAS NETO (2004) 

 

Tendo em vista o caráter historiográfico do trabalho de Dantas Neto 

(2004), e a sua estruturação orientada especificamente para captar e 

discutir a trajetória do carlismo, a síntese que apresentaremos do seu 

argumento é amplamente modelada pela nossa própria interpretação dos 

fatos que relata e analisa. 

 

Devo advertir também quanto à extensão com que apresentamos aqui as 

reflexões desenvolvidas por Dantas Neto (2004), decorrente da 

oportunidade, rara na bibliografia existente, que seu trabalho nos oferece 

de acompanhar o complexo jogo de relações entre as dimensões do 

processo político e das decisões econômicas no momento mesmo da 

formação das bases da estrutura industrial da Bahia.  

 

A percepção de Dantas Neto (2004) do processo baiano é construída a 

partir de um aparato conceitual que, tendo seu centro de gravidade no 

processo político, aspira a orientar a análise histórica das relações entre a 

sociedade civil, a economia e a política. 

 

A categoria conceitual central dessa abordagem - revolução passiva -, 

refere-se ao modo de desenvolvimento de processos de mudança social ao 

longo de largos períodos, no decorrer dos quais a dinâmica dos 

acontecimentos não é determinada dominantemente por rupturas radicais 

no nível do bloco no poder, mas pelos impactos, na estruturação, na ação 

e na iniciativa desse bloco, do efeito combinado de deslocamentos 

processuais e parciais de forças políticas, econômicas e sociais em 

múltiplos planos da realidade histórica. 
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No dizer de Gramsci, autor do conceito utilizado por Dantas Neto (2004): 

 

"pode-se aplicar ao conceito de revolução passiva o critério 
interpretativo das modificações moleculares que, na realidade, 
modificam progressivamente a relação anterior de forças e, por 
conseguinte, torna-se matriz de novas modificações" (GRAMSCI, 
1984). 

 

O conceito guarda vínculos com um tipo histórico determinado de 

formação social - a sociedade "ocidental" -, na qual se desenvolve já uma 

robusta e complexa estrutura de instituições representativas de interesses 

sociais, na qual o Estado já não é a estrutura exclusiva de poder, e onde a 

conquista da hegemonia política passa pela construção da hegemonia civil.  

 

A "sociedade ocidental" emerge como o desenvolvimento histórico de um 

tipo de sociedade - "oriental" -, na qual o atraso das relações capitalistas 

determinava uma sociedade civil ainda "primitiva e gelatinosa31", onde o 

Estado era tudo.  

 

O conceito de revolução passiva interpreta portanto processos sociais nos 

quais existe modernização nos limites da conservação do poder: o bloco 

no poder assimila determinadas demandas de setores populares (ou, mais 

amplamente, da oposição política), promovendo algumas mudanças, para 

bloquear mudanças radicais e conservar a hegemonia política do processo. 

 

A trajetória brasileira de Colônia a República é entendida por Dantas Neto 

(2004), à luz deste conceito, como a passagem de um modelo "oriental" 

de sociedade para o surgimento dos primeiros elementos de caráter 

"ocidental": a abolição da escravidão, o processo de industrialização (com 

o qual o capitalismo se torna o modo dominante de produção), a 

emergência de um campo político moderno em uma estrutura social mais 

                                 
31 Gramsci (1984).. 
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complexa, e o desenvolvimento de processos de organização e 

movimentação política do operariado e das classes médias. 

 

A partir da República, e cada vez mais "ocidental", o Brasil desenvolve-se 

em ritmo de revolução passiva, com as velhas classes dominantes 

oligárquicas cedendo progressivamente lugar no bloco no poder para a 

representação das novas classes industriais e financeiras, com o que o 

pólo conservador da sociedade brasileira mantém a direção das mudanças 

econômicas e sociais demandadas pelo processo de desenvolvimento da 

acumulação capitalista, assimilando, quando indispensável ou útil, as 

demandas populares e da oposição política, e reagindo, sempre que 

necessário com violência, a qualquer possibilidade de uma revolução 

popular que lhe abale os fundamentos. 

 

Dantas Neto (2004) chama a atenção para o conceito de transformismo, 

que indica esse processo de assimilação, pelo bloco no poder, das facções 

rivais das próprias classes dominantes, ou até mesmo de setores das 

classes subalternas. O conceito admite duas modulações: o transformismo 

molecular, referido à assimilação de personalidades políticas singulares 

(inclusive as elaboradas pelos partidos de oposição), e o transformismo de 

grupos sociais inteiros, cooptados para o campo dominante. 

 

O transformismo molecular dá conta de processos de cooptação em vários 

níveis, inclusive da assimilação, pela burocracia estatal, como é visível ao 

longo da nossa história, de um grande número de intelectuais ligados 

originalmente ou potencialmente a valores das classes subalternas. 

 

No plano do transformismo de grupos sociais inteiros, a história brasileira 

registra o fenômeno do populismo - essencial ao entendimento da 

trajetória de Vargas -, que mediou a incorporação subordinada dos 

trabalhadores urbanos, através da concessão de um conjunto de direitos 

sociais e algumas vantagens econômicas, ao processo de industrialização 
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do país. O preço pago pelo relativo sucesso do populismo - como aponta 

Dantas Neto (2004) - foi a exclusão dos trabalhadores rurais dos direitos 

sociais e políticos, a manutenção de espaços no poder para a velha 

oligarquia rural e a consolidação da hegemonia da burguesia industrial e 

financeira. 

 

Por outro lado, como é próprio dos processos de revolução passiva, os 

mesmos movimentos populistas e desenvolvimentistas que asseguraram a 

manutenção do poder alteraram estruturas objetivas e subjetivas da 

sociedade, afetando posteriormente as relações de força política e 

desembocando em movimentos sociais e políticos que passaram a 

questionar o bloco no poder e a exigir reformas de estrutura.  

 

O ano de 1964 é paradigmático, neste sentido, quando a revolução 

passiva mostra a sua outra face, a da restauração (os limites da 

modernização), pela qual assegura o controle do ensaio de autonomia 

popular dos anos precedentes. 

 

Neutralizadas as pressões "de baixo" com o golpe político-militar, estava 

aberto o caminho para o desenvolvimento das forças produtivas da grande 

indústria e o ingresso do Brasil na fase do capitalismo monopolista de 

Estado. 

 

O caráter "ocidental" que já havia sido alcançado pela sociedade 

brasileira, no entanto, condicionou toda a trajetória do regime militar de 

1964, implicando na sua permanente necessidade de buscar legitimação 

civil (tolerando o Parlamento e a oposição política, ainda que 

frequentemente emasculados). Mais adiante, no bojo das dificuldades 

econômicas sinalizadas a partir de 1974 (dívida externa, preços do 

petróleo e inflação), conduzindo o regime a ingressar numa etapa de 

"distensão lenta, gradual e segura", em resposta à emergência 

progressiva da força estrutural da sociedade civil, manifesta no processo 
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de reorganização e ação política dos operários, dos intelectuais, das 

mulheres e de setores da burguesia. 

 

Em outra dimensão do processo social, a neutralização dos atores políticos 

antitéticos ao regime militar, que foi relativamente bem sucedida 

especialmente em 1964 e entre 196832 e 197433, teve sua contraparte no 

fortalecimento exacerbado da camada técnico-burocrática do Estado, que 

assumiu com desenvoltura o papel de coadjuvante técnica do capital em 

seu conjunto, desenhando as intervenções estatais de modo a subordinar 

os múltiplos capitais aos interesses do capital em geral naquele momento 

histórico-concreto da acumulação capitalista no Brasil. 

 

No final da década de 70 esse ciclo de modernização conservadora em 

marcha forçada se concluiu, e dele resultaram as bases estruturais do 

desenvolvimento industrial e econômico do Brasil para o final do século, o 

que nos convida a retornar à evolução específica do enredo da Bahia, 

nosso objeto imediato. 

 

Ao final de longo período de estagnação industrial, as elites baianas 

chegaram às vésperas da década de 50 mais diversificadas, 

representando interesses mais amplos que os de Salvador e Recôncavo e 

que os agro-mercantis.  

 

No período imediatamente precedente, 1947-1950, a Bahia viveu a 

experiência ímpar da eleição de Otavio Mangabeira, o governo da "paz 

baiana", com a congregação de amplas forças políticas regionais 

derrotando o candidato de Vargas34 por larga margem, ainda que este 

vencesse as eleições em Salvador, Itabuna e Ilhéus, revelando, como 

expressa Dantas Neto (2004, p. 73) "um ethos urbano emergente, eco 

                                 
32 Com o Ato Institucional número 5. 
33 Com o início da "distensão lenta, gradual e segura" do General Ernesto Geisel. 
34 Medeiros Neto, candidato do PTB. 
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retardatário do espírito da revolução de 30, que pedia passagem na 

Bahia." 

 

O governo Mangabeira refletia o impulso liberal da redemocratização de 

1945 no plano político e, no plano econômico, era porta voz de 

reivindicações autonomistas35 cultivadas pelas elites baianas desde que 

perderam seus antigos privilégios de mando com a revolução de 30. 

 

Nesse contexto, o Plano de Ação Econômica do governo Mangabeira 

pretendia promover a industrialização associando capitais locais (agro-

mercantis e financeiros) a capitais estrangeiros, em um processo de 

modernização de viés endógeno, que aspirava reproduzir, na Bahia, a 

trajetória paulista de industrialização. 

 

Dantas Neto (1996, apud Dantas Neto, 2004, p. 74) resume com 

propriedade o destino da experiência: 

 

O sonho (...) seria abandonado na sequencia (...) por realismo 
político e pragmatismo econômico (...). Era como se naquele lugar36 
- por ser periférico e por se ver ansioso por soluções rápidas para o 
"enigma" que o atormentava - ainda não houvesse espaço para 
idéias como as de Mangabeira e, ao mesmo tempo, já não houvesse 
lugar para governos como o que ele liderou. 

 

O governo seguinte - Régis Pacheco37 - foi fruto de forte embate político 

(postergado em 1947 pela "paz baiana"), quando Vargas, em busca de 

abrir espaço próprio na política da Bahia, opera taticamente e alia-se aos 

conservadores autonomistas para derrotar Juracy, isolando Mangabeira, 

"seu grande adversário na Bahia, da oligarquia que o apoiara, deixando 

aquele como general sem tropa e esta sem a semântica liberal e ainda 

                                 
35 O movimento autonomista expressava o posicionamento regionalista das elites 

bahianas deslocadas do poder com a revolução de 1930 e a consequente interventoria 
de Juracy Magalhães. 

36 A Bahia. 
37 1951-1955. 
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mais dependente do Governo Federal para atender suas aspirações de 

modernização" (DANTAS NETO, 2004, p. 75). 

 

Bem sucedida politicamente, sua ação tática legou à Bahia um governo 

menor, administrador de demandas fragmentadas, sem interação com os 

grandes vetores da realidade social em movimento. 

 

Ao longo desse período, Vargas, eleito presidente em 1950, aprofunda no 

plano nacional sua ação nacionalista e desenvolvimentista, com forte 

componente estatal, da qual a instalação da Petrobrás na Bahia foi o 

símbolo de uma industrialização anunciada, primeiro evento de um 

processo que conduziu à inserção da região no movimento de 

homogeneização do espaço econômico nacional subordinado aos 

interesses oligopolistas localizados no sudeste (DANTAS NETO, 2004). 

 

Frente a uma elite regional mais que dócil, e que essencialmente buscava 

um modelo que preservasse o resultado de seus negócios, Vargas, como 

um rolo compressor, promove, entre 1951 e 1954, amplo "realinhamento 

de forças na política baiana", utilizando a distribuição de importantes 

cargos federais e preparando o terreno para ganhar as eleições na Bahia 

em 1954 com uma composição política mais próxima do perfil político do 

seu governo e do seu projeto político nacional. 

 

Nas eleições de 1954 defrontaram-se na Bahia dois campos cujos 

contornos políticos, ainda que não expressassem, como argumenta 

Dantas Neto (2004, p. 77) "fronteiras ideológicas, sequer rigorosamente 

programáticas", estavam inevitavelmente marcados, um lado38 pela 

imersão na maré populista de Vargas e de sua ação nacional, e o outro39 

pela representação direta do autonomismo das elites da Bahia, "que A 
                                 
38 Antonio Balbino, deputado federal pelo PSD, oriundo da oligarquia agrária do Oeste do 

estado e político em deslocamento para o populismo. 
39 Pedro Calmon, "intelectual saído de uma das mais tradicionais famílias da velha Bahia 

com H" (DANTAS NETO, 2004), do núcleo do antigo autonomismo baiano. 
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Tarde batizou de União das forças morais e políticas da Bahia" (DANTAS 

NETO, 2004, p. 77). 

 

Antonio Balbino, em candidatura intensamente articulada por Vargas, e 

fortalecida pelo suicídio do presidente, configura-se no governo da Bahia 

como um político pragmático que "deixou como herança um aparelho 

governamental mais complexo e expandido e tornou fato consumado e 

irreversível um nexo entre a administração estadual e o interior baiano, 

começando a superar a atitude tradicional da elite governante local de 

virar as costas às realidades distantes de Salvador e do seu entorno" 

(DANTAS NETO, 2004, p. 79). 

 

As realizações modernizantes do governo de Balbino ostentam aspectos 

contraditórios, que refletem o ambiente de intensas transições sociais e 

políticas do Brasil da década de 50, mesclado com as fricções e 

deslocamentos das trajetórias políticas e partidárias regionais em luta pelo 

poder. 

 

De um lado, a dimensão progressista representada pela presença de 

Rômulo Almeida no governo estadual, vindo de intensa experiência na 

assessoria econômica de Vargas, cuja atuação inseriu, no mar de 

patrimonialismo reinante na administração estadual, ilhas institucionais de 

racionalidade técnica comprometidas com elementos do paradigma 

desenvolvimentista e nacional em ascensão a nível federal. 

 

Os principais feitos desse processo de modernização burocrática foram a 

instituição do sistema de planejamento da administração estadual, 

baseado em um tripé institucional: o Instituto de Economia e Finanças da 

Bahia (IEFB), ligado à Universidade Federal da Bahia, voltada para a 

realização de estudos e pesquisas, a Comissão de Planejamento 

Econômico (CPE), centro estratégico do sistema, responsável pela 
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elaboração dos projetos, e o Fundo de Desenvolvimento Agro Industrial 

(Fundagro), operador de promoção e participação em empreendimentos.  

 

Dantas Neto (2004) registra a seguinte lista de órgãos estatais e 

empresas privadas implantadas na Bahia, no governo Balbino ou na sua 

sequencia imediata: Casemba (Companhia de Sementes e Alimentação 

destinada a garantir estoques e regular o mercado), Ecosama (Empresa 

de Conservação do Solo e Mecanização), Mafrisa (Companhia de 

Matadouros e Frigoríficos) e Camab (Companhia de Insumos Agrícolas). 

Em nível de projeto, realizados no governo subsequente, a Tebasa 

(telefônica estadual), o Banco de Fomento e a Coelba (companhia de 

eletricidade). 

 

De outro lado, conforme depoimento colhido por Dantas Neto (2004) junto 

a Rômulo Almeida, vários fatores se constituíram como obstáculos ao 

processo de modernização técnica e programática: 

 

• os choques entre a mentalidade progressista oriunda do ambiente 

universitário, cultural e, em alguma medida, empresarial, e a 

"mentalidade predominante no mundo político e governamental do 

lugar, acomodada a uma rotina de práticas patrimonialistas" DANTAS 

NETO (2004); 

  

• a carência de informações e de pessoal técnico qualificado; 

  

• a pouca capacidade de investimento próprio da administração estadual; 

  

• os conflitos mais específicos de interesses, que eclodiam 

episodicamente no aparelho administrativo durante os governos 

Balbino, Juracy e Lomanto, que opunham a atuação do sistema de 

planejamento (inicialmente voltado para fomentar a agro-indústria 
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regional) aos "interesses locais de grupos como a UDN" (DANTAS 

NETO, 2004). 

 

Segundo Rômulo Almeida40, essas limitações conduziram a que a ação do 

planejamento estadual praticamente se reduzisse à busca de influência 

nas decisões federais, à modernização administrativa e à aplicação de 

recursos estaduais como estímulo à captação de recursos externos e 

privados. 

 

É possível identificar, nesse cenário traçado em síntese, a cunha política 

do governo Balbino - fruto de alinhamento intencionalmente promovido 

com o governo federal de Vargas - abrindo espaço para a construção, 

através do setor público, dos mecanismos e programas pelos quais a 

economia da Bahia se articularia de modo mais profundo, adiante, com a 

fase do capitalismo de organização que já dominava a dinâmica 

econômica nacional.  

 

É possível também identificar, no mesmo cenário, a força da "combinação 

de personalismo exacerbado e mentalidade oligárquica" (DANTAS NETO, 

1997 apud DANTAS NETO, 2004, p. 93) das lideranças políticas do 

governo e da oposição, inserindo limites à eficácia do planejamento 

econômico modernizante. 

 

Na avaliação de Dantas Neto (2004), este cenário, em que os 

requerimentos da modernização capitalista da Bahia ainda não estavam 

atendidos de modo pleno, reclamava uma liderança política orgânica, que 

dirigisse a articulação das forças políticas regionais com a dinâmica 

nacional. Esse é, precisamente, o foco de sua tese (DANTAS NETO, 2004), 

a qual analisa a trajetória política de Antonio Carlos Magalhães entre 1954 

e 1974. 

                                 
40 Almeida, R. (1951 apud DANTAS NETO 2004). 
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Para o que aqui nos interessa, importa seguir ressaltando, por agora, no 

seu trabalho, a demonstração historiográfica da íntima interação entre as 

esferas da política e da economia, o processo complexo de definição e 

implementação das estratégias de desenvolvimento.  

 

Neste sentido é relevante sublinhar que, no seio do processo de 

planejamento desenvolvido no governo Balbino, cuja principal expressão 

formal foi o Plandeb, conviviam duas linhas de modernização econômica, 

uma centrada no aproveitamento e dinamização dos recursos e 

capacidades existentes na região - expressa especialmente nas ações 

direcionadas para a infra-estrutura agroindustrial - e outra voltada para as 

perspectivas de captação de investimentos nos setores dinâmicos e 

exógenos da economia nacional. 

 

A aproximação das eleições de 1958, as tensões entre modernização e 

conservadorismo e a opção irrealista de Balbino pela candidatura de 

Pedreira de Freitas41 desfizeram o esquema de forças armado por Vargas 

em 1954, e conduziram ao relativo isolamento de Balbino e à eleição de 

Juracy Magalhães, liderando aliança da qual participaram Rômulo e o 

núcleo autonomista derrotado em 1954 (DANTAS NETO, 2004). 

 

Mais para além da efervescência da esfera política, Dantas Neto (2004) vê 

a diluição do entrechoque de 54, entre "o desenvolvimentismo a la 30" e o 

"conservadorismo liberal baiano", como uma expressão de que "a banda 

econômica da elite baiana já havia recolhido as armas contra a 

modernização comandada pelo Estado nacional e associada a interesses 

industriais fora da região. No máximo buscava cadenciá-la (...). Depois de 

1954, a revolução passiva baiana ganhava um outro programa" (DANTAS 

NETO, 2004, p. 171). 

                                 
41 Destituída de maior densidade política e eleitoral. 
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Ainda que se reafirmassem, na campanha e uma vez eleito Juracy, 

compromissos com o desenvolvimentismo industrial e com a 

modernização administrativa, afiançados pela presença de Rômulo 

Almeida no secretariado, a amplitude da composição política liderada por 

Juracy, seu estilo político personalista e uma prática administrativa 

tradicional produziram no seu governo um progressivo esvaziamento das 

iniciativas institucionais de planejamento iniciadas no governo anterior, e 

culminaram com a saída de Rômulo do governo em 1961. 

 

O principal catalisador do esvaziamento dos planos institucionais de 

modernização, conforme referido pelo próprio Rômulo (DANTAS NETO, 

2004), foram bloqueios advindos das áreas políticas tradicionais 

integrantes do governo42, sendo sinal mais visível a procrastinação da 

aprovação do Plandeb (Plano Estadual de Desenvolvimento da Bahia) na 

Assembléia Legislativa.  

 

Dantas Neto (2004) indica como provável causa do bloqueio a previsão, 

no Plandeb, ao lado de um diversificado leque de investimentos setoriais, 

da intervenção do Estado no mercado a varejo de abastecimento (através 

do Fundagro), e de medidas progressistas que afetariam o imposto de 

transmissão de propriedades e o imposto territorial.  

 

Ainda no plano do bloqueio à ação da ala modernizante do governo, 

(BAPTISTA, 1979, apud DANTAS NETO, 2004) os conflitos de interesses 

políticos se expressavam como fricções entre setores do aparelho 

administrativo e o organismo de planejamento ("interferência indébita do 

organismo de planejamento nos diversos setores"), como choques entre a 

vocação sistêmica do planejamento modernizante e a cultura clientelista 

                                 
42 Especialmente da UDN, partido do próprio governador. 
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exercida a partir de feudos institucionais comandados pelas diversas 

facções políticas incrustadas no governo. 

 

Também emerge da análise de Dantas Neto (2004) o comportamento 

pouco ativo - em termos de pressão política que se reverteria em suporte 

à ala modernizante do governo - dos grupos econômicos locais, mesmo 

que já convergentes com a nova estratégia econômica industrializante, de 

vínculos nacionais43.  

  

Finalmente, é importante assinalar o posicionamento político da área 

intelectual que suportava o processo de planejamento da modernização. 

Registra Dantas Neto (2004, p. 178): "[...] Ao seu racionalismo não 

ocorria o apelo à mobilização solidária de camadas populares, certamente 

por julgá-las vítimas de inevitável incapacidade política, resultante da sua 

longa exposição a longevo domínio oligárquico e clientelista".  

 

Em confrontos pontuais com a ala tradicional do governo e com o método 

político do governador, sem suporte das elites locais passivas, e auto-

posicionada como burocracia esclarecida44 perante a base popular, o 

grupo de planejadores liderado por Rômulo não logrou cpnsolidar um 

vetor endógeno no processo de modernização, acabou neutralizado, no 

âmbito do governo de Juracy, pelo clientelismo varejista e legou uma 

estrutura e uma cultura de planejamento público que pôde ser facilmente 

metabolizada pela modernização autocrática dos anos 60 e 70. 

 

A existência de obstáculos à atuação do sistema de planejamento da 

administração estadual em prol de um processo mais abrangente de 

industrialização não deve, porém, ser confundida com qualquer reversão 

                                 
43 Essa convergência pode ser mensurada pelos resultados da Conferencia do Petróleo, que 

defendeu a industrialização da região, a partir da petroquímica. A conferencia foi 
promovida em 1959 pelo jornal A Tarde. 
44 "capaz de realizar, por via estatal, uma modernização por cima, através da qual se 

poderia ampliar o pacto social" (SANTANA, 2002, apud DANTAS NETO, 2004). 
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desse processo em si mesmo, uma vez que sua dinâmica maior residia no 

plano nacional, onde se ampliavam os mecanismos de apoio à 

industrialização, dos quais é símbolo a criação da SUDENE45, em 1959, 

indissociável da política de incentivos fiscais para o desenvolvimento do 

Nordeste.  

 

Nas palavras de Dantas Neto (2004, p. 172), o governo Juracy (1959-

1962) instaurou como que uma desaceleração no processo de mudanças 

que modificava a face política e econômica da Bahia: 

 

"As injunções político-eleitorais davam marcha a ré na polarização 
estabelecida em 1954. (...) a política do varejo reassumiu sua 
primazia. O ímpeto das mudanças, naquele instante, arrefeceu, 
como se uma revolução passiva, na qual predominava uma 
dinâmica transformista, estivesse cobrando aos seus beneficiários, 
no curto prazo, um preço que se revelaria compensador pela 
consolidação, mais adiante, de um consenso intra-elites mais 
duradouro. Assim sucedeu durante o governo de Juracy Magalhães 
(1959-1963) e durante a metade do seguinte, de Lomanto Jr., 
período durante o qual Antonio Carlos estreou no palco nacional, 
como Deputado Federal." 

 

Lomanto emerge para as eleições de 1962 no campo da aliança 

governista, alavancado pelo apoio popular no interior do estado46, pelo 

patrocínio de Jango47 e por fortes relações com o filho do governador, 

tornando-se o candidato da própria UDN e do governo. 

 

Em que pese seu discurso expressar uma miscelânea programática, 

vertigem populista onde cabiam os mais diversos apelos (ao clero, aos 

estudantes, às lideranças políticas do interior, às massas urbanas 

submetidas à carestia, para cada um seu quinhão), sua candidatura 

efetivamente significava a continuidade da restauração das elites 

conservadoras no poder do Estado, iniciada com a eleição de Juracy em 
                                 
45 Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, criada em 15 de dezembro de 

1959. 
46 Decorrente de dois mandatos bem sucedidos como prefeito em Jequié, do exercício da 

presidência da Associação Brasileira de Municípios e da vitoriosa liderança da 
campanha nacional para aumento da receita tributária dos municípios. 

47 Que implicou o apoio formal do PTB e do PL. 
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1958. Reunia os autonomistas, a UDN e a cúpula de um PTB mais 

conservador, que não conseguiu evitar importantes dissensões nem o 

trânsito do candidato do PSD balbinista (Waldir Pires) nas áreas 

trabalhistas e sindicais (DANTAS NETO, 2004).  

 

A derrota de Waldir, por menos de 6% dos votos, sepultou, naquele 

momento ao menos, a possibilidade de uma modernização política que 

superasse o patrimonialismo e oferecesse uma alternativa à adesão estrita 

ao processo de homogeneização do espaço econômico nacional, como se 

havia insinuado - ainda que imersa em um mar de contradições - no 

governo de Balbino.   

 

Essa avaliação, como destaca Dantas Neto (2004, p. 184) deve ser 

tomada sem "leituras maniqueístas", considerando a presença de forças 

conservadoras na aliança que sustentava Waldir, de que são exemplos os 

"redutos de origem coronelística de um PSD pacificado" e os porta-vozes 

de "insatisfações pontuais de círculos ex-autonomistas". 

 

Eleito Lomanto, os seus primeiros movimentos já constroem uma área de 

crescente fricção política: de um lado um governo montado com forte 

presença de lideranças da UDN (secretarias da Fazenda e do Governo) e 

dos autonomistas (secretaria do Interior e Justiça e Assessoria Geral do 

Governador), ao lado da escolha pessoal de lideranças em outros grupos 

importantes para o esquema político. De outro lado, seja por necessidade 

objetiva de recursos federais para implementar seu programa, seja por 

estratégia de escapar da voracidade administrativa da UDN baiana, 

Lomanto inicia uma crescente aproximação com o governo federal, avança 

para o apoio às reformas sociais e, às vésperas do golpe militar de 1964, 

talvez por um grave erro de cálculo político, está publicamente 

comprometido com as reformas de base e com Jango.  
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Em consequência, seu governo entra em rota de colisão com a UDN e o 

juracisismo, abrindo espaço para as articulações desenvolvidas por 

Antonio Carlos Magalhães, liderado de Juracy, deputado federal e já então 

presidente regional da UDN, para aprofundar a aproximação com Luis 

Viana Filho, aliado no campo conturbado do governo estadual, e caminho 

privilegiado para um crescente acesso às elites locais e ao ambiente 

político nacional (DANTAS NETO, 2004). 

 

O golpe político-militar48 redefine de forma radical as lógicas e os rumos 

do processo de modernização política e econômica nacional, com impactos 

políticos, econômicos e administrativos específicos no plano regional, 

como pode ser entrevisto na caracterização feita por Dantas Neto (2004): 

 

"As forças ascendentes com o golpe iriam intensificar, mediante 
coerção política e radical centralização decisória no plano 
administrativo, a tentativa de tutela da política pela razão técnica, o 
condicionamento do poder regional pelo nacional e a subordinação 
de todos esses elementos a uma estratégia a um só tempo 
desenvolvimentista e integradora do país a um sistema mundial de 
economia, desembaraçando o processo de elementos contraditórios 
e/ou inibidores, a saber, o protagonismo de setores nacionalistas e 
a plenitude do jogo político liberal-democrático." (DANTAS NETO, 
2004, p. 284) 

 

Podemos observar, neste ponto, e atentos aos impactos sobre a dinâmica 

regional, que o golpe político-militar na verdade radicaliza dimensões da 

modernização regional que já vinham se apresentando no contexto 

democrático, especialmente o viés tecnicista do planejamento, e a relação 

de integração dependente - das elites e do governo - à dinâmica 

econômica e administrativa do plano federal. 

 

                                 
48 O atributo "político" para o golpe faz jus à intensa participação da área política na 

criação das condições para a ação militar. Dantas Neto (2004) descreve em detalhe o 
papel destacado de Antonio Carlos nesse processo, o que valeu a este, em seguida, 
decisivos créditos junto ao esquema militar no poder. 
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Rapidamente o governo estadual, que trilhava a rota alternativa do apoio 

ao governo federal deposto, adapta-se aos termos do novo poder 

estabelecido no país, em parte pela rapidez da mudança de posição do 

governador, em parte pela estratégia política dos grupos locais 

diretamente beneficiados pelo golpe. 

 

O governador, em 4 dias, entre primeiro e 4 de abril de 1964, renega seu 

apoio a Jango e adere ao golpe político-militar.  

 

Com a radical eliminação, por cassação de mandatos e deposição de 

prefeitos, das principais lideranças políticas de oposição, a sociedade 

política baiana fica essencialmente reduzida ao comando de Juracy 

Magalhães, Luis Viana Filho e Antonio Carlos Magalhães, que se tornam 

não só os interlocutores regionais do novo regime, mas importantes 

quadros políticos a nível nacional do regime militar. Em consenso decidem 

preservar Lomanto, na avaliação de Dantas Neto (2004) por interesse na 

legitimação conferida por sua popularidade, e considerando sua fragilidade 

política perante o novo esquema de poder nacional e regional. 

 

Há assim uma completa captura do governo Lomanto, a meio mandato, 

pelas correntes conservadoras (UDN e PL), que se reflete em ampla 

reforma do secretariado, com a troca de todos os secretários. 

 

Retornando às questões específicas da política de desenvolvimento, 

cumpre observar, nessa reforma indicativa dos novos rumos do governo, 

a presença de Vitor Gradin na Secretaria de Assuntos Econômicos e a de 

João Eurico Mata na chefia da Casa Civil. 

 

Em conjunto, representaram a retomada do processo de modernização da 

ação administrativa e econômica formulado por Rômulo desde o governo 

Balbino em 1954, mas agora, como salienta Dantas Neto (2004), com 
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novo sentido político, novos compromissos sociais e diferente orientação 

técnica. 

 

Seguindo os elementos apresentados por Dantas Neto (2004), a 

substituição do Fundagro pelo Desenbanco49, conduzida por Gradin, na 

realidade expressou a consolidação de uma entre duas concepções de 

desenvolvimento regional. 

 

De um lado, a estratégia que privilegiava a agro-indústria regional, 

posicionando o mecanismo estatal (Fundagro) como ativo fomentador de 

empresas de variado perfil, com participação direta do Estado. Deve ser 

observado que nesse seu papel de empreendedor direto o Fundagro não 

era exatamente da mesma natureza do Desenbanco. Essa foi uma crítica 

contundente de Rômulo à substituição do Fundagro pelo Desenbanco, 

captada por Dantas Neto (2004),  

 

De outro, a estratégia que já atribui prioridade praticamente exclusiva ao 

setor industrial, e que posiciona o mecanismo estatal (Desenbanco) como 

financiador de investimentos, locais ou não, associados aos segmentos 

industriais vinculados ao processo de homogeneização do espaço 

econômico nacional. Como bem observa Dantas Neto (2004), ainda que 

no início o Desenbanco tenha atuado na promoção dos distritos industriais 

no interior do estado, logo foi direcionado para as ações de concentração 

industrial na Região Metropolitana de Salvador (CIA e, posteriormente, 

Pólo Petroquímico). 

 

No campo da reforma administrativa, liderada por Mata, formalizada em 

1966, financiada por uma doação de C$ 300 milhões realizada pela 

USAID50 em 14 de abril de 1964, evidencia-se um modo de articulação 

entre duas componentes necessárias à reprodução do esquema político 

                                 
49 Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia. 
50 United States Agency for International Development. 
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prevalecente: a necessidade de dotar o aparelho de estado de estruturas 

baseadas na competência técnica para realizar as tarefas relacionadas à 

estratégia econômica, e, complementarmente, a necessidade de manter 

os espaços patrimonialistas pelos quais se reproduzia a legitimação 

político-eleitoral. 

 

Vestido sob o rótulo (ou conceito) de uma abordagem gerencialista, por 

oposição à modernização administrativa via a universalização de um 

padrão burocrático moderno de governo, de resto esse arranjo tornou-se 

marca registrada de praticamente toda a administração pública brasileira 

em todos seus níveis, rebaixando progressivamente o status do 

funcionalismo público ligado aos órgãos de administração direta e, em um 

primeiro momento, assegurando a captação de pessoal qualificado nas 

entidades descentralizadas regidas pela CLT. Posteriormente, a 

penetração das práticas patrimonialistas no ambiente das entidades 

descentralizadas limitou esses ganhos de eficiência técnica, enquanto a 

dicotomia funcional seguia se aprofundando. 

 

O governo Lomanto, tomado nos limites em torno do seu mandato, 

configura um movimento com sucessivas e sobrepostas contradições. No 

primeiro momento, desde a campanha eleitoral, entre a base política real 

da candidatura - o conservantismo da UDN e dos autonomistas somado à 

ala conservadora do PTB da Bahia - e o discurso populista fragmentado, 

direcionado para os interesses de diversos segmentos sociais. Num 

segundo momento, entre a mesma base conservadora e o deslocamento 

crescente de Lomanto para o programa nacional-popular do governo 

Jango, gerando atritos políticos inconciliáveis. Finalmente - nos 

desdobramentos do golpe político-militar -, entre um governador 

destituído de densidade política e a intensa concentração do poder político 

regional nos setores juracisista e autonomista da base política de seu 

governo, exatamente os setores com os quais, havia pouco, em meados 

de seu mandato, tinha se colocado em rota de colisão. 



 

 

69

 

Em plano mais abrangente, o governo Lomanto significa a superação do 

contencioso político entre facções do conservantismo baiano.  

 

Esse contencioso, cuja expressão mais clara se deu nas eleições de 1954, 

tinha origem social no processo de urbanização e sociabilidade, que 

reclamava nova postura da elite da política regional, e progressivamente 

atraiu a parte mais atenta dessa elite para a articulação com a nova 

dinâmica econômica e política nacional.  

 

Se em 1958, com a eleição de Juracy, Dantas Neto (2004) já pode 

identificar que as elites econômicas já haviam pragmaticamente 

renunciado a uma perspectiva regionalista em prol da integração nacional, 

e que os pólos tradicional e moderno do conservantismo político já 

bailavam juntos, a partir do golpe de 1964 a área política regional como 

um todo  se enquadra - manu militari - no estreito figurino da via 

conservadora para realizar aquela integração. 

 

Luis Viana Filho tornou-se governador, em "eleição indireta"51 como 

resultado natural da arquitetura política regional resultante do golpe e de 

seus laços com o grupo do general Castelo Branco52, e, no caminho 

pavimentado pela repressão social e política, aprofundou os laços políticos 

entre a elite coroada e o regime de exceção (em convergência com a 

atuação de Juracy e Antonio Carlos), e deu consequência prática ao 

processo de integração industrial, com a implantação do CIA53 e a 

conquista da decisão de implantar o Pólo Petroquímico em Camaçari. 

 

A decisão de localização do novo pólo na Bahia é um indicador do peso 

político dos canais, disponíveis ou construídos, pelos três personagens 

                                 
51 Na realidade, sob iniciativa e controle do regime militar. 
52 De cujo governo se tornou Chefe da Casa Civil ainda em 1964. 
53 Centro Industrial de Aratu, na Região Metropolitana da Salvador. 
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junto ao regime militar, na medida em que se tratou do segundo pólo 

petroquímico do Brasil. 

 

Em paralelo ao governo Luis Viana, Antonio Carlos assumia - nomeado, 

com a chancela militar - a Prefeitura de Salvador, dando início ao que 

Dantas Neto chama de "vôo solo" na política regional. 

 

Objeto principal de análise de Dantas Neto (2004), o ator político ACM 

vinha emergindo na política baiana, desde pelo menos 1954, como o 

elemento de síntese capaz de articular as várias dimensões que incidiam 

sobre o processo de modernização da sociedade regional: os interesses de 

uma elite econômica que havia ultrapassado a trincheira autonomista e 

que se movimentava para associar-se à dinâmica nacional, as estratégias 

das lideranças políticas locais posicionadas como parceiras do regime 

militar em um ambiente "saneado" pelas cassações e pela repressão 

política e social, a necessidade da elite militar de contar com 

interlocutores confiáveis e eficientes nos ambientes políticos regionais, os 

interesses da elite econômica nacional agora projetados sobre o conjunto 

do território. No plano da interlocução regional, a confiabilidade e 

eficiência dos atores implicavam a capacidade de manter a coesão e a 

hegemonia das correntes políticas arenistas54 e, mais amplamente, de 

assegurar a legitimação do regime no ambiente sócio-cultural. 

 

Dantas Neto (2004) demonstra de que forma o perfil pessoal e a ação 

política de ACM responderam a essas demandas do contexto, com suporte 

em métodos políticos de radical racionalidade instrumental, prestando 

tributo à tradição dominante e atenção aos sinais da modernidade 

capitalista trazidos pela nova sociabilidade urbana emergente e pelo 

                                 
54 Lembrando que naquele momento político o sistema bipartidário incluía a ARENA 

(Aliança Renovadora Nacional, de situação) e o MDB (Movimento Democrático 
Brasileiro, de oposição). 
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contexto nacional, e projetando uma resplandecente imagem de eficiência 

administrativa e de amor à Bahia. 

 

A análise de Dantas Neto (2004) sobre o período da Prefeitura (1967-

1970) esclarece aspectos essenciais do carlismo, que marcarão a atuação 

política de Antonio Carlos nos anos posteriores.  

 

Como temos feito ao longo deste capítulo, seguimos recolhendo da sua 

reflexão os aspectos que tangenciam a faceta que estamos a discutir do 

nosso próprio objeto, que diz respeito às características estruturais do 

desenvolvimento econômico da Bahia (em que adentramos com o desenho 

provocativo da existência de um paradoxo) e suas implicações para uma 

estratégia de desenvolvimento regional que inclua a possibilidade de 

fortalecimento da agregação local de valor, através do setor de confecção 

de software, e a perspectiva de avanços na posição relativa da Bahia na 

divisão da produção nacional. 

 

Nesse sentido, acompanharemos o estudo de Dantas Neto (2004) 

relacionado à atuação de ACM na Prefeitura e ao primeiro governo 

estadual, após o que daremos por esclarecidas as bases da estrutura 

econômica regional que projetou suas determinação sobre as décadas 

subsequentes, e por estabelecidos os elementos históricos e analíticos 

necessários ao seguimento de nossa própria argumentação. 

 

No plano administrativo da Prefeitura a partir de 1967, e em sintonia com 

a agressividade do seu discurso político udenista, ACM adotou de imediato 

um conjunto de medidas de impacto (proibição de contratações, anulação 

de contratos de obras sem licitação, demolição de invasões, repressão aos 

ambulantes) e passou a realizar visitas inesperadas aos órgãos públicos 

municipais a título de fiscalização. 
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Em consistência com o alcance do poder onde estava investido, suas 

ações estratégicas sobre a cidade foram direcionadas para promover a 

sintonia das políticas e dos investimentos públicos com os interesses dos 

grupos econômicos ligados à moderna acumulação de capital urbana - o 

capital imobiliário. 

 

Em apoio a esta avaliação, Dantas Neto (2004) interpreta a "Lei da 

Reforma Urbana"55 como um mecanismo de remoção de obstáculos no 

mercado de terras de Salvador. Esta lei, votada pela Câmara Municipal na 

véspera exata do Natal de 1968 (10 dias depois do AI-5), autorizava o 

Executivo a alienar os bens dominiais (terrenos públicos aforados, 

arrendados ou ocupados). 

 

O processo como um todo envolveu a alienação de 25 milhões de m2 

(10% da superfície da cidade), repassados a preços irrisórios para os 

foreiros e, em boa parte, em seguida, repassado a preços ainda módicos 

para o capital imobiliário, onde entrou em regime de engorda. No início do 

processo (1967), a Prefeitura era proprietária de 70% das terras de 

Salvador: após a aplicação da lei 2181 seu patrimônio fundiário limitava-

se a menos de 35% das terras, na quase totalidade de baixa qualidade. 

 

Em outra vertente, o governo ACM, abonado com recursos federais 

especiais, implementa as avenidas de vale, a orla e a avenida Paralela, 

reduzindo e delimitando a presença de aglomerados pobres nas áreas 

estratégicas da cidade e implementando uma estrutura cujo foco exclusivo 

foi a circulação de automóveis e os viadutos. O caso da avenida Paralela é 

exemplar, onde as obras se iniciaram sem a expropriação das terras 

afetadas, de que resultou a transferência, para os particulares, do futuro 

valor agregado pelo próprio investimento público.  

 

                                 
55 Lei 2181/68. 
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A ação sobre a cidade, neste período, desnuda mais uma vez os limites da 

"racionalidade técnica", ao implementar a reestruturação radical da infra-

estrutura viária da cidade, como preconizado pelo EPUCS56, abstraindo 

porém a essência daquele planejamento, voltado para impedir que a 

modernização urbana resultasse sem mais na mercantilização 

generalizada dos espaços e processos urbanos e propugnando meios 

(inclusive a utilização estratégica das terras públicas, frustrada pela lei de 

"reforma urbana") de regulação pública dos espaços e processos.  

 

Diante da discussão que estabeleceremos em seções posteriores desse 

trabalho, é útil ressaltar aqui o sempre presente risco de apropriação 

acessória e instrumental dos planos técnicos, frente as imperiosidades das 

dinâmicas políticas e de suas exigência reais. 

 

Administrando com eficiência as já comentadas dimensões (inclusive as de 

caráter nacional) implicadas no processo político regional, ACM, sem 

maiores surpresas, apesar de débeis tentativas de resistência de Juraci e 

Lomanto, chega ao final do mandato de prefeito com amplo respaldo das 

forças políticas regionais, e é indicado governador da Bahia pelo general 

Médici, em nome do alto comando das forças armadas (DANTAS NETO, 

2004). 

 

As primeiras ações de governo repetem o sentido de impacto já adotado 

na Prefeitura (suspensão de pagamentos e convocação de todos os 

funcionários à disposição), destacando-se ainda dois movimentos 

especiais de centralização: de toda a arrecadação do Estado em conta 

única controlada pela Secretaria da Fazenda, e de toda a publicidade do 

governo no gabinete do governador, indicando a determinação de 

assegurar o absoluto domínio das ações administrativas e da formação da 

imagem pública do governo. 

                                 
56 Escritório do Plano Urbanístico da Cidade do Salvador 
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Ao lado desses posicionamentos, desde o primeiro momento o governo 

estadual operou no sentido de manter-se em permanente alinhamento e 

integração administrativa com o governo federal comandado pelo general 

Médici, integração também assegurada, no plano municipal de Salvador 

pela indicação de Clériston Andrade para o cargo de prefeito. 

  

Ainda no plano administrativo - e também aqui com importantes 

implicações políticas - deve ser destacado o fato - que repetia prática já 

adotada na prefeitura - da montagem da equipe de governo com técnicos 

recém recrutados, muitas vezes sem maiores relações pregressas com 

ACM, exceção feita aos postos relacionados ao sistema de segurança, para 

os quais foram nomeados militares indicados pelo SNI57.  

 

Essa estratégia, aparentemente tecnicista, de formação do governo, 

possibilitava, ao contrário, atingir vários objetivos políticos simultâneos: 

limitar a influência das correntes políticas tradicionais na ocupação dos 

cargos de governo, comandar uma equipe de governo sem peso político 

próprio, e, em consequência, manter a esfera administrativa sob manejo 

político exclusivo e direto do governador. 

 

O programa estratégico de ação inicialmente apresentado à sociedade não 

trazia uma indicação clara da opção industrialista radical que viria a ser 

posta em prática pelo governo - nos termos já dos requisitos de uma 

integração subordinada à dinâmica nacional.  

 

No plano de prioridades setoriais, a expansão industrial era vista como 

uma consequência de efeitos multiplicadores dos investimentos previstos 

para as áreas de agricultura, mineração e turismo, através, por exemplo, 

                                 
57 Serviço Nacional de Informações, órgão do sistema de segurança do regime militar. 
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do menor custo dos alimentos e do aumento da capacidade de consumo 

da população.   

 

Em outro plano das prioridades - ações regionais - a opção pela área 

metropolitana de Salvador (depois Região Metropolitana de Salvador - 

RMS), como locus privilegiado da formação das novas bases industriais do 

Estado, sinalizava de forma ainda acanhada o movimento em curso para a 

concentração industrial e a instalação do pólo petroquímico. 

 

A estratégia econômica seria operacionalizada - no âmbito desse plano de 

ação - através medidas de modernização institucional, entre as quais mais 

uma vez pode-se flagrar um argumento de caráter técnico sendo utilizado 

para uma operação política, com a defesa da eliminação da influência 

política na estruturação do setor de educação do governo, que na prática 

significava impedir a continuidade do domínio patrimonialista do setor 

pelas correntes tradicionais, liberando-o para a moldagem política da nova 

liderança.   

 

As medidas projetadas de modernização institucional incluíam a realização 

de uma reforma administrativa voltada para a desburocratização dos 

serviços públicos e da gestão governamental, a integração institucional 

para evitar superposições, eliminar desperdícios e racionalizar gastos, que 

se materializava na criação da Secretaria de Planejamento, Ciência e 

Tecnologia, com a missão de coordenar as ações setoriais e regionais do 

governo e de assegurar a integração com as diretrizes federais. 

 

Finalmente, o plano de ação dedicava especial destaque ao fortalecimento 

do sistema de financiamento da administração estadual, formado pela 

Secretaria da Fazenda, pelo BANEB e pelo DESENBANCO. 

  

Em maio de 1971 Médici anuncia a decisão federal de implementação, na 

Bahia, do pólo petroquímico, expressa por ACM como "equivalente ao que 
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representou para São Paulo a indústria automobilística" (DANTAS NETO, 

2004, p. 461), e como capaz de transformar a Bahia no segundo PIB do 

país ao final do seu governo. 

 

Na mensagem de 1972 (que apresentava as realizações do governo em 

1971), o processo industrializante da Bahia é apresentado como resultado 

exclusivo do milagre econômico nacional pós 64, "fruto da 

desideologização da questão social e da despolitização da administração, 

trazidas pela vitória da revolução sobre subversivos e corruptos" (DANTAS 

NETO, 2004). 

 

De um só golpe, o discurso anulava publicitariamente 15 anos de 

transformações (Balbino, Rômulo, Juraci, CHESF e PETROBRÁS) e, sem 

qualquer compromisso com a realidade que operava desde 64 (abandono 

da estratégia agro-industrial da CPE/FUNDAGRO, submissão das decisões 

de industrialização ao planejamento federal, implementação do pólo 

petroquímico em absoluta sintonia com os interesses da homogeneização 

econômica do espaço nacional), anuncia que a industrialização, até aquele 

ponto exógena, vinha recebendo do seu governo um tratamento orientado 

à redução da dependência, com acentuação da "função motriz do mercado 

interno". 

 

Em contramão face ao processo real de industrialização em curso, o 

discurso governamental demonstrava-se, mais uma vez, em estrito 

alinhamento com a estratégia política, posicionado na representação dos 

interesses das elites locais, e, coerente com esse alinhamento, se 

desdobra no anúncio de que, vencida a batalha da decisão da localização 

do pólo, iniciava-se a batalha pelas cotas de produção e pela participação 

dos interesses empresariais baianos nos investimentos petroquímicos. 

 

À parte a referencia ao pólo petroquímico e ao fato de que a Bahia 

liderava a captação dos incentivos da SUDENE para a instalação de 
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indústrias (48% do total de investimentos aprovados, à época), a 

mensagem de 1972 procurava demonstrar a existência de avanços na 

direção das prioridades estabelecidas pelo plano de ação, e insistia em 

que a industrialização seria dinamizada pela ampliação do mercado 

interno decorrente da prioridade agrícola. 

 

A observação das principais realizações do governo, como registra Dantas 

Neto (2004), demonstra no entanto a quase total concentração dos 

investimentos públicos na RMS: a construção do Centro Administrativo da 

Bahia (CAB), do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento (CEPED), da 

Central de Abastecimento da Bahia (CEABA, depois CEASA), do Porto de 

Aratu, do sistema de esgotamento sanitário de Salvador. Apenas o plano 

estadual de telecomunicações e a estrada do Feijão tinham maior 

repercussão no interior do Estado, mas, ainda como registra Dantas Neto 

(2004), seriam as únicas grandes obras em atraso, conforme as 

mensagens posteriores do próprio governo. 

 

Ao lado dos impactos concentradores e dependentes na estrutura 

econômica e social, a concentração exacerbada dos investimentos 

privados e públicos na RMS consolidava as bases do desequilíbrio intra-

regional, retomando e consolidando, após breves hesitações no período de 

Balbino/Rômulo, a herança histórica da pujança econômica do Recôncavo 

no século anterior, e da longeva supremacia das elites cujo horizonte 

estratégico se limitava ao entorno da Baia de Todos os Santos. 

 

No plano da anunciada reforma administrativa, o elemento central foi a 

continuidade conceitual do arranjo entre clientelismo/insulamento 

burocrático, com a dicotomia entre administração direta e indireta 

amparada em distintas regras de gestão e emprego, ampliando-se ainda o 

papel dos mecanismos sistêmicos, que asseguravam o controle central da 

máquina pública no que concerne às funções gerais de planejamento, 

orçamento e finanças, administração geral, pessoal e publicidade. 
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Por mais que o discurso político e publicitário acentuasse o caráter de 

novidade da ação econômica e administrativa de ACM, são flagrantes os 

elementos de continuidade nas estratégias administrativa e econômica em 

relação aos governos anteriores, desde que seja bem entendido o caráter 

aberto e progressivo do processo pelo qual as elites econômicas foram 

amarrando seus negócios à dinâmica oligopolista nacional, e desde que se 

considere o também progressivo - pelo menos até o golpe de 64 - reflexo 

dessa opção nas elites políticas conservadoras regionais. 

 

Se houve novidade, estará muito mais bem indicada na capacidade do 

ator em compreender, e na sua determinação em praticar, à revelia de 

quaisquer considerações a ele secundárias, o script político necessário à 

articulação e ao manejo das dimensões decisivas para a estratégia de 

atualização, sob sua férrea liderança pessoal, da hegemonia conservadora 

sobre o processo de modernização social em curso na Bahia (DANTAS 

NETO, 2004). 

 

Em consequência do amadurecimento dos elementos de continuidade, 

contingenciados pelos efeitos do golpe político-militar de 64, e dessa 

diferenciada capacidade de operação política, ao final do primeiro governo 

ACM, portanto, estavam assentadas as bases da estrutura de 

desenvolvimento econômico do Estado e, simultaneamente, montada e 

fortalecida uma estrutura política - o carlismo -, que manteria decisiva 

influência sobre os rumos do desenvolvimento da Bahia por mais de duas 

décadas. 

 

A força e a capacidade de reação e adaptação dessa estrutura pode ser 

aquilatada pelos desdobramentos dos dois únicos interregnos históricos 

ocorridos nas três décadas subsequentes: o governo Roberto Santos 

(1975-1978) e o governo Waldir Pires / Nilo Coelho (1984-1989). Ambos 

resultaram em fragilização das forças políticas que os originaram e em 
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derrotas sofridas para o próprio ACM, nas eleições indiretas de 1979 e nas 

eleições diretas de 1990. 

 

Evitando, também aqui, simplificações, convém compreender - ainda na 

linha de reflexão de Dantas Neto (2004) - o processo vivido pelo ator 

como um processo de aprendizagem dotado de recuos e limites, no qual 

não faltaram derrotas provocadas por erros de cálculo político58, e no qual 

podemos flagrar limitações e obstáculos políticos gerados por atributos 

como agressividade e truculência, que, se possibilitaram vitórias 

importantes em determinadas conjunturas, impuseram limites a 

relacionamentos com potenciais aliados e com a área sob sua liderança. 

 

A reflexão de Dantas Neto (2004), amparada em extensa pesquisa 

factual, permite compreender a força do carlismo não como decorrente de 

suposta natureza de demiurgo do personagem, nem como suposto efeito 

automático e inevitável do processo social.  

 

A vitória do carlismo, e a consequente derrota de outras possíveis 

alternativas para a Bahia, veio da sua capacidade política de colocar-se, 

em cada momento histórico, quase sempre, como intérprete ativo e 

operador competente das forças e interesses dominantes presentes no 

campo no qual se posicionou: o campo do processo de construção do 

pacto modernizante conservador reclamado pela continuidade da 

hegemonia das elites econômicas e políticas da Bahia, no contexto da 

industrialização do país e da emergência e difusão de um padrão social 

competitivo. 

 

 

 

 

                                 
58 Do que são exemplos os casos da venda do Banco da Bahia ao Bradesco, e da eleição 
indireta de Roberto Santos ao governo do estado em 1975 (DANTAS NETO, 2004). 
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2.5. AVALIAÇÃO PROVISÓRIA DAS POSSIBILIDADES 

 

Neste ponto retomamos o nosso enredo metodológico, que nos conduziu a 

reconstruir a trajetória do desenvolvimento econômico da Bahia em busca 

de compreender duas questões:  

 

a) a relação existente entre o paradoxo atual, que expressa uma 

relação aparentemente contraditória entre indicadores econômicos e 

sociais na Bahia, e a estratégia de industrialização, implementada 

nas décadas de 60 e 70, que condicionou largamente a dinâmica 

econômica regional nos anos subsequentes; 

  

b) a natureza dos processos decisórios que conduziram à opção por 

aquela estratégia de industrialização, no sentido de entender o grau 

de rigidez dos condicionantes presentes em processos de decisão 

deste tipo. 

 

Os estudos consultados parecem convergir para constatar a construção 

progressiva de uma opção de desenvolvimento econômico centrada com 

elevado grau de exclusivismo numa relação associada e dependente com 

a dinâmica oligopolista nacional de curto prazo, opção que não incluiu as 

políticas necessárias ao desenvolvimento coetâneo e progressivo dos 

recursos econômicos, empresariais e tecnológicos regionais. Esta opção 

econômica, além disso, manteve estreitas relações - no processo histórico 

- com um tipo de ação política inibidora da presença dos interesses sociais 

e populares mais amplos, seja pelo manejo clientelista do aparelho do 

Estado em áreas de grande potencial de influencia eleitoral (educação, 

saúde, segurança, cultura), seja pela competente utilização de recursos 

simbólicos na comunicação política. 

 

É importante porém compreender, como sugere Dantas Neto (2004), que 

a opção estratégica não deve ser interpretada como resultante apenas de 
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uma operação política - sem dúvida competente - mas como um efeito de 

conjunto da elite baiana como um todo, que de modo pragmático face à 

dinâmica nacional e aos seus interesses políticos e econômicos imediatos, 

renunciou à possibilidade de uma estratégia de desenvolvimento que 

incluísse compromissos sociais mais amplos e capacitação econômica 

regional endógena, como chegou a se expressar no Plandeb. Como anota 

Dantas Neto (2004), contribuiu também para o desenlace o 

posicionamento político das próprias lideranças intelectuais ativamente 

inseridas no processo de modernização da estratégia de desenvolvimento 

na década de 50: 

 

Ao seu racionalismo não ocorria o apelo à mobilização solidária de 
camadas populares, certamente por julgá-las vítimas de inevitável 
incapacidade política, resultante da sua exposição a longevo 
domínio oligárquico e clientelista (DANTAS NETO, 2004, p. 178). 

 

Foi desse processo mais amplo que resultou a formação de uma estrutura 

econômica espacial e socialmente concentradora, que, na ausência de 

outros eixos complementares na estratégia de desenvolvimento regional, 

transformou a Bahia em um paradoxo de desenvolvimento econômico e 

de retardo social, mesmo em relação ao contexto nacional, como 

dimensionamos na abertura deste trabalho. 

  

Chico de Oliveira (1977, apud DANTAS NETO, 2005), assinala a 

transformação industrialista da economia nordestina nos anos 60, sob 

hegemonia do capital monopolista, e indica a Bahia como local privilegiado 

deste processo59, apontando o efeito da elevada concentração de renda, 

provocada pela farta disponibilidade de trabalho existente na região e pela 

                                 
59 A Bahia captou, no período, 41,3% dos investimentos totais realizados no Nordeste, 

devido a vantagens locacionais e à existência de um mercado de trabalho com oferta 
em expansão (OLIVEIRA, 1977, apud DANTAS NETO, 2004). A esta altura da análise, 
podemos acrescentar, seguindo DANTAS NETO (2004), a intensa ação política que 
forneceu outras vantagens comparativas à atração dos investimentos: oferta de infra-
estrutura, isenções fiscais, mercado de trabalho amplo e barato, estabilidade das 
estruturas políticas dominantes. 
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limitação da geração de emprego inerentes às características do modo de 

industrialização. 

 

Teixeira e Guerra (2000) apontam o caráter espasmódico, exógeno e 

concentrador do processo industrializante desde seus primórdios, do qual 

decorreram efeitos de persistente e crescente geração de desemprego 

relativo, de não criação de capacidade empresarial local e de graves 

deficiências competitivas nas empresas locais, consequência dos baixos 

investimentos em aprendizado e inovação tecnológica e gerencial. 

 

Alban (2005), ainda que, em certo momento, argumente que a opção dos 

anos 50/60 foi sem dúvida a mais acertada, reconhece, em outro 

momento do mesmo art igo, que o paradoxo (ou novo enigma baiano, 

como propõe) decorre de inadequação da política social, e, especialmente, 

de inadequação da própria política econômica. Essa inadequação seria 

decorrente da ausência de uma diretriz de desconcentração intra-regional 

do desenvolvimento desde os anos 50 e 60, a qual, embora sendo sempre 

formulada pelas instâncias técnicas de planejamento, teria sua 

implementação distorcida pelo atendimento a demandas clientelistas da 

esfera política, que teriam provocado a pulverização dos recursos pelo 

território. 

 

A respeito dessa hipotética dicotomia entre intenção (planejamento) e 

ação (política), convém refletir sobre a clara consciência que o governador 

revelou em reunião realizada na SUDENE em agosto de 1972, com a 

presença do ministro Delfim Neto e dos governadores do Nordeste. 

(...) continua ainda muito ampla a disparidade entre a renda per 
capita do Nordeste e a do País (...) Mas o essencial não é constatar 
que a relação entre ambas volta a ser a de 32 anos atrás e sim que 
a regional se elevou uma vez e meia (...)  

(...) Também não inquina de ineficiência a política de incentivos 
fiscais, aplicada pela Sudene, quando se verifica que a participação 
da indústria nordestina na formação da renda nacional do setor 
decresceu de 8%,  em 1960, para 6,3%, em 1968. Pois, o que mais 
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interessa é saber que a indústria manufatureira da região cresceu a 
uma taxa anual de 5,4%  no período de 1958 a 1968 (...)  

(...) se bem mereça reflexão e medidas corretivas, nem mesmo o 

problema do emprego autoriza mudanças de rumo. (...) 

(...) há quem considere distorcida nossa recente industrialização, 
porquanto novas empresas aqui instaladas utilizam,  em regra, mais 
capital e poupam mão de obra (...) não havia outra opção para se 
criar, no nordeste, um moderno parque industrial (A.C.MAGALHAES, 
A Tarde, 23.08.72, apud DANTAS NETO, 2004, p. 490) 

 

O relato acima indica que as consequências estratégicas e sociais da 

opção realizada nada tiveram de imprevistas ou contraditórias com o 

planejado60, sendo aceitas desde o início como efeitos secundários, uma 

vez que "não havia outra opção para se criar, no Nordeste, um moderno 

parque industrial". 

 

É razoável concluir, com base nas várias visões examinadas, que o 

paradoxo atual é amplamente explicado como uma consequência da 

estratégia de desenvolvimento finalmente prevalecente, de modo 

praticamente exclusivo, a partir do ciclo de industrialização da Bahia 

iniciado nos anos 50/60. 

 

Em conexão com o foco específico da nossa hipótese de trabalho, é 

importante ressaltar ainda que os estudos consultados nesta seção trazem 

evidências de que os efeitos sociais adversos (índices relativos de 

desemprego e de concentração de renda) da estratégia de 

desenvolvimento industrial adotada estão relacionados não diretamente 

ao caráter capital-intensivo dos empreendimentos captados, mas ao fato 

da estratégia adotada não ter implementado políticas públicas capazes de 

gerar efeitos de encadeamento, de promover eixos complementares de 

dinamização endógena na economia regional e de atender as demandas 

sociais básicas. 

                                 
60 Pelo menos para o ator principal e, naturalmente, para seu círculo técnico, 

administrativo e político imediato. 
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Azevedo (2000)61 sintetiza, em relação ao desenvolvimento econômico da 

Bahia, que "nos últimos cem anos, as formas dessa questão se 

modificaram, mas muito da sua essência permanece. Blocos de 

investimento impactam concentradamente a economia, que reage 

localizadamente, sem espalhar os mecanismos de sua dinamização.  O 

governo tem um papel fundamental nestes espasmos de crescimento, em 

associação com capitais exógenos. Findos os incentivos, nova fase de 

estagnação se segue e novas buscas de apoio governamental são 

implementadas." 

 

Com a capacidade de investimento e a atenção política do governo 

concentrada neste tipo de estratégia, por dois lados a economia regional - 

especialmente a malha de pequenas e médias empresas cuja vitalidade 

responde pela capacidade regional de geração de empregos e distribuição 

de renda - foi afetada: pela ausência dos efeitos de encadeamento com os 

setores dinâmicos, e pela limitação - ou ausência - de estratégias públicas 

voltadas para o desenvolvimento endógeno dos setores da indústria 

regional que permanecem pouco competitivos e adstritos aos limitados 

mercados locais. 

 

Teixeira e Guerra (2000, p. 96) avaliam que a estratégia de 

industrialização, ao longo do período analisado, "não foi capaz de criar 

uma capacidade empresarial local, capaz de aproveitar as oportunidades 

que as grandes empresas abriam ao se implantarem na região".   

 

Mais amplamente, e com o olhar voltado para os possíveis futuros ciclos 

de investimento no Estado, Teixeira e Guerra (2000) chamam a atenção - 

como já tivemos oportunidade de assinalar - que existem sérias 

deficiências competitivas na indústria local, provocadas pelos baixos 

                                 
61 A citação encontra-se na Introdução. 



 

 

85

investimentos em atividades de inovação tecnológica e gerencial, 

deficiências que se constituem um fator limitante da possibilidade de 

estratégias de desenvolvimento endógeno. 

 

O paradoxo, então, finca suas raízes não apenas na existência de um 

padrão preferencial de industrialização intermitente, exógeno e 

concentrador, mas na ausência de políticas capazes de promover a 

capacidade empresarial local e de equacionar deficiências competitivas 

relacionadas às políticas de promoção da inovação. 

 

Para tratar da segunda questão posta pelo nosso enredo metodológico 

nessa seção - o grau de rigidez dos condicionantes das decisões de 

estratégia econômica -, iniciemos com um contraponto entre as análises 

de Alban (2005) e Dantas Neto (2004). 

 

A necessidade de aprofundamento das considerações de Alban no que 

toca às relações entre política e economia (em que pese um dos 

importantes méritos de seu trabalho ser exatamente trazer essas relações 

ao debate) parece-nos evidente, a partir dos elementos fornecidos por 

Dantas Neto (2004), especialmente no que se refere ao entendimento do 

papel subordinado da instância técnica estadual no processo político de 

definição da estratégia econômica enfim prevalecente, e à compreensão 

do modo complexo como o processo político - muito antes de possíveis 

distorções clientelistas na distribuição dos investimentos - seleciona ou 

constrói, entre as estratégias possíveis, aquela necessária e suficiente 

para a articulação dos interesses dos múltiplos atores políticos e 

econômicos que formam o bloco de poder hegemônico no contexto social 

regional.   

 

A análise desenvolvida por Dantas Neto (2004) demonstra o papel ativo 

da política, quer em relação aos processos técnicos de planejamento - em 

todas as ocasiões a serviço de metas políticas mais amplas -, quer em 
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relação à delicada tessitura das relações entre atores econômicos, 

políticos, sociais, institucionais e culturais da qual resulta o fortalecimento 

de cada trajetória política e de cada potencial programa de ação pública. 

 

Os elementos empíricos trazidos pela análise de Dantas Neto (2004) 

naturalmente não permitem entender a política como dotada de ampla 

autonomia face aos constrangimentos de ordem econômica, cultural e 

ideológica.  

 

Longe disso.  

 

Mas também não permitem entendê-la como um mero mecanismo 

operatório determinado pela economia e por outros fatores estruturantes 

do processo social.  

 

Entre um e outro pólo, emerge a análise concreta das situações concretas 

como única abordagem capaz de indicar as possibilidades e limites de 

cada ação política. 

 

Voltando ao caso da Bahia aqui descrito, se não podemos indicar, de hoje, 

o desenho de alternativas possíveis à opção então realizada - que 

resultassem não na sua eliminação, mas no seu alargamento -, também 

não podemos, à luz dos evidentes espaços que se abriram para as opções 

dos atores do processo político, econômico, técnico e cultural, acatar a 

opção realizada como um resultado inelutável e desde sempre 

estabelecido, sabe-se lá por quais estruturas, do processo social como 

uma totalidade. 

 

O processo histórico real indica que as forças dominantes presentes no 

contexto político da Bahia, em determinado momento histórico, já 

abstraídas de compromissos sociais mais amplos (se os houve de fato) e 

focadas exclusivamente na defesa de seus negócios, foram articuladas e 
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representadas com singular perspicácia e competência operatória por 

ACM.  

 

Essa articulação se deu em torno de um projeto político-econômico que 

teve um de seus eixos na integração da economia da Bahia com vetores 

específicos da dinâmica oligopólica nacional, e o outro eixo na competente 

gestão patrimonialista/clientelista da máquina do Estado para controle das 

correntes partidárias locais e da opinião pública, o que foi potencializado 

pelo desenvolvimento de uma imagem midiática impregnada pelo "amor à 

Bahia e aos baianos". 

 

É possível então considerar que, em que pese a imperiosidade - e mesmo 

a conveniência62 - da inclusão da Bahia na dinâmica de expansão do 

capital monopolista no país, a forma específica desta inclusão - nas quais 

se definiram aspectos importantes do atual paradoxo - foi a resultante de 

um processo político complexo, no desenlace específico do qual já não 

pesaram apenas fatores econômicos de forma direta, mas fatores da 

ideologia, da cultura política e da capacidade de entendimento dos 

contextos de parte dos atores vinculados de distintas alternativas 

derrotadas. 

 

No contexto desses fatores políticos, cabe ressaltar também o fato de que 

a capacidade de implementação de estratégias depende também daquela 

determinação e ousadia que Dantas Neto (2004), referindo-se à ação 

política de ACM, exprime do seguinte modo: 

 

Não prescreve com base na experiência, mas seu olhar, fincado tão 
somente no presente de uma situação particular, aposta na 
incerteza e, através dela, termina "calculando o infinito”. Poderia, 
fique claro, ter se dado mal (aliás, quase se deu, como se verá), 
pois nada nunca está “escrito”. Tendo dado certo (e esta hipótese 
não era devaneio, dado o montante de poderes que enfeixava), sua 
estratégia propiciou-lhe grau e tipo de poder que não estariam ao 

                                 
62 Dado que, neste nível, a alternativa à inclusão seria uma maior periferização da Bahia, 
e ainda maiores mazelas sociais. 
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alcance, como lembra Lefort, do analista que age guiado por 
certezas inúteis do médico de pacientes terminais. (DANTAS NETO, 
2004, p. 451) 

 

Problematizando o desenvolvimento econômico da Bahia pela formulação 

de um paradoxo, realizamos até aqui parte do primeiro corte analítico 

proposto na metodologia deste trabalho, estabelecendo, ainda em caráter 

provisório, a possibilidade política de pensar ações de desenvolvimento 

regional que não se limitem a dar curso às demandas e aos efeitos dos 

macro sistemas econômicos nacional e internacional. 

 

A conclusão desse corte analítico será tarefa do capítulo a seguir, quando 

discutiremos o contexto específico do setor de software, em busca de 

fornecer uma resposta definitiva - até o quanto isto é possível a uma 

reflexão intelectual - à questão da pertinência e da possibilidade estrutural 

de uma política de desenvolvimento deste setor na Bahia, comprometida 

com a agregação local de valor e, por essa via, com uma consequente 

contribuição para a sustentação e o avanço da posição relativa da Bahia 

na divisão da produção nacional. 
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3. REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA, SERVIÇOS E SOFTWARE: 

IMPLICAÇÕES PARA A BAHIA 

 

A discussão travada nos capítulos anteriores permitiu: 

 

a) Estabelecer como característica fundamental da estratégia de 

desenvolvimento da Bahia - ao lado dos resultados econômicos 

alcançados em 40 anos - o seu exclusivismo na captação 

espasmódica de blocos exógenos de investimentos industriais; 

 

b) Entender a importante presença do fator político na articulação 

dessa forma específica pela qual a Bahia se integrou com a dinâmica 

produtiva nacional e internacional; 

 

c) Compreender que o exclusivismo estratégico na economia, ao lado 

da reiteração dos mecanismos patrimonialistas na gestão pública, 

respondem, pelo menos em grande medida, pelo paradoxo de uma 

Bahia economicamente avançada e socialmente iníqua. 

 

Dando um passo na direção da hipótese deste trabalho - a existência de 

condições para a inserção do software com um vetor da estratégia de 

desenvolvimento da Bahia - as conclusões obtidas indicam que existe a 

possibilidade política e a necessidade social de uma reformulação da 

estratégia regional no sentido de desenvolver a capacidade tecnológica e 

empresarial local. 
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Para avançar no exame da pertinência e da possibilidade estrutural 

específicas da inserção do setor de software como um vetor dessa 

reformulação estratégica, impõe-se a avaliação das relações atuais entre a 

dinâmica produtiva internacional e nacional e a Bahia. 

 

Para realizar essa avaliação, nosso percurso partirá das implicações 

econômicas e tecnológicas da reestruturação produtiva internacional e 

examinará o impacto dessa reestruturação na dinâmica relativa dos 

setores básicos da economia, dando ênfase aos novos vetores dinâmicos 

representados pelos serviços, e neles, pelo software. 

 

Iniciamos apresentando elementos conceituais preliminares que nos 

permitirão abordar as transformações contemporâneas por que passa a 

economia global.  

 

Esse movimento prévio é necessário para o entendimento do nível mais 

amplo do contexto onde está imersa a economia nacional e a economia 

regional, no interior do qual discutiremos a possibilidade da política de 

desenvolvimento do setor de software no sentido indicado pela hipótese 

deste trabalho. 

 

Com o conceito de destruição criativa, Schumpeter (1950, p. 83) 

sintetizou o que ele considerou "o fato essencial acerca do capitalismo".  

 

Nas suas palavras, "o problema que é usualmente visualizado é como o 

capitalismo administra as estruturas existentes, enquanto que o problema 

relevante é saber como ele as cria e destrói" (SCHUMPETER, 1950, p. 83). 

 

O processo de destruição criativa é descrito por Schumpeter (1950, p. 83) 

como "o processo de mutação industrial (...) que incessantemente 

revoluciona o sistema econômico de dentro, incessantemente destruindo o 
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velho, incessantemente construindo o novo", ainda que qualificasse esse 

caráter incessante, esclarecendo que  

 

essas revoluções não são estritamente incessantes: elas ocorrem 
em movimentos discretos, cada um separado do seguinte por 
períodos de relativa tranquilidade. O processo como um todo 
trabalha incessantemente no sentido de que o sistema sempre está 
em revolução ou absorvendo os resultados de uma revolução, sendo 
que, em conjunto, esses momentos formam o que é conhecido 
como ciclos de negócio (SCHUMPETER, 1950, p. 83). 

 

O sequenciamento do processo de destruição criativa é modelado por 

Schumpeter (1934) nos seguintes estágios, na síntese desenvolvida por 

Andersen (2004, p. 3): 

 

a) Equilíbrio inicial: o ponto de partida analítico do processo. O sistema 

é assumido como estando em equilíbrio, e o comportamento dos 

agentes econômicos baseia-se em rotinas que se repetem; 

  

b) Inovação e "desenvolvimento econômico": o equilíbrio é rompido 

quando um pequeno conjunto de inovadores inicia seus 

empreendimentos, seguido por uma ampla onda de inovações 

secundárias (difusão), mas gradualmente o fluxo de inovações 

diminui devido ao esvaziamento das habilidades inovativas e das 

dificuldades de inovar sob condições de desequilíbrio; 

  

c) Equilíbrio renovado: cedo ou tarde o impulso inovativo é insuficiente 

para sustentar a dinâmica de aperfeiçoamentos. O decréscimo na 

dinâmica inovativa conduz ao processo competitivo da destruição 

criativa, quando velhas firmas são expulsas do sistema econômico. 

Ao final do processo emerge um novo e bem estabelecido sistema 

de rotinas; 
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d) Evolução: a evolução econômica do sistema de rotinas consiste em 

uma série de equilíbrios baseados em rotinas e de perturbações 

inovativas. 

 

Na sequencia de sua reflexão, Schumpeter realizou ajustes importantes no 

seu esquema conceitual.  

 

Em Schumpeter (1939) o esquema já assumia que o momento de 

equilíbrio raramente ocorria na realidade econômica, e que o processo de 

inovação ocorria em ambientes em estado de desequilíbrio, de modo que 

o sistema nunca estava completamente rotinizado. 

 

Também é de 1939 a consideração de que tudo se passava de forma 

diferente entre o capitalismo concorrencial e o baseado em monopólios, 

no qual a inovação surgia dentro das grandes organizações, de forma 

largamente independente de pessoas individuais e das pequenas firmas.   

 

Em 1949, no artigo "Economic Theory and Entrepreneurial History" 

Schumpeter (1949), avança perspectivas amplas para as políticas de 

desenvolvimento da inovação, ao apontar, baseando-se no exemplo 

histórico do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a inclusão 

do Estado como também um agente direto da inovação tecnológica. 

 

Ainda que ajustada conforme os novos desenvolvimentos da realidade 

econômica e conforme a dinâmica de reflexão do próprio Schumpeter, sua 

conceitualização básica de um sistema econômico submetido a ciclos 

intermitentes de inovação tecnológica e reestruturação produtiva vem 

sendo uma ferramenta analítica essencial à compreensão dos movimentos 

econômicos do capitalismo contemporâneo. 

 



 

 

93

Outros conceitos fundamentais da análise schumpeteriana, importantes 

para nossa abordagem, dizem respeito à diferenciação entre a invenção, a 

inovação e a difusão. 

 

Na apropriação que Perez (2004) faz desses conceitos schumpeterianos,  

invenção indica a criação de um novo produto ou processo no âmbito da 

esfera técnico-científica, na qual pode eventualmente permanecer para 

sempre.  

 

A inovação já é um fato econômico, um evento isolado pelo qual a 

invenção, gerada na esfera técnico-científica, é introduzida pela primeira 

vez na esfera técnico-econômica, no mercado, onde poderá ficar 

adormecida por um longo tempo ou desaparecer definitivamente. Ou 

poderá ter sucesso. 

 

Tendo sucesso, a inovação poderá permanecer um fato isolado, ou tornar-

se um fato economicamente relevante, a depender do grau do seu 

impacto sobre os competidores ou sobre outras áreas da atividade 

econômica. 

 

Só se tornará, porém um fato com importantes consequências sociais se 

for amplamente adotada, ou seja, será a muito vasta difusão que 

transformará uma inovação em um fenômeno social.  

 

Nas palavras de Perez (2004, p. 3):  

 

as invenções podem ocorrer a qualquer tempo, com diferentes 
importâncias e em variados ritmos. Nem todas elas se tornarão 
inovações, e nem todas as inovações serão difundidas amplamente. 
De fato, o mundo do que é tecnicamente possível é muito maior que 
o mundo do que é economicamente lucrativo, e este, por sua vez, é 
sempre muito maior que o mundo do que é socialmente aceitável. 
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Outra distinção conceitual importante para a compreensão do atual 

contexto econômico - meta desta seção - envolve o caráter incremental 

ou radical que as inovações podem apresentar. 

 

Com base na literatura consultada (SCHUMPETER, 1939; PEREZ, 2004; 

NELSON e WINTER, 1982), inovação incremental é uma inovação que 

ocorre sobre produtos e processos existentes: progressos em custos, 

qualidade ou usabilidade de um produto ou processo inserido em um 

complexo tecnológico existente, conceituado como "trajetória natural" por 

Nelson e Winter (1977) ou como "paradigma tecnológico" por Dosi (1982). 

 

A inovação radical é a introdução de um produto ou processo novo em 

relação ao paradigma tecnológico vigente, portanto não é diretamente 

obtida a partir dos desenvolvimentos incrementais em curso, e pode 

inicializar uma nova trajetória tecnológica.  

 

Determinadas inovações radicais podem fazer surgir novos ramos 

industriais: na base dos processos de desenvolvimento e de mudança 

estrutural da sociedade existe sempre um núcleo de inovações radicais. 

 

Nesse nível de reflexão, podemos introduzir a questão, desenvolvida 

especialmente em Perez (1989), de que a cada paradigma tecnológico 

corresponde um específico complexo sócio-institucional, no sentido em 

que as novas formas de produzir e os novos produtos, tornados 

disponíveis pela inovação radical e seus desdobramentos incrementais, 

progressivamente vão influenciando e consolidando a maneira de 

funcionar das organizações, dos mercados e das instituições. 

 

Desse modo, a emergência de um novo paradigma tecnológico exige, para 

o desenvolvimento de suas potencialidades, um longo e complexo 

processo de transformação do entorno sócio-institucional consolidado no 

paradigma tecnológico anterior. Adotamos, aqui, a categoria de 
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paradigma sócio-técnico para indicar a conjunção de um paradigma 

tecnológico com o arcabouço sócio-institucional com ele imbricado. 

 

Situar o atual estágio desse processo de transformações estruturais de 

paradigmas sócio-técnicos, que constitui o nível mais elevado de 

determinação da dimensão econômica da economia global, é necessário 

para que possamos estabelecer o contexto regional foco de nossa 

reflexão. 

 

O esquema a seguir, desenvolvido por Perez (2002), sintetiza as 

revoluções tecnológicas e as principais características dos princípios 

inovativos dos paradigmas técnico-econômicos a cada uma delas 

associados. 

 

 

Revolução Tecnológica 

 

 

Paradigma Técnico-econômico 

(princípios de inovação no senso 

comum)  

PRIMEIRA (1771) 

A "Revolução Industrial" 

 

Produção em manufatura 

Mecanização 

Produtividade (controle e economia do 

tempo) 

Fluidez de movimentos (adequado a 
máquinas de energia hidráulica e a 
transportes por canais e outras vias 
aquáticas) 

Redes locais 

SEGUNDA (1829) 

Idade do Vapor e da 

Ferrovia 

 

Economias de aglomeração, cidades 
industriais, mercados nacionais 

Centros de poder em redes nacionais 

Escala em progresso 

Componentes padrão, máquinas fabricadas 
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por máquinas 

Energia onde necessária (vapor) 

Movimento interdependente (de máquinas e 
de meios de transportes) 

TERCEIRA (1875) 

Idade do Aço, 

Eletricidade e Engenharia 

pesada 

 

Estruturas gigantes (aço) 

Economias de escala, integração vertical 

Energia distribuída para indústria 

(eletricidade) 

Ciência como força de produção 

Redes mundiais e impérios econômicos 
(inclusive cartéis) 

Padronização internacional 

Controle de custos para eficiência 

Grande escala para ter poder em mercados 
mundiais, pequena escala bem sucedida em 
contextos locais 

QUARTA (1908) 

Idade do Petróleo, do 

Automóvel e da Produção 

em massa 

 

Produção em massa, mercados de massa 

Economias de escala (produto e volume de 
mercado), integração horizontal 

Padronização de produtos 

Intensidade de energia (baseada no petróleo) 

Materiais sintéticos 

Especialização funcional, pirâmides 
hierárquicas 

Centralização (centros metropolitanos e 
suburbanização) 

Poder nacional, acordos e confrontos 

mundiais 

QUINTA (1971) 

Idade da Informação e 

das Telecomunicações 

Intensidade da informação (TIC63 baseada em 
microeletrônica) 

Integração descentralizada, estruturas em 

                                 
63 Tecnologias da informação e comunicação. 
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 rede 

Conhecimento como capital, valor adicionado 
intangível 

Heterogeneidade, diversidade, adaptabilidade 

Segmentação de mercados, proliferação de 
nichos 

Economias de escopo e especialização 
combinada com escala 

Globalização e interação entre global e local 

Cooperação interna e externa, clusters 

Ação e contato instantâneos, comunicação 
global instantânea 

 

Quadro 1 - Características das Revoluções Tecnológicas 

Fonte: Perez (2002)  
 
 

O primeiro elemento que destacamos para a caracterização do contexto, 

então, é o fato de que a economia mundial está imersa em um processo 

global de transição entre dois paradigmas tecnológicos, o que, como 

vimos, implica em uma complexa transição entre dois distintos arcabouços 

sócio-institucionais. 

 

No contexto do paradigma emergente, um fator fundamental a destacar é 

o fato do conhecimento, cujo processo de criação e difusão é acelerado 

pelos novos recursos tecnológicos e pelas redes digitais, sob a forma de 

ativos intangíveis cada vez mais diversificados, passar a apresentar uma 

dinâmica autônoma em relação aos setores tradicionais da economia, 

embora cada vez mais imprescindível ao funcionamento de todos eles. 

 

Da discussão precedente podemos extrair inicialmente algumas 

considerações para a discussão de qualquer estratégia de 

desenvolvimento econômico: 
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a) a transição entre dois paradigmas sócio-técnicos implica em um 

longo período de convivência de elementos dos dois paradigmas em 

cada contexto específico, seja mundial, nacional ou regional/local. 

Constitui tarefa analítica - e estratégica - básica, preliminar, 

entender quais os setores econômicos e quais as iniciativas 

tecnológicas, empresariais, institucionais, políticas, culturais que 

estão relacionadas - e como estão relacionadas - a cada paradigma 

em presença. Essa clareza é necessária para que se possa 

compreender o potencial econômico e social de cada setor ou 

iniciativa, de que modo este ou esta se relaciona com o processo de 

transição em curso; 

  

b) a segunda consideração diz respeito ao fato, repetidamente 

ressaltado por Perez (1989, 2002), de que no período de transição 

entre dois paradigmas, ocorrem oportunidades para que países - ou 

regiões - elevem suas posições relativas de desenvolvimento, ou 

mesmo superem líderes, devido aos fatos da situação de 

descontinuidade do progresso técnico e do período mais longo de 

adaptação requerido pelos líderes. Evidentemente essa consideração 

requer contextualização para situações nacionais/regionais/locais, 

mas a linha geral de que sempre existem novas oportunidades 

associadas à uma transição de paradigmas, que implica em alto 

grau de abrangência e complexidade, ainda que não sejam 

imediatamente oportunidades estruturais e permanentes, apresenta 

indiscutíveis evidências históricas na dinâmica de um conjunto 

significativo de países, como a Coréia e a Índia em relação ao 

paradigma da revolução da tecnologia da informação (EVANS, 

2004); 

  

c) algumas características específicas da atual revolução tecnológica - 

que não estavam presentes nas revoluções tecnológicas anteriores - 

indicam que o campo das oportunidades abertas nesta revolução é 
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diferenciadamente amplo, e desdobra-se em sucessivas ondas de 

mudanças internas ao paradigma emergente. Uma característica é a 

existência de ciclos de realimentação cumulativos entre as 

inovações e suas aplicações, no sentido de que as inovações 

modificam contextos, que trazem, a montante, novas oportunidades 

de inovação. Outra característica específica desta revolução é a 

apropriação e redefinição dessas inovações pelos usuários, em larga 

escala, enfatizando o vetor de inovações incrementais com baixa 

densidade de inovação propriamente tecnológica, mas com alta 

densidade de inovação no uso. Ou seja, não estamos falando 

propriamente de novas tecnologias, mas da aplicação inovativa das 

tecnologias básicas já existentes a processos sociais ou 

organizacionais ainda realizados de forma convencional, lembrando 

sempre que esta revolução tecnológica, mais do que qualquer outra 

precedente, vem demandando intensas adaptações e 

transformações no inteiro contexto sócio-institucional (CASTELS, 

1999); 

  

d) o conjunto das características do novo paradigma vem promovendo 

intensas mudanças estruturais na dinâmica econômica internacional, 

difundidas pelos diversos espaços nacionais e regionais através do 

processo de globalização. 

 

Essas considerações, que serão retomadas no capítulo 5, são por ora 

suficientes para o objetivo desta seção. 

 

 

3.1. O NOVO PAPEL DOS SERVIÇOS 

 

Um dos principais efeitos dessas transformações estruturais na economia 

mundial é a diminuição do peso relativo das atividades estritamente 

industriais (ou tradicionalmente referenciadas como industriais) na 
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geração do emprego e na agregação de valor, na medida em que se 

desenvolvem de forma expansiva e penetrante as atividades relacionadas 

à produção e aplicação de conhecimentos aos processos produtivos. 

 

Impactos dessas transformações estruturais da economia mundial podem 

ser observados em importantes alterações do perfil ocupacional da força 

de trabalho no Brasil. 

 

Indicadores da Pesquisa Nacional de Emprego (IBGE64), citados por 

Mesquita, Cerqueira e Almeida (2004) registram a queda do percentual de 

pessoas ocupadas em atividades industriais65 em relação à população total 

ocupada, para todas as principais regiões metropolitanas do Brasil66.  

 

Entre 1992 e 2002, essa participação relativa diminuiu de 10,6% para 

8,2% na Bahia (queda de 22%), de 27,5% para 20,5% em São Paulo (-

25,6%), e de 15% para 10,1% no Rio de Janeiro (-32%). No conjunto das 

seis principais regiões metropolitanas do país a queda da ocupação67 na 

indústria de transformação atingiu -22,7%. 

 

Evidentemente esse processo de desindustrialização relativa sofreu 

simultaneamente os efeitos de outros fatores, específicos da economia 

brasileira, ao longo da década de 90, como a abertura do mercado 

brasileiro às importações (reduzindo o mercado para a indústria nacional), 

a valorização cambial (diminuindo a competitividade internacional dos 

produtos nacionais, até a desvalorização do real), e a relativa estagnação 

econômica (bloqueando o crescimento industrial e afetando o desempenho 

da construção civil).  

 

                                 
64 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
65 Relativas à indústria de transformação. 
66 Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre. 
67 Ocupados na indústria de transformação em relação à ocupação total. 
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Para a análise das regiões metropolitanas mais industrializadas, é 

necessário considerar também o efeito de descentralização industrial no 

espaço nacional, envolvendo a combinação de deseconomias de escala 

(nos principais pólos industriais) com a guerra fiscal entre os estados 

brasileiros. É necessário, porém, considerar que este efeito de 

descentralização ainda é secundário, e que o processo de centralização 

industrial ainda domina (MESQUITA, CERQUEIRA e ALMEIDA, 2004). 

 

Cabe referir aqui outras referencias conceituais, utilizadas no relatório da 

UNCTAD (2003), que trata da acumulação de capital, crescimento e 

mudança estrutural, uma avaliação focada no desempenho dos países em 

desenvolvimento (Ásia e América Latina) no contexto da reestruturação 

produtiva global dos anos 80 e 90. 

 

O estudo identifica um conjunto de países como de industrialização 

madura, que desenvolveram sua competência tecnológica e 

transformaram as conexões com os mercados globais em exportações 

mais estímulos para a expansão da indústria doméstica, e que apresentam 

uma taxa estrutural declinante de crescimento industrial (Coréia e 

Taiwan).  

 

Enquanto isso, no enfoque desse mesmo estudo da UNCTAD, o Brasil 

situa-se em um grupo de países (a maioria dos países da América Latina) 

que apresentam o fenômeno da desindustrialização precoce, por não 

terem sido "capazes de sustentar um processo dinâmico de mudança 

estrutural mediante a rápida acumulação de capital e crescimento do PIB".  

 

Confrontado com os dados apresentados neste trabalho, que são 

inequívocos quanto à presença de efeitos da reestruturação global de base 

tecnológica, é possível entendermos a existência simultânea de limitações 

específicas da estratégia nacional de desenvolvimento, que Belluzo (2005) 

considera atolada no "superavit dos primários", assinalando com ironia a 
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dominância dos interesses do capital financeiro sobre as decisões de 

política industrial. 

 

Contudo, apesar da realidade desses fatores específicos nacionais e 

regionais, é essencial considerar que, no contexto global mais amplo, 

como demonstram os relatórios anuais da OCDE68 (2003, 2004), o 

progresso técnico é o fator determinante da intensa reestruturação 

produtiva global e da desindustrialização. 

 

Contraparte endógena da desindustrialização, uma importante 

manifestação da reestruturação produtiva se expressa no fenômeno da 

terciarização, a tendência estrutural do sistema econômico global em 

ampliar o peso absoluto e relativo das atividades de serviços no conjunto 

dos processos produtivos. 

 

A terciarização é a somatória de dois vetores de ampliação da esfera dos 

serviços: a ampliação pela terceirização, que é a contratação no mercado 

de serviços antes realizados internamente pelas próprias empresas 

industriais, e a ampliação pela estruturação de novos serviços, aqueles 

tornados necessários como insumos aos novos processos produtivos 

emergentes na indústria e no próprio setor de serviços. 

 

Comparando-se dados da PNAD69 para as nove principais regiões 

metropolitanas do Brasil70, entre 1993 e 2001, conforme tabulação 

desenvolvida por Mesquita, Cerqueira e Almeida (2004), esse efeito de 

terciarização pode ser claramente evidenciado: para um crescimento do 

número de ocupados no país de 20,80%, o setor agrícola apresentou 

crescimento de 0,40%, a indústria de transformação regressão de -5,8%, 

e todos os ramos de serviços apresentaram crescimento superior a 30%. 
                                 
68 Organizasation for Economic co-operation and Development. 
69 Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, realizada pelo IBGE. 
70 Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belém, 

Curitiba e Fortaleza. 
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Entre as categorias de serviços da PNAD, a que registrou o maior 

crescimento foi a de Serviços Auxiliares, que envolve serviços técnicos, 

serviços profissionais e serviços auxiliares à atividade econômica, e 

apresentou 68% de aumento da ocupação. É também significativo o 

crescimento da ocupação nas categorias de Transportes e comunicações 

(32%), Serviços sociais (33%), Comércio (24%), Prestação de serviços 

(32%) e Administração pública (22%). 

 

Nessa categorização da PNAD, Serviços Auxiliares cresce mais que o dobro 

do que cresce Prestação de Serviços. Retomando a consideração da 

convivência entre dois paradigmas no processo de transição, deve ser 

observado que, enquanto a Prestação de Serviços abarca os serviços 

tradicionais voltados para o consumo final71, os Serviços Auxiliares 

compreendem serviços de consumo intermediário, prestados diretamente 

às empresas - portanto relacionados diretamente ao novo perfil do setor 

de serviços e à ampliação do seu papel estratégico para os processos 

produtivos. 

 

Temos, então, que, no âmbito nacional, as transformações estruturais por 

que passa a economia vem promovendo um acelerado crescimento 

relativo do setor de serviços em relação ao setor industrial, e vem 

redefinindo o papel dos serviços em relação aos processos produtivos.  

 

Em consequência, dentro do setor de serviços, como exemplificamos, as 

categorias que aumentam mais rapidamente de importância em termos de 

receita e geração de empregos são aquelas relacionadas ao consumo 

intermediário, expansão que reflete o avanço da interdependência direta 

entre indústria e serviços, com a ampliação da terceirização e com o 

                                 
71 Hotelaria e alimentação, Reparação e manutenção, Serviços pessoais, Serviços 

domiciliares e Radiodifusão e televisão. 
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surgimento dos novos tipos de serviços necessários à atividade produtiva 

e de gestão. 

 

Uma observação de dados mais detalhados da dinâmica das várias 

categorias de serviços, possibilitada pela Pesquisa Anual de Serviços (PAS) 

do IBGE72, nos permitirá avaliar características específicas do contexto da 

Bahia. 

 

Mesquita, Cerqueira e Almeida (2004) definem o grau de dinamismo de 

uma determinada categoria de serviços como o crescimento da 

participação desta categoria na receita total do conjunto das categorias de 

serviços. 

 

A nível nacional, os serviços que apresentam maior dinamismo entre 1998 

e 2001 são Correios e telecomunicações (crescimento de 26% na 

participação na receita total), Informática (23%), Atividades auxiliares de 

transportes (12%) e Serviços técnico-profissionais (6%).  Além dessas, 

apenas Serviços de manutenção e reparação de veículos e objetos 

pessoais (3,6%) e Serviços auxiliares ao comércio (1,3%) têm taxas 

positivas, com as demais dez categorias de serviços apresentando perda 

na participação relativa (MESQUITA, CERQUEIRA e ALMEIDA, 2004). 

 

Os dados mais detalhados da PAS confirmam as avaliações baseadas na 

PNAD: os serviços que apresentam maior dinamismo na economia 

nacional - Correios e telecomunicações, e Informática - são relacionados 

diretamente aos efeitos da reestruturação tecnológica e produtiva em 

curso. 

 

                                 
72 Pesquisa Anual de Serviços, realizada anualmente pelo IBGE desde 1998. Não abrange 

serviços financeiros, educação, saúde e comércio, mas inclui serviços empresariais 
(business services), telecomunicações informática e turismo, cobrindo variáveis como 
receita bruta, salários, pessoal ocupado e número de empresas, possibilitando uma 
análise mais acurada do comportamento dos segmentos dinâmicos dos serviços. 
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Como observa Mesquita, Cerqueira e Almeida (2004), essas elevadas 

taxas de aumento na participação relativa, que sinalizam expansão dessas 

categorias de serviços, ocorrem em um quadro macroeconômico 

conjuntural depressivo, com a desvalorização do real (1999), o 

crescimento da inflação e a crise energética (2001), o que implica que seu 

desempenho será ainda mais expressivo em uma conjuntura 

macroeconômica favorável. 

 

Como se insere a Bahia nesse processo de transformações estruturais ? 

 

Nas duas categorias que lideram o dinamismo dos serviços a nível 

nacional a Bahia apresenta queda significativa de participação na receita 

nacional entre 1998 e 2001.  

 

Em Correios e telecomunicações a Bahia tem uma diminuição de 19% e 

em Informática de 27% (MESQUITA, CERQUEIRA e ALMEIDA, 2004). 

 

Das 16 (dezesseis) categorias de serviços, a Bahia cresceu sua 

participação na receita nacional em 10 (dez) delas e decresceu em 6 

(seis). Entre essas 6 (seis) estão, como vimos, aquelas mais diretamente 

relacionadas ao novo paradigma sócio-técnico em desenvolvimento, 

nuclearmente baseado nas tecnologias de informação e comunicação. 

 

Nesse particular, a situação aqui demonstrada é preocupante, no sentido 

de que a Bahia vem se mantendo na contramão do desenvolvimento dos 

setores de serviços mais dinâmicos em termos nacionais, que são 

precisamente os mais diretamente relacionados ao complexo tecnológico 

emergente: os serviços de correios e telecomunicações e os serviços de 

informática. 

 

Esta situação sintomática evidentemente decorre da estratégia verificada 

na Bahia, de quase exclusiva concentração na atração de blocos de 
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investimentos exógenos em setores oligopólicos, com inexistência de 

políticas públicas efetivas voltadas para o desenvolvimento econômico dos 

setores de base regional, entre os quais, no contexto da reestruturação 

produtiva contemporânea, destacam-se os serviços empresariais. 

 

Ainda que tipicamente metropolitanos, pois dependem de significativas 

economias de aglomeração, os novos vetores de serviços empresariais, 

especialmente os serviços empresariais intensivos em conhecimento, 

constituem uma nova dimensão essencial da infra-estrutura econômica 

regional, pois deles depende a elevação do desempenho do conjunto da 

economia (indústria, outros serviços e agro-business) e o fortalecimento 

da capacidade regional de atrair novos empreendimentos (ALMEIDA, P., 

2004). 

 

Além disso, sendo em grande parte exportáveis, os serviços empresariais 

podem se constituir também, por si mesmos, um novo motor de 

desenvolvimento da economia regional, nas suas várias modalidades de 

serviços prestados à distância (financeiros, serviços de software, 

treinamento, telemarketing), por deslocamento do prestador (consultoria, 

auditoria, engenharia, subsidiárias externas de empresas locais), do 

usuário (turismo, assessoria jurídica, treinamento) ou de ambos 

(transportes). 

 

Subconjunto dos serviços empresariais, os serviços intensivos em 

conhecimento - fortemente ancorados em conhecimento profissionais 

especializados, como o software - têm sido destacados pela literatura 

internacional como elementos ainda mais fundamentais ao moderno 

processo de desenvolvimento, na medida em que são, como assinala 

Almeida, P. (2004), "pontes para a inovação" (ou seja atuam como fontes, 

difusores ou facilitadores da inovação) e para a construção de vantagens 

competitivas regionais (redução de custos e diferenciação). 
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Pelo próprio caráter de atividades dependentes de conhecimento tácito e 

de relações de proximidade com seus usuários, os serviços superiores73 

mantêm fortes laços com o ambiente onde estão inseridos, sendo pouco 

sensíveis a políticas meramente fiscais de atração. Nos serviços inferiores, 

intensivos em mão de obra e com baixo valor agregado, já a dinâmica 

foot-loose se evidencia com maior intensidade (call-centers). 

 

Os serviços superiores considerados como estratégicos pela OCDE (apud 

ALEMIDA, P., 2004) são: serviços de informática (produção de software e 

tratamento da informação), serviços de P&D, serviços de ensaios técnicos, 

serviços de marketing, serviços de consultoria em gestão empresarial e 

recrutamento de pessoal, serviços de valorização de recursos humanos 

(treinamento e formação contínua) e serviços de consultoria em 

engenharia (ALMEIDA, P., 2004). 

 

Conforme indica Almeida, P. (2004), a literatura internacional vem 

contemplando especificamente as estratégias para desenvolvimento de 

serviços superiores em cidades de "20 nível", ou seja, periféricas, 

indicando como ponto de partida a atribuição de ênfase à expansão e 

diversificação da base de serviços empresariais já existente, integrando 

esta rede local com a base urbana de pequenas e médias empresas e com 

o complexo produtivo regional, e apoiando a exportação intra e 

internacional dos serviços estratégicos produzidos na cidade. Em outro 

plano, Almeida, P. (2004) destaca o papel do Estado como indutor de 

novas dinâmicas na oferta e na demanda de serviços na região, alterando 

as condições de aquisição, regulamentação, fiscalidade, propriedade 

intelectual, educação e concorrência. 

 

Nesse contexto, é nítido o contraste desse tipo de estratégia com a 

trajetória histórica do desenvolvimento da Bahia, na medida em que o 

                                 
73 Serviços intensivos em conhecimento. 
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centro da estratégia de desenvolvimento dos serviços é o fortalecimento e 

desenvolvimento das competências locais, ainda que políticas de atração 

sejam pertinentes em casos concretos, inclusive como aproveitamento de 

oportunidades de serviços de baixo valor agregado (mas geradores de 

emprego e renda). 

 

Vale observar que a ausência desses serviços superiores se evidenciou na 

constatação da possível incapacidade local - competências empresariais e 

técnicas - para aproveitamento de oportunidades econômicas criadas por 

recente investimento industrial na Bahia, conforme avaliação de Teixeira e 

Guerra (2000). 

 

A análise das implicações regionais da reestruturação produtiva 

internacional, portanto, nos conduziu a identificar no setor de serviços 

empresariais - onde está contido o software - um vetor necessário ao 

alargamento da estratégia de desenvolvimento da Bahia, não só no 

sentido de superar as limitações do vetor exógeno e exclusivo 

historicamente prevalecente, mas no sentido de responder regionalmente 

a necessidades estratégicas associadas às intensas transformações 

produtivas globais. 

 

Cabe frisar, em alinhamento com nossa abordagem ao longo deste 

trabalho, que não se pretende que o setor de software, e mesmo o setor 

mais amplo dos serviços, seja o único eixo complementar necessário a 

uma nova estratégia de desenvolvimento da Bahia. Outras ações, 

remetidas especialmente a problemas de distribuição intra-regional de 

empregos e do desenvolvimento, requerem análises específicas e políticas 

correlatas. Mas nosso argumento é no sentido de que é imprescindível, 

para o aproveitamento máximo das capacidades e potencialidades do 

conjunto da economia regional, a atenção aos novos vetores associados 

ao paradigma produtivo emergente, e entre eles, com ênfase, os serviços 

estratégicos. 



 

 

109

 

Construído o contexto mais amplo da dinâmica econômica prevalecente, 

focamos em seguida nos aspectos específicos do setor de software, em 

busca de esclarecer a existência de condições para a inserção específica 

do software como vetor integrante de uma nova estratégia de 

desenvolvimento para a Bahia. 

 

 

3.2. O SETOR DE SOFTWARE 

 

Podemos partir das considerações de que: 

 

a) a dimensão central do processo de reestruturação produtiva global é 

a crescente aplicação do conhecimento às atividades produtivas; 

 

b) o software é o instrumento fundamental pelo qual o conhecimento é 

incorporado aos processos produtivos e de gestão. 

 

A produção de software constitui-se, portanto, em uma atividade 

econômica estruturalmente estratégica, cuja expansão está 

crescentemente associada a praticamente todos os setores da economia 

global, de onde decorre seu caráter transversal.  

 

Por outro lado, sua aplicação direta aos processos de geração e 

disseminação de conhecimentos, e aos sistemas de comunicação 

institucionais e pessoais, implica em que sua importância estratégica 

transcende os sistemas produtivos strictu sensu, estendendo-se ao 

conjunto do sistema social. 

 

O software surgiu junto com a indústria de computadores, ainda que, por 

cerca de duas décadas (1944 - 1965), tenha permanecido como uma 

atividade/produto embutida na dinâmica do mercado de hardware. Os 



 

 

110

primeiros computadores foram desenvolvidos com finalidades específicas, 

e neles o controle lógico (software) era unifuncional e totalmente 

integrado à estrutura eletrônica74.  

 

Com a criação dos computadores de propósito geral75 - portanto 

reprogramáveis (por fiação) para execução de distintas tarefas de 

processamento - e especialmente com o desenvolvimento do conceito de 

armazenamento de instruções codificadas em memória76, estavam dadas 

as condições técnicas para que o software - o conjunto de instruções que 

controla o sistema de computação na execução de tarefas específicas - 

ganhasse independência frente ao hardware e pudesse vir a se constituir 

em um componente separado, um potencial produto (GUTIERREZ e 

ALEXANDRE, 2004). 

 

Com a invenção do transistor, em 1949, que afetou a velocidade, 

segurança, portabilidade e custo dos computadores, a tecnologia expandiu 

seu espaço de utilização comercial no decorrer da década de 50. Segundo 

Gutierrez e Alexandre (2004, p. 19), ainda nessa etapa  

 

os softwares eram vistos ou como objetos sem valor intrínseco, ou, 
na melhor das hipóteses, com algum valor, mas sem um mecanismo 
de mercado que pudesse auferi-lo.  

 

O fornecedor do hardware ofertava softwares básicos (sistema 

operacional, linguagem de programação, sistema de banco de dados) e 

cabia ao cliente (geralmente grandes empresas e universidades) 

estruturar suas equipes internas para desenvolver os softwares aplicativos 

específicos necessários. 

 

                                 
74 Mark I, desenvolvido pela Marinha norte-americana, Universidade de Harvard e IBM 

em 1944. 
75 ENIAC, desenvolvido por Eckert e Mauchly, na Universidade da Pensilvânia (EUA), em 

1946. 
76 EDVAC, de 1949, também desenvolvido por Eckert e Mauchly, na Universidade da 

Pensilvânia (EUA), com a participação de Von Neumann. 
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Por força da expansão do uso dos computadores, ampliando a demanda 

por novas aplicações, criou-se um mercado de serviços de programação, 

que induziu a crescente autonomização da atividade de produção de 

software, surgindo ao longo da década de 60 as primeiras empresas 

prestadoras de serviços de programação de computadores, o que tornou a 

produção de software um setor empresarial independente. 

 

Nas décadas de 70 e 80 o setor conheceu várias e radicais mudanças 

mercadológicas e tecnológicas, em um contexto de crescente expansão 

global da utilização de computadores e de consolidação dos EUA como 

epicentro mundial da estrutura produtiva de hardware e software. Em 

meados da década de 80, existiam 8.000 produtos de software 

catalogados e os EUA respondiam por 2/3 do mercado mundial de 

software, participando com 95% da oferta mundial de software pronto 

para uso77. Conforme Gutierrez e Alexandre (2004, p. 25), "a primazia das 

empresas americanas é explicada pelas elevadas barreiras à entrada", que 

o pioneirismo possibilitou construir, especialmente as economias de escala 

(decorrente do tamanho do mercado norte-americano) e os padrões 

proprietários (decorrentes do padrão competitivo da pioneira indústria de 

hardware). Dentro do mercado norte-americano, a concentração foi 

intensa: 

 

A estrutura da indústria norte-americana de software era piramidal. 
Em 1982, 3% das empresas eram de grande porte, respondendo 
por 49% do faturamento total do setor (GUTIERREZ e ALEXANDRE, 
2004, p. 25). 

 

O advento dos microcomputadores, no final da década de 70, provocou 

intensas mudanças no mercado de software, especialmente no volume de 

vendas (de centenas para dezenas de milhares e centenas de milhares de 

cópias), nos preços (de U$ 5 mil/U$ 200.000 para U$ 50/U$ 500) e nos 

canais de comercialização, onde se multiplicaram os elos especializados 

                                 
77 Software pacote, na terminologia usual do setor. 
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(marketing, editor, distribuidor atacadista), entre o desenvolvedor e o 

comprador. As receitas dos editores de pacotes de software para PC78 

subiram de U$ 70 milhões em 1981 para U$ 486 milhões em 1983. 

 

A indústria global de software que emergiu desse processo - mantendo 

nesse aspecto traços de sua fase inicial - apresenta hoje uma estrutura 

altamente concentrada tecnológica e industrialmente em um conjunto de 

grandes empresas americanas. Entre as 20 maiores empresas mundiais 

em produtos e serviços de software em 2002, 16 eram norte-americanas. 

 

Para um mercado mundial global de R$ 538 bilhões (2003) o faturamento 

dos Estados Unidos em software foi de U$ 200 bilhões (2001), seguido 

pelo do Japão (U$ 85 bilhões) Alemanha (U$ 40 bilhões), Inglaterra (U$ 

15 bilhões), Índia (U$ 8,2 bilhões) e Brasil (U$ 7,7 bilhões) (ROSELINO, 

2006). 

 

Os Estados Unidos responderam em 2003 por 84% da oferta mundial de 

software pronto para uso (mercado mundial de U$ 183 bilhões) e 67% da 

oferta mundial de serviços de software (mercado mundial de U$ 355 

bilhões), em clara posição de hegemonia. 

 

Esses números refletem o pertencimento da indústria mundial de software 

à estrutura da divisão internacional da produção, na qual operam 

importantes barreiras à penetração no mercado por parte das empresas 

dos países não-centrais. Por outro lado, diversas estratégias para o 

desenvolvimento de indústrias nacionais de software tem sido 

implementadas, com resultados significativos, por países de 

desenvolvimento médio (Índia, Irlanda, Israel, China). 

 

                                 
78 Personal Computer, o ícone da explosão dos microcomputadores, fabricado 

originalmente pela IBM e em seguida clonado por muitos outros fabricantes, 
provocando uma expansão sem precedentes no uso de computadores. 
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O contexto competitivo na indústria de software é marcado por fatores 

tradicionais da competitividade (economias de escala e externalidades de 

rede) e por fatores específicos da indústria de software (disrupturas 

inovativas e novas áreas de aplicação) (GUTIERREZ e ALEXANDRE, 2004; 

ROSELINO; 2006). 

 

A ocupação inicial (first move) de um segmento de mercado credencia o 

agente a desenvolver economias de escala, na medida em que o software 

pronto para uso tem como atributo a reprodutibilidade plena, isto é, a 

capacidade de ser reproduzido ad-infinitum praticamente sem custo, 

diluindo crescentemente os custos de especificação, design e 

desenvolvimento que só atingem a primeira unidade de produto. A 

diluição dos custos fixos por um grande número de usuários representa 

uma potente barreira à entrada de novos competidores, na medida em 

que requer desses, como condição preliminar, a capacidade de 

investimento total na geração do produto. 

 

Ao lado dos ganhos de escala, a adoção do produto de software por um 

grande número de usuários tende a gerar importantes externalidades de 

rede, decorrentes das vantagens, para cada usuário particular, da 

existência de um padrão dominante utilizado por muitos. Os efeitos desse 

padrão dominante se expressa de forma direta (ROSELINO, 2006) por 

viabilizar a interatividade de informações ou de processos de software 

entre os usuários do padrão, ou de forma indireta, pela ampla 

disponibilidade de um conjunto de serviços técnicos complementares 

relacionados ao padrão (treinamento, suporte), e mesmo pelo 

transbordamento do conhecimento entre os usuários (cultura de uso), 

reduzindo os custos de aprendizado para cada usuário particular. Quando 

o padrão dominante ocorre em software básico79, especialmente o sistema 

operacional, a externalidade de rede é ainda mais decisiva, pois 

                                 
79 Software que habilita (e condiciona) os softwares de aplicação para o funcionamento 

do sistema de computação na execução de processamentos específicos. 
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condiciona as opções de compra dos usuários finais e também as opções 

de desenvolvimento de software das empresas focadas no software-

aplicativos80. 

 

Ao lado desses fatores, que geram intensas barreiras à entrada, as quais 

impelem a indústria para um padrão de concentração e monopólio, 

(GUTIERREZ e ALEXANDRE, 2004) a dinâmica competitiva da indústria do 

software é marcada pelo intenso processo de inovação que se verifica no 

conjunto da indústria de tecnologia da informação, e pelo correlato e 

também intenso processo de emergência de novos campos nos quais a 

aplicação de software progressivamente se torna factível técnica e 

economicamente. 

 

Inovações no hardware dos computadores e nas redes de comunicação 

digital, bem como a introdução de novos padrões no âmbito dos softwares 

que gerenciam a infra-estrutura computacional (sistemas operacionais e 

máquinas virtuais de suporte a softwares-aplicativos), ao abrir a 

possibilidade de descontinuidades nos padrões dominantes de software, 

abrem simultaneamente oportunidades para novos entrantes, uma vez 

que afeta as vantagens competitivas de escala e de rede. 

 

Ao mesmo tempo, demandas por novos produtos - e oportunidades para 

novos entrantes - também se expressam crescentemente, em função da 

redução de custos, das inovações e do caráter pervasivo e transversal do 

software, ou seja, a sua expansiva presença como mecanismo de controle 

em inúmeros dispositivos eletrônicos modernos, e como função de suporte 

às mais diversas atividades produtivas, de gestão e sociais, dispersas pelo 

conjunto da economia e da sociedade. 

 

                                 
80 Esse é o caso do Windows, da Microsoft. 
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Essa compreensão, que se vale essencialmente dos desenvolvimentos de 

Roselino (2006), explica em grande medida a dinâmica competitiva da 

indústria do software, inclusive o fato dos grandes monopólios, apesar das 

posições dominantes que ocupam, investirem de forma contínua e 

agressiva na geração de inovações e na ocupação imediata de novos 

espaços de aplicação emergentes no mercado. 

 

Mas a natureza complexa do processo técnico de desenvolvimento e uso 

do software, os diferentes requisitos de conhecimento de cada etapa 

técnica, e as diversas características das demandas por software, 

estruturam na indústria diversos segmentos produtivos, cuja consideração 

específica é imprescindível.  As considerações antecedentes sobre o papel 

das economias de escala e de rede, por exemplo, são amplamente 

pertinentes para o segmento do software pronto para uso - que é o 

segmento de maior valor agregado da indústria - mas são menos 

relevantes para outros segmentos. 

 

Portanto, para o aprofundamento das análises relativas à dinâmica 

competitiva do software - e as respectivas possibilidades estratégicas - é 

necessário considerar esse caráter altamente heterogêneo do setor, no 

qual coexistem e se relacionam múltiplos segmentos de mercado, que 

refletem as distintas etapas do processo produtivo e de uso do software81. 

 

 

 

 

 

 

 
                                 
81 O software envolve desde atividades altamente especializadas e dependentes de 

conhecimento tático (análise de requisitos e design de aplicações e processos) até 
atividades repetitivas de codificação e testes, ampliando-se ainda para atividades 
complementares como treinamento, suporte e alimentação de dados. 
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Uma taxonomia abrangente dos segmentos de mercado de software pode 

ser encontrada em Gutierrez e Alexandre (2004), que apresentam em um 

primeiro nível a divisão entre software-produto82, serviços de software83 e 

software embarcado84. Um aspecto importante dessa taxonomia é 

possibilitar a distinção, dentro da subcategoria aplicativo em software-

produto, do software-pacote (produtos padronizados totalmente 

desenvolvidos antes do lançamento no mercado), software customizado, 

ou semi-pacote (que tem a maioria de seus módulos desenvolvidos antes 

do lançamento em mercado, mas que requer adaptações a cada usuário 

ou instalação em particular) e software sob encomenda (desenvolvidos 

para atendimento a necessidades específicas de um usuário)85. 

 

                                 
82 A categoria software-produto se subdivide nas categorias de infra-estrutura (que 

dão suporte ao funcionamento dos softwares específicos e inclui os sistemas 
operacionais, os gerenciadores de banco de dados, de redes, de armazenagem, de 
segurança e programas servidores de diversas funções), de ferramentas (que 
auxiliam a construção de outros programas e aplicações, como linguagens de 
programação, gerenciadores de desenvolvimento, sistemas de modelagem de dados, 
sistemas de business-intelligence e de data-warehouse) e de aplicativos (que são 
softwares especializados destinados à execução de uma tarefa determinada e 
específica: sistema de gestão empresarial-ERP, sistema de gestão de relacionamento-
CRM, sistema de gestão de recursos humanos, entre outros).  

83 Os serviços de software envolvem as atividades tradicionais que demandam 
conhecimentos específicos da tecnologia da informação (consultoria, desenvolvimento 
de aplicações - software sob encomenda-, integração, treinamento, suporte e 
manutenção) e outros tipos de serviços que são habilitados pelo uso intensivo das 
tecnologias da informação. Uma classificação dos serviços segundo o método de 
compra distingue entre os serviços discretos (realizados em um período de tempo 
curto e determinado) e serviços de outsourcing (que envolvem a transferência da 
responsabilidade pela gestão do serviço ao provedor). O outsourcing pode ainda ser 
subdividido em outsourcing convencional (terceirização de uma área ou processo 
específica de tecnologia da informação) e business process outsourcing (quando uma 
organização externa assume a responsabilidade integral em fornecer um processo ou 
uma função do negócio). 

84 A categoria de software embarcado envolve "aquele software que não é percebido 
nem tratado separadamente do produto ao qual está integrado, seja este produto uma 
máquina, um equipamento ou um bem de consumo" (GUTIERREZ e ALEXANDRE, 
2004, p. 16). 

85 Os aplicativos podem ainda ser classificados segundo a sua forma de inserção no 
mercado, como horizontais (que podem ser utilizados por qualquer tipo de usuário) ou 
verticais (diretamente relacionados a um tipo determinado de usuário ou de atividade 
por ele desenvolvida). 
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Apesar do preciso recorte que essa classificação proporciona, sua 

utilização prática para fins de análise de mercado é restringida pela 

indisponibilidade de dados sistemáticos aderentes a essa classificação. 

 

Uma taxonomia que se inspira nos mesmo critérios, mas que mantém-se 

aderente aos dados disponíveis nas fontes oficiais é apresentada por 

Roselino (2006), e envolve as seguintes categorias: serviços de baixo 

valor (serviços de processamento de dados, serviços ligados à 

implementação e gestão de bancos de dados e de sites WEB, serviços de 

suporte e manutenção, outras terceirizações), serviços de alto valor 

(projeto e desenvolvimento de software sob encomenda, projetos de 

banco de dados) e produtos (desenvolvimento de software pronto para 

uso, customização, comercialização e licenciamento de software). 

 

Apesar de diluir as diferenças - importantes para nossa análise - entre os 

serviços de alto valor e o software customizado (considerado por outros 

autores86 uma categoria diferenciada de software-produto), essa 

classificação explora a disponibilidade dos dados do IBGE (Pesquisa Anual 

de Serviços) e possibilita a análise de importantes distinções competitivas 

entre as diversas categorias. 

 

No contexto da taxonomia adotada por Roselino (2006) as principais 

características de cada categoria são: 

 

 

 

 

 

 

                                 
86 Gutierrez e Alexandre, 2004 e MIT/SOFTEX, 2003. 
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Categorias de 

Serviços de 

Software 

 

Características Competitivas87 

 

Serviços de Baixo 

Valor Agregado 

§ Menor conteúdo tecnológico 

§ Funções simples, exigentes de capacidades 

gerais de nível técnico e qualidade de 

processos de trabalho 

§ Trabalho repetitivo, baseado em rotinas pré-

estabelecidas 

§ Baixas possibilidades de ganhos de escala 

§ Reduzidas barreiras à entrada: concorrência 

baseada em preço 

 

 

 

Serviços de Alto 

Valor Agregado 

§ Funções mais complexas e de maior conteúdo 

tecnológico (análise de requisitos e design de 

alto nível) 

§ Alta interação com clientes e domínio de 

conhecimentos tácitos específicos 

§ Barreiras à entrada: conhecimentos tácitos, 

conteúdo tecnológico e vantagens de escala 

(pela componentização e reusabilidade de 

módulos de software),  

 

Software Produto 

§ Intenso dinamismo tecnológico-inovativo 

§ Exige grande base de clientes 

§ Fatores competitivos chave: retornos 

crescentes de escala e externalidades de rede 

Quadro 2 - Categorias de Serviços de Software 

Fonte - ROSELINO (2006) 

 

As estratégias de inserção no mercado internacional de software, que vem 

sendo desenvolvidas por países não-centrais, revelam diferentes 

                                 
87 Essas características são gerais para cada categoria, podendo haver importantes 

variações em determinados segmentos dentro de cada categoria. 
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dinâmicas relacionadas aos diferentes segmentos de mercado, ainda que 

em todas elas se evidencie a força da divisão internacional da produção, 

pressionando estruturalmente os países não-centrais, como assinala 

Roselino (2006), para a adoção do modelo terciário-exportador88 como 

forma de articulação com a indústria global de software. 

 

A indústria de software, efeito nuclear e motor ativo da reestruturação 

produtiva internacional baseada na revolução da tecnologia da 

informação, emerge trazendo as características estruturais da organização 

global da produção que resulta da acumulação capitalista moderna, que 

tende a reproduzir e consolidar as atividades econômicas mais rentáveis e 

inovadoras nos países centrais e agregar os países periféricos como 

importadores de produtos e serviços tecnologicamente avançados e como 

fornecedores de serviços e produtos baseados em uso intensivo de 

trabalho e baixa densidade tecnológica. 

 

O modelo indiano apresenta uma versão da adoção desse tipo de modelo, 

na medida em que sua indústria de software está essencialmente 

direcionada para a exportação de serviços de software de baixo valor 

agregado, sob demanda de empresas globais (serviços offshore). O 

resultado econômico da estratégia, até aqui, é bastante significativo, 

exportando U$ 7,9 bilhões em 2003 (GUTIERREZ e ALEXANDRE, 2004). 

 

Sustentada por vantagem competitiva instável - o baixo custo da mão de 

obra qualificada - a Índia vem sendo crescentemente ameaçada por 

outros países não-centrais. Com um modesto mercado doméstico (U$ 2,2 

bilhões em 2001), que não proporciona base interna para expandir, 

fortalecer e sofisticar suas empresas, e com o faturamento de sua 

indústria sendo em 92% derivado de serviços de baixo valor agregado 

                                 
88 No sentido de que os países não-centrais se posicionariam como fornecedores de 

serviços de baixo valor agregado para as empresas multinacionais geradoras, nos 
países centrais, de produtos acabados e serviços de alto valor. 
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(80% do faturamento em software vem das exportações), a Índia 

enfrenta dificuldades para ocupar elos mais lucrativos na cadeia de valor 

do software internacional, nos quais a competição exige diferentes 

capacidades tecnológicas e apresenta fortes barreiras à entrada 

(GUTIERREZ e ALEXANDRE, 2004; ROSELINO, 2006). 

 

O modelo irlandês, que apresenta também um expressivo resultado em 

exportações de software (U$ 6 bilhões em 2001, para um mercado interno 

de U$ 1,3 bilhões), constituiu-se, através mecanismos de política fiscal, 

como uma plataforma de exportação para as empresas multinacionais 

acessarem o mercado europeu por meio de subsidiárias locais. Metade de 

suas exportações (U$ 3 bilhões) deriva de atividades de baixo valor 

agregado: localização e empacotamento de software-produto Microsoft 

para a comunidade européia (GUTIERREZ e ALEXANDRE, 2004; 

ROSELINO, 2006).  

 

Com escassas relações com a infra-estrutura tecnológica local, e reduzido 

impacto dinamizador na indústria nacional de software, a Irlanda insere-se 

no mercado internacional também como um pólo terciário-exportador 

altamente dependente (85% do faturamento em software vem das 

exportações) e associado à dinâmica dos países centrais. 

 

O modelo chinês apresenta diferenças marcantes com os da Índia e 

Irlanda. Ainda que minoritária (U$ 400 milhões em 2001), a participação 

da China é crescente no mercado internacional de software e sua indústria 

registra elevadas taxas de crescimento (> 35%, em média, nos anos 90), 

sustentada por um mercado interno de U$ 7,4 bilhões e integrada a uma 

economia complexa, diversificada e em crescimento vertiginoso 

(ROSELINO, 2006).  

 

A dimensão do mercado interno (que fornece escala para o 

desenvolvimento de uma poderosa indústria local) e a abundancia de mão 
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de obra qualificada e de baixo custo, possibilitam à China multiplicar os 

negócios domésticos ao mesmo tempo em que se habilita a explorar os 

vários segmentos do mercado internacional: serviços de baixo valor 

(outsourcing offshore), serviços de alto valor e software produto. 

 

O Brasil compartilha com o caso chinês um baixo volume relativo de 

exportações (U$ 100 milhões em 2002), a existência de um mercado 

interno de software pujante (U$ 7,7 bilhões em 2001) e uma economia 

industrial e de serviços complexa e diversificada, ainda que existam 

importantes diferenciações entre os dois países nos planos econômico, 

político e cultural. 

 

As taxas de crescimento do setor de software no Brasil foram, em média, 

de 11% ao ano entre 1995 e 2001, enquanto a indústria de hardware 

cresceu a 4% e o PIB a 2%. Entre 1999 e 2002, as vendas de software-

produto cresceram em 21%, atingindo U$ 1,8 bilhões89, e as de serviços 

de software 79% (U$ 6,6 bilhões) (MIT/SOFTEX, 2003). 

 

Os estudos consultados sobre a indústria brasileira de software 

(MIT/SOFTEX, 2003; GUTIERREZ e ALEXANDRE, 2004 e ROSELINO, 

2006), no plano geral90, convergem na avaliação de que o Brasil, pelo 

porte e dinamismo de sua economia e de seu mercado interno de 

software, configura um caso singular, que deve buscar estratégias de 

desenvolvimento mais focadas no atendimento ao mercado interno, 

inclusive como forma de qualificar a inserção do Brasil no mercado 

internacional.  

                                 
89 Sendo U$ 650 milhões em software-infraestrutura, U$ 526 milhões em software-

ferramenta, U$ 372 milhões em software-aplicativo de uso corporativo geral e U$ 263 
milhões em software-aplicativo de uso corporativo vertical. 

90 Existem distinções importantes entre os estudos em aspectos conceituais e empíricos, 
especialmente o destaque atribuído por Gutierrez e Alexandre (2004) ao software livre 
como elemento de uma estratégia de desenvolvimento, e o dimensionamento 
desenvolvido por Roselino (2006) da participação das empresas brasileiras no mercado 
interno e nas exportações de software. 
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Especificamente as três análises recusam a adoção, como estratégia 

central, do modelo terciário exportador, tanto na versão irlandesa (pois a 

dimensão relativa do país no mercado da América Latina o posiciona já 

como mercado-alvo das multinacionais, e não plataforma para os países 

de menor porte da região) quanto na versão indiana, na medida em que o 

custo mais elevado da mão de obra brasileira afeta negativamente o 

principal fator competitivo dos serviços de software de baixo valor 

agregado (outsourcing offshore) e na medida em que as enormes 

oportunidades no mercado interno e as competências tecnológicas 

existentes no país autorizam estratégias direcionadas para elos mais 

importantes da cadeia de valor na indústria internacional de software, 

apesar das intensas limitações associadas à divisão internacional da 

produção. 

 

O mercado brasileiro de software é estimado por Roselino (2006) em R$ 

10,3 bilhões, que totaliza as atividades desenvolvidas nos segmentos 

Serviços de Baixo Valor, Serviços de Alto Valor e Produtos91. 

 

O perfil do mercado brasileiro, como era de se esperar em função da 

posição não-central do país na indústria internacional de software, 

apresenta uma concentração de receita no segmento de Serviços de Baixo 

                                 
91 Nessas categorias, da taxonomia desenvolvida por Roselino (2006), foram agregadas 

as empresas com receita predominante nas seguintes atividades do Questionário 
Suplementar da PAS 2002: em Serviços de Baixo Valor os serviços ligados à 
Internet - exceto provedores de acesso -, criação e manutenção de bancos de dados, 
processamento de dados para terceiros, suporte e terceirização, em Serviços de Alto 
Valor as atividades de desenvolvimento de software sob encomenda - análise, 
projeto, programação, testes, implantação e documentação - e desenvolvimento de 
projetos e modelagens de banco de dados e em Produtos as atividades de 
desenvolvimento e produção de software pronto para uso, inclusive customização, 
comercialização, licenciamento e locação de software pronto para uso, inclusive de 
terceiros. Não foram incorporadas aos cálculos as empresas com receita predominante 
em serviços gerais de TI (consultoria em hardware - configurações e redes -, serviços 
de manutenção e reparação e outras atividades relacionadas a informática, inclusive 
comercialização de equipamentos). A base geral desses dados é o Questionário 
Suplementar censitário da PAS 2002, que inclui as empresas de serviços de 
informática (CNAE 72), com 20 empregados ou mais.  
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Valor Agregado (R$ 6,3 bilhões, ou 61% do total do mercado), para 

valores de R$ 1,9 bilhões (19% do mercado) em Serviços de Alto Valor 

Agregado e de R$ 2 bilhões (20%) no segmento de Software Produtos. 

 

O que chama a atenção na pesquisa de Roselino (2006) são os indicadores 

sobre a forte participação das empresas brasileiras nos vários segmentos 

de mercado, ainda que sejam consistentes com as reflexões sobre o 

caráter singular da indústria de software do Brasil e sobre o vigor do seu 

mercado interno. 

 

No conjunto do mercado de software nacional92, 657 empresas brasileiras 

respondem por 55% do mercado e 76 empresas estrangeiras por 34% 

(11% do mercado é ocupado por 13 empresas estatais). Esses números 

contrastam com estimativas usuais, como por exemplo, Gutierrez e 

Alexandre (2004, p. 44), para quem "a participação das empresas 

nacionais no mercado brasileiro é bem inferior a 50%".  

 

Em Serviços de Baixo Valor verifica-se um esperado maior domínio das 

empresas brasileiras (privadas e públicas), que captam 79% da receita 

operacional líquida (ROL) do segmento, contra 21% das empresas 

estrangeiras. As empresas brasileiras estão concentradas nas atividades 

de mais baixo valor do segmento (especialmente atividades mais 

rotineiras e criação e manutenção de bancos de dados), como pode se 

constatar nos valores da ROL por funcionário: enquanto nas empresas 

brasileiras esse valor é de R$63 mil, nas estrangeiras é de R$ 216 mil. A 

hipótese (ROSELINO, 2006) é de que as empresas estrangeiras 

concentram-se nos clientes de grande porte, e as empresas brasileiras nas 

MPME's93 e em serviços terceirizados pelas empresas estrangeiras 

(quarteirização). 

                                 
92 Sempre considerando a soma dos segmentos de Serviços de Baixo Valor, Serviços de 

Alto Valor e Produtos, como já indicado. 
93 Micro, pequenas e médias empresas. 
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De todo modo, o predomínio das empresas brasileiras é compatível com 

as características competitivas do segmento: menores barreiras à 

entrada, menor importância relativa da escala e da capacitação 

tecnológica, e competitividade centrada no custo da mão de obra. 

 

Em Serviços de Alto Valor (19% do total do mercado, ou R$ 1,9 bilhões), 

a participação brasileira é significativamente elevada, com 50% da ROL do 

mercado (93% das empresas) contra 50% das empresas estrangeiras 

(ROSELINO, 2006). A relevância maior dessa participação é que o 

contexto competitivo é muito diferenciado, com a presença decisiva de 

fatores como capacitação tecnológica elevada, reputação e marketing, 

elevado conhecimento específico de nichos, alta interação cliente-

fornecedor e técnicas de componentização e reuso. 

 

A vantagem competitiva das empresas nacionais neste segmento está 

associada às relações cliente-fornecedor estabelecidas historicamente com 

determinados nichos de mercado (setor financeiro e de telecomunicações, 

por exemplo), mas revela, sem dúvida, a capacidade técnica de responder 

aos outros fatores competitivos do segmento. A presença das empresas 

estrangeiras, seguindo a mesma abordagem, vale-se da condição de 

fornecedoras globais de clientes globais com subsidiárias no país, e do 

peso da marca e dos ganhos globais de escala.  

 

É expressivo o maior tamanho médio das empresas estrangeiras (256 

funcionários) face às nacionais (67 funcionários), ainda que a receita 

média (R$ 334 mil), cerca de três vezes superior à das empresas 

nacionais (R$ 102 mil), apresente a menor desproporção relativa 

considerando os três segmentos (ROSELINO, 2006). 

 

O cenário no segmento de Serviços de Alto Valor expressa, como 

assinalamos, consistência com a análise que vimos acolhendo e 
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desenvolvendo, de que o porte e a complexidade da economia brasileira 

em geral e da indústria de software em particular beneficiam as condições 

competitivas nacionais no âmbito dos mercados de software. 

 

No segmento de Produtos (mercado de R$ 2 bilhões), ainda que, como 

seria de se esperar, haja algum predomínio das empresas estrangeiras, a 

presença das empresas nacionais ainda uma vez surpreende,  

 

Em um segmento onde as economias de escala e de rede são decisivas, as 

empresas estrangeiras captam 56% da ROL total (R$ 1,1 bilhões), sendo 

29 empresas, enquanto as empresas nacionais absorvem 44% da ROL (R$ 

894 milhões), sendo 149 empresas (ROSELINO, 2006). 

 

No interior desse segmento existem importantes diferenciações, com a 

forte concentração de monopólios internacionais nas categorias de 

software infra-estrutura (sistemas e subsistemas operacionais) e de 

software ferramenta (linguagens de programação e ferramentas de 

desenvolvimento de software)94, com participação mínima das empresas 

nacionais, praticamente restritas ao nicho de software de segurança, por 

onde logrou ocupar 11% do mercado dos softwares infra-estrutura 

(GUTIERREZ e ALEXANDRE, 2004). 

 

Nesse segmento as expectativas de modificação na estrutura monopólica 

do mercado residem quase que exclusivamente na evolução do software 

livre / código aberto (SL/CA) (SOFTEX, 2005). 

 

                                 
94 As categorias de infra-estrutura e ferramentas, em Gutierrez e Alexandre (2004) 

correspondem à categoria de software-produto horizontal em Roselino (2006), 
enquanto a categoria de aplicativo corporativo (GUTIERREEZ e ALEXANDRE, 2004) 
corresponde à categoria de software-produto vertical em Roselino (2006). Os dois 
estudos utilizam metodologias de pesquisa diferentes, de modo que os dados 
apresentados guardam variações. Adotamos, no detalhamento do segmento do 
software-produto, a classificação de Gutierrez e Alexandre (2004) pela sua maior 
granularidade. 
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Desenvolvido dentro de uma ideologia que pretende tornar livre (já) a 

circulação do conhecimento e do software, e baseado inicialmente no 

trabalho voluntário e cooperado de uma ampla comunidade de técnicos e 

engenheiros de software espalhados pelo mundo, o LINUX é o mais 

importante produto desse movimento, e, com seu impacto potencializado 

pelo apoio de grandes empresas95 concorrentes da Microsoft, vem 

ocupando importantes espaços especialmente no mercado de servidores. 

 

Estimativas (GUTIERREZ e ALEXANDRE, 2004) indicam a presença do 

LINUX em pelo menos um servidor de 42% das corporações da região 

Ásia-Pacífico, e em pelo menos um servidor de 78% das médias e grandes 

empresas brasileiras e em 42% dos bancos. Outras avaliações (SOFTEX, 

2005) apontam a presença do LINUX em 15% dos servidores (195.000) e 

em 3% dos desktops (561.000) no Brasil. 

 

Independente do charme e do destino da ideologia, o LINUX é uma 

realidade de mercado, e seu avanço impactará nos ganhos de monopólio 

da Microsoft e no seu poder de determinação das trajetórias tecnológicas 

da indústria, ampliará a necessidade de novos produtos  nas camadas de 

aplicação (baseados em novo padrão SL/CA) e reduzirá os custos para as 

empresas usuárias e de desenvolvimento de software. A utilização 

conscienciosa96 do LINUX (e eventualmente de outros produtos de SL/CA), 

especialmente por parte do setor público - não só como usuário, mas 

como formulador de políticas públicas para o setor de software - é um 

vetor de grande interesse para as estratégias de inserção internacional 

das indústrias de países não-centrais baseadas dominantemente nos 

respectivos mercados internos, como o Brasil. 

                                 
95 Esse apoio vem implicando no abandono de algumas características da fase inicial de 

desenvolvimento do LINUX, com a profissionalização do seu núcleo de 
desenvolvedores, inclusive do próprio Linus Toward, seu principal idealizador e 
responsável técnico. 

96 A imensa maioria da indústria brasileira de software está condicionada aos padrões 
proprietários, donde qualquer medida que envolva software livre requer fina sintonia 
com a estratégia de desenvolvimento do setor como um todo. 
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Ainda no segmento Produto, a presença mais ampla das empresas 

nacionais dá-se no campo dos aplicativos corporativos, onde imperam 

específicas condições competitivas e onde existe intensa concorrência 

direta com as empresas estrangeiras. 

 

Utilizando taxonomia própria e dados e projeções do IEES97 para 2002, 

Gutierrez e Alexandre (2004) classificam os aplicativos corporativos em 

aplicativos corporativos de uso geral (interindústria, com mercado de U$ 

371 milhões) e aplicativos corporativos verticais (focados em setores e 

atividades específicas, com mercado de 261 milhões). Em conjunto os 

aplicativos corporativos correspondem a 33% do segmento Produto. 

 

As empresas estrangeiras atuam fortemente nos aplicativos de uso geral 

(ERP, CRM, SCM, etc). 

 

As grandes marcas internacionais desses produtos, como SAP, 
Oracle e J. D. Edwards, tem forte atuação no mercado brasileiro, 
principalmente entre as empresas de maior porte e as 
multinacionais aqui instaladas. Um importante canal de 
comercialização desses produtos são os provedores de serviços. O 
único mercado que pode ser considerado saturado é o de ERP para 
grandes empresas, sendo a SAP a líder do mercado. Os demais 
aplicativos corporativos de uso geral, bem como ERP para empresas 
de menor porte, apresentam baixos índices de penetração no país, 
caracterizando um mercado ainda inexplorado (GUTIERREZ e 
ALEXANDRE, 2004, p. 48). 

 

A presença das empresas nacionais destaca-se no mercado dos softwares 

aplicativos para mercado verticais (que cresceu 24% entre 2001 e 2002), 

onde desfruta de vantagens competitivas baseadas no maior 

conhecimento do negócio do cliente e do específico contexto legal e 

tributário do país. 

 

                                 
97 IEES - Instituto de Estudos Econômicos em Software, acessível em www.iees.org.br. 
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No segmento Produto como um todo, os indicadores de ROL média 

indicam importantes diferenciações no porte e na escala operacional entre 

as empresas nacionais e estrangeiras (respectivamente R$ 6 milhões e R$ 

40 milhões). Considerando a importância do fator escala nesse segmento, 

o porte das empresas nacionais configura-se como uma deficiência 

competitiva que pode ser tratada por políticas de concentração de 

empresas (através o financiamento de fusões e aquisições) e da utilização 

ousada do poder de compra do setor público, articulando seletivamente 

soluções que promovam a modernização dos serviços públicos 

corporativos e o fortalecimento da indústria nacional. O Governo detém 

individualmente uma das maiores demandas nesse segmento (16%), logo 

após o setor financeiro, com 18% (ROSELINO, 2006). 

 

Os elementos até aqui analisados demonstram o vigor do mercado e da 

indústria nacional de software, contrastando com o foco em exportação de 

software que vem caracterizando a política pública para o setor desde a 

década de 90. 

 

A focalização de uma estratégia baseada na exportação vem desde 1992, 

quando Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

CNPq criou o projeto Desenvolvimento Estratégico da Informática - DESI, 

que se desdobrava em três programas, sendo um deles o Programa 

Nacional de Software para Exportação - SOFTEX 2000, com a meta de 

exportar U$ 2 bilhões em software até o ano 2000. Em 1994 o Ministério 

da Ciência e Tecnologia considerou o SOFTEX como programa prioritário 

para captação de incentivos fiscais (MIT/SOFTEX, 2003). 

 

Em 2000, o Brasil exportava cerca de U$ 72 milhões em software (menos 

de 10% da meta governamental). Independente da possível falta de 

recursos para implementar de modo pleno suas ações, o SOFTEX 

desempenhou um papel fundamental na estruturação de uma indústria de 

software nacional, organizando uma rede qualificada de agentes de apoio 
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regionalmente descentralizada, articulando mecanismos de financiamento 

específicos para o setor de software, disseminando amplamente a cultura 

do empreendedorismo e viabilizando o acesso de empresários brasileiros 

aos principais eventos internacionais de software. Atesta o impacto da 

atividade do SOFTEX o fato de que 37% das empresas brasileiras que 

desenvolvem software são associadas ao Programa, muitas delas oriundas 

de suas ações de incubação tecnológica (MIT/SOFTEX, 2003). 

 

Um segundo momento que indica a focalização persistente na exportação 

de software como política prioritária para a indústria foi a instituição da 

Política Industrial, Tecnológica e do Comércio Exterior - PITCE, que 

estabeleceu o software como opção estratégica do desenvolvimento 

industrial (junto com fármacos, semicondutores e bens de capital). Ainda 

que, igualmente ao momento anterior, a ênfase tenha sido atribuída à 

exportação de software (inclusive com a revalidação da meta de U$ 2 

bilhões, agora fixada para 2007), a PITCE também indicou o objetivo de 

ampliar a presença das empresas brasileiras no mercado nacional e 

significou um passo importante em termos de articulação da indústria de 

software com a política industrial do país, sendo visível, a partir de seu 

advento, uma progressiva convergência dos mecanismos fiscais, 

regulatórios e financeiros com esses objetivos (ROSELINO, 2006). 

 

A principal crítica à PITCE, desenvolvida do ângulo do setor de software, é 

a generalidade de suas metas e objetivos, focados na indústria de 

software como um todo, quando a análise da dinâmica competitiva dos 

setores, como demonstram os estudos consultados neste trabalho, 

recomendam análises mais específicas para cada segmento de mercado e 

instrumentos de política mais focalizados. 

 

Especialmente significativa é a constatação (GUTIERREZ e ALEXANDRE, 

2004; ROSELINO, 2006) de que a exportação brasileira de software é 

praticamente toda (96%) realizada por empresas estrangeiras aqui 
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sediadas, e concentrada em Serviços de Alto Valor (52%) e em Produtos 

(42%). 

 

A conveniência de concentração da indústria brasileira na captação da 

crescente demanda por serviços outsourcing, especialmente de serviços 

de fábricas de software, parece, a princípio, indiscutível. Segundo 

estimativas de Saur (2004), apenas a área financeira dos Estados Unidos 

deverá adquirir R$ 7,5 bilhões de serviços offshore outsourcing em 2006. 

O desempenho da Índia frequentemente é apresentado como prova cabal 

da potencial competitividade brasileira nesse mercado. Parece-nos, com 

Roselino (2006), Tigre (2005), Gutierrez e Alexandre (2004) e 

MIT/SOFTEX (2003), que é necessário maior aprofundamento desse 

debate. 

 

Em primeiro lugar, o segmento em foco é o de Serviços de Baixo Valor, 

que se caracteriza pela competitividade centrada no preço da mão de 

obra, pela pouca densidade tecnológica da atividade, e pela emergência 

de múltiplos competidores, na medida em que as redes globais de 

desenvolvimento de software internacionalizam os elos menos rentáveis 

de suas cadeias produtivas. 

 

Em segundo lugar, o custo da mão de obra no Brasil situa-se em patamar 

elevado em relação ao patamar dos seus mais diretos competidores na 

exportação desses serviços, que são a Índia e a China. O salário médio 

anual de programadores no Brasil é de U$ 20 mil, contra U$ 8.50098 da 

Índia e U$ 3.50099 da China (ROSELINO, 2006). 

 

Por outro lado, os resultados econômicos do segmento não podem ser 

desprezados: a Índia exporta o equivalente ao inteiro mercado brasileiro 

de software (cerca de U$ 12 bilhões em 2004) e o comércio mundial de 

                                 
98 De U$ 5.800 a U$ 11.000. 
99 De U$ 3.000 a U$ 4.700. 
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serviços offshore em 2004 alcançou U$ 52 bilhões, com 2/3 deste valor 

realizado dentro das próprias corporações e 1/3 (U$ 17 bilhões) 

contratados a empresas independentes (TIGRE, 2005). 

 

Os players prestadores de serviços offshore de baixo valor em software 

aparecem construir, no curso de sua atividade, condições de evoluírem 

para camadas mais valorizadas. A própria Índia iniciou com body-

shopping e deslocou-se progressivamente para a prestação de serviços de 

codificação à distância. No momento, parece aspirar a serviços com maior 

densidade tecnológica.  A competição, a cada nível superior, é mais 

intensa, inclusive com seus contratantes (que retém esses elos 

internamente). Como assinala Tigre (2005) a meta da Índia parece ser 

direcionar-se para os clientes finais, mas através o fornecimento de 

serviços complementares habilitados por software (ITES - Information 

Technologies Enabled Services), que conceitualmente incluem, nos níveis 

superiores de valor, os BPO - Business Process Outsourcing, nos quais o 

provedor executa o processo administrativo como um todo, com 

responsabilidades de gestão. 

 

O Brasil, em um ranking de atratividade como provedor de serviços 

offshore outsourcing, ocupava, em 2004, a sétima posição entre 25 

países, destacando-se nos indicadores de disponibilidade quantitativa de 

recursos humanos capacitados e de amplitude da difusão das tecnologias 

de informação. Em 2005, no mesmo ranking, o Brasil recuava para a nona 

posição (ultrapassado por Chile e Canadá) com elevação da avaliação do 

indicador de recursos humanos e queda nos indicadores de ambiente de 

negócios (ambiente econômico e político, apoio governamental, qualidade 

da infra-estrutura de TIC, adaptabilidade cultural e segurança da 
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propriedade intelectual) e de estrutura financeira (salários de pessoal 

qualificado, custos de infra-estrutura e carga fiscal)100. 

 

Existem algumas vantagens específicas para o Brasil (extensivas a outros 

países da América), relacionadas à existência de pessoal qualificado e de 

subsidiárias de multinacionais, experiência das empresas locais, além de 

fuso horário e proximidade cultural e geográfica com os Estados Unidos 

(TIGRE, 2005). 

 

De um modo geral os estudos consultados (MIT/SOFTEX, 2003; 

GUTIERREZ e ALEXANDRE, 2004; TIGRE, 2005; ROSELINO, 2006) 

convergem na percepção de que não se trata de abandonar o objetivo de 

exportação, que é uma realidade posta para todos os países e que requer 

políticas específicas, como mecanismos de apoio financeiro e tributário 

(MIT/SOFTEX, 2003), e estratégias de influencia nas negociações 

internacionais sobre o comércio de serviços (TIGRE, 2005).  

 

Trata-se porém de compreender que o contexto da indústria brasileira de 

software não é consistente com a adoção prioritária de um modelo 

terciário-exportador. A exportação deve ser apoiada na perspectiva de 

trajetórias concretas nos contextos específicos de cada segmento e de 

cada empresa - que precisam ser adequadamente estudados - e 

preferencialmente focada em produtos e serviços de valor agregado mais 

elevado. 

 

Os elementos apresentados permitem sustentar que o mercado interno é 

o espaço privilegiado para o desenvolvimento da indústria nacional de 

software, pois nele estão as alavancas mais decisivas para a expansão e o 

desenvolvimento da competência tecnológica e empresarial da indústria 

de software, e que assentadas nesse mercado trajetórias de empresas 

                                 
100 Offshore Location Attractiveness Indice, publicado por A. T. Kearney's, acessível em 

www.atkearney.com.  



 

 

133

brasileiras, especialmente em nichos de maior valor agregado, poderão 

construir as condições de escala e competência necessárias para participar 

do mercado internacional.  

 

Para tanto, a ação da política pública - esse é um ponto comum a todos os 

estudos aqui considerados - é essencial, seja promovendo a concentração 

e a consolidação das empresas nacionais, seja utilizando o poder de 

compras estatal como instrumento indutor do desenvolvimento da 

indústria local, seja investindo no fortalecimento da infra-estrutura de 

capacitação e inovação, sempre focando os efeitos de cada política em 

relação a cada segmento de mercado e procurando os nichos e segmentos 

estratégicos que permitam enfrentar a intensa concorrência internacional 

dentro do território. 

 

 

3.3. A BAHIA E A INDÚSTRIA DE SOFTWARE 

 

Sendo essas as condições para o desenvolvimento da indústria nacional de 

software, em um contexto de intensa concorrência internacional, a que 

pode aspirar a Bahia como espaço para desenvolvimento da indústria ? 

 

A concentração intra-nacional das empresas de software (64% das 

empresas estão no Sudeste, 24% no Sul e 7% no Nordeste101) demonstra 

a força da estrutura da divisão nacional da produção, e indica as 

dificuldades para um estado de desenvolvimento médio (em PIB) 

credenciar-se a captar parte significativa da expansão dessa indústria no 

país. Mas o conjunto da análise que realizamos para a relação entre o 

Brasil e a indústria internacional de software indica que o processo de 

expansão técnico-econômico das atividades de software está longe de 

ocorrer de forma mecânica e está sujeito a um conjunto amplo de 

                                 
101 IEES, 2003. 
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variáveis, inclusive e especialmente variáveis relacionadas à política 

pública. 

 

Aqui é fundamental para nossa reflexão retomarmos os termos da análise 

da situação dos serviços intensivos em conhecimento na Bahia. A Bahia é 

o sexto PIB (R$ 91 bilhões em 2003) do país, e representa 34% do PIB do 

Nordeste, com larga diferença para o segundo PIB regional (Pernambuco, 

que representa 19% do Nordeste) e para o terceiro (Ceará, com 13%). A 

Região Metropolitana de Salvador é um pólo regional líder para o Nordeste 

em todas as categorias de serviços, tendo um de seus destaques nos 

serviços técnico-profissionais (serviços prestados às empresas), que 

apresentou um índice de crescimento de 54% entre 1998 e 2001 

(ALMEIDA, P., 2004). 

 

A exceção deste quadro são exatamente os serviços de informática, o que 

já tivemos oportunidade de interpretar como implicação natural de uma 

estratégia que concentrou com elevada exclusividade a política de 

desenvolvimento do estado na atração de blocos exógenos de 

investimentos industriais.   

 

Ao não focar o fortalecimento das capacidades competitivas e inovativas 

do ambiente local ao longo das últimas décadas, a Bahia retardou-se na 

acumulação das competências necessárias ao desenvolvimento, em seu 

território, da infra-estrutura de P&D em áreas tecnológicas e, por 

consequência, na geração e captação de serviços intensivos em 

conhecimento.  

 

Por exemplo, no final dos anos 80, a Bahia, com um PIB quase duas vezes 

maior, tinha cerca de 63% do total de estudantes de nível superior que 

Pernambuco e praticamente o mesmo número de estudantes do Ceará, 

estados com população bem inferior e ritmos mais lentos de 
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industrialização e terceirização moderna (BRITTO, MENDONÇA e ALMEIDA, 

2004). 

 

As matrículas em cursos superiores no país cresceram fortemente na 

segunda metade da década de 90, e a Bahia cresceu a taxas superiores ao 

Brasil e ao Nordeste entre 1992 e 2002 (153 %, 127 % e 121 %, 

respectivamente), superando, em 2002, o número de matrículas em 

graduação do Pernambuco e do Ceará. Apesar desse avanço, a Bahia 

continuou ostentando um índice de participação de matrículas em cursos 

superiores (nas matrículas totais do país) quase 25% inferior ao índice de 

sua participação no PIB nacional, em contraponto às posições relativas de 

Pernambuco e Ceará. 

 

A situação é ainda mais preocupante em relação à pós-graduação e a 

pesquisa:  

 

A situação ainda insatisfatória do ensino superior na Bahia fica mais 
evidente quando são examinados os dados para a pós-graduação e 
a pesquisa no Estado.  

...os estados brasileiros com maior participação no PIB (São Paulo e 
Rio de Janeiro) concentram 60% das matrículas em pós-graduação 
e, também, as maiores proporções de matrículas em doutorado 
(42,9% e 36,7% do total, respectivamente).  

... há uma certa correspondência entre a distribuição do PIB e a 
repartição das matrículas em pós-graduação na maioria dos outros 
estados mais importantes. As exceções são Bahia e Paraná. Com 
uma participação de 4,4% no PIB nacional, os baianos ficam com 
apenas 2,1% da pós-graduação e, o que agrava ainda mais o 
quadro, com uma reduzida participação de doutorados na pós, isto 
é, 23% das matrículas, nível semelhante apenas aos do Ceará e 
Paraná (BRITTO, MENDONÇA e ALMEIDA, 2004, p. 90). 

 

Essa fragilidade do desenvolvimento da pós-graduação na Bahia explica 

certamente o baixo desempenho do estado em indicadores de 

desenvolvimento científico, como por exemplo, na publicação de artigos 

científicos (1,6% dos artigos publicados por pesquisadores brasileiros em 
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1999) em nível bastante inferior a Pernambuco (3,1%) (BRITTO, 

MENDONÇA e ALMEIDA, 2004). 

 

Fragilidade da atividade de P&D regional, e limitada capacitação 

tecnológica e gerencial das empresas locais são elementos de um mesmo 

processo, que se refletem no constatado isolamento entre a infra-

estrutura de ciência e tecnologia e os setores produtivos relacionados ao 

novo paradigma produtivo. 

 

Ao lado desse cenário relativamente precário pelo qual adentrou no século 

XXI, ao longo da década de 90 a Bahia não logrou estruturar mecanismos 

de política pública regional direcionados e dotados de peso institucional e 

recursos financeiros capazes de alavancar o desenvolvimento científico e 

tecnológico. Naquele período, as ações institucionais do governo estadual 

- elemento central da política regional de desenvolvimento - foram 

marcadas por forte instabilidade institucional, com constantes alterações 

no formato e na alocação institucional de funções públicas relacionadas à 

C&T, e por um baixo nível de investimento efetivo (média anual de cerca 

de R$ 3 milhões entre 1991 e 2001 para toda a área de C&T). 

 

Esse quadro só veio a ser modificado a partir de 2002, com a 

institucionalização da FAPESB102 e com a criação da SECTI103 em 2003. 

 

Em um contexto no qual vários estados da federação já haviam 

modernizado seus aparelhos institucionais para dar foco ao 

desenvolvimento científico e tecnológico, inclusive em resposta à 

necessidade de adequar-se para captar recursos dos fundos setoriais de 

ciência e tecnologia instituídos pelo governo federal a partir de 1999104, e, 

                                 
102 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, financiada por  
103 Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia. 
104 Os Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia são instrumentos de financiamento de 

projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação no País. Há 16 Fundos Setoriais, 
sendo 14 relativos a setores específicos e dois transversais. 
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mais recentemente, sob estímulo da criação, também no nível federal, da 

política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, com foco central 

na promoção da inovação tecnológica, a sequencia de modificações 

institucionais na administração estadual envolveu (SECTI, 2004): 

 

ANO EVENTO INSTITUCIONAL 

2001 Criação da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado 

da Bahia - FAPESB, instrumento para captação de 

recursos dos fundos setoriais e de outras fontes, para 

desenvolvimento das atividades de P&D através do 

fomento à pesquisa, a capacitação de recursos 

humanos e a atração de pesquisadores qualificados. 

2003 Criação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Inovação - SECTI, como secretaria extraordinária, e do 

Conselho de Ciência e Tecnologia do Estado -  

CONCITEC, com a participação do governo, da 

academia e do setor empresarial. 

2004 Instituição da SECTI como secretaria permanente, 

dentro das diretrizes do planejamento estratégico do 

governo estadual, formalmente com a intenção de 

"requalificar o modelo de desenvolvimento do Estado, 

reposicionando a Bahia nos fluxos globais da sociedade 

do conhecimento, com base no desenvolvimento 

humano e na competitividade empresarial". 

 Quadro 3 - Eventos Institucionais em Ciência, Tecnologia e 

Inovação 
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O quadro referencial da política de C&T formulada pela SECTI indica clara 

consciência dos planejadores em relação ao processo de reestruturação 

produtiva em curso: 

 

na transição entre a sociedade centrada no consumo em massa, 
onde a capacidade produtiva é um dos elementos determinantes da 
competitividade, para a sociedade do conhecimento, onde o 
desenvolvimento científico e tecnológico assume o papel central, 
observa-se uma mudança de enfoque nas políticas de 
desenvolvimento econômico e social, que passa a enfatizar as ações 
voltadas para o estímulo à inovação (SECTI, 2004). 

 

As tecnologias da informação e da comunicação constituem um dos quatro 

eixos temáticos da política formulada pela SECTI. O objetivo estratégico 

desse eixo é "desenvolver a capacidade de inovação e de negócios no 

setor de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), estimulando a 

formação de recursos humanos e os investimentos com efeitos dinâmicos 

na capacidade local, com foco principal nos setores estratégicos da 

economia do Estado, na modernização dos serviços públicos e no suporte 

a programas de inclusão social" (SECTI, 2004). 

 

Os elementos acima são suficientes para caracterizar o posicionamento 

institucional do governo estadual, a partir de 2003, em relação à política 

de desenvolvimento na área de tecnologia da informação baseada em 

valor agregado local. 

 

Em Salvador - cuja Região Metropolitana concentra cerca de 80% das 

empresas de software do estado -, os sinais de pré-disposição político-

institucional para implementar estratégias do tipo questionado pela 

hipótese deste trabalho se desenvolveram a partir da criação da nova 

Secretaria Municipal de Economia, Emprego e Renda (SEMPRE), no início 

de 2005, expressando a intenção política do atual governo em 

desempenhar um papel ativo nas questões do desenvolvimento econômico 

da cidade. 
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Nas diretrizes da SEMPRE (2005), são estabelecidas as metas de 

"consolidar Salvador como o maior centro de produção e exportação de 

serviços prestados a empresas do nordeste do país", "apoiar a expansão 

da infra-estrutura de telecomunicação e informática da cidade e atrair 

empresas dos diversos segmentos da telemática", "incentivar a formação 

de recursos humanos para a indústria criativa, especializados nas novas 

tecnologias de informação e comunicação" e "atrair e estimular a criação 

de empresas de base tecnológica intensiva, bem como incentivar a 

modernização das unidades e arranjos produtivos locais" (SEMPRE, 2005). 

 

Se no caso da Prefeitura Municipal, apesar de alvissareiras, as proposições 

ainda não encontraram vias para se concretizar, no caso da SECTI, que se 

inicia antes, em 2003, é possível constatar, nos últimos anos, um 

conjunto de ações que mobilizaram e estimularam um começo de 

articulação da infra-estrutura de C&T com o setor produtivo, iniciaram um 

doutorado na área da ciência da computação, canalizaram recursos para 

projetos de inovações na área de software, apoiaram a atração de 

investimentos offshore outsourcing, captaram recursos para a capacitação 

das empresas, e iniciaram o desenho de um projeto estratégico para o 

setor de software da Bahia. Essas ações serão objeto de detalhamento e 

análise na parte final deste trabalho. 

 

Até este ponto, podemos inicialmente sintetizar que a Bahia, pelo porte de 

sua economia (sexta do país) e sua posição líder na região Nordeste como 

produtor de serviços, credencia-se, em princípio, a disputar um papel 

significativo na expansão da indústria nacional de software. No mínimo, a 

Bahia tem a necessidade de equacionar a sua relação com essa indústria, 

e definir de qual forma participará dos seus resultados de forma a não 

comprometer a modernização do conjunto de sua economia e suas 

possibilidades de avançar, a longo prazo, na estrutura da divisão da 

produção no país. Algumas trajetórias de empresas baianas, que 

conduziram, em um caso, a um posicionamento empresarial significativo 
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no mercado nacional de serviços em software, e, em alguns poucos 

outros, a uma presença consistente em determinados mercados verticais, 

indica um potencial de competência técnico-empresarial que cumpre 

considerar105. Nesse sentido, a proposição de desenvolver a indústria de 

software regional é pertinente e apresenta importantes elementos de 

possibilidade, ainda que claramente no contexto de uma divisão nacional 

da produção que pressiona estruturalmente a Bahia para manter-se em 

uma posição periférica e dependente dos estados-centrais. 

 

Por outro lado, para que esse desenvolvimento ocorra, é crucial superar 

com rapidez e abrangência o evidente retardo que seu desenvolvimento 

setorial relativo sofreu, com o legado de uma infra-estrutura de 

conhecimento (principal fator de geração e atração de empreendimentos 

em software) limitada e de um aparato institucional ainda não 

consolidado, que apenas nos últimos anos dirigiu o foco da política pública 

para a promoção do setor. 

 

A experiência internacional (EVANS, 1995) e nacional (MIT/SOFTEX, 

2003; ROSELINO, 2006) indicam que uma pré-condição para a 

implementação bem sucedida de estratégias de desenvolvimento 

tecnicamente bem formuladas106 em setores de alta tecnologia é - após a 

visão e a vontade política das forças dominantes (DANTAS NETO, 2004) - 

a convergência, amplitude e sustentação dos mecanismos institucionais 

que implementam a estratégia.  

 

Com a criação da FAPESB e da SECTI a Bahia encerrou um ciclo de 

letargia e omissão e passou a dispor de mecanismos institucionais 

potencialmente capazes de articular a avaliação, a concepção e a 

implementação de uma política focada no desenvolvimento do setor de 

                                 
105 UNITECH, como prestadora de serviços de maior porte, e Ação Informática e Open-

School como pequenas empresas operando em nichos verticais. 
106 Isto é, atentas as condições competitivas reais do setor. 
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ciência e tecnologia, e especificamente no setor de software. Para 

avançarmos na discussão de nossa hipótese de trabalho, torna-se 

necessário analisar as ações que esses mecanismos vem implementando, 

o que será objeto dos capítulos subsequentes. 

 

Antes, porém, e de modo a estabelecer uma referencia essencial para o 

aprofundamento da análise das condições de desenvolvimento do setor de 

software regional, é necessário voltar a ressaltar o fato de que a Bahia é 

um estado de desenvolvimento médio no âmbito do Brasil, portanto ocupa 

uma posição não central na divisão nacional da produção em geral, e no 

software em particular. 

 

Na outra face da recomendação (MIT/SOFTEX, 2003; ROSELINO, 2006) de 

uma política de concentração de empresas no plano nacional, está a 

constatação da fragmentação dos mercados e dos espaços geográficos de 

atuação das empresas brasileiras, o que constitui um entrave na 

construção das economias de escala necessárias à defesa e ampliação das 

posições brasileiras no mercado interno, e, mais, ainda, à construção de 

trajetórias direcionadas à exportação. 

 

 Esse é um problema capital, e requer, sobretudo, uma clara definição de 

qual o vetor de inserção que a Bahia deve buscar, à luz das oportunidades 

de curto e longo prazo que possa sustentá-lo e das condições concretas do 

território para aproveitá-las. 

 

Sem ilusões quanto às possibilidades de um governo estadual determinar 

isoladamente o rumo de uma indústria que sofre condicionamentos 

estruturais globais, cujo enfrentamento em muitos aspectos parece difícil 

inclusive para as políticas a nível nacional de muitos países, inclusive o 

Brasil, não é por outro lado razoável desconhecer a legitimidade política 

do interesse regional e a potencialização de estratégias nacionais quando 

nelas estão inseridos, nos vários níveis possíveis, interesses regionais.  
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Por outro lado, a administração estadual não deve ser vista apenas na sua 

dimensão restrita de gestor de mecanismos fiscais, mas na dimensão de 

liderança institucional que dispõe de mecanismos de estímulo e regulação 

diversificados, capazes de fazer convergir variados atores locais para 

metas de interesse regional.  

 

O exemplo de Pernambuco pode ilustrar essas considerações, na medida 

em que, com um PIB que representa cerca de 50% do PIB da Bahia, 

apresenta hoje uma indústria de software com faturamento absoluto já 

superior (2006) à da Bahia, sendo visível nesse desempenho a presença 

ativa das forças políticas estaduais, que, articuladas com a infra-estrutura 

de conhecimento da região, definiu estratégias e prioridades efetivas e 

sustentadas para os investimentos no setor de software há mais de uma 

década, inclusive priorizando sistematicamente a influência regional nos 

mecanismos federais relacionados ao setor. 

 

A construção conceitual que iniciaremos no capítulo subsequente visa 

precisamente organizar um modelo que permita identificar e refletir sobre 

os principais elementos de um ambiente regional orientado para a 

promoção da capacidade competitiva do setor de software da Bahia. 
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4 QUADRO TEÓRICO E CONSTRUÇÃO DO MODELO DE ANÁLISE 

 

O objeto de análise deste trabalho - a hipótese do desenvolvimento do 

setor de software na perspectiva de agregação local de valor - vem sendo 

submetido a dois cortes analíticos. 

 

O primeiro, realizado ao longo dos capítulos 2 e 3, cede ao caráter 

histórico dos processos sociais, e perscruta, na trajetória de 

desenvolvimento econômico da Bahia, nas transformações dos 

paradigmas sócio-técnicos globais, e na dinâmica da indústria de software 

no Brasil, elementos para considerar a necessidade e a possibilidade da 

estratégia posta em debate pela hipótese. A ênfase, aqui, deu-se na 

diacronia. 

 

Pelos resultados dessa abordagem concluímos que a Bahia reúne 

necessidades e possibilidades de buscar inserir-se mais profundamente, e 

de forma mais vantajosa e ativa, nos mercados relacionados aos serviços 

de software, a despeito de identificarmos problemas historicamente 

legados e desafios atuais - inclusive a articulação necessária com a 

estratégia nacional de desenvolvimento no setor. 

 

Consideramos também que os fatores institucionais locais são vitais para 

a necessidade, posta aliás para todas as regiões e paises, de buscar 

conexões com a dinâmica global, e para a possibilidade de capturar, para 
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a região, elos ou atividades dos processos produtivos onde se realizem os 

maiores agregados locais possíveis de valor. 

 

O segundo corte analítico, objeto deste capítulo 4, busca construir uma 

abordagem analítica que possa contribuir para a discussão do estado atual 

e potencial das condições de competitividade intrínsecas e de entorno, no 

setor de software da Bahia, indicando questões das quais dependam a 

criação e a viabilização programática de uma estratégia específica para o 

setor. Trata-se de uma abordagem que, imersa, pela discussão 

precedente, no contexto geral da diacronia histórica, enfatiza - ainda que 

não absolutize - a dimensão sincrônica dos elementos estruturais do 

contexto. 

 

Para a realização deste segundo corte analítico, este capítulo está 

dedicado à construção de um modelo de análise, uma ferramenta 

conceitual que possibilite abordar o setor de software da Bahia na 

perspectiva de otimização da agregação local de valor, ou seja, na 

perspectiva da competitividade, aprendizagem e inovação. 

 

Já amparados nos resultados dos capítulos 2 e 3, entendemos que a 

melhor resposta regional à reestruturação produtiva global, para atender 

à necessidade de manter a região engajada nas transformações e 

simultaneamente atender à possibilidade de deslocar-se a médio/longo 

prazos, para posições mais promissoras na divisão nacional do trabalho, 

inclui a promoção do desenvolvimento regional com forte base endógena, 

lastreada na capacidade local de gerar produtos e serviços inovadores e 

competitivos. Essa abordagem transborda a questão específica da 

estratégia para software, e diz respeito à necessidade de corrigir uma 

limitação histórica da estratégia geral de desenvolvimento da Bahia, 

limitação que agora ganha contornos mais graves no cenário da 

emergência da economia da aprendizagem e do conhecimento. 
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A construção do modelo de análise, portanto, inicia com a revisão de 

determinadas abordagens teóricas focadas na problemática do 

desempenho econômico competitivo, selecionadas, por nosso critério de 

avaliação, como adequadas para tratar da nossa hipótese e consistentes 

com o que já estabelecemos até aqui. 

 

Esta revisão será realizada em dois movimentos: a discussão do conceito 

de firma - compreendida como núcleo dinâmico dos processos de inovação 

- e, em seguida, das condições institucionais e de ambiente sócio-técnico 

para a promoção do desenvolvimento setorial endógeno, sendo 

pressuposto que se trata de duas dimensões de um mesmo processo, 

distinguidas aqui pela acentuação - muitas vezes decorrente de opções 

teóricas implícitas dos diversos autores - do ponto de observação interno 

a firma ou do ponto de observação das políticas de promoção do 

desenvolvimento. 

 

No primeiro movimento o intuito é ressaltar conceitualmente fatores 

internos que respondam pela capacidade de ação estratégica das firmas 

na moderna competição econômica do mundo globalizado. 

 

No segundo movimento, o foco se dirige para os principais fatores 

institucionais e ambientais exógenos à firma que configurem condições 

importantes para o desenvolvimento da capacidade competitiva regional. 

 

Em seguida, inspirados pelos fatores identificados na discussão 

precedente, construiremos o modelo de análise que será testado, no 

capítulo 5, como guia de uma avaliação do contexto do setor de software 

da Bahia. 
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4.1. A FIRMA 

 

O relacionamento entre as inovações e o desenvolvimento da 

competitividade econômica seguiu um longo percurso de reconhecimento 

no âmbito das correntes dominantes da teoria econômica, tanto no plano 

do desenvolvimento das nações quanto das firmas. 

 

No âmbito da teoria da firma, a concepção neoclássica da firma e dos 

mercados estabelecia a firma como uma instância essencialmente passiva, 

com comportamento competitivo matematicamente determinado por uma 

função objetiva de maximização de lucros a curto prazo, em ambiente de 

informação plena e racionalidade ilimitada (Porter, 1989). 

 

O processo de superação dessa concepção, iniciado com a crítica de Sraffa 

(1926) e de Robinson (1933) e Chamberlain (1933), - que questionavam 

o ideal neoclássico da concorrência perfeita -, avançou especialmente com 

a teoria da firma de Coase (1937), que abriu caminho para a construção 

da teoria dos custos de transação a para a compreensão dos princípios 

que determinam o relacionamento entre mercado, direitos de propriedade 

e a estrutura institucional da economia. 

 

A crítica às concepções neoclássicas desenvolveu-se com Steindl (1952) e 

desdobrou-se em várias linhas de abordagens não necessariamente 

complementares ou mesmo consistentes entre si, como as teorias 

gerenciais (Baumol, 1982 e Williamson, 1964), que recusavam aceitar a 

premissa da maximização do lucro a curto prazo como objetivo único da 

firma em todos os contextos.  

 

Ao lado da abordagem gerencial, desenvolveu-se, como forma extremada 

de negação do determinismo de mercado dos neoclássicos, as teorias 

comportamentais (Simon, 1955; Cyert e March, 1964), que acentuaram a 

competitividade da firma como o efeito do desempenho de uma "coalizão 
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organizacional", dotada de uma autonomia quase completa face ao 

mercado, e orientada pela negociação permanente de interesses e metas 

entre proprietários, gerentes, trabalhadores, clientes e fornecedores. 

 

Aos poucos, portanto, em diversos campos de elaboração teórica, abria-se 

espaço para a consideração do papel ativo da firma na determinação e 

construção das suas condições competitivas. 

 

Momento importante desse processo é representado pela teoria do 

principal-agente, que, embora não descartando o objetivo da 

maximização, estabeleceu o caráter assimétrico da informação na 

dinâmica da firma e dos mercados, e indicou que a informação tem um 

custo, e que é caro obtê-la (Ross, 1973). 

 

A elaboração do campo teórico do modelo Estrutura-Conduta-Desempenho 

(iniciada por Mason, 1939 e desenvolvida por Bain, 1968), ao diferenciar 

as dimensões da estrutura do mercado, conduta da firma, e seu 

desempenho, possibilita que o foco se dirija para as relações entre essas 

dimensões, sendo especialmente importante o conceito de barreiras à 

entrada. 

 

Essa abordagem culmina, em uma de suas variantes, na admissão de 

relações de causalidade dinâmica, ou seja, efeitos reversos da conduta da 

firma sobre seu desempenho (Mason, 1939, Fontenele, 1995, Possas, 

1985), o que mais uma vez referendou a importância das estratégias no 

desenvolvimento da competitividade das firmas. 

 

A teoria dos custos de transação (Williamson, 1985) contribui também 

com o movimento de reconhecimento da capacidade de ação estratégica 

das firmas, ao estabelecer que os custos associados às transações 

necessárias ao processo produtivo e gerencial são elementos 
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condicionadores da decisão estratégica de integração vertical ou de 

externalização de segmentos do processo produtivo da firma.  

 

Pelo menos em mais dois aspectos os desenvolvimentos da teoria dos 

custos de transação contribuíram para a modelagem do conceito moderno 

de firma como entidade dinâmica.  

 

Por um lado, na identificação dos atributos dos ativos que determinam o 

critério de avaliação dos custos de transação: frequência das transações 

com o ativo, incerteza quanto à possibilidade de oportunismo, e 

especificidade estratégica do ativo, onde se incluem as transações que 

envolvem o capital humano.  

 

Por outro lado, na abertura conceitual para a consideração de formas 

intermediárias entre a Hierarquia e o Mercado nas transações entre 

firmas, como por exemplo, a aliança tecnológica, que na verdade 

antecipa, ainda timidamente, o conceito de estruturas de governança e 

das redes interorganizacionais horizontais. 

 

A perspectiva histórico-organizacional (CHANDLER, 1990) avança na 

ênfase concedida à capacidade de ação estratégica como dimensão 

essencial à competitividade da firma, com o conceito de capacidade 

organizacional, que envolve: 

 

a) capacitação funcional (capacidade da média gerencia em 

otimizar/inovar o processo produtivo); 

 

b) capacitação estratégica (capacidade da alta gerencia em prospectar 

tendências, crises e oportunidades e definir a entrada e a saída de 

mercados); 

 

c) capacitação operacional da força de trabalho da base produtiva; 
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d) desempenho operacional dos ativos físicos. 

 

A teoria evolucionista, representada especialmente por Nelson e Winter 

(1982), vem sistematizar e consolidar a concepção de que a firma é uma 

entidade dinâmica e evolucionária do ponto de vista competitivo, que está 

em relação interativa com um ambiente que é duplamente condicionado: 

 

a) por um paradigma tecnológico, que baliza trajetórias tecnológicas 

possíveis, objetos de eleição da firma, com as quais a firma se 

relaciona por processos complexos de aprendizagem, por suas rotinas e 

por sua capacidade de inovação; 

 

b) por um complexo de instituições com vários níveis de influência e 

causalidade sobre as dinâmicas da firma. 

 

Esse processo de desenvolvimento teórico transita, portanto, da firma 

passiva para a firma como uma entidade ativa, sujeita a múltiplas 

dinâmicas institucionais, tecnológicas e de mercado, e dotada da 

capacidade estratégica de escolher alternativas de ação e de influir nas 

condições competitivas. 

 

Os próprios desdobramentos da realidade econômica, especialmente os 

processos de centralização e concentração do capital, desde o século XIX 

vem fornecendo argumentos decisivos para o questionamento da 

capacidade da teoria neoclássica de dar conta das dinâmicas reais do 

sistema econômico.  

 

Nos últimos trinta anos, a aceleração das mudanças produtivas e sociais e 

a global explicitação das suas bases tecnológicas e institucionais, 

forneceram importantes evidencias empíricas para a negação das 

premissas neoclássicas, e criaram as condições para o desenvolvimento 
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de abordagens teóricas dotadas de maior capacidade explicativa e 

analítica.  

 

Uma das abordagens resultantes desse processo crítico e adaptativo é a 

teoria evolucionária, ou evolucionista, que utilizaremos aqui em maior 

extensão, devido à sua intensa utilização nas abordagens relacionadas à 

análise da competitividade, da inovação e da aprendizagem, em contextos 

dominados por paradigmas tecnológicos e complexos institucionais. 

 

Essa opção ampara-se também em Tigre (1998), para quem as teorias 

evolucionistas constituem um considerável avanço teórico, "capaz de 

permitir uma melhor compreensão da firma no paradigma pós-fordista, 

incorporando a mudança tecnológica e organizacional como uma trajetória 

natural e essencial do processo de concorrência".  

 

 

4.1.1. Raízes da Abordagem Evolucionista 

 

A abordagem evolucionista tem parte de suas raízes nas concepções de 

Schumpeter (1939), que traz a inovação para o centro da dinâmica 

econômica, ao sustentar a existência de um ciclo de desenvolvimento em 

quatro fases: a Prosperidade (no qual convivem os efeitos de uma 

antecedente onda primária de inovações, com os da geração de uma onda 

secundária, que difunde as inovações para o conjunto dos setores da 

economia), a Recessão (esgotamento da onda primária, quando cessam 

os investimentos primários e são expulsas as firmas defasadas 

tecnologicamente), a Depressão (desaceleração da onda secundária, com 

queda dos investimentos em geral e "pânico") e Retomada (quando se 

institui um novo ciclo a partir de um novo bloco de inovações radicais que 

vai gerar nova onda primária).  
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O processo como um todo configura o que Schumpeter designa como a 

destruição criadora: 

 

...é o processo de mutação industrial - se eu posso usar esse termo 
biológico - que incessantemente revoluciona o sistema econômico 
de dentro, incessantemente destruindo o velho, incessantemente 
criando o novo. Esse processo de Destruição Criadora é o fato 
essencial acerca do capitalismo. É nisto que o capitalismo consiste 
(...). O problema que é usualmente considerado é como o 
capitalismo administra as estruturas existentes, quando o problema 
relevante é como ele cria e destrói as estruturas. Enquanto isto não 
é reconhecido, o investigador realiza um trabalho sem sentido. 
Assim que este fato é reconhecido, a percepção e dos seus 
resultados sociais muda consideravelmente (SCHUMPETER, 1950, p. 
83). 

 

O instrumento básico do processo de destruição criadora é a inovação. 

 

Inicialmente restringindo a fonte econômica das inovações à atividade do 

empreendedor individual, a concepção schumpeteriana refletiu as 

transformações do capitalismo entre o século XIX (capitalismo 

competitivo) e o século XX (capitalismo de organização) e remeteu para 

os departamentos de P&D das grandes empresas a origem das inovações 

na era moderna.107 

 

 Nesse contexto, a inovação consolidou-se conceitualmente como o 

elemento central da concorrência entre as firmas, com as grandes 

empresas comandando o processo e definindo os padrões competitivos 

que se tornam imperativos para todo o mercado. 

 

Os neo-schumpeterianos trouxeram contribuições que atualizaram 

historicamente e tornaram mais complexo o cenário estabelecido por 

Schumpeter, destacando-se: 

 

                                 
107 Schumpeter (1939, 1950). 
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a) Mensch (1979), que abandona a noção de uma fase de equilíbrio 

econômico schumpeteriano, argumentando pela sucessão de estados 

de desenvolvimento e de crise; 

 

b) Freeman, Clark e Soete (1982), para os quais as crises não aceleram 

as inovações (nas crises há cortes em P&D e redução do volume de 

patenteamento), ocorrendo um processo não de ciclos, mas de 

espraiamento de ondas longas (que apresentam fases ascendente e 

descendente) determinadas por sistemas tecnológicos (complexos 

técnico-econômicos) que são fenômenos econômicos duradouros (duas 

a três décadas). A concepção de Freeman considera que a fase 

descendente se inicia com a saturação da demanda dos setores 

motrizes da onda, que implica uma taxa decrescente de 

oportunidades/rentabilidade das inovações, e implica uma situação de 

crise econômica. A crise exige mudanças sócio-institucionais profundas 

(estilos de vida, padrões de consumo, práticas concorrenciais, relações 

de trabalho). Essas mudanças ao mesmo tempo, ampliam o 

espraiamento das inovações básicas da onda anterior e estimulam 

novas inovações básicas que começam a estruturar um novo sistema 

tecnológico; 

 

c) Perez e Freeman (1983) e Perez (1988), aprofundam a conceituação da 

crise como crise de ajustamento sócio-institucional ao novo sistema 

(paradigma) tecnológico. Nesse sentido, a crise é de transição, e seu 

equacionamento envolve processos políticos que transformem a antiga 

moldura institucional, abrindo uma fase ascendente da onda larga e 

possibilitando o aprofundamento das mudanças estruturais no processo 

produtivo. 

 

Nesse contexto desenvolvido pela abordagem neo-schumpeteriana estão 

presentes os elementos de base que fundamentam a teoria evolucionista 

da firma como entidade dinamicamente relacionada às inovações e ao 
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contexto institucional (Nelson e Winter, 1982; Nelson, 1993; Baptista, 

1997).  

 

Respondendo diretamente aos elementos até aqui desenvolvidos em apoio 

à nossa hipótese - a possibilidade de influir na estratégia econômica a 

partir dos contextos institucionais e a necessidade de capacitar-se em 

inovações para adquirir competitividade -, a teoria evolucionista será 

objeto de maior aprofundamento na seção seguinte. 

 

 

4.1.2. A Abordagem Evolucionista108 

 

Na abordagem evolucionista a inovação é o processo determinante da 

expansão e do dinamismo do sistema econômico, e, como tal, é o fator 

decisivo para a geração e sustentação de assimetrias competitivas (de 

custo, de qualidade e de desempenho) entre países e entre firmas.  

 

No desenvolvimento de inovações a firma evolucionista necessita tomar 

decisões cruciais, em um ambiente marcado, sobretudo, pela incerteza. 

 

No momento da inovação, existe incerteza porque só no momento 

posterior, no teste concreto dos mercados, será possível avaliar o 

resultado econômico do produto/processo inovado. Essa incerteza não 

pode ser debelada por qualquer especulação relacionada à natureza 

intrínseca da tecnologia, pois a trajetória tecnológica não se desdobra por 

si mesma, mas como uma resultante da interação complexa de processos 

técnicos, econômicos e sociais. 

 

No plano da relação geral com o mercado, já existe incerteza, na medida 

mesma em que cada firma tem capacidade de decisão individual. Ainda 

                                 
108 Esta seção, salvo indicações específicas, inspira-se nos trabalhos de Nelson (1982) e 

Baptista (1997). 
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que esteja, como está, imersa em múltiplas relações de interdependência 

mútua com outras firmas e agentes, já não é possível prever o resultado 

geral - a nível do mercado - do comportamento do conjunto das firmas, 

pois este resulta do complexo relacionamento de inúmeras intenções 

singulares. 

 

A firma, portanto, a partir da interpretação que faz dos sinais desse 

ambiente de incertezas - em relação ao progresso técnico, aos 

competidores e ao contexto institucional -, e a partir da visão de mundo 

que informa seus decisores (em parte inscrita na própria história da 

firma), procura adequar os meios de que dispõe (ativos e capacitações), 

através de suas estratégias, aos objetivos que estabelece, objetivos que 

podem ser de variadas dimensões e naturezas a cada momento do 

desenvolvimento da firma. 

 

A teoria evolucionista considera a firma uma unidade de valorização do 

capital com autonomia decisória para selecionar, em um ambiente de 

elevada incerteza com restrições tecnológicas e institucionais, suas 

estratégias de longo prazo, que visam extrair o maior rendimento possível 

de seus ativos (tangíveis e intangíveis) no processo de concorrência pela 

apropriação de espaços de mercado.  

 

As decisões estratégicas cruciais, aquelas de difícil ou impossível 

reversibilidade, incidem sobre os investimentos em ampliação da 

capacidade produtiva, sobre a entrada e saída de mercados, sobre a 

opção por determinada trajetória tecnológica em situação de indefinição 

de trajetórias concorrentes e sobre as estratégias de inovação e os 

investimentos em P&D. 

 

Nas subseções seguintes detalharemos a interface da firma com o 

contexto externo incerto no qual opera, e o contexto interno sobre o qual 

se exerce diretamente o seu poder de decisão singular. 
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4.1.2.1. A Interface Externa da Firma 

 

A condição de incerteza impossibilita a maximização de qualquer função 

objetivo e questiona a noção de racionalidade substantiva e ilimitada dos 

agentes econômicos. Com diz Tigre (1988), as teorias evolucionistas 

recusam qualquer "princípio de racionalidade invariante dos agentes 

econômicos", situando-se, portanto, em patamar explicativo antitético ao 

da teoria neoclássica da firma. 

 

São as instituições que diluem - mas não eliminam - as incertezas, 

possibilitando uma relativa estabilidade sistêmica, limitando o espectro de 

opções dos agentes, delimitando as oportunidades e servindo de âncora 

para a formação de expectativas e para a definição de estratégias. 

 

Nessa medida, o mercado, cuja dinâmica é intensamente moldada por 

este "fator de ordem comportamental" (DOSI e ORSENIGO, 1988), é em 

si mesmo uma construção institucional. 

 

Ao selecionar ex-ante o arco possível das condutas futuras dos agentes, 

as instituições conferem maior grau de previsibilidade às estratégias, pois 

são estáveis, mesmo inerciais, ainda que mutáveis. 

 

Baptista (1997) classifica as instituições em dois grupos, "macro" e 

"micro" instituições. 

 

As macro-instituições estabelecem os incentivos e sanções que 

condicionam de modo exógeno a atuação dos agentes privados. São as 

agencias públicas, os padrões de interação entre as firmas, e entre as 

firmas e as instituições, os aparatos regulatórios e suas políticas, pelos 
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quais se definem os direitos de propriedade em geral e o padrão de 

interação dos agentes privados com os órgãos públicos. 

 

As macro-instituições condicionam as micro-instituições, que regulam as 

relações privadas, nos e entre os agentes, não reguladas pelo mercado. 

No nível organizacional interno da firma, são os padrões de hierarquia, 

incentivos, estrutura, cultura e rotinas. De um modo mais amplo, as 

micro-instituições abrangem as redes de comunicação e interação no 

interior das firmas, entre as firmas (por cima dos mercados), e no interior 

dos mercados, como as alianças, acordos e relações informais. 

 

Interfaces das relações da dimensão econômica com a cultura, a estrutura 

social, a história e a política de cada país, as macro-instituições 

introduzem na dinâmica da economia os fatores nacionais específicos. 

São, portanto, a fonte da especificidade econômica de cada país, e 

portanto a fonte das assimetrias entre os diversos ambientes nacionais. 

 

De modo similar, as micro-instituições são a fonte das especificidades de 

cada firma, e responsáveis pelas assimetrias entre elas. 

 

Também por esse angulo, as instituições se revelam como parte 

integrante indissociável de todo o processo econômico, que não será 

compreensível se examinado à luz de abordagens que se pretendam 

"puramente" econômicas. 

 

O outro fator de balizamento estrutural que dilui as incertezas para o 

planejamento da estratégia das firmas são os paradigmas e as trajetórias 

tecnológicas, que configuram a base de conhecimentos significativos para 

o sistema, os vetores de oportunidades, os fatores chaves de 

competitividade, e os padrões industriais de estrutura dos mercados. 
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As trajetórias tecnológicas contêm requisitos de apropriabilidade e 

cumulatividade, com os quais as firmas se relacionam por seus ativos e 

por suas capacitações. 

 

Sintetizando essa abordagem evolucionista das condicionantes externas 

do processo decisório das firmas: o traçado das estratégias, vinculadas à 

escolha dos processos produtivos e às opções de escolha de aprendizado 

tecnológico, está condicionado pelos balizamentos estruturais dos 

paradigmas tecnológicos e das instituições. 

 

 

4.1.2.2. O Contexto Interno da Firma 

 

A teoria das capacitações dinâmicas da firma, (BAPTISTA, 1997), 

considera que a descrição adequada da dinâmica interna da firma requer 

foco em três distintas dimensões, intimamente relacionadas: a estratégia, 

a estrutura e as capacitações dinâmicas. 

 

A estratégia, como já indicamos, é a definição e racionalização de seus 

objetivos, e as grandes linhas de procedimento que a firma deve 

implementar para alcançá-los, apoiada em seus ativos e capacitações. A 

definição da estratégia não se constitui apenas no que é escrito e 

explicitado, mas também do que está implícito na cultura de gestão da 

firma. 

 

A estratégia envolve uma interpretação de sinais do ambiente tecnológico, 

social e econômico, envolto em incertezas e riscos. Nesse sentido, do 

ponto de vista da teoria evolucionista, a estratégia é muito mais questão 

de uma espécie de crença (dos gestores e das tradições da firma) do que 

de cálculos matemáticos. 
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As estratégias são lançadas no ambiente de competição e seleção, que 

determinam ex-post as estratégias sobreviventes Como toda iniciativa 

adotada em um ambiente de incerteza, não há garantias de que 

determinada estratégia seja ótima, ou, como assinala Baptista (1997), 

"que não seja auto-destrutiva".  

 

A estrutura determina o que a firma objetivamente faz, dadas as amplas 

definições de estratégia que adotou. Há uma relação lógica de 

determinação da estrutura pela estratégia, de modo que mudanças na 

estratégia requerem mudanças na estrutura. 

 

A estrutura envolve como a firma é organizada e governada, e como as 

decisões são adotadas e implementadas: o que a firma concretamente 

faz. 

 

A estrutura não diz respeito exclusivamente à estrutura hierárquica 

interna da firma (ou seja, a questões de gestão), mas às conexões que a 

estrutura interna da firma pode manter com outras estruturas postas sob 

seu comando parcial (ou seja, envolve questões de articulação com outros 

agentes). 

 

Modificar o desenho da estratégia da firma é relativamente fácil, em 

termos de custo e tempo, em comparação com a modificação significativa 

de sua estrutura, pois esta envolve mudar a maneira de ser da firma, a 

forma pela qual as decisões vêm sendo tomadas e implementadas. 

 

No nível ainda mais operacional de uma firma estão as suas capacitações 

dinâmicas, cujo conceito designa o conjunto hierarquizado de rotinas 

organizacionais praticadas pela firma, ou seja, o conjunto das coisas que a 

firma é capaz de fazer com segurança. 

 



 

 

159

Cada rotina organizacional é formada por um conjunto de procedimentos 

que é aplicado repetitivamente ao tratamento de questões de operação, 

gestão e expansão da firma, envolvendo ativos de conhecimento 

fortemente tácitos e específicos. 

 

A partir de Nelson (1982) e Baptista (1997), classificamos as rotinas 

organizacionais em quatro grandes grupos: 

 

a) rotinas que implementam as habilidades organizacionais operacionais 

e equacionam a sua coordenação (custo e qualidade); 

  

b) rotinas que implementam os procedimentos de decisão de alto nível 

para decidir o que será feito no nível operacional (expansão ou 

reorientação da capacidade); 

 

c) rotinas criativas, que implementam as capacitações relacionadas às 

inovações (geração de aperfeiçoamentos em produtos e processos, 

através inovação e imitação); 

 

d) rotinas que implementam as capacitações relacionadas à obtenção de 

vantagens econômicas das inovações (estratégias de marketing e 

distribuição). 

 

Do ponto de vista interno, a firma tem suas fontes de lucratividade nos 

seus ativos e nas formas de organizar seu uso e desenvolvimento de 

forma coordenada (PENROSE, 1959; TEECE, 1986, 1988, 1991, 1992; 

PRAHALAD e HAMEL, 1990; DOSI, TEECE e WINTER, 1992). 

 

Os ativos apresentam propriedades diferenciadas de liquidez 

(flexibilidade), custos de conservação e rentabilidade. Os ativos de maior 

rentabilidade - os ativos intangíveis de conhecimento e tecnologia - 
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envolvem maiores custos para sua conservação e menos flexibilidade para 

conversão (liquidez). 

 

O conhecimento e a tecnologia configuram igualmente as maiores 

vantagens competitivas sustentáveis da firma, na medida em que são 

mais difíceis e caros para imitar ou transferir, devido ao fato de serem 

frutos de processos complexos de aprendizagem, com caráter 

predominantemente cumulativo, tácito e específico. 

 

Ao lado dos ativos que contém a capacitação tecnológica nuclear109 da 

firma, determinados ativos complementares específicos e de difícil 

reprodutibilidade constituem os ativos estratégicos da firma, aqueles que 

respondem pela sua capacidade competitiva. 

 

Os ativos complementares são os ativos necessários a que os ativos 

intangíveis que constituem o cerne da capacidade competitiva da firma 

cheguem ao mercado e "realizem" a produção, como ativos 

complementares relacionados ao processo de fabricação, de distribuição, 

de marketing, etc. 

 

Quando alguns desses ativos complementares são específicos da firma - 

ou por ela tornados específicos - e envolvem dificuldades de 

reprodutibilidade, constituem-se em fonte poderosa de vantagens 

competitivas. 

 

Como observa Baptista (1997) a associação existente entre, de um lado, 

vantagens competitivas e rentabilidade e, de outro, ativos firma-

específicos relacionados à acumulação e produção de conhecimentos, 

indica que o crescimento da firma é path-dependent  (dependente de 

                                 
109 No conjunto das capacitações dinâmicas da firma, as capacitações nucleares são 

aquelas diretamente relacionadas à formação e sustentação das vantagens 
competitivas (TEECE, 1988). 
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percurso), ou seja, que a história da firma determina em grande medida 

seus ativos, suas capacitações e sua trajetória futura.  

 

Desse modo, tanto no vetor da firma, quanto nos vetores da tecnologia 

(paradigma e trajetórias tecnológicas) e das instituições, essencialmente 

estamos diante de processos evolucionários de natureza incremental. 

 

Constituir vantagens competitivas com base na geração de inovações nos 

seus ativos nucleares e complementares é o grande desafio da moderna 

firma dos setores dinâmicos, ou seja, dos setores relacionados às 

indústrias em contexto evolucionário (SCHUMPETER, 1939). 

 

Na medida em que a geração de inovações depende das capacitações e 

dos ativos estratégicos das firmas, que são por sua vez fortemente 

tributários dos processos de aprendizagem, a teoria evolucionista, como 

expresso de forma ampla no trabalho de Malerba (1992), estimulou uma 

crítica teórica e empírica à visão neoclássica da aprendizagem 

organizacional e estruturou referencias conceituais relevantes para a 

análise da dinâmica da aprendizagem das firmas. 

 

 

4.1.3. Processos de Aprendizagem Organizacional 

 

O desenvolvimento conceitual no campo dos processos de aprendizagem 

organizacional evoluiu, grosso modo, acompanhando o debate no campo 

das teorias econômicas, de uma concepção simplista para um modelo 

amplo.  

 

A visão simplista considerava a aprendizagem como um processo sem 

custo e automático, um resultado inerente à atividade produtiva, que 

continuada e naturalmente promovia a redução no custo médio de 

produção. 
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Essa visão, intimamente associada às concepções econômicas 

neoclássicas, veio sendo questionada e retificada por um conjunto de 

estudos empíricos e teóricos que demonstraram que aprendizagem 

organizacional é muito mais do que aprender fazendo (learning by doing) 

e tem efeitos muito mais amplos do que apenas promover a redução dos 

custos médios de produção.  

 

Entre esses estudos, ressaltamos (apud Malerba, 1992): 

 

a) David (1975) e Rosemberg (1976): sustentam que aprender fazendo 

pode gerar uma série de inovações incrementais no nível dos 

processos; 

 

b) SILVERBERG, DOSI e ORSENIGO (1988): argumenta pelo aprender 

fazendo como parte de um modelo auto-organizado de difusão da 

inovação; 

 

c) Rosemberg (1982): considera que o aprender usando é um mecanismo 

relevante pelo qual as firmas aumentam sua eficiência produtiva e 

introduzem mudanças em produtos e processos; 

 

d) Sahal (1981), Nelson e Winter (1982) e Dosi (1988): P&D é um 

processo de pesquisa pelo qual as firmas aprendem e geram avanços 

técnicos cumulativos em direções específicas; 

 

e) Lundvall (1988) e Von Hippel (1988): valorizam a aprendizagem para a 

inovação como amplamente resultante da interação com fornecedores e 

usuários; 
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f) Kline e Rosenberg (1986): demonstram que o conhecimento científico 

tem papel importante no processo de aprendizagem para a inovação 

das firmas; 

 

g) Teece (1986), Winter (1987), Metcalfe e Gibbons (1988) e Cohen e 

Levinthal (1989): apontam que o estoque de conhecimentos e 

habilidades das firmas tem papel importante na aprendizagem para a 

absorção e geração de novas tecnologias. 

 

As principais proposições derivadas desses estudos são: 

 

• Aprendizagem organizacional é um processo consumidor de recursos e 

direcionado da firma, que pode ocorrer nas esferas de produção, 

design, engenharia, organização e marketing; 

 

• Aprendizagem organizacional é relacionada a diferentes fontes de 

conhecimento, que podem ser internas e externas à firma; 

 

• Aprendizagem organizacional é cumulativa e aumenta o estoque de 

conhecimento da firma. Diferentes fontes de conhecimento implicam 

determinados tipos de aprendizagem que geram tipos de estoque de 

conhecimento, de tal modo que as firmas podem ser caracterizadas por 

diferentes níveis e tipos de capital de conhecimento acumulados ao 

longo do tempo; 

 

• O estoque de conhecimento específico da firma geralmente gera 

inovações locais ou incrementais: a maioria dos novos produtos e 

processos consiste em modificações e desenvolvimentos de produtos e 

processos existentes e são construídos cumulativamente sobre o 

estoque de conhecimentos existente; 
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• A diversidade dos estoques de conhecimento acumulados pela firma, e 

alimentado pela diversidade de processos de aprendizagem, fazem com 

que as direções da mudança técnica incremental possam ser diferentes 

para cada firma. 

 

Malerba (1992) propõe a seguinte taxonomia para os processos de 

aprendizagem, relacionando-os às fontes de conhecimento (vários tipos de 

processo podem estar inter-relacionados em contextos concretos): 

 

FONTE DE CONHECIMENTO TIPO DO PROCESSO 

INTERNA EXTERNA 

Aprender Fazendo 

 

Atividade produtiva  

Aprender Usando Uso de produtos, 

máquinas e insumos 

 

Aprender com Avanços 

de C&T 

 Absorção de novos 

desenvolvimentos em 

C&T 

Aprender com 

Transbordamentos 

Inter-industriais 

 O que os competidores 

e outras firmas estão 

fazendo 

Aprender Interagindo  - Fornecedores e 

clientes 

- Cooperação com 

outras firmas 

Aprender Pesquisando Atividades formalizadas 

(como P&D) 

direcionadas para gerar 

novos conhecimentos 

 

Quadro 4 - Fontes de Conhecimento e Processos de Aprendizagem 

nas Firmas 
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A formulação conceitual de Malerba, e os resultados da sua utilização na 

análise de 650 questionários aplicados a executivos de P&D de 129 linhas 

de negócios na indústria dos EUA (Levin et al.,1987), possibilitaram as 

seguintes conclusões: 

 

a) O aprendizado das firmas insere-se na rota da mudança técnica 

incremental da indústria; 

 

b) As firmas podem então ser consideradas organizações de 

aprendizagem para aquisição, acumulação e geração de conhecimento, 

o que implica que as firmas podem ser caracterizadas segundo 

diferentes níveis e tipos de capital de conhecimento; 

 

c) Uma variedade de processos de aprendizagem está presente nas 

firmas, relacionados a fontes específicas de conhecimento tecnológico e 

produtivo; 

 

d) Os processos de aprendizagem determinam os estoques acumulados de 

conhecimento e ambos condicionam as trajetórias de mudança técnica 

incremental; 

 

e) Aprendizagem não é um bem grátis, mas uma custosa, focada e 

multidimensional atividade deliberada das firmas; 

 

f) As fontes externas de conhecimento produtivo e tecnológico 

desempenham o principal papel na acumulação do estoque de novos 

conhecimentos das firmas e na geração de trajetórias específicas de 

avanço técnico incremental; 

 

g) Essas conclusões implicam que os governos, se querem suportar 

específicas direções de mudanças técnicas na indústria, precisam 
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seletivamente focar os processos específicos de aprendizagem melhor 

relacionados ao tipo específico de avanço desejado. 

 

O cerne conceitual da teoria evolucionista é a consideração da firma como 

agente dotada de capacidade de selecionar estratégias competitivas, e de 

implementá-las com capacitações desenvolvidas por processos de 

aprendizagem que sustentam inovações incrementais nos campos 

tecnológico e de gestão. 

 

O trabalho desenvolvido por Malerba, assentado nos principais elementos 

da teoria evolucionista, fornece importantes ferramentas operacionais 

para a aplicação dos conceitos daquela abordagem teórica à análise 

empírica da dinâmica das inovações e dos processos de aprendizagem das 

firmas. 

 

 

4.1.4. Ainda Sobre a Firma 

 

Como já registramos, diante da pertinência, para o enfoque analítico deste 

trabalho, dos aspectos relacionados à dimensão institucional e à 

capacidade de aprendizagem e inovação, adotamos como referencia 

conceitual a abordagem da teoria evolucionista. 

 

Isso não significa perder de vista os intensos vínculos, formalizados desde 

Marx e Schumpeter, entre a história e o conceito, no sentido em que o 

atributo evolucionário deve dizer respeito ao objeto e à própria teoria, 

sempre dependente, para sua constante retificação e desenvolvimento, 

dos rumos imprevistos da história. 

 

Ponderação desta natureza é também compartilhada por Tigre (1998), 

que aponta, ao lado do valor teórico da teoria evolucionista e de sua 

pertinência ao paradigma atual, o estágio ainda preliminar de seu 



 

 

167

desenvolvimento ("ainda bastante incipiente e parcial"), indicando críticas 

quanto ao não tratamento das questões histórico-sociais na base das 

inovações organizacionais, à não consideração dos conflitos 

acionistas/gerentes e capital/trabalho e à subestimação da dimensão 

social e institucional da própria firma em prol do foco quase exclusivo na 

sua capacidade cognitiva. 

 

Os desenvolvimentos que acompanhamos nesta seção parecem-nos 

suficientes para sustentar, em conclusão, que o processo evolutivo da 

teoria da firma assemelha-se a um processo de desconstrução conceitual, 

através do qual a noção de uma firma passiva e de comportamento único 

determinado pelas forças de mercado foi sendo subvertida por críticas 

cada vez mais abrangentes e profundas, acabando por possibilitar a 

construção de uma compreensão da firma como uma unidade econômica 

dotada de capacidade de aprendizagem e escolha, que opera em um 

ambiente de riscos e incertezas no qual existem condicionamentos 

tecnológicos e institucionais fundamentais. 

 

Nas duas próximas seções voltaremos nossa atenção para a dinâmica do 

ambiente que envolve e perpassa a firma, através de duas abordagens: 

analisar a relação do Estado com a dinâmica das empresas, na medida em 

que esta se constitui na principal relação institucional presente 

historicamente nas estratégias de desenvolvimento econômico, e, em 

seguida, analisar a moderna conceituação do ambiente institucional como 

uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento, buscando um 

entendimento sistemático das relações entre as firmas e as instituições 

relevantes para a promoção de estratégias de desenvolvimento. 
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4.2. O AMBIENTE 

 

A nossa abordagem, como explicitado na apresentação inicial da 

metodologia deste trabalho, envolve a recuperação e o exame de duas 

abordagens diretamente relacionadas aos ambientes de promoção da 

capacidade inovativa e empresarial de setores estratégicos para o 

desenvolvimento: o trabalho de Evans (2004) sobre o relacionamento 

Estado - Sociedade na promoção do desenvolvimento (com base empírica 

no setor de tecnologia da informação do Brasil, Índia e Coréia), e a 

abordagem de Lundvall (2002) sobre as novas tendências na economia da 

inovação. 

 

 

4.2.1. O Estado: Autonomia e Parceria 

 

A relação entre o Estado e a economia é um dos mais agudos vértices do 

debate teórico e político nas sociedades capitalistas contemporâneas110. 

 

O cenário deste debate comportou e comporta desde visões que limitam a 

ação do Estado a defender o território e manter a ordem interna (o que 

inclui assegurar os contratos privados), que se estendem até os dias de 

hoje no âmbito algo teoricamente fragilizado do neoliberalismo, até as que 

atribuem ao Estado - e aos programas políticos nacionais - a capacidade 

de realizar rupturas amplas e radicais com os interesses geopolíticos e 

econômicos, nacionais e internacionais, da acumulação capitalista, 

concepções em refluxo especialmente desde a queda da União Soviética e 

os rumos que vem se impondo à China. 

 
                                 

110 Abreviando uma extensa discussão, recorremos a HIRSCHMAN (1994) para 
estabelecer que não existe evidencia científica de que um desses fatores (economia 
e política) deva necessariamente preceder o outro. O que ocorre são momentos em 
que um aparece como prioritário, mas que em seguida se constata que o outro deve 
ser posto em prioridade, para assegurar os avanços conseguidos por um e pelo 
outro enfoque.  
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Entre esses dois pólos, um diversificado conjunto de abordagens teóricas - 

algumas formuladas desde o século XIX - entre as quais aquelas que 

reconhecem, com variados graus de abrangência, o papel do Estado não 

só no suporte, mas na promoção e no direcionamento das estratégias de 

desenvolvimento econômico. 

 

Um dos pólos dessas abordagens tem como raiz a máxima de Smith 

(1776) - cada indivíduo em busca do seu próprio interesse irá promover o 

bem comum sem a intervenção estatal - lastro muitas vezes estendido e 

sofisticado para sustentar grande parte da produção teórica e política 

liberal-burguesa. Como aponta Bobbio (1994, p. 13), "qualquer um que 

tenha lido alguns dos grandes escritores da tradição liberal, que vai de 

Lock a Spencer (...) sabe que as suas principais preocupações sempre 

foram ter cuidados com o Estado e salvar a sociedade civil (no sentido 

marxiano da palavra111) da excessiva intromissão do Estado". 

 

Um outro fundador da escola clássica da economia política inglesa, Ricardo 

(1817) desenvolveu um outro axioma do liberalismo, a teoria das 

vantagens comparativas, que estabelece que um país deve especializar-se 

na produção de um bem no qual seu custo de oportunidade da produção 

em termos de outros bens é mais baixo que em outros países, e que 

através do comércio cada nação participará dos ganhos de produtividade. 

 

Hamilton (1817, apud EVANS, 2004), que já defendia o Estado como 

instrumento de promoção da substituição de importações industriais, e 

List112 (1895, apud EVANS, 2004) que questionou o estatuto científico da 

teoria das vantagens comparativas de Ricardo (1817), são exemplos de 

que a defesa da passividade do Estado quanto ao desenvolvimento 

                                 
111 Onde sociedade civil refere-se ao campo das relações econômicas privadas. 
112 List questionou a formulação de Ricardo, identificando interesses comerciais da 

Inglaterra, e não fundamentos econômicos válidos, sob o conceito de vantagens 
comparativas. 
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econômico já era assunto polêmico desde as primeiras etapas do 

capitalismo. 

 

Na primeira parte deste trabalho, para a análise da trajetória de 

desenvolvimento da Bahia, resgatamos, a partir da abordagem de Dantas 

Neto (2004), o conceito de revolução passiva, desenvolvido originalmente 

por Gramsci (1984), uma ferramenta teórica da tradição marxista, cuja 

principal qualidade é possibilitar o tratamento analítico das instâncias da 

economia e da política em um quadro consistente e dinâmico, no qual  

transformações moleculares, ocorrentes em vários âmbitos de distintas 

naturezas, respondem agregadamente tanto pela conservação da 

hegemonia conservadora em processos de modernização, quanto pela 

criação progressiva de condições para processos de transformações 

estruturais. 

 

Apesar dessas e de outras várias abordagens críticas, a teoria das 

vantagens comparativas respaldou, ao longo do século XX, os principais 

posicionamentos estratégicos dos países capitalistas desenvolvidos no 

contexto do comércio internacional.  

 

A resposta ortodoxa do neoliberalismo contemporâneo pouco inova em 

relação à formulação ricardiana. 

 

Considerando a atual dotação de fatores e as diferenças tecnológicas 

entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, na medida em que 

fosse acatada a teoria das vantagens comparativas, as nações em 

desenvolvimento deveriam continuar a se especializar na produção e 

exportação de matérias-primas, minerais e alimentos para as nações 

desenvolvidas, em troca de produtos manufaturados.  

 

Isto certamente maximiza o resultado no curto-prazo.  
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Porém as nações em desenvolvimento estariam sentenciadas a uma 

posição de subordinação e dependência permanentes, com seus corolários 

de subdesenvolvimento e pobreza relativas, impedidas de colher os 

benefícios mais dinâmicos da industrialização e de alcançar mesmo a 

longo prazo o nível de bem estar desfrutado pelas nações centrais, o qual 

resulta de mão-de-obra qualificada, inovações tecnológicas, melhores 

preços nas exportações e maior renda. 

 

Na base daquela formulação está a visão das vantagens comparativas 

como derivadas dos recursos e os potenciais "naturais"113 de um país.  

 

No âmbito da América Latina, a escola de economistas da CEPAL114, sob a 

liderança de Presbich (1950), foi pioneira na crítica à irreversibilidade da 

divisão internacional do trabalho (principal consequência lógica e política 

da teoria das vantagens comparativas), denunciando a existência de 

relações assimétricas historicamente construídas entre o "centro" e a 

"periferia" do sistema capitalista, onde diferentes estruturas de produção, 

com fortes diferenças de produtividade e homogeneidade sistêmica, 

tendiam a "perpetuar as diferenças econômicas e, até mesmo, a aumentar 

o grande fosso existente entre esses dois grupos de países" (TEIXEIRA, 

xxxx). 

 

Nesse mesmo vetor de questionamento da crítica cepalina, Hirschman 

(1977, apud EVANS, 2004) desenvolve o conceito de conspiração 

muldimensional, que designa a possibilidade de criação convergente, em 

determinados setores, de sinergias empresariais, externalidades positivas 

para o resto da economia e convergência de interesses de grupos políticos 

por uma coalizão desenvolvimentista, capaz de conduzir a economia 

periférica a ocupar nichos em mercados estratégicos, através de produtos 

                                 
113 i.é., existentes em um dado momento. 
114 Comissão Econômica para América Latina e Caribe. 
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concebidos no cruzamento da capacidade produtiva local e do processo de 

reordenação global dos setores industriais. 

 

Evans (2004) insere-se nessa tradição crítica, ao propor a tese de que os 

Estados podem ser desenvolvimentistas no sentido hirschmaniano, desde 

que sejam capazes de articular a ação pública com os interesses das elites 

privadas e das instituições sociais, e de realizar os investimentos 

requeridos na infra-estrutura econômica e educacional. 

 

Seu questionamento de partida, similar às nossas indagações, é: "os 

países podem deliberadamente mudar sua posição na divisão internacional 

do trabalho ?". 

 

No cenário atual da reestruturação produtiva, com o intenso comércio 

global de produtos e serviços, cada vez mais baseados em conhecimento 

e inovação e cada vez mais dependentes de políticas institucionais, não é 

mais possível basear as escolhas sobre o que fabricar e vender em uma 

simples avaliação dos potenciais "naturais" de cada país. 

 

A resposta inicial de Evans (2004), no que se faz acompanhar por um 

conjunto de autores (especialmente Polanyi, 1957; Hirschman, 1958; 

Gerschenkron, 1962) é de que a construção de novas vantagens 

comparativas em termos modernos é possível e é fortemente influenciada 

pelas determinações políticas dos Estados e pelos contextos institucionais 

e sociais.   

 

A condição dessa influência é que seja ultrapassada a visão do Estado 

como guardião de regras impessoais, na direção de um Estado 

participante ativo de um projeto de desenvolvimento, com ações 

orientadas, onde estrategicamente necessário, para a diminuição dos 

riscos do capital privado e para uma ação seletiva de estímulo, 

complementações e reforços à ação empresarial.  
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Evans (2004) observa que o processo de reestruturação produtiva da 

economia global, assim como as crescentes evidências de limitações 

estratégicas e analíticas do neoliberalismo e do neo-utilitarismo no início 

dos anos 90, reanimou o debate teórico e político sobre o relacionamento 

entre o Estado e o desenvolvimento econômico, de que é reflexo inclusive 

o posicionamento modificado do Banco Mundial (1993), que passa a 

aceitar que "em algumas economias, principalmente aquelas do Noroeste 

da Ásia, intervenções seletivas115 contribuíram para o desenvolvimento". 

 

Avaliando uma extensa série de dados empíricos dos anos 60 aos 90, 

relativos especialmente ao Brasil, Índia e Coréia, Evans (2004) discute as 

estratégias de desenvolvimento do setor de tecnologia da informação 

nesses países, com o objetivo principal de obter conclusões teóricas 

relacionadas ao papel do Estado na promoção do desenvolvimento 

industrial. 

 

Assumindo a abordagem institucional comparada para conceitualizar e 

analisar as relações entre o Estado e a Sociedade, Evans (2004) 

estabelece a premissa de que "as diferentes formas de organização 

dependem das várias formas que o próprio Estado assume". 

 

Baseando-se em Weber, acolhe, no seu modelo de análise, o conceito de 

burocracia como estrutura estatal baseada no recrutamento por mérito, 

na seletividade e compensação de carreira, e que mantém coerência e 

consistência internas na sua ação perante a sociedade. 

 

Em um ponto o conceito de burocracia weberiana é retificado por Evans 

(2004): no requisito de isolamento frente aos interesses dos grupos 

sociais.  

                                 
115 Estatais. 
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Atribuindo ao Estado o papel fundamental de sustentar uma estrutura 

estável de regras que garanta a previsibilidade dos investimentos, ou 

seja, impondo uma lógica corporativa puramente formalista de Estado às 

lógicas individuais substantivas das empresas, Weber não coloca para o 

seu conceito de Estado, na visão de Evans (2004), o problema das 

reestruturações produtivas ou da atuação ineficiente do capital privado em 

investimentos estratégicos para a sociedade. 

 

Em função dessa limitação, Evans (2004) vem substituir o isolamento 

weberiano por um requisito de parceria, entendido como um conceito que 

expressa um passo em uma longa série de questionamentos dirigidos a 

premissas neo-utilitaristas, que pretendem, muitas vezes de forma 

logicamente contraditória116, justificar o afastamento do Estado das 

operações econômicas de mercado. 

 

O raciocínio básico - e a demonstração empírica - de Evans (2004) é de 

que a existência de uma burocracia competente e autônoma é uma 

condição necessária, mas não suficiente, para a promoção de uma 

estratégia de desenvolvimento sustentável nos países em processo de 

industrialização. 

 

Desse modo, ao lado da construção de uma competência burocrática 

weberiana, a análise de Evans (2004) demonstra que, para que as 

estratégias de desenvolvimento se materializem, são necessários, na sua 

fase de formulação, pontos de conexão com os interesses sociais e 

empresariais, e, na sua fase de execução, canais de interação com o setor 

privado para o desdobramento da estratégia em iniciativas e ações 

concretas.  
                                 
116 Ao estabelecer o Estado como mero maximizador de benefícios individuais para os 

burocratas, o neo-utilitarismo tem dificuldades em explicar como o Estado mínimo - 
conceito que compartilham com os neoliberais, a quem oferecem sustentação teórica 
- seria eficiente para o exercício de qualquer função na sociedade. 
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A análise de Polanyi (1957), de que o próprio mercado tem no Estado um 

pré-requisito institucional essencial à sua formação e sustentação, pode 

ser estendida à eficácia da ação do próprio Estado, que para funcionar 

precisa estar inserido em outras redes sociais. 

 

O conceito de parceria é desdobrado por Evans (2004) em uma taxonomia 

de tipos de intervenção do Estado, baseada em tipos historicamente 

verificados de relacionamentos Estado-Sociedade, que compreendem: 

 

 

DEMIURGO 

Estabelecimento direto de empresas 

estatais que competem em mercados 

privados. 

 

CUSTÓDIO 

Implementação de esforços regulatórios 

mais baseados na restrição do que na 

promoção. 

 

PARTEIRO 

Adoção de políticas regulatórias e de 

direcionamento - mais baseadas na 

promoção que na restrição - para: 

 

• promover o surgimento de novos 

grupos empresariais 

 

• induzir grupos a entrar em áreas 

mais complexas 

 

PASTOREIO 

Apoio seletivo e baseado em resultados a 

grupos privados em projetos estratégicos 

que enfrentam desafios competitivos 

 

Quadro 5 - Tipos de Papéis Estatais Regulatórios 
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O modelo conceitual de Evans (2004) é aplicado então à análise das 

estratégias de desenvolvimento do setor de tecnologia da informação (TI), 

praticadas entre os anos 60 e 90 por três países: Brasil, Índia e Coréia. 

 

O ponto de partida é a constatação de que os três países, nos anos 60, 

estavam isolados do dinamismo que a indústria de TI já apresentava no 

plano internacional.  

 

Como comenta Evans (2004), isso os condenaria, pela visão convencional, 

a se manterem "excluídos de participação dos setores líderes da economia 

mundial". Adotando uma visão própria, os três países formularam e 

aplicaram estratégias de enfrentamento dessa exclusão. 

 

Ao final dos anos 80, os três países apresentavam resultados 

significativos, ainda que desiguais. A Coréia - o mais bem sucedido - 

ostentava uma indústria de TI maior e mais robusta que as dos demais, 

que se tornou a base da estratégia industrial geral do país, com os seus 

complexos industriais de TI tornando-se potências internacionais na 

produção dos PC e líderes mundiais na produção de chips de memória. 

Mas o Brasil fez importantes avanços, gerando um importante grupo de 

corporações no setor, capacitando um competente grupo de milhares de 

técnicos, e desenvolvendo determinadas competências específicas 

internacionalmente relevantes, como na automação bancária. A Índia, por 

sua vez, obteve sucesso na produção de hardware para o mercado local e 

abriu perspectivas importantes para participar do mercado de alguns tipos 

de softwares. 

 

De um modo geral, apesar de variadas limitações, também identificadas 

por Evans (2004), se impunha a conclusão de que os Estados podiam, 

sim, gerar mudanças na divisão internacional do trabalho, inclusive em 

um setor com fortes barreiras ao ingresso de novos atores. 
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Na raiz dos resultados alcançados, e na explicação das suas 

desigualdades, evidenciou-se que a Coréia havia logrado, por razões 

histórico-políticas, a estruturação de uma burocracia consistente e 

qualificada, que lançou mão de estratégias desenvolvimentistas baseadas 

em partos sucessivos, mesmo antes do setor de TI, em indústrias 

diversificadas do complexo eletro-eletrônico. Aplicar essa estratégia ao 

setor de TI foi então um movimento natural, amparado já em uma cultura 

de parceria existente nas relações do Estado com os grupos privados 

nacionais, e também amparado na existência de uma infra-estrutura 

industrial e de recursos humanos qualificados. Essa tradição estratégica 

conduziu rapidamente a Coréia a adotar políticas de pastoreio, otimizando 

o processo de promoção da indústria local e de gestão das parcerias 

internacionais. 

 

Brasil e Índia, apesar das especificidades de cada um, tiveram em 

comum, diferenciadamente da Coréia, a utilização dominante de 

estratégias de demiurgo e custódio, com menor utilização dos partos. 

 

Ao lado disso, Evans (2004) argumenta que o grau de afastamento dos 

parâmetros da burocracia weberiana (meritocracia, seletividade, coerência 

e consistência) é bem mais acentuado em Brasil e Índia - por motivos 

diferentes - que na Coréia. 

 

Em consequência, os avanços obtidos por Brasil e Índia foram 

economicamente menos impactantes que os da Coréia, demonstrando, 

como formulou Evans (2004), que os resultados das estratégias de 

desenvolvimento são diversamente condicionados pelas diferentes 

estruturas e papéis que o Estado assume. 

 

A partir do final dos anos 80, novas tendências estabelecem novos rumos 

para o setor de TI no plano internacional, especialmente com as 

imperiosas pressões sistêmicas para conexões das economias nacionais 
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com a economia global, o que implicou crescente abertura às importações 

e crescente foco nas exportações. 

 

Como apreende Evans (2004), o foco principal das empresas locais se 

desloca do Estado para o capital transnacional, correspondendo ao 

vigoroso movimento de penetração nos mercados locais pelas empresas 

internacionais, tendente a associar-se a capitais locais, ainda que 

primariamente empurrando-os para os elos menos rentáveis das cadeias 

produtivas do setor de TI. 

 

Nesse novo momento, as emergentes relações de parceria foram 

fortemente influenciadas pelas estruturas empresariais e tecnológicas 

construídas pelas diferentes estratégias aplicadas anteriormente em cada 

um dos países, e as relações entre capital local e Estado, nesse contexto, 

"ficaram confusas" (EVANS, 2004). 

 

Esse e outros tantos sinais, ao longo da década de 90, indicavam que 

tanto o contexto internacional quanto o contexto nacional haviam 

mudado, e que novas estratégias de desenvolvimento precisavam ser 

formuladas, o que demonstra outra assertiva de Evans (2004), que a 

transformação bem sucedida, decorrente das ações do Estado no contexto 

econômico global, muda a natureza das parcerias futuras e exige 

redefinições. 

 

A nova internacionalização caminha para estabelecer novos setores 

dominantes e expõe novas estratégias transnacionais: sob pena do 

estabelecimento de novas estruturas "coloniais" (substituição de alianças 

por subsidiárias integrais, relegação das operações locais a atividades 

comerciais, e a concentração das exportações em commodities de baixo 

retorno), o contexto futuro exigirá intervenções ainda mais sofisticadas 

dos Estados nacionais, que irão requerer ainda maior capacitação 

burocrática e sintonias ainda mais finas e complexas com um setor 
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privado nacional envolvido em alianças e operações transnacionais 

(EVANS, 2004). 

 

Mantém-se atual, portanto, ainda que redefinido para uma nova 

conjuntura, abrindo um novo ciclo, a necessidade estratégica do papel 

desenvolvimentista do Estado.  

 

O pastoreio seletivo de alta tecnologia, voltado para promover a 

convergência de esforços institucionais, de conhecimento e produtivos no 

enfrentamento de desafios competitivos concretos e localizados, 

configura-se, pelas lições históricas examinadas por Evans (2004), no 

instrumento principal para essa nova etapa do posicionamento estatal 

desenvolvimentista. O que não descarta, necessariamente, a conveniência 

conjuntural de combinação do pastoreio com outros tipos de intervenção 

estatal, e que exige, sempre, a customização dos seus termos às 

condições específicas dos contextos para os quais direciona suas ações. 

 

No plano geral, sistêmico, as condições para novas estratégias bem 

sucedidas seguem dependendo, por um lado, da autonomia, isto é, da 

capacidade do Estado em comportar-se como uma burocracia weberiana 

cada vez mais competente, de modo a manter a competência e a coesão 

interna do Estado, o que auxilia a fortalecer a coerência dos seus 

interlocutores sociais. 

 

Seguem, também, por outro lado, dependentes da parceria, ou seja, da 

capacidade do Estado estabelecer e implementar alianças de objetivos 

desenvolvimentistas com setores estratégicos da sociedade civil, que 

estruturem "fontes de inteligência" e "canais de implementação" para as 

políticas desenvolvimentistas (EVANS, 2004). 

 

Em convergência com a necessidade de definitivamente incorporar a 

análise das ações políticas na discussão das estratégias econômicas - de 
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que procuramos dar algumas indicações para o caso da Bahia ao 

introduzir a abordagem de Dantas Neto (2004) e o conceito de revolução 

passiva - Evans (2004) indica, em suas conclusões, que o foco nas 

parcerias não é mais equacionável apenas com a consideração de 

agencias estatais, empresas e redes pessoais. Nas novas condições sócio-

políticas é necessária a atuação de "organizações partidárias que possam 

ser suporte para os desejos coletivos em longo prazo".  Ao mesmo tempo, 

aponta os obstáculos do clientelismo e da captura de setores do Estado, e 

indica que a articulação eficiente dessas representações políticas requer "a 

construção de projetos comuns às representações sociais e ao aparato de 

Estado (...) e que a manutenção da competitividade internacional diante 

de outras economias abertas é um possível projeto comum com elos 

abrangentes" (EVANS, 2004, p. 311). 

 

Em síntese, Evans (2004) postula, lastreado em ampla investigação 

empírica, que uma renovada e equilibrada combinação de autonomia e 

parceria, direcionada por uma estratégia de pastoreio, é sistemicamente 

necessária para que a ação do Estado seja eficaz na articulação de 

processos de transformação produtiva orientados para a melhoria do 

posicionamento do país na divisão internacional do trabalho. 

 

O seu trabalho fornece importantes contribuições específicas para a 

construção do nosso modelo de análise.  

 

 

4.2.2. A Economia da Aprendizagem 

 

Temos designado o atual contexto econômico, ao longo deste trabalho, 

como expressão de um processo de reestruturação produtiva global, 

inspirando-se na vertente schumpeteriana e em seus desdobramentos 

evolucionistas para indicar a existência de ciclos históricos sucessivos de 

paradigmas tecnológicos, que interagem com ciclos relativamente 
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correspondentes de superestruturas institucionais para gerar transições 

civilizatórias entre inteiros paradigmas sócio-técnicos.  

 

Independente da convergência com esta nossa visão específica, o fato é 

que poucos analistas contemporâneos minimizam presentemente o 

caráter estrutural das transformações tecnológicas, econômicas e sociais 

em curso, ainda que muitos debates estabeleçam confrontos - ou 

simplesmente demarcações - entre interpretações distintas relacionadas à 

força motriz, aos limites e às consequências sociais dessas 

transformações. 

 

Ocorrem diferenciações, também, na ênfase atribuída às diversas 

dimensões da sociedade que vem emergindo das atuais transformações. 

 

Castells (1999) responde pela realização talvez da pesquisa mais 

abrangente117 relacionada às transformações promovidas pela revolução 

da tecnologia da informação, que está no núcleo da atual reestruturação 

produtiva. 

 

Tendo adotado, e abandonado em seguida118, a designação de sociedade 

da informação, Castells (1999) fixa-se no conceito de sociedade em rede, 

captando o aspecto que considera mais relevante das transformações 

atuais. 

 

Castells (1999) considera que as redes interativas de informação são 

simultaneamente o tecido e os agentes da estrutura social emergente; 

potencializadas pelas tecnologias da informação, as redes agregam à 

flexibilidade - que sempre tiveram - uma nova capacidade de administrar 

                                 
117 Realizada ao longo de doze anos (1984-1996). 
118 Provavelmente em decorrência do fato de que setores como a biotecnologia e os 

novos materiais, apesar de relacionados, não são, na própria classificação de Castells, 
parte da indústria da tecnologia da informação, embora Castells os situe integrados no 
complexo do novo paradigma tecnológico. 
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com eficácia a complexidade das relações produtivas e de gestão, 

adquirindo desempenho superior às formas organizacionais hierárquicas. 

 

Em paralelo, e restringindo o foco para a economia, Castells (1999) utiliza 

a expressão economia informacional global para designar o paradigma 

produtivo emergente na sociedade em rede. 

 

Outros autores119 têm utilizado a expressão sociedade do conhecimento, e 

economia baseada em conhecimento, respectivamente, destacando, 

frequentemente, o fato de que o conhecimento, sob o paradigma 

emergente, torna-se uma força produtiva direta e um elemento 

competitivo vital. 

 

A abordagem de Ludvall (2002) não conflita com essas apreensões, mas 

estabelece seu próprio ângulo de base, ao propor que estamos no 

movendo para uma economia da aprendizagem. 

 

Seu viés conceitual é a consideração de que, face à rápida difusão da TI e 

à expansão acelerada do mercado global, reduz-se progressivamente o 

ciclo de vida dos conhecimentos necessários à sustentação e inovação dos 

processos produtivos, o que faz com que os conhecimentos e habilidades 

se depreciem também com relativa rapidez. 

 

Levy (2000) desenvolve amplamente esse aspecto da velocidade da 

renovação dos saberes e do know how a nível da sociedade global, 

considerando existir uma verdadeira mutação na relação do homem com o 

saber. 

 

Em três constatações, Levy (2000) aponta os vetores dessa mutação. 

 

                                 
119 Drucker (1985); Velloso (2002); Santos (2005), para exprimir uma diversidade de 

premissas teóricas. 
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Em primeiro lugar, no fato de que a crescente velocidade das mudanças 

tecnológicas, econômicas, sociais e culturais faz com que a maioria das 

competências adquiridas no período escolar tradicional de formação 

tornam-se obsoletas ao longo da atividade profissional. 

 

Em segundo lugar, na percepção de que as atividades profissionais 

dependem cada vez de mais conhecimentos, o que amplia os impactos do 

primeiro vetor. 

 

Por fim, na consideração de que a disponibilidade crescente de novas 

tecnologias intelectuais amplia radicalmente as funções cognitivas e 

comunicativas humanas, intensificando os impactos dos dois primeiros 

vetores e configurando uma mutação do relacionamento do homem com o 

saber.  

 

O que deve ser aprendido não pode mais ser planejado, nem precisamente 
definido de maneira antecipada. Os percursos e os perfis de competência 
são, todos eles, singulares e está cada vez menos possível canalizar-se em 
programas ou currículos que sejam válidos para todo o mundo. Devemos 
construir novos modelos do espaço dos conhecimentos LEVY (2000, p. 2). 

 

Nesse novo contexto, o sucesso de "indivíduos, firmas, regiões e países" 

(LUNDVALL, 2002) depende, mais ainda do que do conhecimento 

existente em um dado momento, da capacidade de aprendizagem. 

 

Elevada capacidade de aprendizagem, nesse sentido, é o fator que 

possibilitaria às economias territorializadas120 estabelecerem uma relação 

otimizada com o novo ambiente tecnológico, produtivo e institucional 

global, desenvolvendo capacidades de adaptação e inovação que 

internalizem o máximo possível de agregação de valor a elos produtivos 

estratégicos e atividades produtivas a eles relacionadas. 

 

                                 
120 Nacionais e regionais. 
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Lundvall (2002) considera ainda que as diferentes economias nacionais 

são sistematicamente submetidas a intensas pressões exógenas globais 

por transformações, às quais as diversas sociedades reagem com distintas 

capacidades e estratégias de gerar competências e de gerar inovações, 

decorrentes das suas distintas trajetórias políticas e econômicas, das suas 

diferenciadas culturas (no sentido mais amplo), e das diferentes 

articulações com o cenário geopolítico e a divisão do trabalho 

internacional. 

 

Do ponto de vista de cada sociedade, as pressões por transformações, na 

esfera econômica, se apresentam como incontornáveis na sua essência, 

oriundas das intensas transformações tecnológicas e produtivas e da 

desregulação do comércio e dos fluxos financeiros internacionais, que 

conduzem, combinadas, à competição ampliada em mercados cada vez 

mais globais. 

 

No cerne desse cenário, Ludvall (2002) localiza uma contradição na 

dinâmica do capital financeiro internacional, que, ao mesmo tempo, 

intensifica as mudanças, determina quais as "melhores práticas" de 

governos e firmas, e associa as decisões financeiras à competitividade a 

curto prazo, enquanto, por outro lado, pela mesma ação de acelerar as 

mudanças, torna as economias mais dependentes de complexos processos 

de aprendizagem para assegurar eficiência dinâmica a longo prazo, ou 

seja, a longo prazo a competitividade estará associada a conhecimentos e 

recursos relacionados cuja construção é demorada e que podem ser 

destruídos rapidamente. 

 

Esse poder contraditório do capital financeiro, cada vez mais 

desembaraçado e sempre sujeito a movimentos especulativos, cria, do 

ponto de vista dos interesses estratégicos de cada sociedade particular, a 

necessidade de políticas coordenadas a nível internacional, que possa 
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regular seus deslocamentos e inserir racionalidade sistêmica nas suas 

decisões. 

 

Essa questão fundamental para as políticas de inovação e aprendizagem 

de cada país está situada no nível supranacional, sendo, portanto, 

exógena para os sistemas nacionais e regionais de inovação e construção 

de competências.  

 

Seus limites, também, são exógenos aos sistemas - ainda que não o 

sejam em relação às políticas internacionais de cada país -, e estão 

relacionados ao aumento dos custos sociais e ambientais globais. 

 

O reconhecimento objetivo desse cenário internacional é o primeiro 

elemento para a construção de uma política de inovação (LUNDVALL, 

2002).  

 

O segundo elemento de uma política de inovação implica na construção 

das habilidades para inovar e para adaptar-se às mudanças, se 

relacionando, portanto, diretamente com os fatores ao alcance imediato 

do território e de suas instituições. 

 

O traçado dessa estratégia de construção de habilidades requer o 

reconhecimento do contexto concreto do território, em termos das 

trajetórias e estruturas econômicas, sociais e políticas que respondem por 

suas principais características, especializações e potenciais atuais. 

 

Face às especificidades de cada território concreto, a construção dessas 

habilidades gerais assenta-se na consideração de que o sucesso em 

inovações depende da coordenação dos muitos diferentes agentes locais 

(firmas, organizações, instituições e políticas), para a construção de 

eficazes processos de aprendizagem dinâmica e de uma forte base de 

conhecimentos.  
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A capacidade de inovar integra a capacidade de adaptação às mudanças, 

que envolve de modo ainda mais amplo a convergência de vários 

mecanismos institucionais e instâncias do ambiente territorial, que 

estimulem, por exemplo, a flexibilidade funcional dentro das firmas, a 

criação de firmas inovativas, e a inovação e reorientação de atividades 

das firmas existentes. 

 

É importante ressaltar que, para a construção desse conjunto de 

habilidades, o requisito de coordenação e articulação de diferentes 

agentes e políticas é o traço fundamental: interatividade entre firmas, 

entre firmas e instituições e entre firmas e infra-estrutura de 

conhecimento. 

 

Lundvall (2002) registra ainda, entre os fatores relacionados à capacidade 

de adaptação às mudanças, a flexibilidade do mercado de trabalho.  

 

Valho-me desta referencia para abordar, de modo absolutamente 

preliminar, um aspecto importante para nossa discussão, relacionado ao 

caráter nacional do sistema de inovação: em que se diferencia o modelo 

conceitual do sistema de inovação nacional em relação ao sistema de 

inovação regional ?  

 

Esta questão será abordada adiante, com o auxílio da reflexão de Scott e 

Storper (2003), mas aqui, em relação ao aspecto concreto em discussão, 

observo que os aspectos estruturantes das relações de trabalho estão 

relacionados - pelo menos no Brasil - a regras nacionais, observação da 

qual podemos retirar duas implicações gerais.  

 

Uma, que entre os sistemas nacionais e regionais ocorre o mesmo que na 

relação entre o ambiente nacional e o internacional, sendo necessário 

estabelecer, em função de cada variável incorporada ao modelo de análise 
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do ambiente (ou do sistema), se se trata de um dado de estrutura 

(portanto, exógeno e fora do alcance imediato direto do sistema) ou de 

um dado de política (endógeno, suscetível de ser afetado diretamente 

pelas ações do sistema), podendo ocorrer situações em que parte de uma 

variável é exógena e parte é endógena ao sistema. 

 

Outra, que o fato de uma variável ser exógena afasta-a da esfera de 

ações programáticas do sistema, mas não a afasta da esfera das análises 

(de impacto, de dinâmica, de tendências, etc.), nem da esfera das ações 

de caráter estratégico do sistema, eventualmente conducentes a 

articulação de influências que repercutam sobre o plano de decisões no 

qual a variável é controlada. 

 

Um terceiro elemento relacionado às políticas de inovação diz respeito à 

distribuição social e espacial dos custos e benefícios das mudanças. A 

principal importância desse elemento está na repercussão dessa 

distribuição em relação ao fortalecimento do capital social. 

 

Os estudos de North (1996, apud LUNDVALL, 2005) apontam que, em 

uma sociedade pobre em capital social, com elevado PIB per capita e alto 

nível de divisão do trabalho, grande parte de sua riqueza será consumida 

por custos sociais: custos de controlar trabalhadores nas organizações, 

custo para assegurar as transações nos mercados e custos para assegurar 

direitos de propriedade dentro e fora das organizações. 

 

Afinado em linhas gerais com essa problematização, Lundvall (2005, p. 

10) propõe a seguinte definição para o capital social: 

 

a disposição e a capacidade dos cidadãos de assumir 
compromissos com os outros, em colaborar com os outros, em 
confiar nos outros, nos processos de troca e nos aprendizados 
interativos. 
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Nesse contexto, observemos, voltando a Lundvall (2002), que processos 

de adaptação e de inovação não são uma panacéia. 

 

Apesar de ser crescentemente inconcebível o crescimento econômico sem 

desenvolvimento tecnológico e organizacional (sob pena de queda de 

produtividade, perda de mercados, desemprego, queda de padrão de 

vida), o que torna a inovação um pré-requisito para o desenvolvimento 

econômico, nem sempre a inovação e as mudanças tecnológicas e 

organizacionais em geral são fatores de bem estar social ou de 

desenvolvimento econômico. 

 

Produção de armas ampliando a violência social, produtos químicos com 

efeitos nocivos sobre o organismo humano ou o meio ambiente, 

manipulação genética constrangendo valores éticos, concentração de 

investimentos em áreas não prioritárias para o conjunto da sociedade ou 

para o equilíbrio regional, são alguns exemplos de que as inovações e as 

mudanças tecnológicas e organizacionais devem ser analisadas e 

desenhadas considerando inclusivamente o ponto de vista da distribuição 

social e espacial de seus custos e benefícios, de modo a prevenir a 

deterioração do capital social que pode minar as bases dos processos de 

aprendizagem que sustentam as inovações e as mudanças. 

 

O exame desses três elementos de uma política de inovação - em qual 

contexto opera, quais ações implementa e como distribui seus resultados - 

indica o seu caráter transversal em relação aos vários vetores de uma 

estratégia de desenvolvimento do território na qual deve estar inserida, o 

que mais uma vez traz para o centro da política de inovação os aspectos 

de coordenação. 

 

Lundvall (2002) insere-se em uma tradição teórica que busca desenvolver 

conceitos em estreita proximidade com a análise de casos empíricos, nisso 
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compartilhando fortes convergências com a abordagem institucional 

comparada, ferramenta metodológica de Evans (2004). 

 

Seu foco, nesse trabalho de 2002, é a Dinamarca, e cumpre caracterizar, 

ainda que sumarizadamente, o que torna essa referencia pertinente para 

nossas indagações. 

 

A Dinamarca é uma das sociedades mais igualitárias do mundo, ostenta 

um dos maiores níveis de renda, e destaca-se pela paridade de gêneros e 

pelo desenvolvimento das instâncias de democracia local. Aqui podemos 

localizar pertinências essencialmente sob a forma de balizadores que, 

devidamente customizados às diferentes histórias, dimensões espaciais e 

econômicas, e culturas, podem ser fontes de inspiração para pensar 

estratégica e criticamente o Brasil. 

 

Por outro lado, é uma sociedade diretamente exposta às fortes pressões 

da reestruturação produtiva internacional e do processo de formação da 

união européia, caracterizando-se como uma economia em processo de 

transformação para uma economia de aprendizagem, baseada em um 

ambiente bem sucedido na assimilação de conhecimentos e no uso de 

competências na produção e na inovação. Ainda uma vez, a pertinência 

vem na forma de balizadores. 

 

Em um aspecto julgamos a experiência da Dinamarca, evidentemente 

entre outras com diversos e talvez mais profundos laços de pertinência, 

de importância direta para a discussão de estratégias competitivas para o 

Brasil: o fato de que a economia dinamarquesa não é uma economia high 

tech, uma economia alavancada por inovações radicais, onde a ciência 

formal desempenhe o papel mais importante no processo de inovação. E, 

no entanto, é uma economia fortemente competitiva no plano 

internacional. 
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A experiência da Dinamarca apresenta, ao contrário, uma combinação de 

ampla difusão de inovações incrementais, forte atuação de micro e 

pequenas empresas e uso generalizado das novas tecnologias (incluindo 

TI e redes interorganizacionais), com importantes resultados na 

produtividade, no emprego e na geração de renda, o que certamente traz 

lições para os países em desenvolvimento. 

 

A condição para o aproveitamento dessas lições, conforme adverte 

Lundvall (2002), é evitar a armadilha do benchmarking ingênuo, que 

postula que em qualquer domínio especializado sempre existirá uma única 

melhor prática de fazer as coisas. A consequência - danosa - dessa 

abordagem é pretender que sempre essa melhor prática possa e deva ser 

transferida de um contexto para outro.  

 

Segundo ainda Lundvall (2002, p. 11),  

 

quase tudo que se conhece na pesquisa sobre inovação e 
aprendizagem organizacional mostra que a situação normal é a 
coexistência de diferentes boas maneiras de fazer coisas, que essa 
coexistência de diversidades é o que torna os sistemas 
verdadeiramente inovativos e adaptativos, que uma "melhor 
prática" em um momento pode ser totalmente incorreta em outro, 
e que o contexto sistêmico é que determina o que é uma melhor 
prática ou não.  

 

Sua advertência prossegue: 

 

benchmarking - no sentido literal e forte - pode minar a 
democracia, ao sugerir que os valores políticos e os diferentes 
interesses de uma região podem ser negligenciados em função de 
um ajuste tecnocrático de procedimentos (LUNDVALL, 2002, 
p. 11). 

 

A condição para a utilidade da abordagem do benchmarking é, portanto, o 

entendimento agudo das especificidades dos diversos contextos, e a 

consideração das experiências como insumos para um processo de 

aprendizagem por comparação. 
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Feitas essas ressalvas, alguns dados sobre a economia da Dinamarca, 

produzidos no âmbito do relatório DISKO, de 1999121, são ilustrativos dos 

conceitos propostos por Lundvall (2002): 

 

a) entre os anos de 1993 e 1995, muitas firmas na economia da 

Dinamarca experimentaram forte aumento na exposição à 

competição. Estudo realizado com 1.860 firmas dos setores de 

manufatura, serviços, construção e transportes, demonstrou que, 

nesse período, 51% delas implementaram novos produtos, 65% 

novos processos produtivos e 54% novas formas organizacionais; 

  

b) nesse conjunto, o subgrupo das firmas submetidas a "intensa" 

competição apresentou mais mudanças técnicas e organizacionais 

que aquelas que registraram "algum aumento" de competição ou 

"pouco/nenhum" aumento de competição. Isto ocorreu em todos os 

itens de mudanças pesquisados: novos produtos (63%, 54% e 30% 

das firmas de cada subgrupo, respectivamente), novas formas 

organizacionais (63%, 52% e 30%), cooperação com clientes (53%, 

29% e 20%) e cooperação com fornecedores (30%, 15% e 12%). 

As firmas de forte aumento de competição também lideraram o 

aumento de exigências de qualificação na contratação de novos 

empregados, nos itens de responsabilidade e consciência de 

qualidade (72%, 64% e 42%), adaptabilidade (62%, 53% e 31%), 

habilidade para colaborar e comunicar (61%, 53% e 31%) e 

qualificação profissional (56%, 46% e 30%). 

 

                                 
121 Relatório que apresentou os resultados de um grande projeto interdisciplinar que 

investigou, durante três anos, o Sistema Dinamarquês de Inovação e Construção de 
Competências em perspectiva comparativa. Salvo referencias específicas, a fonte 
primária dos dados nesta lista é o projeto DISKO. Os dados são trabalhados por 
Gjerding (1996), e citados e utilizados por Lundvall (2002). 
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Resulta evidente o efeito do aumento das pressões competitivas 

sobre o desencadeamento de mudanças técnicas e organizacionais, 

inclusive sobre crescentes requisitos de qualificação da força de 

trabalho; 

 

c) entre os setores econômicos pesquisados, a distribuição percentual 

das firmas segundo o grau de dinamismo inovativo122, foi a 

seguinte: 

 

 

Tabela 1 

Grau de Dinamismo Inovativo das Firmas por Setor 

Dinamarca - 1999 

Setores / Dinamismo Dinâmicas Intermediárias Estáticas 

Manufatura 39 40 21 

Serviços Empresariais 36 30 34 

Transporte 10 35 55 

Construção 5 21 74 

  Fonte: LUNDVALL, 2002. 

 

Essa tabela evidencia que, repercutindo sobre o conjunto da economia, as 

pressões competitivas têm impacto desigual nos diversos setores da 

economia dinamarquesa, promovendo em consequência distintos padrões 

de mudanças tecnológicas e de adaptações inovativas, o que demonstra, 

mais uma vez, a necessidade de considerações específicas sobre a 

economia de cada país ou região para o estabelecimento de políticas e 

sistemas de inovação; 

 

                                 
122 As firmas são classificadas em três categorias: Dinâmica (introduziu mudanças 

técnicas e organizacionais no período), Intermediária (introduziu mudança técnica ou 
mudança organizacional) ou Estática (não introduziu mudanças).  
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d) os dados apresentados por Lundvall (2002) em relação aos impactos 

do nível de competição sobre os empregos, demonstram que: 

 

• no primeiro momento (1992-1996), o conjunto das firmas 

submetidas a intensa competição não elevou o nível do emprego, 

enquanto as de algum aumento na competição elevaram o 

emprego em 3% e as de pouco/nenhum aumento em 4%; 

  

• no segundo momento (1996-1997), porém, a dinâmica se inverte, 

com as firmas envolvidas em intensa competição apresentando 

taxas de aumento do emprego (2%) superiores aos demais 

segmentos (respectivamente 1% para as firmas com algum 

aumento de competição e regressão para as firmas com 

pouco/nenhum aumento na competição). 

 

Esse mesmo movimento acontece também em relação aos trabalhadores 

não qualificados: entre 1996-1997, em todos os segmentos, e 

especialmente nas firmas envolvidas com maior nível de competição, há 

queda relativa dos empregos não qualificados entre 1992-1996, mas entre 

1996-1997 os indicadores apontam que as firmas mais expostas à 

competição/mais inovadoras são as mais dinâmicas geradoras também de 

empregos não qualificados.  

 

Esses resultados sugerem que, após um período de introdução de 

mudanças técnicas e organizacionais decorrentes de adaptação a 

acentuadas pressões competitivas - que pode ter envolvido o 

desaparecimento de firmas -, os vetores de maior geração relativa de 

empregos estão nos segmentos mais diretamente afetados pela 

competição, que são exatamente os segmentos onde estão as firmas mais 

inovadoras (LUNDVALL, 2002); 
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e) os dados do projeto DISKO foram cruzados com dados da base IDA123, 

possibilitando analises setoriais da relação entre firmas inovativas e o 

emprego (LUNDVALL, 2002). As firmas foram agrupadas em dois 

grandes grupos: as que tinham promovido, no período, alguma 

inovação em produtos e serviços e aquelas que não tinham. Os 

resultados gerais confirmaram que, entre 1992 e 1997, o crescimento 

do emprego em firmas inovativas cresceu em 5,5%, enquanto houve 

regressão de quase 3% no conjunto das firmas não-inovativas. Na 

comparação entre os setores produtos de metal, construção e serviços 

empresariais124, os índices encontrados foram: 

 

                                 
123 IDA - Integrated Database for Labour Market Research, base mantida por Statistics 

Denmark, instituição ligada ao Ministério da Economia e dos Assuntos Empresariais 
da Dinamarca (http://www.dst.dk). Na Internet está disponível apenas a lista 
completa das variáveis da base, em http://www.cls.dk. 

124 Business Services. 
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Tabela 2 

Setor, Padrão de Inovação das Firmas e Impacto sobre Empregos 

Dinamarca - (1992 - 1997) 

Índices (base 1992=100)  

Setor / Padrão de Inovação 

 

Empregos 
1992 1994 1996 1997 

Produtos de metal 

Inovativas 38.409 100 105,5 103,2 103,6 

Não-inovativas 11.116 100 102,0 100,3 94,2 

Construção 

Inovativas 1.554 100 105,7 125,8 118,2 

Não-inovativas 4.230 100 114,1 116,1 109,4 

Serviços Empresariais 

Inovativas 3.657 100 106,9 123,2 126,1 

Não-inovativas 1.711 100 90,6 105,2 109,4 

Fonte: LUNDVALL, 2002. 

 

Além de expressar fortes variações setoriais em relação ao peso relativo 

das firmas inovativas e não-inovativas, os dados confirmam, em todos os 

setores, a maior capacidade das firmas inovativas para gerar empregos. 

Atribuindo a base 100 ao ano de 1992, a tabela indica os índices para os 

anos 1994, 1996 e 1997, confirmando a relação entre o desenvolvimento 

de inovações e a criação de empregos; 

 

f) de acordo com Lundvall (2002), estudos específicos conduzidos pelo 

Ministério dos Negócios e da Indústria da Dinamarca, em 1996, 

demonstram que a implementação de novas tecnologias, por si só, não 

garante o crescimento da produtividade, a mudança organizacional 

sendo geralmente um pré-requisito. Os dados desse estudo 
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confirmaram ("com muito maior detalhe e precisão") os resultados de 

projeto de pesquisa desenvolvido em 1990 pelo grupo IKE125, cujo 

objetivo foi "explicar a queda na produtividade industrial entre 1984-

1986 na Dinamarca". Nesse estudo, ainda segundo Lundvall (2002, p. 

39), "encontramos a mais proeminente explanação dessa versão 

extremada do paradoxo de Solow126 ao nível da firma, que estava 

certamente relacionada à implementação da tecnologia da informação". 

Essa conclusão é convergente com grande número de estudos 

desenvolvidos a partir do questionamento de Solow, pelo que conclui 

Lundvall (2002, p. 40):  

 

as firmas que introduziram tecnologias da informação, sem 
combinar esses investimentos com capacitação dos empregados, 
com mudanças nos métodos gerenciais e com mudanças na 
organização do trabalho produziram efeitos negativos sobre o 
crescimento da produtividade no decorrer dos últimos anos. 

   

g) dos novos produtos (introduzidos por 51% das firmas), 20,1% eram 

novos para a Dinamarca e 10,8% novos para o mercado internacional, 

apontando o caráter predominante das inovações incrementais na 

economia dinamarquesa, em relação às inovações radicais. 

 

Comparativamente a outros países, a competitividade internacional da 

economia dinamarquesa está concentrada em produtos que não são 

intensivos em uso de P&D127.  

 

A Dinamarca está na fronteira internacional em algumas poucas áreas 

baseadas nesse tipo de produto, especialmente em fármacos, mas o 

                                 
125 Grupo de pesquisa do Departamento de Estudos de Negócios (Business Studies), da 

Universidade Aalborg, Dinamarca. 
126 O paradoxo de Solow, que aborda exatamente a queda de produtividade industrial 

apesar dos fortes investimentos em TI, foi assim expresso por Robert Solow: "vê-se 
computadores por toda parte, menos nas estatísticas de produtividade". 

127 Em geral, a hegemonia em produtos de alta tecnologia (fortemente dependentes de 
P&D) está geralmente associada a grandes países desenvolvidos, onde existem as 
vantagens de escala de produção e as fortes demandas do setor militar. 
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conjunto desses produtos não representa mais que 8% da produção total 

do país.  

 

A economia da Dinamarca é largamente dominada por áreas de produção 

que não tem características de alta tecnologia, em termos de P&D 

intensivo, o que tem relação direta com a predominância de inovações 

incrementais em produtos e processos já existentes. 

 

Lundvall (2002) indica não haver evidências seguras de que a presença de 

setores P&D-intensivo, de um modo geral, guarda relação direta com a 

promoção do desenvolvimento econômico. E constata adicionalmente que 

a construção desses setores é tarefa de muito longo tempo.  

 

Ao mesmo tempo, Lundvall (2002) chama a atenção para o fato de que os 

setores de "baixa tecnologia" o são apenas no sentido de não serem 

intensivos em P&D no produto, mas envolvem o uso de equipamentos e 

métodos de produção altamente avançados. Isto ocorre especialmente nos 

setores de alimentos, roupas e vestuários, e implica, para as firmas, em 

elevado grau de flexibilidade para mudanças tecnológicas e 

organizacionais no uso dos recursos, o que inclui a capacidade de difundir 

rapidamente novas tecnologias.  

 

Além disso, a competitividade desses setores requer competências 

avançadas em design industrial e em marketing, que, não sendo 

diretamente decorrentes das atividades de P&D, configuram um tipo 

específico e estratégico de infra-estrutura de conhecimento. 

 

A especificidade mais essencial dessa infra-estrutura de conhecimento é o 

fato de ser fortemente baseada na geração de conhecimentos tácitos em 

processos interativos dentro da firma e entre esta e outros agentes. 
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Conforme se evidenciou nos dados elaborados pelo projeto DISKO, "quase 

todas as firmas que desenvolveram um ou mais novos produtos durante 

os últimos anos colaboraram com outras firmas" (LUNDVALL, 2002, p. 

149). Essa colaboração se estende para clientes (81% das firmas), 

fornecedores (62%), institucionais educacionais (28%), consultores 

(20%), órgãos públicos (20%) e centros de conhecimento (17%) 

(LUNDVALL, 2002). 

 

De um modo geral, os dados empíricos relativos à Dinamarca dão suporte 

às formulações de Lundvall (2002) sobre os principais aspectos de uma 

política de inovação como ferramenta principal de apoio à adaptação de 

territórios econômico-sociais às pressões competitivas exógenas, efeito do 

que vimos conceituando como reestruturação produtiva global.  

 

Das discussões até aqui enfrentadas, emerge um conjunto de requisitos 

gerais para a construção de um sistema de apoio à inovação e à 

construção de competências: centrado na coordenação de políticas e 

agentes do território para a promoção de processos de aprendizagem 

visando a inovação e a adaptação técnico-organizacional no âmbito das 

firmas, buscando sintonias e conexões com outros sistemas dentro e fora 

do território, orientado a um padrão de especialização consistente com as 

oportunidades competitivas da estrutura produtiva, e inserido na 

estratégia de desenvolvimento geral do território. 

 

Esses requisitos têm uma manifesta linha de continuidade com nossa 

conceituação da firma amparada na teoria evolucionária, e com os 

conceitos de autonomia, parceira e pastoreio que examinamos a partir da 

obra de Evans (2004). 

 

O caminho metodológico, que certamente expressou a existência, em 

Evans (2004), de premissas evolucionárias e historicistas tácitas, nos 

conduziu a uma reflexão que posiciona a firma no centro do desafio 
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competitivo das regiões em desenvolvimento e estabelece o contexto 

institucional como o delimitador estável, mas mutável, das restrições, 

oportunidades e estímulos que incidem sobre a evolução das firmas nele 

imersas. 

 

O conceito de sistema de inovação possibilita uma leitura especial desse 

contexto institucional, leitura organizada pela perspectiva explícita de 

promover o desenvolvimento competitivo da atividade econômica em foco. 

 

Nesse sentido, o sistema de inovação apreende as relações entre as 

firmas e o contexto institucional mais amplo, sendo ele mesmo uma 

construção teórica referida a uma dimensão do complexo institucional. 

 

Nosso próximo passo é avançar para uma discussão específica dos 

elementos do sistema de inovação, e discutir as suas dimensões setorial e 

regional, requisitos do nosso objeto de análise. 

 

 

4.3. O SISTEMA DE INOVAÇÃO 

 

4.3.1. História e Conceito: O Sistema Nacional de Inovação 

 

No último artigo publicado antes de sua morte, Schumpeter (1949) 

avança sobre algumas de suas próprias e mais importantes 

formulações128, sustentando que também o Estado pode ser um agente 

direto dos processos de inovação tecnológica129. Nesse mesmo artigo 

indica que, nas grandes corporações, a inovação muitas vezes se origina 

nas próprias atividades de produção, de um modo cooperativo que articula 
                                 
128 Os primeiros trabalhos de Schumpeter focaram o processo de inovação na pessoa 

física do empreendedor; em seguida, refletindo o processo de concentração do 
capitalismo, introduziu como agente principal o departamento de P&D das grandes 
corporações. 

129 Exemplifica com o papel do Departamento de Agricultura (EUA) na modernização 
técnica da agricultura americana. 



 

 

200

diversas aptidões de várias pessoas singulares, as quais, "muito 

geralmente em séria extensão, interferem-se entre si". E generaliza: 

"cada ambiente social tem suas próprias maneiras de preencher a função 

empreendedora" (SCHUMPETER, 1949, p. 71). 

 

Ao lado de sua estruturante concepção de que a dinâmica capitalista está 

intimamente associada aos ciclos de introdução de inovações radicais na 

economia, esses seus dois derradeiros desenvolvimentos (a presença do 

Estado nos processos de inovação e o caráter cooperativo e interativo 

desses processos) são, nos tempos atuais, amplamente aceitos como 

fundamentos avançados da diversificada elaboração teórica que procura 

dar conta da dinâmica econômica contemporânea e das estratégias de 

desenvolvimento nacionais e regionais. 

 

O que surpreende é o fato de que essa ampla aceitação demorou cerca de 

30 anos para acontecer. 

 

O próprio artigo de 1949 nos sugere uma explicação para este fato, a 

partir das considerações metodológicas ali trazidas por Schumpeter 

(1949). 

 

Desenvolvendo uma análise das sucessivas noções históricas sobre o 

empreendedorismo (de Cantillon a J. B. Say, Jeremy Bentham, Adam 

Smith, Ricardo, Marx e Jonh Stuart Mill), Schumpeter comenta que o 

processo de individuação conceitual da função empreendedora - antes 

indistinta dos conceitos de empresário e de capitalista - foi possibilitado, 

na segunda metade do século XIX, por mudanças ocorridas no plano da 

realidade econômica, quando "novos métodos de financiamento dos 

negócios produziram um número crescente de casos práticos nos quais o 

capitalista não era empreendedor e o empreendedor não era capitalista". 
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O comentário de Schumpeter, na verdade, expressa uma sua percepção 

metodológica mais profunda, que visualiza uma dinâmica interativa, uma 

dialética, entre a história e a teoria. Nas suas palavras (SCHUMPETER, 

1949, p. 75): 

 

Pessoalmente, eu acredito que existe um incessante "dá e toma" 
entre a análise histórica e a teórica, e que, ainda que para a 
investigação de questões específicas, seja necessário navegar por 
um tempo em uma única direção, por princípio uma análise nunca 
poderá perder a outra de vista. 

 

Essa premissa metodológica, abraçada pelas várias perspectivas teóricas 

que informam este trabalho, contribui para o entendimento de porque só 

no início dos anos 80 podemos situar o aproveitamento mais amplo das 

concepções schumpeterianas sobre a relação entre desenvolvimento 

econômico e inovação: talvez só nesse momento histórico estivessem 

reunidas as condições econômicas, políticas e acadêmicas, resultantes dos 

processos de mudanças nos padrões tecnológicos e competitivos, que 

obrigaram - por uma necessidade prática de lidar com as novas realidades 

- a contextualização, ou o abandono, ainda que parcial, das teorias 

dominantes até então130.  

 

É, portanto, no início dos anos 80, sob o estímulo das mudanças no 

cenário econômico internacional, que podemos registrar os elementos 

iniciais do desenvolvimento do campo teórico que desaguaria, adiante, no 

conceito de sistema de inovação. 

 

Os novos conceitos avançam especialmente no entendimento da dinâmica 

tecnológica, que vai sendo progressivamente desembaraçada dos 

                                 
130 Frisemos, outrossim, que não há nada parecido a uma substituição abrupta de 

paradigmas teóricos, mas um processo de expansão de uma nova abordagem, que 
sofre influência importante de Schumpeter, e que condiciona e interpela criticamente 
as demais construções teóricas em presença, com as quais ainda vai conviver por um 
tempo indeterminado. 



 

 

202

impasses da teoria dominante, e progressivamente formam um novo pólo 

de referencia para a interpretação do desenvolvimento econômico. 

 

Nesse primeiro momento (1980-1984), realizou-se uma crítica de vários 

enfoques à concepção neoclássica de que o desenvolvimento tecnológico 

era exógeno à dinâmica da firma (FREEMAN, 1982; ROSENBERG, 1982), 

abrindo caminho para uma nova teorização sobre a firma, a cooperação 

interorganizacional e as políticas públicas (GUIMARÃES e MATIAS, 2003). 

 

Guimarães e Matias (2003) ressaltam ainda, no período de 1980 a 1984, o 

artigo histórico publicado por DOSI (1982), que aplicou às transformações 

tecnológicas o conceito de paradigma131 e conceitualizou trajetória 

tecnológica. 

 

Um paradigma tecnológico pode ser definido como o modelo que reúne os 

princípios de interpretação dos conhecimentos relacionados às ciências 

naturais e à tecnologia, modelo que circunscreve um campo de 

investigação, problemas a serem resolvidos e métodos para resolvê-los 

(DOSI, 1982).  

 

Dentro do paradigma, desenvolvem-se trajetórias tecnológicas que 

expressam padrões históricos de procedimentos normais de resolução dos 

problemas colocados pelo paradigma. A trajetória tecnológica pode ser 

definida ainda como os movimentos de trocas multidimensionais entre as 

variáveis tecnológicas definidas como relevantes pelo paradigma (DOSI, 

1982, 1988). 

 

Guimarães e Matias (2003) destacam ainda o artigo de David (1985), que 

configura o conceito de path-dependence (dependência de percurso), que 

dá conta da inserção da firma em determinada trajetória tecnológica, e o 

                                 
131 Originalmente desenvolvido por KUHN (1972) para dar conta das rupturas no 

desenvolvimento histórico das teorias. 
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trabalho de Nelson e Winter (1982), que representou um corte com a 

teoria neoclássica da firma e da mudança econômica. 

 

Seguindo ainda a periodização proposta por Guimarães e Matias (2003), 

na metade da década de 80 a economia internacional entrou em período 

de retomada, com forte presença dos novos setores tecnológicos nos 

países avançados. 

 

No plano teórico, entre 1985 e 1990, o aprofundamento dos novos 

estudos dentro de uma perspectiva dinâmica, interativa e evolutiva 

instalou uma importante dimensão multidisciplinar e estruturou as bases 

da nova área temática da inovação tecnológica como conceito central para 

o entendimento da competitividade. 

 

A pesquisa teórica e empírica ganhou, nesse mesmo período, forte 

expansão, com a participação de vários centros acadêmicos na Europa 

(SPRU/Sussex132, Aalborg133, IIESR/Stockholm134, IREI/Nanterre135) e nos 

Estados Unidos (Harvard, Columbia, Stanford), e especialmente com a 

publicação dos trabalhos de Lundvall (1985), Freeman (1987) e Dosi, 

Freeman, Nelson, Silverberg e Soete (1988). 

 

Lundvall (1985), em trabalho com circulação restrita à área acadêmica, 

apresentou pela primeira vez o conceito de sistema nacional de inovação, 

que é divulgado de forma mais ampla por Freeman (1987). Em 1988, obra 

coletiva de Dosi (DOSI et al.,  1988) estabelece as categorias 

fundamentais do conceito e seus parâmetros operatórios. 

 

                                 
132 Science Policy Reseach Unity, University Of Sussex, Inglaterra. 
133 Aalborg University, Aalborg, Dinamarca. 
134 Institute for International Economic Studies, Stockholm University, Stockholm, 

Suécia. 
135 Universidade Paris X Nanterre. 
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Freeman (1990) aplica a abordagem evolucionista ao processo de 

desenvolvimento econômico e aprofunda a compreensão da dimensão 

organizacional como integrante dos processos de inovação das firmas. 

 

Conforme pontuam Guimarães e Matias (2003), nesta etapa, 

paralelamente aos esforços teóricos e de pesquisa, ocorre um processo de 

consolidação institucional da aceitação da tecnologia e da inovação como 

fatores centrais para a competitividade econômica, e uma "consciência da 

imprescindibilidade da intervenção pública coerente para incentivar os 

processos de inovação", através da assimilação institucional do conceito 

de sistema nacional de inovação. 

 

Essa consolidação envolveu organismos supra nacionais como a ONU136, a 

União Européia137, a OCDE138, o NAFTA139, e se manifestou especialmente 

com a publicação do Sundquist Report (OCDE, 1988), e com a realização 

de dez conferências internacionais sobre as relações entre tecnologia, 

economia e políticas públicas, no ciclo Technology and Economic 

Programme, promovido entre 1988 e 1991 pela OCDE e diversos países 

membros. 

 

Entre 1990 e 1994, intensifica-se o processo de teorização a partir do 

conceito de sistema nacional de inovação, com Nelson (1993) e 

especialmente com a associação conceitual desenvolvida por Lundvall 

(1992) entre sistema nacional de inovação e economia da aprendizagem, 

                                 
136 Organização das Nações Unidas. 
137 A União Europeia, anteriormente designada por Comunidade Económica Europeia 

(CEE), é uma organização internacional constituída actualmente por 25 Estados-
Membros, estabelecida com este nome pelo Tratado da União Europeia (normalmente 
conhecido como Tratado de Maastricht) em 1992, mas muitos aspectos desta união já 
existindo desde a década de 1950. 

138 A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico reúne 30 países 
membros, com comprometimento formal com a regime democrático liberal e a 
economia de mercado. 

139 O Tratado Norte Americano de Livre Comércio (North American Free Trade 
Agreement) foi iniciado em 1994 por Estados Unidos, Canadá e México, com foco na 
progressiva liberação dos fluxos comerciais na região. 
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que traz a questão do conhecimento para uma escala social, estimulando 

novas e diversificadas linhas de reflexão sobre as estratégias de inovação 

e desenvolvimento econômico. 

 

A introdução ampla da dinâmica do conhecimento e da aprendizagem é 

também apoiada institucionalmente pela OCDE, com a realização, em 

1994, da Conferencia de Copenhague, dedicada a debater as relações 

entre emprego e crescimento econômico sob a perspectiva da economia 

baseada no conhecimento e do sistema de inovação. 

 

Entre 1994 e 2000, o conceito de sistema nacional de inovação passa a 

sofrer os efeitos da intensificação do processo de globalização.  

 

Após o período confuso do início da década de 90, com a recessão e as 

perturbações geopolíticas140, a economia internacional voltou a apresentar 

dinamismo, com a aceleração dos fluxos financeiros e dos investimentos 

dos países centrais em processos de modernização industrial, envolvendo 

a substituição de equipamentos e a renovação de processos (Guimarães e 

Matias, 2003).  

 

A retomada da globalização recebeu forte suporte institucional através do 

Consenso de Washington, que pressionou o conjunto dos mecanismos 

internacionais e das políticas nacionais na direção da desregulamentação, 

da privatização e da liberalização dos fluxos comerciais e financeiros. 

 

No cenário mais específico da economia do conhecimento, observou-se, 

no período, o amplo crescimento do setor de serviços intensivos em 

conhecimento (KIBS - knowledge intensive business services) e da infra-

estrutura das economias e sociedades, com a exponencial expansão das 

redes internacionais integradas de informação e comunicação 

                                 
140 Primeira Guerra do Golfo. 
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(especialmente a Internet), refletindo e estimulando a geração e a 

aplicação das tecnologias da informação (Guimarães e Matias, 2003). 

 

No seu conjunto, essas transformações no cenário tecnológico, econômico 

e político internacional modificaram e reposicionaram as dinâmicas das 

firmas, dos estados e das regiões. 

 

O protagonismo dos processos de inovação passou a ser atribuído às 

redes globais privadas de produção, na medida em que os grandes 

conglomerados ultrapassavam barreiras nacionais para estabelecer 

diretamente as dinâmicas dos mercados setoriais, selecionando parcerias 

e conexões em regiões que reunissem condições especificamente 

vantajosas para seus processos produtivos e de inovação (GUIMARÃES e 

MATIAS, 2003). 

 

Ao mesmo tempo, no plano supranacional, são propostas, formalizadas ou 

fortalecidas novas instâncias institucionais (União Européia, NAFTA, 

ALCA141, MERCOSUL142), que absorvem ou visam absorver algumas 

políticas historicamente sob domínio direto dos Estados nacionais.  

 

Também há pressões pela diminuição de autonomia dos Estados nacionais 

em consequência da acelerada globalização financeira das últimas 

décadas. 

 

Esse cenário fortaleceu elaborações teóricas que minimizavam o contexto 

nacional e apontavam, a partir da identificação da crise do paradigma 

fordista da produção em larga escala, os sistemas produtivos locais ou 

regionais como a expressão central do novo paradigma produtivo baseado 

                                 
141 A Área de Livre Comércio das Américas pretende ser um bloco econômico para 

eliminação de barreiras alfandegárias entre 30 países da América, a partir de uma 
carta de intenções assinada em 1994. 

142 Mercado Comum do Cone Sul, criado em 1991, reúne Brasil, Argentina, Uruguai e 
Paraguai 
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na produção flexível. Segundo essa corrente teórica, os arranjos 

produtivos locais e regionais formariam a base dominante para as 

estratégias de desenvolvimento econômico (PIORE e SABEL, 1984; 

GAROFOLLI, 1994; BOISER, 2000; CORÒ, 2001) 

 

Tangenciando esse debate, mas enfrentando-o na medida das nossas 

necessidades de argumentação neste trabalho, entendemos que o 

processo de globalização, ainda que facilitando a gestão e a operação 

integrada de redes de negócios internacionais, e estimulando a 

constituição de instâncias supranacionais de regulação, não elimina, 

sequer diminui a necessidade de políticas nacionais, e, por consequência, 

não retira a centralidade de políticas e sistemas nacionais de inovação. 

 

Não se trata apenas de demonstrar que a realidade das novas 

possibilidades para as estratégias de desenvolvimento regionais (nesses 

tempos de processos flexíveis, KIBS143, mercados simbólicos e produtos 

personalizados), que vem na esteira da reestruturação produtiva 

contemporânea, não nos autoriza a ignorar a continuidade dos processos 

de centralização e concentração do capital e da globalização financeira 

como os processos dominantes da dinâmica econômica (BUSATO e PINTO, 

2004). 

 

Trata-se, sobretudo, de enxergar, nos estados nacionais da atualidade, o 

espaço insubstituível de formação e exercício do poder de intervenção 

democrática dos coletivos humanos nos processos políticos e econômicos. 

 

As políticas nacionais se originam de uma identidade de nação, de história 

e de cultura de comunidades definidas, que se reconhecem através o 

domínio coletivo de mecanismos políticos de primeira ordem, identidade 

cujo vigor é atestado em inúmeros exemplos históricos em que esse 

                                 
143 Knowledge Intensive Business Services: serviços empresariais intensivos em 

conhecimento. 



 

 

208

domínio é retomado após ser negado durante longos períodos de 

constrangimentos exógenos144. 

 

Evidentemente que, no largo processo civilizatório da humanidade, antes 

e adiante da nossa época, processos de fusão e segmentação de inteiras 

culturas afetaram e podem vir a afetar a constituição orgânica de nações 

e a estruturação política de estados. Não consideramos abusivo 

reconhecer, por exemplo, nas aspirações mais amplas que marcam o 

processo da União Européia, uma tendência geral nessa direção. Mas 

existe, sobretudo, uma questão de profundidade orgânica, que envolve a 

longa maturação, no decorrer de sucessivas gerações, de um padrão 

cultural, econômico e político. 

 

Para o contexto histórico concreto da nossa análise, a estrutura dos 

estados-nação presente na cena internacional é o espaço de poder político 

onde se determinam as opções estratégicas fundamentais das identidades 

coletivas humanas atualmente configuradas.  

 

Na medida em que os estados nacionais reajam com passividade às 

transações que se realizam diretamente entre partes internas e externas 

das redes de negócio que atravessam os seus espaços, ou simplesmente 

acatem as pressões exógenas de toda ordem que se projetam sobre sua 

autoridade política, estarão renunciando a exercer, no nível complexo que 

é exigido pelas novas condições econômicas e tecnológicas, a soberania 

decisória dos coletivos humanos que eles representam.  

 

É essa soberania decisória, exercida, que marca a diferença entre um 

mundo democrático - portanto um mundo que preserve o potencial de 

construção da paz e do bem estar social - e um mundo controlado por um 

sistema - que busca impor um padrão de desregulação econômica e opera 

                                 
144 Sendo a reorganização dos estados nacionais da área soviética um exemplo moderno 

dessa dinâmica. 



 

 

209

com base em uma racionalidade instrumental aleatória de curtíssimo 

prazo - cuja dinâmica é uma fonte potencial permanente de conflito social, 

desigualdade econômica, pasteurização cultural e destruição ambiental145. 

 

O Estado nacional, portanto, segue sendo a referencia política central para 

toda estratégia de desenvolvimento, conforme também apontam, 

observando outros motivos, Lastres e Albagli (1999, p. 12):  

 

agora, mais do que nunca, se impõe a necessidade de elaboração e 
implementação de novas estratégias e políticas; sobretudo no caso 
das economias em desenvolvimento, como condição de superação 
da forma passiva e subordinada com que esses países tem 
participado do atual processo de globalização. (...) a pretensa 
necessidade de retração do Estado não encontra correspondência 
alguma nas políticas efetivamente implementadas nos países mais 
avançados. As políticas públicas continuam a desempenhar papel 
fundamental no funcionamento dessas economias, recorrendo a um 
número maior e mais complexo de instrumentos. 

 

Chang (2002), desvela algumas profundas contradições do neoliberalismo, 

demonstrando que precisamente os países que dão suporte político a este 

discurso utilizaram largamente políticas públicas para alavancar seus 

processos de desenvolvimento. 

 

O cenário internacional neste início do século XXI é essencialmente um 

cenário de incertezas econômicas e políticas, que Perez (2002) descreve 

como um turning point, ou seja, um momento chave de transição no 

desenvolvimento do paradigma da tecnologia da informação, quando a 

tsunami  da mudança técnica que se desenvolveu ao longo das décadas de 

80 e 90, tendo já provocado mudanças adaptativas em várias partes e 

dimensões do contexto institucional da sociedade global e das 

organizações, se choca com a camada mais profunda dos mecanismos 

institucionais erigidos sob os requisitos do paradigma anterior. 

 

                                 
145 A esse respeito da relação entre o mundo sistêmico e o mundo vivido, impossível de 

aprofundar aqui, ver Habermas (1987). 
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Esse momento de transição divide duas fases da implementação do novo 

paradigma global: a fase de instalação, liderada pelo capital financeiro, na 

qual a nova infra-estrutura é instalada e testada e o paradigma é 

assimilado por amplas partes dos círculos empresariais e de usuários 

(dotando-os de um senso prático que alimenta o processo de 

transformações), e a fase sinérgica, que se desenvolve sob comando do 

capital produtivo, expandindo a produção e alargando a demanda, 

possibilitando a plena exploração do potencial de geração de riquezas 

específico do paradigma. 

 

Na visão de Perez (2002), para transitar da fase de instalação para a fase 

sinérgica (expansão geral da produção e do consumo dos produtos e 

serviços típicos do novo paradigma), é necessária a realização de uma 

profunda reestruturação institucional global, que equacione três tensões 

estruturais geradas ao longo da primeira fase. 

 

Em primeiro lugar a tensão entre o valor das ações e a capacidade real de 

criar riqueza dos empreendimentos146, que demanda forte regulação para 

diminuir as margens relativas da especulação financeira sobre o capital 

produtivo, trazendo as expectativas de lucro para níveis industriais. 

 

Em segundo lugar, a tensão entre o potencial para expansão da produção 

dos bens e serviços do novo paradigma e o perfil e ritmo da demanda, 

que requer medidas seletivas e direcionadas para estimular a ampla 

expansão dos mercados para os novos produtos, inclusive com a 

incorporação de grandes mercados nacionais (China, Rússia e países ex-

socialistas) que estão longe da saturação.  

 

Perez (2002) ressalta o risco de subestimação do tamanho dos mercados 

potenciais, em decorrência do pessimismo da atual crise de ajuste 

                                 
146 O estouro da bolha da NASDAQ, em 2001, é considerado por Perez (2002) a 

sinalização do final da fase de instalação do paradigma. 
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institucional entre as fases. Exemplifica com a trajetória do paradigma da 

produção em massa, argumentando que em 1929, momento de passagem 

da primeira para a segunda fase daquele paradigma, o mercado efetivo da 

indústria de automóveis - cujo proxy foi o número de adultos na 

população - equivalia a 30% do mercado potencial, que seria seu valor de 

saturação. No final dos anos 70, na fase final do ciclo paradigmático, o 

mercado efetivo atingia 70% do mercado potencial (PEREZ, 2002). 

 

Em terceiro lugar, a crescente tensão política e social derivada do abismo 

entre os países que ficaram mais ricos na fase de instalação do paradigma 

e os países que permaneceram em graves crises econômicas, geralmente 

relacionadas à dívida externa. Perez (2002) alerta que, sem reverter o 

efeito de polarização da riqueza entre os países, a saturação prematura 

dos mercados comprometerá a difusão tecno-econômica do paradigma, e 

os países prósperos correrão riscos de segurança e estabilidade 

provocados por migrações massivas, variadas formas de violência e 

sucessivas crises econômicas. 

 

Comparando os ciclos sucessivos de paradigmas tecnológicos, Perez 

(2002) considera que todo paradigma é singular, requerendo intensa 

criatividade social e institucional para desenhar e implementar as 

estratégias e estruturas que respondam às necessidades de ajustes entre 

a dinâmica econômico-tecnológica e o complexo institucional.  

 

Da qualidade das decisões institucionais adotadas em múltiplas instâncias 

(local, regional, nacional, supranacional, global), estará dependendo a 

extensão, profundidade e abrangência da crise de transição paradigmática 

(PEREZ, 2002). 

 

É difícil imaginar o equacionamento dessas tensões econômicas e políticas 

internacionais sem o concurso ativo da ação dos estados nacionais, quer 

como construtores/articuladores das infra-estruturas e capacitações 
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internas ao país, quer como articuladores políticos, na cena internacional, 

de compromissos regulatórios necessários ao controle dos fluxos 

financeiros especulativos, de mecanismos de estímulo à expansão global 

dos usos das novas tecnologias, e de estratégias efetivas de diminuição 

progressiva dos abismos entre os países ricos, em desenvolvimento e 

pobres. 

 

Penso que estamos em posição de extrair duas conclusões. 

 

As abordagens com que vimos estruturando nossa visão, especialmente 

Evans (2004), Lundvall, (2002) e Perez (2002), são convergentes em 

apontar a necessidade de iniciativas que busquem dinamizar a economia 

de cada país através da mobilização dos potenciais do novo paradigma, e 

o conceito de sistema nacional de inovação é uma ferramenta conceitual, 

submetida em razoável grau ao debate teórico e a aplicações empíricas, 

especificamente orientada a fornecer bases analíticas para essas 

iniciativas. 

 

Com os Estados nacionais diante de tarefas altamente vitais e complexas, 

relativas a um contexto internacional marcado por incertezas e desafios 

institucionais, e com as estratégias de desenvolvimento econômico 

fortemente dependentes das dinâmicas do conhecimento, da 

aprendizagem e da inovação, o que se requer da concepção teórica do 

sistema nacional de inovação não é que se dilua nos conceitos de diversos 

tipos possíveis de sistemas subnacionais147, mas que a eles empreste 

referencias teoricamente estruturantes. 

 

Nesse sentido, no âmbito específico no qual se situa este trabalho, os 

elementos históricos e os desenvolvimentos teóricos examinados sugerem 

que o conceito de sistema nacional de inovação é o fundamento primeiro 

                                 
147 Regionais, setoriais, tecnológicos, empresariais (conglomerais). 
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para a especificação de modelos de análise aplicáveis a sistemas de 

inovação subnacionais. 

 

 

4.3.2. Aspectos de Legitimidade do Conceito 

 

Nosso ponto de partida para a especificação das dimensões do conceito de 

sistema nacional de inovação - ou simplesmente sistema de inovação - 

são os trabalhos de Lundvall (2002, 2004), quando necessário sendo 

citadas outras referencias complementares. 

 

Esta abordagem inscreve-se, portanto, na perspectiva de um "design 

social crítico com ambições teóricas" (FREEMAN, 1987; LUNDVALL, 2004), 

movida pelo interesse em "praticar a economia política", lembrando que 

desde o artigo original de Freeman (1987), a estratégia passivista, 

proposta à comunidade internacional pelo Consenso de Washington, e as 

teorias que lhe dão sustentação, já eram confrontadas pelo esforço de 

constituição de um novo campo teórico, alternativo ao mainstream.  

 

Esse novo campo teórico produziu análises históricas comparativas e 

desenvolveu estruturas conceituais consistentes o suficiente para 

sustentar - com razoável segurança - que um ativo papel da política 

pública é legítimo e necessário para avançar o posicionamento das 

economias em desenvolvimento na divisão internacional do trabalho, e 

que a abordagem neoclássica, dominante em vastas áreas institucionais, 

negligencia os processos dinâmicos relacionados à inovação e à 

aprendizagem no contexto do desenvolvimento econômico. 

 

A expansão dessa nova perspectiva tem provocado dois impactos 

principais no atual debate político e teórico: fortalece a compreensão da 

essencialidade das estratégias competitivas não baseadas exclusivamente 

em preços para os países em desenvolvimento, e introduz uma dimensão 



 

 

214

sistêmica e interativa que ultrapassa o entendimento tradicional do 

processo de inovação como um fluxo linear entre a pesquisa e a inovação, 

que aprisiona as estratégias promocionais em agir sobre a linha de 

dependências lineares entre a política científica, a política tecnológica e a 

política de inovação. 

 

Apesar do conceito de sistema nacional de inovação ter sido desenvolvido 

principalmente com foco na situação dos países em desenvolvimento, o 

fato dos países desenvolvidos disporem de melhores condições para 

absorver inovações - inclusive teóricas e metodológicas - fez com que o 

conceito se difundisse e fosse aplicado mais amplamente nesses últimos 

(LUNDVALL, 2004). Desse modo, o conceito estaria contribuindo para o 

aprofundamento do fosso entre os países ricos e em desenvolvimento, à 

revelia das intenções de seus formuladores e conduzindo-os a colaborar 

com iniciativas institucionais que equilibrasse a sua difusão global148. 

 

Além da fraca capacidade de absorção dos países menos desenvolvidos, 

outras limitações cercam a difusão do conceito (LUNDVALL, 2004).   

 

Uma delas é a possibilidade de que, com seu foco concentrado na 

aprendizagem interativa, o conceito possa subestimar os conflitos 

relacionados ao poder e a renda.  

 

Também interferem na aplicabilidade do conceito, introduzindo elevadas 

barreiras para os países em desenvolvimento, os esquemas de controle 

mundial da propriedade intelectual, e, especialmente nesses países, 

privilégios de classe podem bloquear o acesso às oportunidades de 

aprendizagem e disputas de poder podem levar à destruição de 

capacitações existentes. 

 

                                 
148 Com a formação da GLOBELICS, uma rede global em Sistemas de Inovação e 

Construção de Competências. 



 

 

215

Apesar dessas limitações, o conceito de sistema nacional de inovação, 

pode ser visto como um novo passo nos desenvolvimentos de Schumpeter 

(1939) sobre a origem das inovações: dos empreendedores individuais 

como articuladores das inovações no capitalismo competitivo do século 

XIX, passando pelos laboratórios de P&D das grandes organizações do 

capitalismo de trustes do século XX, na economia da aprendizagem a 

fonte das inovações desloca-se para um amplo conjunto de atores e 

instituições que estruturam os processos de inovação, introduzindo o 

conceito de empreendedorismo coletivo desenvolvido por redes entre as 

firmas e as instituições de conhecimento. 

 

 

4.3.3. Decompondo o Conceito: Sistema, Nacional e Inovação 

 

O SISTEMA 

 

Em uma primeira aproximação, os termos sistema e inovação são 

contraditórios entre si, devido à suposta natureza de estabilidade dos 

sistemas e ao caráter diruptivo das inovações. 

 

Parece-nos que essa crítica funda-se em solo equivocado, numa 

apropriação mecanicista da teoria dos sistemas, pois essa teoria trata 

exatamente da complexidade e interdependência dos relacionamentos 

(BERTALANFFY, 1968).  

 

A abordagem da teoria dos sistemas é um método para modelar objetos 

complexos, que não podem ser representados adequadamente por 

modelos lineares e unidimensionais.  

 

É preciso, então, como reivindica Lundvall (2004), entender sistemas 

como "objetos" complexos, dotados de co-evolução e auto-organização, e 

as relações entre o sistema e a inovação como dinâmicas e interativas, 
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pelas quais o sistema condiciona a inovação e a inovação molda o 

sistema. 

 

O NACIONAL 

 

Por três ângulos inter-relacionados, neste trabalho, já argumentamos 

quanto a pertinência prioritária da territorialização nacional dos sistemas 

de inovação.  

 

No aspecto político (como expressão política das identidades coletivas 

protagonistas da dinâmica do mundo), econômico (como ator fundamental 

para o enfrentamento das tensões regulatórias e distributivas internas e 

externas acentuadas pela crise paradigmática) e institucional (como 

demarcador político e regulatório, de mais alto nível, do complexo 

institucional que condiciona as relações privadas e públicas), a dimensão 

nacional segue sendo a referencia estratégica para a definição das 

políticas de desenvolvimento e para o aprofundamento dos processos 

democráticos. 

 

A instância nacional, nesse sentido, é o espaço de poder que intermedia, 

de forma ativa, as pressões de dinâmicas internacionais (outros países, 

organismos supranacionais e redes multinacionais de produção e 

inovação) com o complexo institucional nacional, cujas raízes mergulham 

nas especificidades sociais, políticas, econômicas, culturais e tecnológicas 

do país. 

 

A amálgama do complexo institucional nacional, em sentido amplo, 

determina a co-evolução interativa da estrutura de produção, das 

instituições e da tecnologia nacionais. 

 

Como parte do complexo institucional nacional, os sistemas nacionais de 

inovação, vistos sob um conceito evolucionário, se relacionam com os 
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processos de geração de conhecimento (que se dão através de processos 

de aprendizagem e inovação) nas condições específicas dos ambientes 

nacionais. 

 

Em parte por esse motivo, o foco nos Estados Unidos dirige-se para 

processos de inovação que podemos caracterizar como science-based 

(baseados em P&D, inovações radicais e grandes firmas), enquanto na 

Dinamarca e nos países em desenvolvimento (FREEMAN, 1987) a 

capacitação central mais crítica para a inovação na economia não é o 

conhecimento científico estrito senso, mas as capacidades de absorção, 

aprendizagem e interação relacionadas à inovação incremental. 

 

A INOVAÇÃO 

 

Lundvall (2004) define inovação como um processo, cumulativo e 

dependente de percurso,149 que inclui uma descontinuidade nas 

características técnicas ou no uso de um novo produto ou processo e a 

sua introdução, difusão e adaptação. 

 

Para se transformar em resultado econômico, a inovação depende de 

aprendizagem e de mudanças organizacionais e sociais. 

 

Definida deste modo amplo, a inovação tem como forma de realização 

dominante a introdução de mudanças técnicas incrementais em produtos 

e processos existentes, o que é confirmado por muitos estudos empíricos, 

mas relativizado por um senso comum - muitas vezes refletido em 

políticas oficiais - que associa inovação essencialmente a P&D (LUNDVALL, 

2002 e 2004). 

 

                                 
149 Path-dependent. 
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Além de incrementais (que se desenvolvem nos marcos do paradigma 

vigente), as inovações podem ser radicais (inovações que redefinem - 

total ou parcialmente - o paradigma tecnológico vigente).  

 

Podem também ser absolutas (quando ocorrem na fronteira da pesquisa 

tecnológica) ou relativas (quando são inovações do ponto de vista de uma 

empresa, ou contexto sócio-econômico, territorial ou setorial 

determinado). 

 

Considerando a existência de setores econômicos P&D-intensivos (high-

tech) e setores não intensivos em P&D (low-tech), estudos empíricos 

demonstram que a inovação - em sentido amplo - acontece em grande 

escala nas indústrias low-tech. Ao mesmo tempo, os estudos mostram 

que a aprendizagem organizacional (relacionada às inovações 

incrementais) é um fator importante para o desempenho geral das 

indústrias high-tech. Por outro lado, a maioria das indústrias low-tech 

dependem em alguma medida da ciência para basear suas inovações 

(LUNDVALL, 2002 e 2004). 

 

Lundvall (2002 e 2004) desenvolveu uma ferramenta conceitual para 

distinguir e analisar esses diferentes modos de inovação: o modo STI, 

baseado na ciência, no qual as inovações estão fortemente relacionadas 

às atividades de P&D, utilizando conhecimento explícito codificado, e o 

modo DUI, baseado na experiência, no qual as inovações estão 

estreitamente relacionadas ao aprender-fazendo, aprender-usando e 

aprender-interagindo, utilizando conhecimento implícito e aprendizado 

interativo. 

 

Nos contextos modernos, o sistema de inovação precisa lidar, 

frequentemente de forma combinada, com abordagens STI e DUI em 

setores high-tech e em setores low-tech. 
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Fatores nacionais específicos, com já tivemos oportunidade de examinar, 

impactam em certo grau na prevalência de abordagens STI ou DUI da 

inovação. Nos Estados Unidos, que lidera a introdução de inovações 

radicais em várias fronteiras tecnológicas, a articulação das grandes 

firmas com a ciência é vital. Isso introduz um forte viés STI no sistema 

nacional de inovação, ainda que o fortalecimento da abordagem DUI 

pudesse aperfeiçoar pontos frágeis do sistema (LUNDVALL, 2004).  

 

Na Dinamarca (Lundvall, 2002 e 2004) e em outros países em 

desenvolvimento (Freeman, 1997), o fator central para a inovação não é o 

novo conhecimento científico, mas a capacidade de aprendizagem, os 

relacionamentos organizacionais e as habilidades e motivação dos 

empregados. 

 

No conceito de sistema de inovação que adotamos, a P&D importa, mas 

não é considerada a fonte direta mais importante para a inovação, que é 

vista "como um resultado da aprendizagem interativa que ocorre em 

conexão com as atividades de produção e vendas", destacando-se a 

interação com o usuário como a principal fonte de idéias para inovações 

em produtos. 

 

Recompondo: o conceito adotado se expressa como sistema, portanto, por 

articular, em um modelo analítico, o conjunto aberto e interativo de firmas 

e instituições relacionadas aos processos de inovação, como nacional por 

compreender o país como a unidade política central das estratégias de 

desenvolvimento competitivo, e como de inovação por focar os processos 

de relacionamento e aprendizagem de que resultam as melhorias 

tecnológicas em produtos e processos introduzidos nas atividades 

produtivas e nos mercados. 
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4.3.4. O Conceito como Ferramenta Analítica 

 

O espaço conceitual do sistema nacional de inovação, com vistas a sua 

aplicação analítica, é dividido entre um núcleo, onde estão as firmas, as 

instituições da infra-estrutura de conhecimento e os relacionamentos 

inter-firmas e entre as firmas e a infra-estrutura de conhecimento, e um 

ambiente, dentro do qual o núcleo opera e com o qual interage.  

 

O ambiente é formado por um conjunto de instituições - é um complexo 

institucional - que estabelecem parâmetros nas seguintes áreas para a 

atuação das firmas: 

 

• sistema nacional de educação 

• mercados de trabalho 

• mercados financeiros 

• direitos de propriedade intelectual 

• competição nos mercados de produtos (inclui serviços) 

• regimes de apoio social 

 

A partir dos estudos empíricos, as premissas estabelecidas em Lundvall 

(2004) em relação à dinâmica do sistema são: 

 

a) as unidades que desempenham o papel central no sistema de 

inovação são as firmas; 

  

b) as firmas inovam essencialmente através de interações com outras 

firmas e com a infra-estrutura de conhecimento; 

  

c) as atividades inovativas das firmas - seu estilo e modo de inovação e 

aprendizagem - são fortemente condicionadas pelas restrições e 

estímulos do complexo institucional; 
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d) segundo os diferentes setores econômicos aos quais pertencem, as 

firmas contribuem diferentemente  para os processos de inovação, em 

termos de como inovam, como interagem com outras firmas e com a 

infra-estrutura de conhecimento e como exploram os mercados de 

trabalho, financeiros e de propriedade intelectual.  

 

A aplicação do conceito de sistema de inovação à análise de um contexto 

nacional específico envolve, de acordo com Lundvall (2004), as seguintes 

macro-etapas: 

 

1. Analisar os processos de inovação e construção de competências que 

ocorrem dentro das firmas; 

  

2. Analisar as relações de competição, cooperação, relacionamentos que 

ocorre entre as firmas e entre as firmas e a infra-estrutura de 

conhecimento; 

 

3. Interpretar as diferenças, em relação a outros países selecionados, no 

que se refere a: sistemas nacionais de educação, mercados de 

trabalho, mercados financeiros, regimes de apoio social, regime de 

direitos de propriedade, regime de competição; 

 

4. Explicar a especialização e o desempenho do sistema de inovação 

considerando o padrão de associação das firmas e os relacionamentos 

em rede. 

 

Esses princípios analíticos informaram a organização e realização de um 

amplo projeto de pesquisa, o projeto DISKO150. 

 
                                 
150 The Danish Innovation System in Comparative Perspective. As pesquisas forma 

realizadas em 1996, sob responsabilidade da Statistics Denmark, uma organização 
governamental dinamarquesa vinculada ao Ministério da Economia e Assuntos de 
Negócios. 



 

 

222

O projeto DISKO envolveu a articulação de pesquisadores da Universidade 

de Aalborg (grupo IKE151 do Departamento de Estudos Empresariais) com 

o Ministério da Economia e de Assuntos de Negócios (Agencia de Comércio 

e Indústria e agencia de Estatísticas da Dinamarca) para a realização de 

uma ampla investigação e análise da inovação na economia da 

Dinamarca, como subsídio para a definição da política de desenvolvimento 

industrial. 

 

O projeto realizou duas pesquisas, uma (Disko 1) em 1996, cobrindo o 

período 1990-1995, baseada em uma amostra de 1.900 firmas e 

orientada para investigação das mudanças e inovações ocorridas a nível 

das firmas. A segunda pesquisa (Disko 2), realizada em 2001, atualizou e 

expandiu a amostra e as variáveis da primeira pesquisa. Os resultados das 

pesquisas proporcionaram a produção de estudos sobre a dinâmica da 

inovação na Dinamarca e sobre o desempenho comparado entre países. O 

trabalho de Lundvall (2002) é uma versão revisada do relatório do projeto 

DISKO de 1999. 

 

O projeto foi organizado em quatro módulos, que apresentamos com os 

principais resultados construídos, em resumo realizado partir de Lundvall 

(2002). 

 

O primeiro módulo teve como foco a firma, com o objetivo de identificar 

os fatores que impactam na inovação: o contexto competitivo, a 

organização interna, os processos de construção de competências e as 

atividades inovativas. 

 

 

 
                                 
151 O grupo IKE desenvolve pesquisas em mudanças econômicas, técnicas e 

institucionais, integra a rede DRUID (pesquisa sobre dinâmica industrial, em 
articulação com a Universidade de Copenhagen) e a rede DIME de pesquisa sobre a 
globalização e a economia do conhecimento (fundada pela Comissão Européia). 
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As principais conclusões são: 

 

a) o principal impacto na capacidade inovativa das firmas está 

associado à adoção de práticas típicas de organizações de 

aprendizagem: equipes interdivisões, rotação de tarefas, autonomia 

decisória e investimentos em treinamento. Os resultados sugerem 

que, ao se estruturar para favorecer processos de aprendizagem, as 

firmas estão simultaneamente adotando as formas organizacionais 

mais adequadas para o desenvolvimento de inovações; 

  

b) a gradação das firmas mais inovativas para as menos inovativas 

segue a sequencia: 

 

• firmas que combinam os modos STI e DUI de inovação152; 

 

• firmas que adotam o modo DUI; 

 

• firmas que adotam o modo STI. 

 

O segundo módulo teve como foco a interação entre as firmas, resultando 

(VINDING, 2002; CHRISTENSEN e LUNDVALL, 2004): 

 

a) ampla comprovação empírica da importância do aprendizado 

interativo para os processos inovativos: as firmas interagem com 

outras firmas quando desenvolvem novos produtos, as firmas mantém 

relacionamentos de longo prazo com muitos parceiros, a interação no 

espaço nacional é mais frequente que a interação internacional, e a 

interação internacional é considerada pelas firmas a mais importante; 

                                 
152 No modo STI, baseado na ciência, as inovações estão fortemente relacionadas às 

atividades de P&D, utilizando conhecimento explícito codificado. No modo DUI, 
baseado na experiência, as inovações estão estreitamente relacionadas ao aprender-
fazendo, aprender-usando e aprender-interagindo, utilizando conhecimento implícito e 
aprendizado interativo. 
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b) existem diferenças importantes entre os países no relacionamento das 

firmas com a infra-estrutura de conhecimento: na Dinamarca, 

diferentemente dos outros países europeus, as firmas são pouco 

envolvidas com as universidades, o que pode decorrer do pequeno 

porte das firmas ou refletir uma particularidade institucional 

dinamarquesa, onde os institutos tecnológicos substituem as 

universidades em determinados relacionamentos com a área 

produtiva; 

 

c) para as pequenas e médias firmas que operam nos setores 

tradicionais, o contato com a universidade e a presença do pessoal 

acadêmico fez a principal diferença nas suas capacidades inovativas, o 

que revela que estimular o modo STI tem forte efeito na inovação (no 

sentido mais amplo) nos setores de "baixa tecnologia". 

 

O foco do terceiro módulo foram os fluxos de conhecimento intersetorial. 

Esta abordagem demonstrou que tracejar como o conhecimento (nas suas 

diferentes formas, gerados pelo P&D ou pela educação formal) é 

produzido e movido de uma área para outra possibilita modelar um 

quadro geral do sistema de inovação em sua dinâmica (DREJER, 1998). 

 

Este módulo da pesquisa DISKO demonstrou também o intenso 

crescimento da importância estratégica dos serviços empresariais 

(business services), que estão assumindo um papel similar aos produtores 

de máquinas na economia industrial. A constatação é válida para a 

Dinamarca, pois os dados disponíveis não possibilitaram análises 

comparativas entre países (DREJER, 1998). 

 

O quarto módulo centrou-se no complexo institucional de maior relevo 

para o sistema de inovação: o sistema educacional, o mercado de trabalho 

e o mercado financeiro. 



 

 

225

 

A generalização de elevado nível de interação dentro das organizações 

parece estar diretamente relacionado à combinação de baixa desigualdade 

de renda na Dinamarca, com um sistema de ensino primário e secundário 

que enfatiza fortemente a responsabilidade individual. 

 

Facilidades para entrada e saída de empregos, combinada com eficiente 

rede de seguridade social básica, com o treinamento do mercado de 

trabalho estabelecido como responsabilidade pública, mantém baixa a 

resistência as mudanças nas organizações. 

 

Particularidades da história de acumulação do capital na Dinamarca, como 

a disseminação da propriedade cooperativa e a presença de fundações 

como proprietárias das maiores firmas, provocaram limitada presença do 

grande capital financeiro e fraco desenvolvimento do mercado financeiro, 

fatores que funcionam como estímulo a que as firmas se integrem em 

redes industriais para suprir suas necessidades de concentração de 

recursos financeiros. 

 

Essas características, em seu conjunto, colaboram para que o modo de 

inovação nas firmas seja baseado em ampla interação entre os 

empregados e entre as firmas, e onde a maioria das inovações é 

incremental. 

 

Revelam um elevado grau de consistência entre o núcleo do sistema 

(características e relacionamentos da firma) e o complexo institucional do 

ambiente (sistemas de educação, mercado de trabalho, mercado 

financeiro e regime de apoio social), o que indica que o sistema de 

inovação contribui diretamente para o desempenho econômico da 

Dinamarca.  
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Indica, também, um processo de co-evolução, com mútuos ajustes, entre 

o núcleo e o ambiente (complexo institucional), o que adverte que, de um 

modo geral, tentativas de manipular um dos componentes sem mudar o 

outro (núcleo ou ambiente), pode conduzir à desarticulação do processo 

de inovação e do desempenho econômico. 

 

Que conclusões podemos retirar dos resultados do projeto DISKO, de 

validade geral ? 

 

Em primeiro lugar, que a pesquisa valida o modelo de análise subjacente, 

ao gerar resultados de evidente interesse para políticas de promoção da 

inovação. 

 

Em segundo, que a interação entre a inovação, de um lado, e os recursos 

humanos, as formas organizacionais e as relações em rede, de outro, é o 

principal fator de capacitação inovativa nas firmas, o que se constitui 

numa micro-fundação do conceito de sistema de inovação com que 

estamos trabalhando. 

 

Finalmente, que o resultado das comparações internacionais é enfático em 

demonstrar a validade empírica da conceitualmente esperada diversidade 

nacional dos sistemas de inovação e da hipótese da economia da 

aprendizagem como um aspecto fundamental do paradigma emergente. 

 

Resulta, portanto, reiterada a opção conceitual adotada com base nessas 

premissas. 

 

Nas duas próximas seções vamos tratar de duas questões essenciais à 

nossa apropriação do conceito de sistema de inovação: a inserção do 

conceito na dimensão regional do desenvolvimento, e a relação do 

conceito com os países em processo de desenvolvimento. 
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4.3.5. O Conceito e a Dimensão Regional 

 

Na subseção 4.3.1, tivemos oportunidade de discutir algumas implicações 

da globalização e integração mundial do sistema econômico sobre o papel 

do Estado nacional.  

 

Em perspectiva mais ampla, dos Estados nacionais, insubstituíveis como 

instituições de expressão e intervenção política das identidades culturais e 

dos complexos institucionais e econômicos nacionais, é requerida uma 

nova instrumentalização para a ação estratégica de defesa dos interesses 

do país e de promoção do desenvolvimento econômico e do bem estar 

social. 

 

Os contornos dessa nova instrumentalização são em grande medida 

desenhados pelo novo cenário econômico e tecnológico do mundo. Para 

nos expressar em uma linguagem evolucionária153, o Estado moderno 

precisa atuar, para ser eficaz, principalmente nas rotinas macro-

institucionais de mais alto nível, que definem as estratégias e modelam e 

gerenciam as rotinas operacionais (essas hoje articuladas em múltiplas 

conexões internacionais) e que provêem os processos de aprendizagem e 

inovação que respondem pela diferenciação e pela competitividade do 

país. Um dispositivo de grande importância nessa nova instrumentalização 

é, conforme as evidências apresentadas ao longo deste estudo, o sistema 

nacional de inovação. 

 

Ainda que centrada, porém, na continuidade do papel estratégico e ativo 

da instância nacional, nossa visão não minimiza as intensas 

transformações que vem ocorrendo na reestruturação do sistema 

                                 
153 Nelson e Winter (1982) 
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produtivo internacional, e, entre essas transformações, atribui especial 

importância às dinâmicas regionais subnacionais. 

 

A utilização, porém, do modelo de sistema de inovação, desenvolvido até 

aqui, para apoio às dinâmicas regionais de desenvolvimento, requer 

compreender essas dinâmicas e esclarecer suas relações com a estrutura 

e a metodologia de aplicação do modelo. 

 

Geralmente com seu foco absorvido pela dinâmica das variáveis 

macroeconômicas, as teorias tradicionais do desenvolvimento quase 

sempre silenciaram sobre a relação entre desenvolvimento econômico e 

as aglomerações espaciais, não a incluindo no conjunto padrão dos fatores 

estratégicos de desenvolvimento, que se resumiriam a: responsabilidade 

fiscal e monetária, abertura de mercados, direitos de propriedade, 

estabilidade política e investimentos em educação (BALASSA, 1981; 

BAUER e YAMEV,1957; LITTLE, 1982; KRUEGER, 1993; apud SCOTT e 

STORPER, 2003). 

 

O desafio a este silêncio vem de Marshall (1925), que desenvolve o 

conceito de distritos industriais para designar uma aglomeração territorial 

de empresas que obtém economias de escala através de um sistema de 

complementaridade e especialização e da apropriação de economias 

externas154. 

 

Abordagens como as de Hirschman (1958), sobre a causação circular e 

cumulativa no espaço geográfico, e Myrdal (1959), sobre a 

interdependência dos fenômenos econômicos, sociais e políticos, 

forneceram importantes estímulos para o desenvolvimento dos conceitos 

                                 
154 Ganhos obtidos pelas firmas independente de suas ações coletivas: infra-estrutura, 

mão de obra treinada, proximidade geográfica entre as firmas, etc. As economias 
externas eram apontadas por Marshall (1925) como as principais causas do 
desenvolvimento da Inglaterra no século XIX. 
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de pólos e centros de crescimento regional (BOUDEVILLE e ANTOINE, 

1968; PERROUX, 1961; apud SCOTT e STORPER, 2003). 

 

Um conjunto significativo de recentes trabalhos155, citados por Scott e 

Storper (2003), entre os quais Scott (1998) - cujo foco central são os 

elementos locais para as políticas de apoio aos clusters industriais - 

estabelecem elementos conceituais e empíricos para sustentar que as 

aglomerações são um fator constituinte crucial para o desenvolvimento 

econômico em países com variados níveis de riqueza. 

 

Esse papel fundamental atribuído às regiões decorre da sua capacidade de 

gerar ativos críticos para o desenvolvimento, sob a forma de crescentes 

efeitos de retornos e de externalidades positivas. 

 

Os desdobramentos do processo de globalização acentuam a urgência da 

análise dessas questões, na medida em que a liberalização dos fluxos e a 

intensificação da competição influem nos intensos processos de alocação e 

realocação de atividades econômicas em diversas partes do mundo (PUGA 

e VENABLES, 1999, apud SCOTT e STORPER, 2003; SCOTT, 1998). 

 

Diversos indicadores empíricos demonstram a relação entre aglomerações 

regionais e atividades econômicas: 

 

a) 380 clusters nos Estados Unidos empregam 57% da força de trabalho, 

geram 61% do produto nacional e 78% das exportações (ROSENFELD, 

1995; apud SCOTT e STORPER, 2003); 

  

                                 
155 Bairoch (1988), Eaton e Eckstein (1997), Fan e Scott (2003), Fujita et al. (1999), 

Henderson (1988), Krugman (1991), Nadvi e Schimitz (1994), Rivera-Batiz (1988), 
Storper e Vanable (2002). 
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b) 30% da força de trabalho dos Estados Unidos estão em clusters cuja 

localização é globalmente orientada (PORTER, 2001; apud SCOTT e 

STORPER, 2003); 

 

c) 30% da força de trabalho da Itália e 45% das exportações estão em 

distritos industriais locais (OCDE, 1996); 

 

d) 30% da força de trabalho da Holanda estão em distritos industriais 

(OCDE, 1996); 

 

e) as áreas de super-aglomerações (ou cidades regiões), que têm se 

difundido nas últimas décadas, crescem mais rapidamente que outras 

áreas do território, mesmo em países com um padrão mais distribuído 

de urbanização e mesmo em países em desenvolvimento. Essas áreas 

reúnem densas massas de atividades econômicas inter-relacionadas, 

com altos níveis de produtividade gerados por fortes economias de 

aglomeração e intensos potenciais inovativos. 

 

Como observa Scott e Storper (2003), a abertura dos mercados e o 

progresso tecnológico - matrizes da globalização - reforçaram o processo 

de aglomeração em larga escala, cuja contrapartida é o processo de 

especialização regional, sendo ambos os processos de amplitude mundial 

e tradição histórica. 

 

Na realidade, a emergência do atual paradigma sócio-técnico vem 

modificando a arquitetura do sistema econômico em escala mundial. 

Temos nos referido a esse processo como de reestruturação produtiva 

global. O desenho de um mundo econômico cuja geografia iniciava pelos 

blocos do primeiro, segundo e terceiro mundos, cada qual com sua própria 

dinâmica de desenvolvimento, perde alguns laços com a realidade e 

precisa ceder lugar para uma visão mais abrangente. 
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Nessa visão mais abrangente, que está ainda em processo de construção 

nas várias matrizes teóricas e no espaço da crítica entre elas, é necessário 

haver lugar para várias novidades, entre as quais aquelas relacionadas a 

dimensão das aglomerações, ou regiões subnacionais: 

 

a) a ampliação da integração dos blocos supranacionais existentes e o 

surgimento de novos blocos; 

  

b) a expansão das redes globais de produção e inovação, inclusive pela 

alocação de unidades de produção integrantes de amplos canais de 

commodities atraídas por vantagens locacionais em regiões menos 

desenvolvidas; 

 

c) a difusão mundial de densas aglomerações produtivas; 

 

d) a ampliação das relações de competição e complementaridade entre 

aglomerações espalhadas por todo o mundo; 

 

Podemos então sintetizar os avanços obtidos até aqui indicando que as 

evidencias são de crescimento do papel das regiões subnacionais na 

dinâmica econômica, tanto como atratores da expansão mundial das 

estruturas multinacionais de commodities que distribuem espacialmente 

unidades em função de vantagens cada vez mais localizadas, quanto como 

impulsionadores do processo de desenvolvimento regional e nacional, em 

função do efeito de especialização relacionado às densas aglomerações e 

da crescente contribuição de seus ativos críticos daí oriundos, que 

promovem externalidades e retornos, como já indicava Marshall (1925, 

edição original 1890) há mais de um século. 
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As principais economias de aglomeração envolvem (SCOTT e STORPER, 

2003): 

 

a) a economia de infra-estrutura intensiva em capital (fator ainda mais 

crítico em países em desenvolvimento); 

  

b) a dinâmica de interligação para-frente e para-trás das firmas em 

cadeias produtivas; 

 

c) a formação de densos mercados de trabalho em torno de múltiplos 

locais produtivos; 

 

d) a emergência de ativos relacionais localizados, promovendo efeitos de 

aprendizagem e inovação. 

 

Os três primeiros modos de economias de aglomeração são conhecidos e 

coexistem com o paradigma produtivo da produção em massa, mas o 

quarto modo - a formação de ativos relacionais localizados - é por 

natureza diretamente conectado à dinâmica do paradigma emergente da 

economia do conhecimento. 

 

Esses ativos relacionais são formados por rotinas156 de comportamento 

econômico, formas não comerciais de interdependência entre os agentes 

econômicos, que potencializam e estabelecem atividades de produção, 

empreendedorismo e inovação (SCOTT e STORPER, 2003). 

 

As rotinas são formadas e modeladas por condições endógenas culturais e 

institucionais, o que significa dizer que elementos endógenos da região 

subjazem ao desenvolvimento econômico local e à entrada na economia 

mundial, no contexto de uma economia global baseada na inovação e no 

                                 
156 No sentido da teoria evolucionista. 
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conhecimento com a qual esses ativos relacionais compartilham a 

natureza. 

 

O significado desses ativos para o desenvolvimento da região é ainda mais 

importante quando consideramos que não são livremente reprodutíveis 

em outras regiões (devido às raízes culturais e institucionais locais), não 

existem substitutos facilmente disponíveis, e que existem barreiras no 

acesso a eles, acesso que depende de processos, que podem ser 

complexos, de inserção em redes locais de relacionamento. 

 

Sendo região-específicos, esses ativos são potencialmente fonte 

sustentável de diferenciais competitivos regionais, que podem 

proporcionar a criação de retornos crescentes localizados, críticos para o 

processo de desenvolvimento. Como propõem Scott e Storper (2003), "o 

sucesso das economias nacionais vem, em significativa medida, pelo 

crescimento de aglomerações dinâmicas e criativas", como foi o caso das 

economias de alto desempenho da Ásia. 

 

O regional, nesse contexto, é uma ferramenta para o desenvolvimento 

nacional, exatamente na medida em que explore suas especificidades e as 

insira - através rotinas de aprendizado e inovação -, de forma 

competitiva, nos circuitos mais amplos da economia nacional e 

internacional. 

 

Essa compreensão evolucionária da dinâmica do desenvolvimento - 

centrada no papel das aglomerações e dos ativos relacionais locais como 

fonte de vantagens competitivas nacionais - exige uma profunda revisão 

das políticas tradicionais de desenvolvimento regional, baseadas em 

subsídios, provisão de infra-estrutura física, mecanismos governamentais 

de atração de investimentos externos e programas de treinamento de 

mão de obra industrial. 
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Esse tipo de estratégia tradicional, ainda que, como observam Scott e 

Storper (2003) não seja destituída de resultados positivos em 

determinados aspectos ou situações, frequentemente está associada a 

desvios e limitações, como foi observado na política de subsídios fiscais 

para os distritos industriais da Bahia, onde os casos de indústrias 

footloose157 são exemplares (TEIXEIRA e GUERRA, 2000), comprometendo 

em significativa medida os objetivos originalmente visados. 

 

Mesmo quando bem sucedida no seu objetivo específico, esse tipo de 

estratégia pode ser responsável por contribuir com intensas distorções no 

processo de desenvolvimento regional.  

 

Como examinamos extensivamente nos capítulos 2 e 3, o reconhecido 

sucesso na instalação do pólo petroquímico da Bahia, expresso inclusive 

por seus efeitos de modernização de uma economia atrasada e estagnada, 

não impede o reconhecimento de suas enormes limitações como carro 

chefe de uma estratégia de desenvolvimento regional pouco abrangente. 

 

Devido especialmente às dificuldades de geração de dinâmicas endógenas, 

o padrão exógeno e espasmódico do desenvolvimento industrial na Bahia - 

fortemente baseado nesse tipo de estratégia - tem relação direta com o 

que se constatou após um percurso de três décadas: aprofundamento das 

desigualdades, baixa capacidade competitiva da indústria regional, e 

retardamento do desenvolvimento da Bahia em áreas essenciais da 

economia emergente, de que são exemplos os serviços intensivamente 

baseados em conhecimento, e neles, o software (TEIXEIRA e GUERRA, 

2000; MESQUITA, CERQUEIRA e ALMEIDA, 2004). 

 

Independentemente do aproveitamento de oportunidades geradas pela 

captura de investimentos da indústria tradicional, mesmo de indústrias de 

                                 
157 Indústrias que se deslocam para a região em busca dos incentivos fiscais e, quando 

cessam os incentivos, deslocam-se para outras regiões mais atrativas. 
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setores modernos em busca de vantagens fiscais e de preço do trabalho, 

as evidências históricas no caso da Bahia, os estudos empíricos de outras 

realidades, e os desenvolvimentos teóricos que vimos examinando, 

sugerem ser crucial um foco estratégico assentado no desenvolvimento de 

ativos locais, relacionados à absorção, produção e aplicação de 

conhecimentos para a inovação, que possam ser integrados aos sistemas 

de produção regionais e gerar diferenciais competitivos. 

 

O desenvolvimento desses ativos envolve a disponibilização, para o 

ambiente empresarial regional, de externalidades positivas sob a forma de 

densos fluxos de informação, processos de aprendizagem, formação de 

redes de negócio e inovação e fortalecimento de tradições em design e em 

outras expressões criativas locais. Entre os estudos que analisam as 

condições de efetividade desses ativos, destacamos o de Schmitz (2001) 

apontando a base de confiança necessária para a formação desses ativos 

em processos de desenvolvimento local. 

 

Scott e Storper (2003) designam essas externalidades como bens comuns 

da economia regional, geradoras de vantagens competitivas cruciais para 

o desenvolvimento. 

 

A pesquisa de ativos dessa natureza, portanto, constitui um importante 

vetor de trabalho de um sistema de inovação regional, sendo necessário, 

quando da inserção desses ativos em políticas, em tratar limitações que 

podem afetar o seu aproveitamento como bens comuns: 

 

a) insuficiência na disponibilização de determinados ativos (treinamento 

de habilidades, informações do mercado de trabalho, pesquisa 

tecnológica) se deixados apenas a cargo da iniciativa privada, que pode 

ser contida por riscos de oportunismo decorrentes da falta de controle 

sobre a difusão desses ativos; 
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b) riscos morais (SCOTT e STORPER, 2003) que podem gerar 

externalidades negativas, como: 

 

• relações de baixa confiança entre produtores e subcontratados; 

  

• ameaças à reputação da qualidade do produto regional; 

  

• ações com objetivos de curto prazo nos mercados de trabalho ou de 

produtos, feitas por alguns produtores, que forçam assim os demais 

a imitá-los, conduzindo o conjunto para um ponto de equilíbrio de 

baixo nível que prejudica a todos no médio/longo prazos. 

 

Que lições podemos extrair da discussão precedente ? 

 

No contexto de uma transição, na trajetória do paradigma da tecnologia 

da informação, entre a fase de instalação e a fase sinérgica (PEREZ, 

2002), a instância nacional segue sendo a instância política e econômica 

estratégica, mas as regiões, entendidas como espaços subnacionais 

polarizados por densas aglomerações de processos produtivos, têm um 

papel a cada momento mais crucial para o desenvolvimento nacional. 

 

Essa importância crescente das regiões decorre do fato de que as 

aglomerações, quanto mais se densificam, geram externalidades 

econômicas positivas essenciais para a competitividade, muito 

especialmente os ativos relacionais, que expressam singularidades locais, 

e que podem ser desenvolvidos por uma ação política e institucional local, 

para gerar vantagens competitivas sustentáveis regionais e nacionais. 

 

Não é demais insistir que o processo econômico vem se tornando a cada 

ciclo da espiral mais complexo e sofisticado, e uma política de 

desenvolvimento regional centrada na construção de capacidades locais de 
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aprendizagem e inovação não poderá prescindir de fortes articulações em 

várias direções.  

 

Ao contrário, seu critério de eficácia será intermediar de forma criativa as 

fundações culturais e institucionais locais com a estratégia nacional de 

desenvolvimento e com a dinâmica econômica internacional, em busca de 

dar resultado econômico às singularidades locais. 

 

Esse movimento estratégico não estará também isento de dilemas, que 

desafiarão, a cada momento, a sensibilidade política e a capacidade 

técnica da cada contexto regional.  

 

Fundamentalmente, escolhas e pontes terão de ser feitas entre a 

necessidade de concentrar ações em aglomerações e atividades 

econômicas estratégicas - sem o que não conseguirão entrar nos nichos 

de maior valor agregado dos mercados nacionais e internacionais - e a 

necessidade de evitar agravamento de desequilíbrios sociais e espaciais, 

que podem ser provocados por uma ação descomprometida com a 

dinamização do tecido econômico e com a formação de ativos locais. 

 

Esse é um problema que reclama um alto grau de engajamento social e 

político dos atores locais, e a construção de um consenso ativo, renovado 

a cada conjuntura. 

 

Nesse contexto, resulta evidente a necessidade e o potencial de organizar 

ações regionais de apoio ao desenvolvimento da capacidade de 

aprendizagem e inovação criativa, através da constituição de um sistema 

regional de inovação, que se desdobre internamente em direção a focos 

setoriais estratégicos, explorando a condição diferenciada e singular de 

trazer na sua natureza as fundações culturais e institucionais inerentes 

aos sistemas de produção regionais com os quais vai interagir. 
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Olhando o conjunto pelo viés evolucionário da geração de competências e 

inovações no país, é possível aspirar a uma convergência estrutural entre 

os níveis nacional e regional, que estão obviamente relacionados ao 

mesmo universo de processos produtivos. 

 

As condições básicas para essa convergência são o alinhamento das 

estratégias, em torno das grandes prioridades de desenvolvimento 

econômico do país, e a divisão racional das operações de apoio aos 

processos produtivos, com o nível nacional disponibilizando padrões 

regulatórios e recursos financeiros para ações de apoio à inovação e à 

construção de competências, e o nível regional, como repassador ativo 

desses recursos aos contextos produtivos, focando na construção e 

fortalecimento da infra-estrutura de conhecimento local e no 

desenvolvimento das capacitações e sinergias entre os atores locais para a 

utilização eficaz, coletiva, parceirizada e individual, dos recursos e dos 

ativos. 

 

Constitui também esfera de ação do nível regional a estruturação de 

mecanismos regulatórios locais e a mobilização de recursos das esferas 

regionais (estadual e municipais) em apoio à estratégia regional de 

inovação. 

 

Diremos então que a estrutura geral dos sistemas de inovação nos dois 

níveis não apresenta diferença de natureza, mas de ênfase, com um 

sistema concentrando-se em determinadas áreas e tarefas, o outro em 

outras, muitas vezes sendo essas tarefas elos desdobrados de uma 

mesma atividade. 

 

Quando se estabelece a noção de sistema regional de inovação, não se 

pretende, nesse tempo de virtualidades e redes, que todas as interações, 

significativas para os atores locais, relacionadas à produção de 
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conhecimento e inovação, estejam restritas ao âmbito territorial local, 

impondo-se a necessidade de abertura para o espaço econômico exterior. 

 

Esta necessidade é real, ainda que a otimização sistemática das relações 

internas locais, pela construção ativa de sinergias, seja um patamar 

básico para o fortalecimento da identidade diferencial do ambiente 

regional (o que é em si um ativo de diferenciação competitiva), e para a 

capacidade de absorção de experiências e conhecimentos localizados em 

outros territórios. 

 

O elemento essencial, nesse último caso, é ter bem claro o critério da 

agregação de valor aos ativos localizados na região: é absolutamente 

necessário estimular e desenvolver intensos relacionamentos com a 

comunidade de conhecimento nacional e internacional, bem como com 

fornecedores, clientes e firmas similares externas à região, para que se 

possa ampliar a capacitação das instituições e firmas locais e enriquecer, 

também com os conhecimentos e práticas que habitam outros contextos 

produtivos, os processos interativos de aprendizagem que ocorrem nos 

sistemas de produção regionais.  

 

Aqui mais uma vez o papel da instância regional é insubstituível, 

coordenando, mantendo e renovando constantemente, pela sua iniciativa 

e estímulos, os laços entre os atores locais, regulando e fazendo convergir 

para o desenvolvimento dos ativos locais de inovação o poder de atração 

e os interesses que emanam dos atores exógenos, os quais são essenciais 

à dinâmica de desenvolvimento regional, como portadores das "pressões 

por transformações" (LUNDVALL, 2002) que desafiam a modernização 

regional. 
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4.3.6. O Conceito e a Dimensão Setorial 

 

A atividade produtiva pode ser segmentada, para fins analíticos ou de 

estratégias de desenvolvimento, em distintos níveis de agregação 

territorial (mundo, país, região, arranjo produtivo), com distintas 

abrangências (conjunto de setores, setor) e extensões (cadeia, elo) 

setoriais. Podem ser consideradas, também diferentes combinações 

dessas dimensões. 

 

Em função de fatores históricos e de um conjunto de variáveis específicas, 

processos políticos e econômicos concretos podem construir instituições 

de promoção do desenvolvimento relacionadas a cada uma dessas 

possíveis segmentações, e múltiplos tipos de sistemas de inovação podem 

ser estruturados em apoio às atividades institucionais de promoção do 

desenvolvimento. 

 

Os tipos de sistemas de inovação mais frequentes na literatura são os 

sistemas nacionais de inovação (LUNDVALL, 2002; NELSON, 1993), os 

sistemas regionais de inovação (SCOTT e STORPER, 2003; LUNDVALL, 

2002), os sistemas setoriais de inovação (MALERBA, 1999; DOSI, 1991; 

ORSENIGO, 1998), e os sistemas empresariais/conglomerais de inovação 

(ROTHWELL, 1992; TEECE, 1991). Este último conceito, focado em redes 

de segmentos empresarias e entidades científicas e tecnológicas 

localizados em uma diversidade de países e regiões, não será tratado 

neste estudo, cujo foco é o setor de software delimitado no ambiente 

regional da Bahia. 

 

Para nossos propósitos, desenvolveremos nesta seção uma apresentação, 

a partir do estudo de Malerba (1999, 2002), do conceito de sistema 

setorial de inovação, e de suas implicações para o modelo de análise em 

construção neste trabalho. 
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As pesquisas realizadas no âmbito do projeto DISKO (LUNDVALL, 2002) 

demonstram que são consideráveis as diferenciações entre os setores 

econômicos em importantes variáveis significativas para a inovação: 

tecnologia, produção, atividades de inovação, demanda, e tipo e grau das 

mudanças que realizam em resposta às "pressões por transformações158". 

 

A proposta de desenvolver o conceito de sistema setorial de inovação 

(MALERBA, 1999, 2002) visa disponibilizar uma ferramenta analítica capaz 

sobretudo de possibilitar a comparação entre a dinâmica de inovação 

entre diferentes setores, esclarecendo os diferenciais em termos de tipos 

e papéis dos atores, estrutura e dinâmica da produção, taxa e duração da 

inovação, efeitos dessas variáveis sobre o desempenho das firmas e 

países. 

 

O sistema setorial de inovação e produção é definido por Malerba (2002) 

como "um conjunto de novos e estabelecidos produtos para usos 

específicos e o conjunto de agentes que realizam interações dentro e fora 

do mercado para criar, produzir e vender esses produtos159".  

 

A topologia básica do sistema compreende em primeiro lugar os agentes, 

que podem ser indivíduos ou organizações, onde se incluem as firmas 

(produtoras, compradoras e fornecedoras) e as não-firmas (universidades, 

instituições financeiras e agencias públicas), além de organizações de 

outros níveis de agregação, como departamentos de P&D, consumidores e 

associações industriais. 

 

Os agentes detêm específicos processos de aprendizagem, competências, 

estruturas e condutas, e interagem entre si através ou não de relações de 

mercado, utilizando processos de comunicação e intercâmbios de várias 
                                 
158 No contexto estabelecido por Lundvall (2002), a expressão refere-se às pressões 

competitivas internacionais que incidem sobre as dinâmicas econômicas e 
institucionais nacionais. 

159 A expressão é usada em sentido amplo e abarca serviços, como software. 
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ordens (cooperação, competição, comando). As interações entre os 

agentes são reguladas por instituições160, e o sistema como um todo se 

transforma ao longo do tempo, através processos co-evolucionários de 

seus diversos componentes específicos (MALERBA, 1999, 2002) 

 

NO plano do sistema de inovação, as especificidades setoriais se 

expressam nos fatores bases de conhecimento, complementaridade (co-

evolução entre produtos, conhecimentos e tecnologias) e processos de 

aprendizagem. Reunidos às diferentes condições setoriais de demanda, 

esses fatores diferenciados provocam distinções nos tipos de competência, 

no arco de comportamentos viáveis, e na estratégia e estrutura das firmas 

de cada setor.  

 

Os elementos chaves do sistema setorial de inovação conforme Malerba 

(2002) são:  

 

a) produtos; 

  

b) agentes: organizações firmas e não-firmas (inclusive agregados 

organizacionais de alto e baixo nível); 

 

c) bases de conhecimento e processos de aprendizagem; 

 

d) tecnologias básicas, insumos, demandas, e conexões & 

complementaridades relacionadas entre esses componentes: inclui 

interdependências verticais e horizontais entre setores relacionados, 

a convergência entre produtos anteriormente separados, ou o 

surgimentos de novas demandas a partir de demandas existentes. As 

                                 
160 O conceito de instituição adotado por Malerba (2002) "inclui normas, rotinas, hábitos 

comuns, práticas estabelecidas, regras, leis, padrões e assim por diante, que 
modelam a percepção e a ação dos agentes e afeta a interação entre eles". 
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interdependências e complementaridades determinam os limites 

reais do sistema; 

 

e) mecanismos de interação dentro e para fora das firmas, baseados em 

interações de mercado e extra-mercado; 

 

f) processos de competição e seleção; 

 

g) instituições: padronizadoras, regulações, mercados de trabalho, etc. 

 

Dada a opção ampla de Malerba (2002) de desenhar o conceito incluindo 

inovação e produção ("sistema setorial de inovação e produção"), o 

modelo suporta a análise separada das dimensões de inovação, produção 

e distribuição. Além disso, o modelo pode ser estruturado para tratar de 

diferentes níveis de agregação de produtos (um só produto, ou um 

conjunto de produtos setoriais). Em termos ainda mais gerais, o modelo 

pode suportar níveis de análises específicos em termos de agentes, 

funções e produtos. 

 

Essa flexibilidade analítica da ferramenta conceitual, destacada por 

Malerba (2002), é similarmente convergente com nossas observações 

sobre a aplicabilidade da arquitetura analítica do modelo de sistema 

nacional de inovação ao plano regional, como sistema regional de 

inovação. 

 

E a noção de convergência segue marcando nossa apreciação das relações 

entre a estrutura do conceito de sistema setorial de inovação e o modelo 

de análise que vimos construindo, baseado na abordagem de Lundvall 

(2002) para o sistema nacional de inovação. 

 

Bem observadas, as estruturas dos dois modelos são similares, no sentido 

de que organizam os mesmo elementos gerais (firmas, instituições de 
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conhecimento e instituições de regulação do ambiente e apoio 

institucional) e focam nos mesmos relacionamentos (aprendizagem e 

inovação). 

 

A partir da abrangência do posicionamento setorial das firmas e do 

território onde estão situadas, a modelagem do sistema concreto de 

análise recorta, entre as categorias institucionais relevantes nos três 

modelos (nacional, regional e setorial), aquelas instituições significativas 

para a atividade de inovação daquele conjunto determinado de firmas, e 

prospecta os processos de interação e aprendizagem que se estabelecem 

entre os atores assim definidos. 

 

Exprimindo de outra forma, as características do núcleo do sistema (as 

firmas, a infra-estrutura de conhecimento relacionada, e suas relações 

recíprocas), que é uma escolha analítica, e enquanto tal, especifica o 

ambiente do sistema (o contorno institucional relevante), estabelecendo, 

nesse ambiente, as instituições especificamente vinculadas ao núcleo, 

aquelas vinculadas ao território político habitado pelo núcleo e aqueloutras 

relevantes para o núcleo, mas de acesso menos direto, ligadas a outras 

instâncias políticas, dependentes de intermediações em princípio mais 

complexas. 

 

A contribuição específica da abordagem setorial para a construção do 

nosso modelo decorre da maior aproximação à realidade das firmas: em 

um contexto analítico setorialmente estabelecido, a cesta de produtos, as 

tecnologias básicas e a base de conhecimento ganham maior 

concreticidade e visibilidade, servindo como critério de polarização dos 

processos de aprendizagem e inovação e possibilitando um preciso recorte 

das instituições e dos relacionamentos relevantes. 

 

Convocando outra perspectiva analítica, o conceito de arranjo produtivo 

local apresentado em Lastres e Cassiolato (2001) é altamente consistente 
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com o tipo de recorte de objeto realizado em nosso percurso, a partir do 

conceito de sistema nacional de inovação. 

 

O conceito estabelece que um arranjo produtivo local é uma aglomeração 

territorial de agentes econômicos, políticos e sociais, com foco em um 

conjunto de atividades econômicas, que apresentam vínculos de 

relacionamento ainda que incipientes.  

 

Complementarmente, Lastres e Cassiolato (2001) cunham o conceito de 

sistema produtivo e inovativo local, que "são aqueles arranjos produtivos 

em que a interdependência, articulação e vínculos consistentes resultam 

em interação, cooperação e aprendizagem, com potencial de gerar o 

incremento da capacidade inovativa endógena, da competitividade e do 

desenvolvimento local". 

 

Entre o arranjo produtivo local e o sistema produtivo e inovativo local para 

onde aquele evolui, medeia o sistema de inovação, com características a 

um só tempo regional e setorial, consistente com o modelo que temos 

aqui discutido. 

 

Nesse sentido, o sistema de inovação é o mecanismo que promove a 

transição para um sistema produtivo e inovativo local, e nele segue 

inserido como dimensão de promoção da aprendizagem e da inovação. 

 

Em Fialho (2005), é apresentada uma metodologia de construção e gestão 

de redes interorganizacionais originalmente desenvolvida para suportar as 

redes de governança de arranjos produtivos locais161. O caráter genérico e 

                                 
161 São redes de cooperação entre atores públicos e privados relacionados ao processo 

produtivo dos APL's, que, como redes interorganizacionais de cooperação, têm como 
atributos a definição e gestão de um projeto estratégico para o APL (visão de futuro), 
de uma agenda de projetos capazes de implementá-lo, de uma forma organizacional 
que suporte o funcionamento sistemático da rede e de códigos de conduta e 
estratégias de sensibilização que desenvolvem a dimensão cooperativa e sinérgica da 
rede (Fialho, 2005). 



 

 

246

flexível da metodologia, que pode ser aplicada a distintos contextos de 

articulação de relações inter-firmas de cooperação e aprendizagem, reflete 

também a forma comum que subjaz aos conceitos de sistema de 

inovação, aos quais a metodologia está referenciada através da adoção do 

conceito de arranjo produtivo local. 

 

Portanto, para os fins que nos concernem, as variáveis definidas como 

elementos chave no conceito de sistema setorial de produção e inovação 

(MALERBA, 2002) podem ser acopladas como importantes 

desdobramentos de elementos gerais do conceito de sistema nacional de 

inovação (LUNDVALL, 2002), e, agregadas às contribuições decorrentes 

da análise das aglomerações regionais, permitem-nos designar nosso 

modelo de análise como relacionado a um sistema de inovação regional-

setorial, ou como um sistema de inovação de arranjo produtivo local. 

 

Na próxima seção encerraremos a estruturação interativa do nosso campo 

de referencias conceituais, com exame da relação do conceito de sistema 

nacional de inovação com os países em desenvolvimento. 

 

 

4.3.7. O Conceito e os Países em Desenvolvimento 

 

Na economia baseada no conhecimento que emerge da reestruturação 

produtiva internacional, as estratégias nacionais dos países em 

desenvolvimento que apresentam resultados significativos, ainda que 

sejam diferenciadas segundo os respectivos contextos nacionais, 

convergem em manter foco efetivo na capacitação e articulação das 

firmas nacionais para aprender, adaptar e criar inovações sustentáveis em 

produtos e processos e para inserí-los em nichos de mercados nacionais e 

internacionais. 
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As lições do processo histórico recente162 demonstram que, dada a atual 

repartição de recursos e competências e poderes entre os países no 

mundo, o principal modo de inovação necessário para o esforço 

estratégico dos países em desenvolvimento é o modo DUI163, voltado para 

a geração de inovações incrementais em produtos e processos existentes, 

baseado na acumulação de experiência, no conhecimento implícito e na 

aprendizagem interativa entre as firmas e entre as firmas e a infra-

estrutura de conhecimentos. 

 

Sintetizando o que já examinamos nesse estudo, essa importância 

estratégica do modo DUI para os países em desenvolvimento decorre de 

que a economia global é movida em grande parte por uma massa de 

inovações incrementais em setores econômicos de alta e baixa tecnologia 

de produto (países como a Dinamarca derivam seu excelente desempenho 

econômico essencialmente da competitividade obtida por estratégias DUI 

de inovação), e as barreiras à entrada nesse modo de inovação são 

radicalmente menores que as existentes para a geração de inovações 

science-based (baseadas na ciência, modo STI de inovação) 

 

Ainda que janelas de oportunidade existam no modo STI, e o 

planejamento estratégico dos países em desenvolvimento mais 

industrializados não tenha porque perder de vista o máximo investimento 

possível na sua capacitação científica (que não só proporciona a 

possibilidade de avançar para as inovações mais radicais como também 

alimentam e qualificam os esforços de inovação incremental), a 

necessidade de enfrentar imediatamente o problema da competitividade e 

do desenvolvimento impõem a difusão das inovações incrementais como a 

principal estratégia a ser adotada. 

 

                                 
162 Evans (2004), Lundvall (2004). 
163 De Doing-Using-Interacting (LUNDVALL, 2002) 
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O aumento das capacidades de aprendizado e inovação, especialmente 

vistos do ângulo da estratégia incremental, "não é apenas uma questão de 

mais recursos para a educação e a pesquisa (mais e melhores escolas e 

universidades, p.ex.), mas fundamentalmente de modelar e remodelar um 

amplo conjunto de instituições de modo a suportar a aprendizagem 

interativa em muitas partes da sociedade, o que inclui os indivíduos, as 

comunidades, as firmas e as organizações não-firmas" (LUNDVALL, 2002). 

 

Para esse esforço dos países em desenvolvimento industrializados, muitos 

obstáculos existem, como assinalamos ao longo desse trabalho. Entre 

eles, os conflitos distributivos de renda e poder, além dos esquemas, 

formais e informais, de controle mundial da propriedade intelectual.  

 

Nesse sentido, a cópia e a adaptação de tecnologias é uma ferramenta 

essencial para o desenvolvimento, o que, em primeiro lugar, impõe 

elevada capacidade de absorção tecnológica, que está intimamente 

relacionada ao foco em processos de interação e aprendizagem no núcleo 

da estratégia incremental de inovação. 

 

Além disso, um conjunto combinado de táticas para captação de 

conhecimentos tecnológicos são mecanismos importantes para a 

dinamização do processo de aprendizagem: engenharia reversa, 

licenciamento de tecnologia, envio de pesquisadores ao exterior, atração 

de firmas e especialistas estrangeiros e engajamento ativo em 

colaboração científica e tecnológica internacional (LUNDVALL, 2002). 

 

As estratégias nacionais dos países em desenvolvimento, que se 

expressam e são operadas regionalmente e setorialmente, tem como 

maior desafio selecionar dinamicamente tecnologias e instituições de 

outros países que suportem inovação e construção de competências 

locais. 
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As análises e dados aqui comentados sugerem que, pelo seu caráter 

essencial, a construção da capacidade de aprendizagem e inovação não 

pode estar mecânica e temporalmente subordinada à resolução dos 

problemas materiais e distributivos característicos dos países em 

desenvolvimento.  

 

Aprendizagem e inovação, no cenário internacional que emerge, não são 

um luxo, mas processos básicos e necessários, que necessitam ser 

conduzidos em paralelo e interagindo com o enfrentamento dos problemas 

sociais (LUNDVALL, 2002) 

 

Há, aqui, há um enorme percurso conceitual e político a percorrer. 

 

Por fim, o andamento deste estudo exploratório demonstrou que existem 

muitas questões dramáticas, como essa, que precisam ser aprofundadas 

para que se produza um conhecimento, sobre as dinâmicas e complexas 

relações entre a globalização e a ação dos sistemas nacionais e locais de 

inovação, que possa ser traduzido no planejamento e gestão das micro 

estruturas de ação dos sistemas de inovação das quais depende o 

desempenho institucional nos níveis meso e macro. 

 

A seção seguinte apresenta uma síntese das questões suscitadas pelo 

exame das várias dimensões do conceito e propõe uma reflexão sobre a 

estratégia de sua utilização como ferramenta analítica, objetivo principal 

deste trabalho. No capítulo seguinte, essa reflexão guiará o exame do 

contexto do setor de software da Bahia. 
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4.3.8. Aplicando o Conceito: o Modelo de Análise 

 

CONCEITO, MODELO E REALIDADE 

 

Um modelo de análise, dentro de uma prudência científica, é entendido, 

no contexto de nossa argumentação164, como um dispositivo derivado de 

um conceito165, o qual, organizado a partir de abstrações e 

relacionamentos de experiências empíricas166, possibilita e suporta o 

movimento de abordagem da realidade delimitada pelo modelo. 

 

O processo de aplicação de um conceito, através da utilização de um 

modelo de análise, implica necessariamente o desencadeamento de uma 

tensão entre os elementos conceituais e o comportamento revelado da 

realidade, tensão que, conducente à produção de um conhecimento 

estruturado sobre determinado contexto, pode resolver-se na própria 

negação ou retificação do modelo, que por sua vez pode implicar ou não 

em negação ou retificação do conceito que o informa. 

 

Formalizar um modelo de análise, então, requer cuidados especiais em 

relação à natureza histórica, contextual e processual de sua base 

conceitual, que contribua para evitar aplicações mecânicas que, ao 

recortar a realidade, ao invés de representá-la, a esconda ou distorça. 

 

Entendemos que é nessa perspectiva aberta e interativa que o conceito de 

sistema nacional de inovação vem sendo desenvolvido por Lundvall 

(2002; 2004) e outros. 

 

                                 
164 Amparado em Schumpeter (1949) e Lundvall (2002), entre outros. 
165 O modelo, eventualmente não expressa inteiramente ou amplamente o conjunto das 

determinações do conceito. 
166 Apreendidas diretamente, ou indiretamente presentes na base de outros estudos 

conceituais tomados como referencia. 
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Essa mesma ordem de preocupação teórica e metodológica existe 

também, por exemplo, em Schumpeter (1949), que constitui um dos 

pilares do campo conceitual em que se assenta Lundvall (2004): 

 

...é absurdo pensar que nós podemos derivar as linhas de contorno 
de nosso fenômeno apenas de nosso material estatístico. Tudo que 
nós podemos provar assim é que não existem linhas regulares de 
contorno... 
 
História geral (social, política, cultural), história econômica e história 
industrial não são apenas indispensáveis, mas são realmente a mais 
importante contribuição para a compreensão do nosso problema. 
Todos os outros materiais e métodos, estatísticos e teóricos, são 
apenas subservientes à história, e inúteis sem ela (SCHUMPETER, 
1949, apud LUNDVALL, 2004, p. 23) 

 

O desenvolvimento do conceito de sistema nacional de inovação também 

aproxima Lundvall (2004) do ângulo de abordagem da grounded 

theory167, que situa o trabalho do pesquisador no espaço de trânsito entre 

os resultados empíricos e os esforços para distinguir analiticamente os 

principais fatores explicativos. Esse modo de abordagem também 

aproxima o conceito da denominada teoria crítica, que, como a grounded 

theory, apóia-se na sensibilidade para com casos específicos168.  

 

Nesse sentido, o conceito de sistema nacional de inovação percorreu uma 

longa trajetória histórica de desenvolvimentos, aprofundamentos e ajustes 

até ganhar sua forma atual, e segue sendo apresentado como sujeito a - e 

mesmo demandante de - novos aperfeiçoamentos (LUNDVALL, 2004). 

 

A versão atual do modelo, tal como apresentada por Lundvall (2004), 

resultou especialmente de aperfeiçoamentos decorrentes de sua aplicação 

                                 
167 Grounded theory é uma abordagem para pesquisa para ciências sociais desenvolvido 

por Barney Glaser e Anselm Strauss. Grounded theory foi desenvolvida como uma 
metodologia sistemática, e seu nome sublinha a geração da teoria a partir dos dados.  

168 De acordo com Mjoset (2005), a teoria crítica é grounded theory aplicada em 
contextos marcados por um certo nível de conflito social. 
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no projeto DISKO, que investigou a dinâmica das inovações no processo 

econômico da Dinamarca169. 

 

Avaliando o desenvolvimento do projeto DISKO, Lundvall (2004), em 

sintonia com essa concepção metodológica ampla e aberta a novos 

desenvolvimentos, argumenta que aquele projeto "não representou a 

única nem a melhor maneira de estudar o sistema de inovação". 

 

E acrescenta: 

 

Sob todas as circunstâncias, eu recomendo combinar um estudo 
desse tipo com uma análise histórica do papel do Estado, a criação e 
evolução das instituições, a especialização internacional e a co-
evolução dos principais setores econômicos... Sem essa perspectiva 
histórica é difícil entender as atuais características do sistema 
nacional de inovação (LUNDVALL, 2004, p. 15) 

 

A discussão estabelecida entre Lundvall (2004) e Edquist (2005) é 

ilustrativa do tipo de relação entre modelo e análise que queremos 

ressaltar. 

 

De acordo com Edquist (2005), o conceito de sistema nacional de 

inovação é "difuso e ambíguo", e esta falta de clareza constitui uma 

barreira para avançar em direção a um conceito mais "rigoroso" e 

"teórico". 

 

Na busca de contribuir para dar mais "rigor" ao conceito, Edquist (2005) 

propõe a especificação formal de um conjunto detalhado de funções que, 

analisadas em relação às organizações, possibilitariam uma compreensão 

mais clara e teoricamente estruturada do sistema de inovação. 

 

 

 

                                 
169 Conforme examinado na seção 4.2.2 (A Economia da Aprendizagem). 
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As funções sugeridas são: 

 

1. Pesquisa e Desenvolvimento 

2. Construção de competências 

3. Formação de novos mercados de produtos 

4. Articulação das necessidades dos usuários 

5. Criação e mudanças das organizações 

6. Redes de conhecimento 

7. Criação e mudanças das instituições 

8. Incubação de atividades 

9. Financiamento das inovações 

10. Serviços de consultoria 

 

A crítica de Lundvall (2004) aponta o caráter racionalista e formalista 

dessa proposição de Edquist (2005), indicando que a abordagem do 

sistema de inovação através de uma lista de funções é um movimento 

para "menos teoria" e não para "mais teoria", uma vez que todos os 

fatores - altamente heterogêneos - são tratados como igualmente 

importantes e uma vez que não se explora sistematicamente os 

relacionamentos entre eles.  

 

Alternativamente a Edquist (2005), Lundvall (2004) propõe uma 

abordagem assentada no conhecimento que já se acumulou sobre os 

ambientes favoráveis à inovação, e indica que debates teóricos e 

resultados empíricos referenciados a contextos concretos podem gerar um 

modelo mais estruturado do sistema de inovação do que uma lista 

exaustiva de funções170. 

 

 

 

                                 
170 Nesse sentido, Lundvall (2004) argumenta que Edquist (2005), na prática, "exagera o 

que nós não sabemos e adia a utilização do que nós já sabemos" sobre a inovação. 
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O MODELO DE LUNDVALL (2004) 

 

Lundvall (2002) formula o sistema de inovação como "o conjunto aberto 

de organizações que, através de seus recursos, atividades e 

relacionamentos, afetam a velocidade e a duração do processo de 

inovação". 

 

A concepção topológica de Lundvall (2004) para o conceito inclui duas 

instâncias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Estrutura do Ambiente de Inovação 

Fonte: LUNDVALL, 2002. 

 

Na base desse traçado topológico, estão os seguintes princípios, 

estabelecidos dinamicamente pela formação e resolução de tensões entre 

formulações abstratas e pesquisas empíricas, ao longo do processo 

histórico-cognitivo de desenvolvimento do conceito. 

 

I. O conceito de sistema nacional de inovação é essencialmente 

evolucionário, no sentido de que atribui papel estratégico, para o 

desempenho e para o desenvolvimento econômico, ao conhecimento é à 

inovação; 

 

AMBIENTE: 
 
- Sistema nacional de educação 
- Mercados de trabalho 
- Mercados financeiros 
- Direitos de propriedade intelectual 
- Competição em mercados de produtos 
- Regimes de apoio social 

NÚCLEO 

Firmas em interação 
entre si e com a 
infra-estrutura de
conhecimento 
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II. Os elementos de conhecimento importantes para o desempenho 

econômico são localizados e não podem ser facilmente movidos de um 

local para outro; 

 

III. Importantes elementos de conhecimento estão encarnados nas mentes e 

corpos das pessoas, nas rotinas das firmas e nos relacionamentos entre 

as pessoas e as organizações; 

 

IV. Aprendizagem e inovação são mais bem compreendidas como resultados 

da interação. Talvez a mais básica característica da abordagem do 

Sistema de Inovação é que é interacionista; 

 

V. Aprendizagem interativa é um processo socialmente incrustado e, 

portanto, a pura análise econômica é insuficiente; 

 

VI. Os sistemas nacionais de inovação diferem em termos de especialização 

e em termos de bases de conhecimento; 

 

VII. Os sistemas nacionais de inovação são sistêmicos no sentido de que os 

diferentes elementos são interdependentes e de que os inter-

relacionamentos importam para o desempenho econômico.  

 

Ao modo de um esboço de método de análise (LUNDVALL, 2004), o 

quadro a seguir concentra esses conhecimentos sobre os sistemas 

nacionais de inovação em quatro núcleos (o que sabemos), e indica as 

linhas de estudo (o que estudar) que permitem abordar cada contexto 

específico de inovação dentro de uma linha de desenvolvimento 

evolucionário do conceito. 
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ÁREA O QUE SABEMOS O QUE ESTUDAR 

1 As firmas têm o papel mais importante no 
sistema de inovação (NÚCLEO) e isso importa 
para a inovação e para como a inovação afeta 
o desempenho e a organização das firmas. 

O que ocorre dentro das 
firmas, em termos de 
inovação e de construção de 
competências. 

2 As firmas inovam em interação com outras 
firmas e interagem com a infra-estrutura de 
conhecimento, incluindo universidades e 
institutos tecnológicos. 

A interação entre as firmas: 
competição, co-operação e 
relacionamentos de rede com 
outras firmas e com a infra-
estrutura de conhecimento. 

3 As atividades inovativas das firmas - estilo e 
modo de inovação e aprendizagem - são 
dependentes de: 
 
§ Sistemas de educação 
§ Mercados de trabalho 
§ Mercados financeiros 
§ Direitos de propriedade intelectual 
§ Competição em mercados de produtos 
§ Regimes de apoio social 
 
Essas dimensões do contexto institucional 
(AMBIENTE) condicionam o wetware (o que as 
pessoas sabem e sabem fazer), o orgware e o 
socware (como as pessoas interagem dentro e 
através das bordas das organizações). 

Características locais e 
diferenças (internacionais, 
regionais) nessas dimensões 
institucionais. 

4 As firmas que integram diferentes setores 
contribuem diferenciadamente para os 
processos de inovação, nos seguintes aspectos: 
 
§ Como elas inovam 
§ Como interagem com outras firmas e com a 

infra-estrutura de conhecimento 
§ como se relacionam aos mercados de mão 

de obra, finanças e de propriedade 
intelectual 

Organização e 
posicionamento das firmas 
em redes institucionais, para 
"explicar" a especialização e 
o desempenho do sistema de 
inovação. 
 

Quadro 6 - Áreas de Conhecimento sobre os Sistemas de Inovação 

 

Estamos então diante de uma proposição metodológica que enfatiza o 

caráter processualístico da formação do conceito, e que, no âmbito do 

modelo de análise, se mantém a uma distância do objeto suficiente para 

permitir a estruturação dos seus elementos segundo as especificidades de 

cada contexto (como podemos perceber pela substituição das listas 

detalhadas de funções, proposta por Edquist (2005), pela indicação de 

grandes áreas de investigação). 
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ANALISANDO O MODELO DE ANÁLISE 

 

Considerando nossa apreciação da trajetória política e econômica da 

Bahia, que revela o peso e a relevância dos fatores institucionais e 

especialmente do Estado para a definição e implementação da estratégia 

econômica do território171, causa-nos estranheza a ausência de 

elementos, nas considerações metodológicas e topológicas de Lundvall, 

que tragam para a cena de investigação o papel do Estado como 

instituição central para o processo de articulação e reprodução das 

condições básicas para a existência e a dinâmica do sistema de inovação. 

 

Essa estranheza é tanto maior quanto todo o processo de discussão 

realizado por Lundvall, tanto em 2002 quanto em 2004, tem na 

consideração do fator nacional e da instância institucional aspectos chave 

da construção do conceito. 

 

Esses dois aspectos estão presentes em sua concepção mais geral do 

contexto internacional, no qual pressões globais por transformações 

(tecnológicas, comerciais, financeiras, competitivas) expandem-se sobre 

os espaços nacionais e regionais e demandam dos respectivos complexos 

institucionais a construção de habilidades para inovar e para adaptar-se às 

mudanças, bem como para a distribuição social e espacial dos custos e 

benefícios das mudanças. 

 

O nacional é entendido, numa síntese nossa da reflexão de Lundvall 

(2002), como uma articulação complexa de sistemas produtivos e 

inovativos de base regional, dotados de diferentes especializações e 
                                 
171 Os elementos apresentados neste trabalho assinalam indicações concretas de que 

ação do Estado, na Bahia, foi marcada, nas últimas décadas, por um grau elevado de 
passividade em relação ao desenvolvimento de estratégias endógenas de 
desenvolvimento, especialmente, em relação ao setor de tecnologia da informação, 
do que resultou uma espécie de atrofia relativa no desenvolvimento institucional e 
econômico do setor. 
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competências competitivas, relacionados e embebidos em uma mesma 

institucionalidade e cultura. 

 

As especializações regionais - que tornam o recorte regional estratégico 

para a dinâmica inovativa nacional - estão associadas fundamentalmente 

às competências da força de trabalho regional (cujos integrantes 

compartilham os processos locais de mobilidade entre firmas e as variadas 

conexões entre indivíduos e região) e às particularidades institucionais 

regionais, relacionadas aos sistemas de educação, infra-estrutura 

tecnológica e de financiamento. E, acrescentamos, ao sistema de 

articulação e promoção do ambiente de inovação. 

 

Aos complexos institucionais nacionais e regionais Lundvall (2002) atribui 

diretamente a coordenação e a articulação de muitos diferentes agentes 

(firmas, organizações, instituições e políticas) para a construção dos 

processos de aprendizagem dinâmica e da infra-estrutura de 

conhecimentos que habilitarão países e regiões a enfrentarem as pressões 

da dinâmica econômica global. Ora, essas são funções necessariamente 

associadas ao papel do Estado, como integrante central dos processos 

institucionais. 

 

Essas apreensões, porém, não se expressam especificamente na definição 

formal do conceito (topologia e elementos chave) nem nos elementos do 

modelo de análise de Lundvall (2004).  

 

É como se, reconhecendo embora na discussão, o caráter estratégico da 

autonomia nacional e o papel essencial das instituições em relação ao 

ambiente de inovação, Lundvall (2002; 2004), na construção formal do 

conceito, subestime a ação do complexo institucional na construção do 

ambiente de inovação (acentuando o papel de determinadas instituições 

específicas no funcionamento do sistema), e subestime o papel do Estado 
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nesse processo, diluindo-o como mais um ator no conjunto do complexo 

institucional. 

 

Essa intrigante ausência de elementos, no modelo, que apreendam 

especificamente o papel das instituições na construção do ambiente de 

inovação e o papel do Estado nos processos de articulação e coordenação 

institucional dos agentes é, posteriormente, percebida de forma crítica por 

Lundvall, no seu texto de 2004 (LUNDVALL, 2004, p. 29): 

 

Usualmente a perspectiva tem sido de que os processos de inovação 
são evolucionários e dependentes de percurso, e que os sistemas de 
inovação evoluem através do tempo de um modo amplamente não 
planejado.  
 
(O modelo) "tem sido usado para descrever e comparar sistemas 
relativamente fortes e diversificados, com bem desenvolvido suporte 
institucional e de infra-estrutura para as atividades de inovação".   
 
A abordagem de sistema de inovação não tem sido aplicada na 
mesma extensão à construção e promoção dos sistemas de 
inovação. 
 
Quando aplicado ao Sul172, o foco precisa ser deslocado na direção 
da construção e da promoção do sistema de inovação, e para uma 
política de inovação que estimule e suplemente o desenvolvimento 
espontâneo dos sistemas de inovação. 
 
(em muitos países da África) o Estado mantém-se em uma posição 
de passividade, sem motivação política para criar o complexo 
institucional necessário para a promoção da aprendizagem e da 
inovação. 

 

É significativo notar que essas avaliações críticas emergem no texto em 

que Lundvall (2004) dedica-se a analisar a utilização do modelo como 

ferramenta para os países em desenvolvimento, espaço onde se depara 

com algumas evidências empíricas de estudos realizados na África. 

 

Podemos então, compreender a ausência dos elementos institucionais e 

estatais mais amplos como um efeito do conceito ter se originado 

                                 
172 Países do hemisfério Sul. 
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modernamente em países desenvolvidos da Europa - que forneceram o 

principal material empírico para sua formulação e aperfeiçoamento.  

 

Sob a influência desse viés, tornou-se dominante na aplicação do conceito 

o pressuposto de um ambiente econômico e de inovação já estruturado e 

dinâmico. 

 

Nesses ambientes, não são percebidos como problemas essenciais, nem o 

processo de constituição das bases institucionais do ambiente de 

inovação, nem a competência burocrática e a capacidade de articulação 

institucional do Estado. 

 

Por essa razão o modelo de análise restringe-se aos aspectos da 

otimização dos fluxos de conhecimento e da atuação de instituições 

específicas, tais como representadas nas quatro áreas de estudo indicadas 

nesta seção, não incluindo as políticas institucionais básicas - 

especialmente para os países em desenvolvimento - relacionadas à 

articulação e reprodução institucional do inteiro sistema de inovação. 

 

Elementos dessas críticas são indicados pelo próprio Lundvall (2004) no 

seu texto de apresentação do modelo, mas não se desdobram, porém, em 

uma revisão conceitualmente fundamentada do modelo.  

 

Em um adendo173 ao texto de apresentação do modelo, Lundvall (2004) 

inclui especificamente uma referencia à intervenção governamental, 

restringindo-a, porém, exclusivamente à definição de prioridades 

estratégicas no processo técnico de inovação (relacionada à adoção do 

modo DUI ou STI de inovação).  

 

                                 
173 Addendum on Activities at the Core of the System (Aalborg June 24 2005) 
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Essa lacuna no modelo - o papel do Estado na articulação e evolução das 

instituições do ambiente de inovação - é um aspecto crítico para toda 

abordagem dedicada ao relacionamento entre o conceito de sistema 

nacional de inovação e os países e regiões em desenvolvimento174, espaço 

onde se situa nosso objeto.  

 

A observação específica do ambiente de inovação no setor de software da 

Bahia - como já indicamos - confirma a insuficiência de uma abordagem 

que não integre, à analise da dinâmica dos processos de inovação, a 

dimensão da dinâmica institucional liderada pelo Estado que responde 

pela construção e promoção continuada do ambiente. 

 

Mais para além de uma customização do modelo de análise para os países 

e regiões em desenvolvimento, sustentamos, no melhor espírito 

evolucionário, que em qualquer contexto, ao focar o ambiente, ou o 

sistema, de inovação, estaremos sempre diante de um processo complexo 

baseado na co-evolução de todos os atores.  

 

Não é metodologicamente adequado, portanto, isolar a "etapa" de 

construção da "etapa" de funcionamento do sistema de inovação, até 

porque, em todos os momentos, do inicial ao mais maduro, estarão 

ocorrendo processos de destruição e criação de políticas, atores e 

processos. E, dentro de uma perspectiva histórica, irrecusável pelo menos 

para os países em desenvolvimento, o Estado estará jogando um papel 

fundamental em todos esses processos.  

 

Mesmo a competência burocrática e a capacidade de articulação do Estado 

no ambiente dos países industrializados requerem ser postas em 

discussão permanente, haja vista os elementos empíricos que emergem 

incessantemente sob a forma de conflitos institucionais, sociais e 

                                 
174 Relação que já abordamos, de forma limitada aos modos de inovação, na seção 4.3.7. 
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econômicos internos a esses países e, mais amplamente, sob a forma dos 

resultados globais do processo civilizatório no bojo do qual esses países, 

através seus Estados, exercem seu diferenciado poder econômico, político 

e militar. 

 

Por essas razões, entendemos necessário expandir o modelo apresentado 

por Lundvall (2004) no sentido de adequá-lo para a análise da ação do 

Estado nos processos continuados de construção, articulação e promoção 

institucionais do ambiente de inovação, processos essenciais à 

compreensão de sua dinâmica. 

 

Antes, porém, comentaremos pontualmente as relações, apresentadas por 

Lundvall (2004), entre as raízes conceituais do conceito de sistema 

nacional de inovação e a problemática dos países em desenvolvimento. 

 

RAÍZES DO CONCEITO E PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO 

 

Algumas das idéias básicas presentes no conceito de sistema nacional de 

inovação vêm de List (1841), em sua contribuição para uma estratégia de 

alavancagem econômica da Alemanha do século XIX. 

 

O conceito de "sistema nacional de produção", elaborado por List (1841), 

focava no desenvolvimento das forças produtivas (mais que em questões 

de alocação) e apontava a necessidade da ação do Estado para construir 

infra-estrutura e instituições (inclusive aquelas engajadas em educação e 

treinamento) de modo a promover a acumulação de "capital mental" e 

usá-lo para promover o desenvolvimento econômico, em lugar de confiar 

na "mão invisível" de Adam Smith. 

 

Modernamente, a primeira contribuição escrita que usou o conceito de 

sistema nacional de inovação (FREEMAN, 1982) reflete o espírito 

desenvolvimentista de List (1841), na medida em que desafia o chamado 
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"consenso de Washington"175 e argumenta que "um papel ativo da política 

governamental era legítimo e necessário para desenvolver as economias 

nacionais". 

 

No plano teórico, o conceito de sistema nacional de inovação emerge 

sempre, portanto, como uma abordagem alternativa à teoria econômica 

convencional, a qual critica pelo fato de não considerar os aspectos 

dinâmicos relacionados à inovação e a aprendizagem para o 

desenvolvimento, em especial a ação institucional do Estado. 

 

Em sua versão atual, o conceito de sistema nacional de inovação, tal como 

aperfeiçoado por Lundvall (1992; 2004), Nelson (1993), Edquist (1997) e 

Freeman (1995; 2004), apesar de desenvolvido predominantemente em 

países ricos, recolheu alguns de seus mais importantes fundamentos em 

autores dedicados às questões do desenvolvimento do terceiro mundo 

(LUNDVALL, 2004). 

 

Importantes contribuições específicas vieram de Hirchsman (1958) e 

Stewart (1977), relacionadas à interdependência entre diferentes setores 

econômicos e institucionais, e de Myrdal (1959), nas idéias relacionadas à 

causação cumulativa, aos feed-back positivo e negativo, e ao papel das 

instituições. Em todas elas, no plano geral, o papel do Estado é questão 

decisiva na análise dos processos de desenvolvimento. 

 

Podemos assinalar então, no plano da teoria econômica, a existência de 

uma afinidade genética, em vários níveis, entre o conceito, a problemática 

dos países em desenvolvimento e a presença do Estado como propulsor 

de ações estratégicas para a transformação do desempenho econômico. 

 

                                 
175 Baseado essencialmente na limitação do papel do Estado face às dinâmicas de 
mercado. 
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Tudo se passa, então, como se a consideração de contextos concretos de 

países e regiões em desenvolvimento conduzisse a um movimento para 

reconciliar o conceito de sistema de inovação com suas raízes históricas, 

expandindo-o para a análise do papel do Estado na articulação e 

promoção de sistemas de inovação, como sugere Lundvall (2004) e como 

se expressa na contribuição deste trabalho. 

 

Essa expansão do modelo será desenvolvida em dois momentos 

sucessivos: 

 

a) agregação, no plano conceitual, de categorias que possibilitem a 

análise específica do papel do Estado como principal instituição 

articuladora e promotora do sistema de inovação; 

  

b) introdução, no modelo de análise, de variáveis que operacionalizem 

essa análise. 

 

FERRAMENTAS PARA ANALISAR O PAPEL DO ESTADO 

 

Especialmente nos contextos dos países em desenvolvimento, nos quais a 

força institucional e política do Estado é desproporcional em relação à 

sociedade civil, por efeito das limitações culturais e sociais ao exercício da 

democracia, não é concebível que se logre construir uma articulação 

estratégica para o desenvolvimento do tipo aqui discutido sem a presença 

ativa do aparelho de Estado. 

 

Deslocar, portanto, como aconselha Lundvall (2004), o foco na direção da 

construção e da promoção do sistema de inovação é, sobretudo, deslocar 

o foco para o Estado, para o posicionamento e atuação que o Estado 

mantém frente a este processo. 
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Estamos aqui, na realidade, diante de uma questão clássica na literatura 

do desenvolvimento, que vem ser retomada por Lundvall (2004) em um 

fértil e desassombrado movimento crítico em relação ao seu próprio 

processo de construção teórica: qual papel o Estado deve jogar na 

promoção do desenvolvimento ? 

 

Se a resposta a esta questão carece de ser mais bem desenvolvida no 

conceito do sistema nacional de inovação, e talvez por essa razão apareça 

como uma limitação do modelo de análise (LUNDVALL, 2004), podemos 

encontrar na reflexão de Peter Evans (EVANS, 2004) instrumentos 

conceituais que complementam aquela abordagem e possibilitam 

interpelar analiticamente o Estado como instituição fundamental aos 

processos de construção e promoção das políticas e sistemas de inovação. 

 

A abordagem de Evans (2004), centrada na defesa da essencialidade do 

papel do Estado na construção e condução das estratégias de 

desenvolvimento econômico, vincula-se a uma ampla tradição teórica que 

remonta e supera Weber (1968), desenvolvendo-se através os trabalhos 

de Polanyi (1957), Hirschman (1958), Gerschenkron (1962), North 

(1990), Bates (1981), Migdal (1988), Amsden (1989) e Wade (1990), 

entre outros. 

 

Na essência, esta tradição teórica - que podemos designar como 

abordagem institucional comparativa - converge em que é possível aos 

países e regiões construírem deliberadamente vantagens comparativas, e 

que essa possibilidade é fortemente influenciada pelas determinações 

políticas do Estado. 

 

A condição dessa possibilidade (EVANS, 2004) é ultrapassar a visão do 

Estado como guardião de regras impessoais, na direção de um Estado 

participante ativo de um projeto de desenvolvimento, com ações 

orientadas, onde estrategicamente necessário, para a diminuição dos 
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riscos do capital privado, e para uma ação seletiva de estímulos, 

complementações e reforços à ação empresarial. 

 

A ultrapassagem dessa visão inicia por um ato teórico, mas se realiza no 

plano prático, e Evans (2004) desenvolve os conceitos de autonomia e 

parceria como ferramentas capazes de conduzir a análise das condições 

efetivas para que o Estado desempenhe um papel de mobilizador 

estratégico. 

 

O conceito de autonomia conduz à análise do grau de competência e 

autonomia da burocracia estatal, cujas condições fundamentais remontam 

a Weber (1968): recrutamento meritório e sistema de carreira que 

ofereçam retornos de longo prazo comparáveis aos oferecidos ao setor 

privado.  

 

Sem autonomia, o Estado atuará como agente de grupos sociais fora do 

Estado, permitindo que interesses particulares e imediatos das elites 

empresariais subvertam os objetivos gerais de longo prazo da agenda 

desenvolvimentista. O exercício da autonomia do Estado, então, está 

associado ao empreendedorismo, à capacidade técnica e política de 

formulação de projetos que vão além da reação às exigências imediatas 

dos representantes politicamente poderosos.  

 

Integra também o conceito de autonomia a consistência interna da 

burocracia do Estado, o grau de coerência corporativa das políticas 

formuladas e implementadas por suas várias agências. 

 

Mas autonomia não é suficiente: mesmo o Estado mais coerente 

burocraticamente não pode efetuar transformações duradouras sem uma 

rede de alianças com grupos e classes sociais com os quais compartilhe 

um projeto. É necessário parceria. 
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A parceria é essencial, e conectar o Estado com a sociedade é o problema 

mais difícil. Capacidade sem conexão não vai funcionar, e conexões são 

tipos históricos, difíceis de imitar. 

 

A parceria consiste na articulação de uma densa teia de vínculos de 

interesses com grupos sociais fora do Estado, em torno de um projeto 

conjunto de transformação econômica que acolha ambições e 

possibilidades das empresas e da sociedade. 

 

Sem parceria, o Estado perde a dimensão do possível, na formulação das 

políticas, e perde a capacidade de implementar as ações planejadas. 

 

Enquanto a parceria fornece fontes de inteligência e canais de 

implementação que acentuam a competência do Estado, a autonomia 

complementa a parceria, protegendo o Estado da captura que iria destruir 

a sua coesão interna e minar a coerência dos seus interlocutores sociais. 

 

O poder efetivo do Estado para a transformação do processo de 

desenvolvimento reside no equilíbrio entre autonomia e parceria, 

equilíbrio cujos termos são redefinidos a cada efetivo avanço do processo 

de transformação, com o surgimento de novos problemas, novos 

interesses e novos interlocutores. 

 

Realizado este percurso no tratamento do limite localizado no modelo de 

sistema de inovação, para sua aplicação a países em desenvolvimento, 

encontramo-nos agora em posição de indicar as dimensões conceituais 

adequadas ao exame da estratégia de desenvolvimento do setor de 

software na Bahia. 

 

Essas dimensões foram estruturadas, pelos motivos discutidos e na forma 

desenvolvida nas seções precedentes, a partir das abordagens de Lundvall 

(2004), Malerba (1999; 2002), Scott e Storper (2003) e Evans (2004).  
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Por outro lado, no espírito do posicionamento teórico-metodológico aqui 

adotado, essa estruturação acolhe contribuições específicas, derivadas de 

elementos empíricos do contexto do setor de software, ou de reflexões 

próprias, conforme vimos desenvolvendo e apresentando nas seções 

anteriores. 

 

O objeto que ilustrará a utilização do modelo de análise aqui desenvolvido 

é o ambiente, regional e setorialmente delimitado, do segmento da 

produção de software no Estado da Bahia. 

 

Esta aplicação empírica será exploratória na medida em que a contribuição 

desse trabalho está concentrada na estruturação conceitual de uma 

abordagem válida a objetos similares ao aqui formulado.  

 

Ao mesmo tempo, é ambiciosa em pretender identificar algumas das 

questões mais relevantes que se interpõem entre o contexto histórico 

concreto e a aspiração de contribuir, ainda que pontualmente, para o 

enfrentamento prático do novo enigma baiano.  

 

DIMENSÕES DO MODELO 

 

No nível mais geral, o modelo foi estendido, em relação à versão adotada 

por Lundvall (2004), para incorporar o exame da existência de condições 

institucionais básicas de políticas públicas relacionadas à construção e 

promoção de uma política e de um sistema de inovação. 

 

Ao lado da instância DINÂMICA (foco do modelo original de Lundvall), 

estabelecemos a instância CONSTRUÇÃO E PROMOÇÃO para abrigar as 

novas variáveis do modelo. 
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Em CONSTRUÇÃO E PROMOÇÃO, primeira instância do modelo de análise 

do sistema de inovação, as ferramentas de análise são as variáveis 

agregadas nas categorias de autonomia e de parceria. 

 

A abordagem essencialmente acompanha e complementa Evans (2004), 

selecionando da sua discussão os elementos essenciais, na medida em 

que pretendemos um modelo que opere como um guia para uma reflexão 

crítica que localize aspectos estratégicos para o sistema de inovação, e 

não uma lista exaustiva de aspectos heterogêneos, discussão 

metodológica já enfrentada nesta seção. 

 

Em autonomia, as variáveis selecionadas são: 

 

a) Foco Institucional: não presente, ao menos de forma explícita, na 

apresentação desse conceito por Evans (2004)176, essa variável procura 

verificar o grau de especialização institucional do Estado em relação ao 

ambiente de inovação, ou seja, a existência ou não de agências - ou 

subagências - públicas cuja função institucional esteja diretamente 

relacionada à promoção econômica do setor pela abordagem da 

inovação; 

  

b) Formação técnica e sustentabilidade profissional da burocracia: 

adotado por Evans (2004), mas formalizado pelo menos desde Weber 

(1968), esta variável examina o grau de autonomia do corpo 

burocrático, através da consideração dos aspectos de mérito na sua 

forma de recrutamento e da perspectiva de estabilidade na carreira; 

 

c) Coerência corporativa: essa variável dirige-se para os aspectos de 

convergência entre as diversas esferas e setores do aparelho de Estado 

                                 
176 Ainda que sempre referenciado nas análises que desenvolve relacionadas aos 

contextos concretos de Brasil, Índia e China (EVANS, 2004). 
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cujas políticas, decisões e investimentos interfiram na dinâmica do 

ambiente de inovação; 

 

A segunda categoria (parceria) da primeira instância (CONSTRUÇÃO E 

PROMOÇÃO) do modelo de análise do sistema de inovação está 

referenciada por duas variáveis: projeto estratégico e articulação 

representativa com interesses empresariais e da base de conhecimento.  

 

Na reflexão de Evans (2004), o projeto estratégico emerge no âmbito da 

parceria, como uma condição para que aconteçam o processo de 

articulação entre Estado e sociedade, e as convergências específicas entre 

todos os atores envolvidos no processo. 

 

Cabe aqui, acompanhando Evans (2004), sobretudo identificar, no 

projeto, a opção pela estratégia de demiurgo (intervenção estatal direta 

no processo produtivo), de parteiro (gerador de novos empreendimentos), 

de custódio (utilização dominante de restrições à dinâmica dos mercados, 

para favorecer o desenvolvimento de novos empreendimentos) ou de 

pastoreio (utilização dominante de estímulos que incentivem e induzam os 

empreendimentos privados a assumirem projetos tecnologicamente 

desafiadores). 

 

Numa abordagem mais delimitada, o plano estratégico implica o 

dimensionamento das condições competitivas específicas que marcam 

cada segmento de produtos e serviços de software e a concepção das 

estratégias possíveis a cada segmento (em curto e médio/longo prazos) e 

dos seus mecanismos de implementação. O plano estratégico é um 

sinalizador essencial, para todos os atores envolvidos, dos vetores nos 

quais poderão ocorrer sinergias de alto nível entre a ação das políticas 

públicas, os esforços da infra-estrutura de conhecimento e a trajetória das 

empresas. 
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O exame da articulação representativa com interesses empresariais e 

base de conhecimento, visa compreender o quanto o projeto estratégico é 

um objetivo compartilhado pelo Estado, pelo ambiente institucional, pelas 

instituições de conhecimento e pelas firmas. Em termos mais gerais, 

pretende avaliar a existência de instâncias nas quais se realize 

sistematicamente interações de nível estratégico entre as representações 

desses atores  

 

Por outro lado, faz parte da abordagem dessa variável a percepção de que 

é conveniente, para a regulação republicana do relacionamento entre 

Estado e sociedade, a instituição de um ambiente formal de diálogo entre 

os atores públicos e privados, que, se não esgotará a variedade de formas 

das articulações substantivas, será sempre uma câmara de debate e de 

informação que reduzirá o campo das ações eventualmente contrárias aos 

interesses manifestos no projeto estratégico. 

 

Devido à natureza co-operativa dos relacionamentos envolvidos numa 

estratégia de parceria em torno de um projeto estratégico comum, o 

modelo convoca aqui os conceitos de arranjo produtivo local (LASTRES e 

CASSIOLATO, 2001) e de rede de governança (FIALHO, 2005)177, como 

instrumentos úteis à análise da qualidade dos relacionamentos entre as 

políticas públicas (Estado), o núcleo de empresas e a infra-estrutura de 

conhecimento, atores essenciais do ambiente de inovação. 

 

A segunda instância do modelo (DINÂMICA) foca diretamente os 

processos que se desenvolvem a partir do núcleo do sistema de inovação, 

mantendo a mesma abordagem prudente que adotamos em relação à 

primeira instância, de modo a conduzir a aplicação do modelo a uma 

análise dos aspectos essenciais, tais como propostos por Lundvall (2004) 

e os demais autores considerados neste trabalho. 

                                 
177 Os conceitos foram apresentados na seção 4.3.6 (O Conceito e a Dimensão Setorial). 
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Na instância DINÂMICA, as ferramentas de análise são as variáveis 

agregadas nas categorias de NÚCLEO / FIRMAS, NÚCLEO / INTERAÇÕES e 

AMBIENTE. 

 

Em NÚCLEO / FIRMAS, as variáveis selecionadas são: 

 

a) Estrutura e posicionamento das firmas no mercado: esta variável não 

integra formalmente o modelo proposto por Lundvall (2004), ainda que 

a sua área de incidência (a estrutura e o posicionamento das firmas no 

mercado) seja vital para a análise da dinâmica do sistema de inovação. 

Na realidade, a área é tratada, nos estudos desenvolvidos à luz do 

modelo de análise de Lundvall (2004), como uma espécie de 

contextualização básica que emerge em diversos pontos da análise. 

Optamos aqui, por uma preferência formal, por inseri-la como variável 

do sistema de inovação, uma vez que - no espírito da abordagem de 

Lundvall (2004) - existe uma co-evolução interativa entre o sistema de 

produção e o sistema de inovação; 

  

b) Inovação e construção de competências para a inovação nas firmas: 

esta variável visa analisar os modos e a qualidade dos processos de 

aprendizagem e construção de competências dentro das firmas. Essa 

análise depende, em primeiro lugar, de identificar e validar qual a 

estratégia das firmas, de onde resultam as suas necessidades de 

capacitação em relação ao processo de inovação. As firmas podem 

ocupar diversas posições gerais em relação às inovações: pioneiras 

(envolvidas com a produção de inovações radicais e globais), 

seguidoras precoces (absorvem inovações, participam eventualmente 

do processo de depuração e abrem possibilidades diferenciadas de 

aplicação) e seguidoras atrasadas (aplicam e customizam inovações e 

necessitam saber absorver e saber utilizar). O desempenho econômico 

como um todo depende não apenas da comunicação e interação entre 
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firmas dos três tipos, mas especialmente do nível de competência 

dentro de cada grupo de firmas. Como assinala Lundvall (2004, p. 36) 

"a premissa de que as firmas pioneiras desempenham o papel chave no 

sistema de inovação não é útil". Importantes exemplos empíricos são 

apresentados por lundvall (2004) para demonstrar que, em muitos 

casos, o desempenho econômico vem da qualidade da atuação de 

firmas seguidoras precoces e mesmo de firma seguidoras atrasadas. 

Essa variável, mais do que identificar os processos de aprendizagem e 

inovação das firmas, requer a compreensão de em qual estratégia 

competitiva as firmas se posicionam e quais as suas necessidades 

específicas de construção de competências relacionadas a cada 

estratégia; 

  

Na categoria NÚCLEO / INTERAÇÕES a variável selecionada aborda as 

interações entre as firmas e entre as firmas e as instituições de 

conhecimento. 

 

Duas referencias são tomadas para o dimensionamento da relevância 

dessa variável: 

 

- A referencia em Lundvall (2004), de que a experiência da URSS e dos 

países de médio desenvolvimento demonstra que a separação e a 

deficiência da interação entre as firmas e a infra-estrutura de 

conhecimento é o mais importante fator de lentidão dos processos de 

aprendizagem e construção de competências para o desenvolvimento 

econômico; 

 

- O estudo conduzido por Rapini (2005), investigando a base de dados 

dos grupos de pesquisa do CNPq, que conclui pela predominância de 

fluxos de conhecimentos (no sentido grupos de pesquisa -> empresas) 

concentrados em atividades rotineiras, de pouca complexidade e 

sofisticação. 
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Na utilização dessa variável cabe especial atenção para a heterogeneidade 

da infra-estrutura de conhecimentos (universidades, escolas, centros de 

pesquisa, institutos de treinamento, laboratórios, institutos de 

certificação, serviços de tecnologia - públicas, semi-públicas e privadas) e 

as diversas formas de relacionamento das firmas com a infra-estrutura 

(mercado, projetos cooperativos, serviços gratuitos de informação), com 

maior ou menor comprometimento mútuo. 

 

Na perspectiva do sistema de inovação, a existência de efetivas e 

diversificadas interações entre as firmas e a infra-estrutura, no curto 

prazo, deve evoluir, no longo prazo, para uma convergência entre os seus 

respectivos processos evolutivos, e para o desenvolvimento conjunto de 

novas tecnologias com significância econômica (LUNDVALL, 2004). 

 

A utilização da variável abrange a identificação de barreiras e obstáculos a 

esse processo de convergência, e a avaliação dos mecanismos de estímulo 

existentes. 

 

A derradeira categoria da instância DINÂMICA é focada no AMBIENTE que, 

na topologia apresentada, interage com o NÚCLEO para determinar a 

trajetória e os resultados do sistema de inovação. 

 

As variáveis relacionadas ao AMBIENTE são: 

 

a) O sistema educacional e a inovação: essa variável direciona-se para 

localizar interfaces significativas do inteiro sistema educacional regional 

com as firmas, abrangendo desde considerações relacionadas à 

qualidade e abrangência na formação de valores importantes para o 

capital social e na capacitação de base para o aprendizado técnico, 

superior e especializado (encargos da rede de ensino fundamental), até 

a adequação, aos diversos níveis de necessidades estratégicas do 
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ambiente de produção e inovação, dos conhecimentos conceituais e 

técnicos difundidos nos cursos superiores e de pós-graduação. Integra 

o campo de operação dessa variável o exame dos processos de 

formação e especialização de professores e pesquisadores relacionados 

ao ambiente de inovação; 

  

b) Outros aspectos relevantes no contexto institucional: essa variável 

abrange a contextualização e apreciação da relevância de atividades 

mantidas por outras instituições significativas para o ambiente de 

inovação, inclusive o exame da disponibilidade de mecanismos 

regionais de financiamento para atividades de desenvolvimento de 

produtos e mercados e, de modo mais amplo, de atividades 

relacionadas à construção de competências relacionadas à 

aprendizagem e à inovação nas firmas. 

 
O quadro a seguir sintetiza as dimensões, categorias e variáveis do 
modelo. 
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SISTEMA DE INOVAÇÃO REGIONAL-SETORIAL 

 

AUTONOMIA: 

• Foco institucional 

• Perfil técnico e sustentabilidade profissional 

da burocracia 

• Coerência corporativa do Estado 

 

 

 

 

 

CONSTRUÇÃO E 

PROMOÇÃO 

PARCERIA: 

• Projeto estratégico 

• Articulação representativa com interesses 

empresariais e base de conhecimento 

 

NÚCLEO / FIRMAS: 

• Estrutura e posicionamento das firmas no 

mercado 

• Inovação e construção de competências 

dentro das firmas 

 

NÚCLEO / INTERAÇÕES: 

• Interações entre as firmas e as instituições 

de conhecimentos 

 

 

 

 

 

 

 

DINÂMICA 

AMBIENTE: 

• O sistema educacional e a inovação 

• Outros aspectos relevantes no contexto 

institucional 

Quadro 7 - Dimensões, Categorias e Variáveis do Modelo de 

Análise. 
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O conjunto do processo de aplicação do modelo de análise tem como eixo 

central, a partir da análise das categorias, a identificação dos pontos que 

embaraçam o desenvolvimento do ambiente de inovação no sentido de 

construir competências nas firmas locais para adaptar-se positivamente às 

pressões competitivas exógenas ampliando suas capacidades de inovação 

e aprendizagem. 

 

A ordem de exposição das variáveis na tabela acima enfatiza as 

dimensões de análise construídas a partir da discussão conceitual, e não 

implica uma ordem de investigação nem uma ordem de apresentação da 

análise para um determinado contexto concreto. 

 

Para a ordem da investigação serão determinantes fatores como inter-

relacionamento das dimensões / categorias / variáveis, especificidades do 

contexto, e condições práticas disponíveis para o investigador, fatores que 

podem desencadear percursos não planejados para o processo interativo 

de construção analítica e pesquisa empírica. 

 

No plano da ordem de apresentação consideramos que os já referidos 

fatores de inter-relacionamento das dimensões/categorias/variáveis, e 

singularidade do contexto, permitem um elevado grau de liberdade para o 

analista estruturar seu argumento. Sugerimos apenas, devido ao caráter 

central das características do núcleo de firmas para a compreensão da 

dinâmica do ambiente, que a apresentação seja iniciada, salvo 

considerações de outra ordem, pela variável estrutura e posicionamento 

das firmas no mercado. 

 

O próximo capítulo, que finaliza este trabalho, representa um exercício 

exploratório de aplicação do modelo de análise, visando sobretudo testar a 

sua utilidade para estruturar um campo de pesquisa, reflexão e debate 

sobre a estratégia para o desenvolvimento de ambientes de inovação.  
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O caráter exploratório da aplicação do modelo decorre de que o esforço 

central deste trabalho está relacionado à própria construção conceitual, 

não sendo estendido, a partir daí, para a estruturação do amplo esforço 

de pesquisa e investigação que atendesse à análise em profundidade de 

cada uma das variáveis modeladas.  

 

Para o exercício de aplicação, utilizamos dados de bases oficiais com 

algum grau de elaboração própria, relatórios institucionais e técnicos 

disponíveis, e entrevistas com atores do processo.  

 

Por outro lado, na medida em que os elementos empíricos disponíveis 

permitam, avançaremos substantivamente na interpelação do objeto e na 

formulação de questões que nos pareçam estratégicas - à luz do modelo - 

para o desenvolvimento do ambiente de inovação para o software na 

Bahia. 

 

Com isso, pretendemos estar sendo prudentes com o escopo deste 

trabalho e simultaneamente sintonizados com a inspiração participante 

que alimenta grande parte da iniciativa dos autores dos quais recolhemos 

o conhecimento e a motivação indispensáveis a esse esforço de reflexão. 
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5 O MODELO DE ANÁLISE E A DINÂMICA DO AMBIENTE DE 

INOVAÇÃO DO SETOR DE SOFTWARE DA BAHIA 

 

Comentando as dificuldades para se estudar o sistema de inovação em 

países em desenvolvimento, Lundvall (2004, p. 30) destaca que "pode ser 

impossível obter dados sobre o que acontece dentro das firmas e os dados 

secundários também podem ser escassos e insuficientes".  

 

É certo que existem vários degraus de diferença, nesse aspecto, entre o 

Brasil e a maioria dos países do Sul, mas é forçoso reconhecer que 

também entre nós a defasagem dos dados secundários em nível 

desagregado é significativa, existem problemas de categorização e as 

pesquisas diretas muitas vezes esbarram em limitações das abordagens 

metodológicas e dos processos burocráticos178. 

 

Ainda que o caráter exploratório e o foco em questões de ordem 

conceitual e estratégica mais ampla façam com que as limitações de 

dados empíricos não penalizem sobremaneira esta análise, é importante 

iniciá-la com esse registro, na medida em que este problema se constitui 

numa espécie de meta-questão para o processo de desenvolvimento do 

sistema de inovação da Bahia. 

 

                                 
178 Nos últimos anos, várias tentativas de realização de uma pesquisa abrangente sobre o 

setor de TI na Bahia foram realizadas, por diferentes instituições, sem sucesso. Em 
fevereiro de 2006, a SECTI iniciou um Censo do setor de TI no Estado, com apoio 
financeiro e técnico do SEBRAE, com conclusão prevista para agosto de 2006. 
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Sob essas condições, neste capítulo focaremos a DINÂMICA do ambiente 

de inovação do setor de software da Bahia, no intuito de compreender as 

questões críticas atuais - nesse âmbito - para a construção de uma 

iniciativa convergente com uma estratégia de desenvolvimento econômico 

da Bahia centrada na agregação de valor a produtos intensivamente 

baseados em conhecimento. 

 

A ordem de exposição adotada neste capítulo inicia pela caracterização do 

segmento de software como integrante do setor regional de TI e pelo 

posicionamento do setor no contexto nacional e regional. 

 

Em um segundo momento serão consideradas variáveis relacionados às 

atividades e condições para a inovação e aprendizagem das firmas, e suas 

relações com outras firmas e com as instituições da infra-estrutura de 

conhecimento. 

 

Finalmente, abordaremos o posicionamento e a atuação de instituições 

específicas relevantes para a dinâmica do segmento. 

 

O próximo capítulo será dedicado à análise da dimensão CONSTRUÇÃO e 

PROMOÇÃO, quando examinaremos, através das categorias autonomia e 

parceria, o papel do Estado na articulação e promoção do ambiente de 

inovação. 

 

 

5.1 ESTRUTURA E POSICIONAMENTO DAS FIRMAS NO MERCADO 

 

POSICIONAMENTO NACIONAL E REGIONAL 

 

O setor de TI na Bahia apresenta os seguintes dados gerais, 

contextualizados para o cenário nacional e regional em 2002: 
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Tabela 3  

Dimensões do Setor de TI: Receita, Empresas e Ocupações179 

2002 

Manufatura Serviços 
Região 

Receita180 Empresas Ocupações Receita  Empresas Ocupações 

Brasil 7.297.202 391 18.592 19.648.155 41.681 254.647 

Nordeste  456.506 51 1.353 793.829 3.060 20.683 

Bahia 440.238 30 1.024 304.610 948 7.292 

Pernambuco
181 

7.002 4 164 249.946 857 5.388 

Fonte: IBGE (PAS e PIA) 

 

A Bahia constitui-se no Estado mais desenvolvido da região Nordeste no 

setor de TI, respondendo por 96% da receita de manufatura e 38% de 

serviços, seguido por Pernambuco, que apesar de participar em apenas 

2% da receita de manufatura, recolhe 31% da receita de serviços. A alta 

participação da Bahia na receita de manufatura (fabricação de 

computadores e periféricos) deve ser, porém, contextualizada, devido à 

grande dependência de incentivos fiscais para ancoragem da maioria das 

empresas do segmento, localizadas no pólo de Ilhéus. 

 

O PIB da Bahia é o maior do Nordeste (R$62 bilhões, contra R$36 bilhões 

de Pernambuco em 2002), tendo crescido 62% entre 1998 e 2002, 

enquanto Pernambuco cresceu 67% no mesmo período. 

 

Do ponto de vista da dinâmica do setor de TI, a Bahia apresenta, entre 

1998 e 2002, taxas de crescimento da receita: 

                                 
179 PAS - Pesquisa Anual de Serviços do IBGE (empresas com atividade dominante 

classificada na divisão 72 da CNAE - “atividades de informática e serviços 
relacionados”) e PIA - Pesquisa Industrial do IBGE (empresas com 5 ou mais 
ocupados, com atividade dominante classificada na divisão 30 da CNAE - “fabricação 
de máquinas de escritório e equipamentos de informática”). 

180 Em R$1.000,00 
181 A escolha de Pernambuco decorre do fato de ser, após a Bahia, o estado de maior 

desenvolvimento no setor de TI na região Nordeste. 
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• inferiores às taxas nacionais tanto em manufatura (hardware) 

quanto em serviços (software e serviços); 

• equivalente em manufatura e superior em serviços em relação ao 

conjunto do Nordeste; 

• significativamente superiores às taxas verificadas para o Estado de 

Pernambuco, tanto em manufatura quanto em serviços. 

 

Tabela 4 

Dinâmica do Crescimento do Setor de TI - 1998 e 2002 (%) 

Região Manufatura Serviços 

Brasil 176 133 

Nordeste  129 76 

Bahia 127 116 

Pernambuco 34 62 

       Fonte: IBGE e elaboração própria  

 

Por outro lado, um indicador significativo do estágio atual (e potencial) de 

desenvolvimento do setor de TI de uma determinada região é a relação 

entre a receita de software e serviços de informática e o PIB da região.  

 

Enquanto na Bahia, em 2001, essa relação foi de 0,38%, em Pernambuco 

(uma economia regional periférica e dependente do Centro-Sul, como a 

Bahia) alcançou 0,82%. Para o Brasil, no mesmo ano, a relação atingiu 

1,35%. Apesar do aumento verificado na Bahia em 2002 (de 0,38 para 

0,48%), é nítida a percepção de que este indicador atesta um importante 

atraso relativo no processo de modernização da economia baiana, tanto 

em relação à média nacional quanto em relação a Pernambuco. 

 

Ao mesmo tempo, demonstra que existe um importante espaço 

econômico, em termos de relação estrutural com o PIB, para o 

crescimento do pólo de software e serviços do setor de TI da Bahia nos 

próximos anos, desde que adotadas as políticas adequadas. 
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ESTRUTURA DO SETOR DE TI E DE SOFTWARE NA BAHIA 

 

Para o estudo da estrutura interna (segmentos de atividade econômica e 

localização geográfica) do setor de TI da Bahia, adotamos dados da 

RAIS182, uma vez que a Pesquisa Anual de Serviços - PAS, do IBGE, não 

publica dados desagregados por atividade econômica (classes e grupos 

CNAE) no nível de unidade da federação. 

 

Tabela 5 

Ocupados e Empresas no Setor de TI da Bahia (Atividade Econômica e Região) - 

2002 

Ocupados Empresas 
Atividade Econômica Dominante 

RMS BA RMS BA 

MANUFATURA 561 1.461 18 68 

 Fabricação de computadores 435 955 12 48 

 Fabricação de periféricos para computadores 23 245 2 7 

 Fabricação de material eletrônico básico  100 256 2 10 

 Fabricação equipamentos para automação industrial 3 5 2 3 

SERVIÇOS 7.642 8.425 349 526 

 Consultoria em hardware 743 826 71 89 

 Desenvolvimento de software pronto para uso 52 54 6 7 

 Desenvolvimento de software sob encomenda 657 683 10 14 

 Processamento de dados183 2.354 2.568 45 89 

 Banco de Dados e distribuição on-line de conteúdos 16 16 3 3 

 Manutenção de máquinas de escritório e 

informática 
1.711 1.865 100 134 

 Outras atividades de serviços em informática 2.109 2.413 114 190 

TOTAIS 8.203 9.886 367 594 

Fonte: RAIS/MTE - 2002 

 

                                 
182 A RAIS é um registro administrativo de ciclo anual, realizado compulsoriamente pelas 

empresas junto ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. É uma importante fonte 
de caráter censitário, mas é restrita ao setor e ao emprego formal, não apresenta 
rigor estatístico e comporta eventualmente evasão de informações. Fornece 
informações sobre empresas, ocupações, empregados e salários. 

183 Sob essa antiga classificação de "processamento de dados" podem estar abrigadas 
outras modalidades de serviços de software. Muitas vezes a classificação é adotada 
pelas empresas devido a implicações se vantagens na classificação fiscal. 
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Do ponto de vista da atividade econômica, o conjunto das atividades de 

Serviços responde por 85% das ocupações e 89% das empresas do 

Estado, numa clara hegemonia em relação à Manufatura, que detém 15% 

das ocupações e 11% das empresas.  

 

No entanto, conforme a Tabela 3, a geração de receita da Manufatura 

corresponde a 59% da receita total do setor de TI, enquanto Serviços 

responde por 41%. 

 

Do ponto de vista da distribuição espacial, a Tabela 5 permite observar 

que 62% das empresas de TI do Estado da Bahia estão concentradas na 

Região Metropolitana de Salvador - RMS, mas que a distribuição espacial 

varia fortemente conforme o segmento de atividade: estão concentradas 

na RMS 86% das empresas de desenvolvimento de software pronto para 

uso, 71% das empresas de desenvolvimento de software sob encomenda, 

80% das empresas de consultoria em hardware e 100% das empresas de 

serviços de banco de dados e distribuição de conteúdos on-line.  

 

Na outra ponta, no interior do Estado existe concentração da fabricação de 

hardware e componentes (70 a 80% das empresas)184 e relativa difusão 

dos segmentos de “processamento de dados” e “outras atividades de 

informática” (40 a 49%), que podem, em princípio, indicar atividades mais 

tradicionais185. 

 

Os dados da interiorização refletem sobretudo a instalação, a partir de 

meados da década de 90, de um pólo de hardware em Ilhéus, como parte 

da estratégia do governo estadual para enfrentar a crise econômica que 

                                 
184 Exceção da fabricação de equipamentos de automação industrial, também 

concentrada na RMS. 
185 Essa última observação deve ser considerada com prudência, pois, com já anotamos, 

implicações relacionadas à carga fiscal podem conduzir empresas a classificar sua 
atividade dominante como “processamento de dados” em sentido genérico. 
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se abateu sobre a região, em decorrência dos problemas relacionados com 

a monocultura cacaueira na década de 90. 

 

O elemento alavancador do pólo de Ilhéus foi uma forte política de 

incentivos fiscais iniciada em 1995, que envolve: 

 

a) isenção de 75% do Imposto de Renda - IRPJ das empresas (até 

2009); 

  

b) utilização do valor pago do Imposto sobre Produtos Industrializados - 

IPI, para abatimento no PIS e COFINS, desde que as empresas 

invistam pelo menos 5% do faturamento anual em projetos de P&D 

(até 2009); 

 

c) diferimento e crédito presumido (na prática uma isenção) do Imposto 

de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS para a importação de 

peças e componentes (até 2014); 

 

d) isenção do Imposto sobre Serviços - ISS e do Imposto Predial e 

Territorial Urbano - IPTU durante 10 anos. 

 

Essa política promoveu a instalação de 67 empresas no pólo, que faturou 

R$916 milhões em 2004 e responde por 96% do faturamento do setor de 

fabricação de hardware da região Nordeste (6% do país). Estima-se que 

40% dos computadores comercializados no mercado formal do Brasil 

sejam fabricados no pólo de Ilhéus. 

 

A produção envolve equipamentos e componentes nas áreas de material 

elétrico-eletrônico, informática e telecomunicações. Nos anos recentes, 

alguns esforços têm sido aplicados no desenvolvimento de produtos mais 

sofisticados (telas touch-screen) e mais integrados com software 

(quiosque eletrônico de vendas). 
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Os principais pontos críticos para a consolidação sustentável do pólo de 

Ilhéus são: a dependência da continuidade da política de incentivos 

fiscais, o custo da logística na importação de peças e componentes (falta 

de capacidade do aeroporto e de autonomia aduaneira do porto de Ilhéus) 

e a dependência de fornecedores externos e, portanto, da política cambial 

do país. 

 

Considerando a forte dependência dos incentivos fiscais, e a baixa 

densidade tecnológica nas atividades de montagem de hardware que se 

realizam no pólo de Ilhéus, as atividades mais dinâmicas e sustentáveis 

do setor de TI da Bahia estão, portanto, no segmento de software e 

serviços relacionados, fortemente concentradas na Região Metropolitana 

de Salvador. 

 

Neste segmento - software e serviços -,concentram-se as atividades com 

maior potencial de impacto sobre a dinâmica econômica regional, 

atividades que podem ser alavancadas para a competição nacional, 

através da exploração de nichos com menores barreiras à entrada (novos 

espaços ou novas abordagens de aplicação) ou com melhores condições 

de competitividade devido aos menores custos relativos de mão de obra.  

 

As empresas relacionadas ao setor de software e serviços são portanto os 

elementos estratégicos para o desenvolvimento sustentado do setor de 

Tecnologia da Informação na Bahia, e estão fortemente concentradas na 

RMS (66% das empresas). Essa concentração, como já assinalamos com 

base na Tabela 5, é ainda mais expressiva nas atividades específicas de 

fabricação/consultoria em software (71 a 86%), consultoria em hardware 

(80%), serviços de banco de dados e distribuição de conteúdos on-line 

(100%) e, inclusive, manutenção de máquinas e equipamentos (75%). 
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Do ponto de vista do pessoal ocupado, o nível de concentração espacial 

das atividades deste segmento é ainda mais elevado, com 83% da força 

de trabalho total localizada na RMS.  

 

Vendo de forma desagregada, está localizada na RMS 96% da força de 

trabalho envolvida nas atividades de desenvolvimento/consultoria em 

software, 90% dos ocupados em consultoria de hardware, 100% em 

atividades de banco de dados e distribuição eletrônica de conteúdos, 92% 

de processamento de dados, 92% de manutenção de máquinas e 

equipamentos e 87% de outras atividades de informática. 

 

Ainda utilizando dados da RAIS de 2002, é a seguinte a distribuição das 

ocupações profissionais por região no Estado, confirmando a Região 

Metropolitana de Salvador como o epicentro dinâmico do setor de TI com 

um todo, e especialmente do segmento de software, na medida em que 

concentra largamente as ocupações profissionais mais qualificadas: 

 

Tabela 6  

Ocupados por Atividade Profissional e por Região - 2002 

Ocupações 

Ocupações Profissionais 
RMS BA 

RMS/ 

BA-% 

Engenheiros eletricistas e engenheiros eletrônicos 654 871 75 

Técnicos de eletricidade, eletrônica e telecomunicações 3.826 5.647 68 

Analistas de sistemas 2.446 2.649 92 

Programadores de computador 1.261 1.462 86 

Operadores de maquinas de processamento  automático de dados 8.116 10.543 77 

Perfuradores e conferidores (cartões  e fitas) 368 694 53 

Montadores de equipamentos eletrônicos 614 1.504 41 

Reparadores de equipamentos elétricos e eletrônicos 2.921 5.078 58 

TOTAIS 20.206 28.248 71 

Fonte: RAIS - 2002 
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Não é tarefa fácil extrair informações precisas sobre a microestrutura do 

setor de software na Bahia, a partir dessas fontes baseadas em 

metodologias heterogêneas. 

 

Enquanto o IBGE/PAS186 registra, para 2002, 948 empresas de serviços de 

TI, com um faturamento de R$ 304 milhões e 7.242 ocupados, o 

MTE/RAIS indica, para o mesmo ano, 526 empresas, com 8.425 ocupados. 

 

Especificamente dedicadas a software existiriam apenas187 21 empresas 

no Estado (desenvolvimento de software pronto para uso, e sob 

encomenda), mas certamente um número significativo de empresas de 

software abriga-se em outras classificações, como Processamento de 

Dados (89) e Outras Atividades de Serviços de TI (190 empresas). 

 

No início de 2005, esforço de consolidação de diversas bases de dados 

(Secretaria da Fazenda do Estado, Prefeitura de Salvador, Prefeitura de 

Lauro de Freitas188 e Junta Comercial do Estado da Bahia, mas não IBGE e 

MTE) resultou na identificação de cerca de 700 empresas de serviços de 

TI, número que manteve incerto o conhecimento do dimensionamento 

efetivo do setor. 

 

Refletindo certamente essas dificuldades, o documento que apresenta a 

política do governo estadual (SECTI, 2005) para o setor de tecnologia da 

informação e comunicação, inscreveu, entre as suas linhas de ação, o 

conhecimento da realidade atual do setor. 

                                 
186 Lembramos que esses dados para a Bahia abrangem todas as empresas da categoria 

72 da CNAE, não se limitando, como nos dados nacionais trabalhados por Roselino 
(2006), às empresas com 20 ou mais empregados. Na categoria 72 da CNAE incluem-
se atividades gerais de TI (consultoria em hardware - configurações e redes -, 
serviços de manutenção e reparação e outras atividades relacionadas a informática, 
inclusive comercialização de equipamentos), também depuradas dos números de 
Roselino (2006) onde indicado. 

187 Nos dados do MTE/RAIS 
188 Onde se localizam muitas empresas de TI, em decorrência da diferença de alíquota de 

ISS. 
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Para tanto previu as seguintes ações: 

 

a) Realização do diagnóstico do programa Quali-info189: foi efetivamente 

realizado um levantamento com 25 empresas de software da Bahia, 

selecionadas entre as consideradas mais dinâmicas (associadas da 

ASSESPRO e participantes de eventos do setor) mas sem metodologia 

amostral, o que implica em restrição de expansão dos seus resultados 

para o conjunto do segmento; 

  

b) Levantamento de dados decorrente da implementação do programa 

PEIEX190: a partir de um universo de 129 empresas (estabelecido a 

partir da consolidação de dados realizado pela SECTI) foram 

realizados diagnósticos em 72 delas, mas as informações geradas 

foram limitadas a dados básicos (nome, CNPJ, faturamento e número 

de funcionários) e não foram disponibilizadas em forma digital; 

 

c) Cadastramento de empresas interessadas em participar do projeto de 

apoio ao Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação191 

(maio de 2005), cadastradas através de website específico: apesar 

das limitações próprias ao caráter espontâneo deste tipo de pesquisa, 

                                 
189 Programa em desenvolvimento pela SECTI - Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Inovação do governo estadual, que tem por objetivo estabelecer requisitos de 
qualidade no processo de compras públicas de bens e serviços de tecnologia da 
informação. 

190 O Programa de Extensão Industrial Exportadora visa fortalecer as micro e pequenas 
empresas baianas, por meio de consultorias para resolução de problemas técnico-
gerenciais e tecnológicos, visando o aumento da competitividade do setor industrial 
brasileiro e a ampliação das exportações. É constituído por uma parceria entre o 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, o Sebrae e a 
Agencia de promoção de Exportações do Brasil - APEX. Na Bahia, ele vem sendo 
executado pelo Instituto Euvaldo Lodi - IEL, da Federação das Indústrias do Estado da 
Bahia. 

191 O APL de TI é um dos 10 (dez) arranjos produtivos locais da Bahia selecionados para 
apoio pelo Programa de Fortalecimento da Atividade Empresarial da Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Inovação do governo estadual, com apoio da Federação das 
Indústrias do Estado da Bahia e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A 
caracterização de APL (arranjo produtivo local) está relacionada à forte concentração 
territorial das atividades de serviços de TI na RMS. 
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as 88 empresas registradas respondem por R$ 300 milhões de 

faturamento, sendo R$ 150 milhões relativos a 4 (quatro) delas. O 

fato desse número de faturamento aproximar-se do faturamento 

estimado pelo IBGE em 2002 para o setor de serviços de TI, e o fato 

das grandes empresas integrarem o conjunto pesquisado, indicam que 

esses números são razoáveis - dentro das possibilidades - para 

dimensionar o setor de software e serviços de TI da Bahia, 

concentrado na RMS e em Feira de Santana; 

 

Estudo realizado pela consultoria Competitiveness (COMPETITIVENESS, 

2005), no âmbito do Programa de Fortalecimento da Atividade 

Empresarial, trabalhou com esses números em 25 (vinte e cinco) 

entrevistas realizadas com empresários, pesquisadores e lideranças do 

governo e do setor, e em uma oficina realizada com 10 empresários de 

variados segmentos em serviços de TI. 

 

A conclusão de suas estimativas aproxima-se dos números do 

cadastramento direto realizado pela SECTI: 90 empresas de software e 

serviços, com um faturamento estimado de U$ 100 milhões. 

 

A ASSESPRO, entidade representativa do setor de TI, especialmente 

software e serviços, registrava, em 2005, 62 empresas associadas. 

 

Até que se conclua o censo do setor de TI em desenvolvimento pela SECTI 

com apoio do SEBRAE, previsto para o segundo semestre de 2006, os 

números da Competitiveness são então o patamar mais razoável do 

dimensionamento do setor. 
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POSICIONAMENTO COMPETITIVO DO SEGMENTO DE SOFTWARE E 

SERVIÇOS 

 

O estudo da Competitiveness, baseado em documentos secundários e nas 

atividades de investigação citadas acima, realizou um diagnóstico geral da 

dinâmica do APL e uma avaliação estratégica do posicionamento das 

empresas no mercado, que vem sendo uma base para o planejamento do 

setor. 

 

De um modo geral, o estudo considera que a maioria das empresas 

baianas de software e serviço são spin-off de grandes corporações que 

mantinham centros de processamentos de dados baseados em 

mainframe192. Quando essas terceirizaram seus serviços de tecnologia da 

informação, entre as décadas de 80 e 90, formar pequenas empresas 

relacionadas à área de tecnologia da informação, muitas vezes para 

atender aos serviços terceirizados, foi um caminho natural para os 

gestores e técnicos dos antigos centros de processamento de dados. 

 

Em consequência, o arranjo produtivo de software e serviços da Bahia é 

relativamente jovem, com as empresas mais velhas datadas da década de 

80 e a maioria delas criadas na década de 90. 

 

O estudo identificou 3 (três) linhas de serviços prevalecentes entre as 

empresas do APL, que se relacionam com diferentes segmentos de 

mercado: 

 

 

 

 

 

                                 
192 Especialmente com a desativação dos centros de processamento de dados dos bancos 
e grandes corporações. 
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1) Consultoria e Integração: 

  

a) Envolve serviços de consultoria para concepção, desenvolvimento e 

implantação de sistemas e infra-estrutura de tecnologia, em 

projetos com escopo e prazos delimitados; 

  

b) São serviços de proximidade, dependentes de interação intensa e 

direta com os clientes, que requerem fornecimento local; 

 

c) No extrato mais alto do mercado (grandes corporações), onde pesa 

muito a reputação do fornecedor (a marca e certificações de 

qualidade), o serviço é prestado geralmente por filiais de grandes 

empresas multinacionais de serviços em TI. No extrato das 

pequenas e médias empresas e segmentos de governo, o mercado é 

altamente competitivo e atendido pelas empresas locais do APL, que 

neste segmento dispõem da vantagem de praticarem preços mais 

baixos que as grandes empresas de consultoria; 

 

d) Envolve o maior número de empresas do APL (cerca de 60 das 90 

empresas consideradas) que geralmente iniciam sua presença no 

mercado de TI por essa atividade; 

 

e) Nos termos da taxonomia adotada na análise do cenário nacional, 

esses serviços enquadram-se, em sua maioria, como Serviços de 

Baixo Valor, com um extrato reduzido inserido na categoria de 

Serviços de Alto Valor. 

 

2) Outsourcing: 

  

a) Provisão terceirizada (produção local e entrega remota) de 

atividades internas dos clientes: desenvolvimento, manutenção, 
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suporte, infra-estrutura de hardware, datacenter, contact-center, 

call-center; 

  

b) Forma mais moderna e de maior especialização produtiva, as 

Fábricas de Software são unidades especializadas de produção de 

software (ou componentes) especificados pelos clientes; 

 

c) Mercado em forte crescimento nacional e internacional, 

principalmente com a tendência para deslocar, para os países e 

regiões periféricas193, atividades de codificação de software, de 

baixo valor agregado na cadeia do software, e fortemente sensíveis 

ao custo da mão de obra; 

 

d) Por outro lado, atividade fortemente dependente de metodologias e 

certificações que assegurem a qualidade em processos e em práticas 

de engenharia de software, políticas de qualidade e gerenciamento 

de projetos; 

 

e) Entre as cerca de 7 empresas neste segmento estão as maiores 

empresas do APL, que também se posicionam no segmento de 

Consultoria e Integração. Uma das empresas atuantes nesse 

segmento, a Unitech, que também se posiciona no segmento de 

Serviços de Alto Valor, ocupa a posição de 12a empresa privada 

nacional de TI (InfoExame, ranking 2006), 24a empresa no 

segmento de software no Brasil (Infoexame, ranking 2006) e 15a 

empresa nacional em serviços de outsourcing (série Estudos em 

Outsourcing, 2006). Recentemente, a Unitech fundiu suas operações 

com a brasileira Braxis IT Services, formada em 2006 a partir da 

aquisição de empresas dedicadas a mercados SAP no Brasil e no 

exterior (ERP, SCM, CRM) e com estratégia de consolidação nacional 

                                 
193 O caso da Índia é referencia internacional, com exportações de cerca de U$ 10 bilhões 

/ ano. O Brasil, como já assinalamos, exporta algo em torno de R$ 200 milhões / ano. 
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e internacionalização no segmento de outsourcing e consultoria. 

Fundidas, as duas empresas (sob a marca Braxis) registram 2.000 

funcionários, 150 clientes e um faturamento anual de R$ 200 

milhões. 

 

3) Software Semi-Pacote: 

  

a) Envolve serviços baseados em software especializado para mercados 

verticais194, a partir do qual se desenvolvem customizações e 

extensões de acordo com as necessidades específicas dos clientes. 

Geralmente a venda do produto é agregada à prestação de outros 

serviços especializados, muitas vezes intensivos em conhecimento, 

suportados pelo software; 

  

b) Realiza-se em nichos verticais específicos, entre os mercados 

regional e nacional, e a perspectiva de avanço para mercados mais 

amplos implica em forte competição com players nacionais e 

internacionais; 

 

c) Este segmento é formado por um número pequeno de empresas do 

APL (em torno de 20 empresas), algumas com destaque no mercado 

nacional de softwares verticais, com exemplos na área de 

distribuidoras de automóveis (software detém 8% do mercado 

nacional, sendo utilizado por 395 concessionárias de automóveis em 

todo o país), educação corporativa e aberta à distância (plataforma 

de software e serviços de desenvolvimento de conteúdos para os 

programas de educação corporativa do INSS e do Sebrae Nacional, 

com mais de 400.000 alunos já certificados em 3 anos), saúde 

                                 
194 Mercados relacionados a softwares que suportam diretamente processos de negócios 

ou processos institucionais específicos, finalísticos ou de gestão. Diferenciam-se de 
mercados horizontais, relacionados a softwares básicos (sistemas operacionais, 
sistemas de apoio operacional e ferramentas de produtividade), que são utilizados no 
conjunto do mercado, em funções específicas. 
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ocupacional (presente em 15 estados e na Colômbia), suporte a 

telemarketing na vertical de telecomunicações (com presença na 

maioria dos estados brasileiros). 

 

d) O nível de competitividade entre empresas, neste segmento, é 

amenizado pela prevalência de mercados verticais diferenciados. 

 

O limitado exame da estrutura e do perfil competitivo da indústria de 

software na Bahia, em função da ausência de dados mais detalhados, 

confirma a conclusão do estudo da Competitiveness: 

 

atualmente o APL pode ser definido como um pequeno provedor de 
serviços de TI corporativos, sem especialização definida, de 
orientação ao mercado local e com estratégias baseadas em custo e 
proximidade com o cliente (COMPETITIVENESS, 2005, p. 20).  

 

Se no seu conjunto a avaliação do documento da Competitiveness é 

consistente com os dados disponíveis, é também importante registrar - 

inclusive como expressão das possibilidades da região - a existência de 

algumas poucas trajetórias específicas de firmas baianas com presença 

relevante em mercados nacionais. 

 

O caso da Unitech - no segmento de Serviços de Software - é 

emblemático. Surge de profissionais vinculados a antigo centro de 

processamento de dados do setor bancário, cresce a partir de importantes 

contratos de serviços de e-government, foca o segmento de serviços 

outsourcing e desloca-se para o mercado nacional, terminando por ser 

incorporada por empresa de maior porte em busca de "musculatura" para 

competir no mercado nacional e internacional. Sua trajetória exprime as 

intensas pressões competitivas atuantes no segmento de outsourcing e de 

consultoria estratégica em desenvolvimento de software, que conduz à 

necessidade de concentração para ampliação do porte. 
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Este movimento converge com as análises realizadas para o contexto 

nacional, que examinamos neste trabalho, e põe questões importantes 

para a perspectiva de uma política de base regional que esteja centrada 

no segmento de outsourcing, tanto porque afirma suas possibilidades 

efetivas no contexto da Bahia, quanto porque impõe o balanço da difusão 

e da sustentabilidade dos benefícios locais resultantes desse tipo de 

trajetória.  

 

Do ponto de vista das vantagens competitivas locais, sobressaem o fator 

até certo ponto estrutural do custo da mão de obra especializada (pois diz 

respeito ao conjunto do posicionamento econômico da Bahia no cenário 

nacional) e o fator da qualidade dessa especialização, onde é requerida a 

intervenção constante da política pública. 

 

Os casos de mercados verticais revelam situações de menor impacto, mas 

que confirmam as possibilidades de penetração de trajetórias regionais em 

nichos de mercados verticais nacionais. O aspecto crítico nessas 

trajetórias, para uma política regional, é a constituição de competência 

gerencial e estratégica para avançar no mercado nacional e o 

fortalecimento de vínculos com a infra-estrutura de P&D local para 

sustentar o processo inovativo e para o suporte a serviços intensivos em 

conhecimento, habilitados por software, nas áreas verticais de aplicação.  

 

Os espaços para atuação da política pública regional são amplos: a 

utilização do poder de compra estatal para alavancar projetos verticais 

com potencial de negócios relevante no cenário nacional, o foco dos 

mecanismos de apoio à pesquisa e à inovação para desenvolver 

conhecimentos nas áreas estratégicas dois projetos e para operar a 

máxima integração das atividades empresariais com a base de 

conhecimento local, e o apoio institucional e financeiro à capacitação 

gerencial e estratégica para a expansão nacional da atuação empresarial. 
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Ainda que os riscos e as incertezas sejam inerentes a todo e qualquer 

contexto na dinâmica indústria de software e serviços, especialmente do 

ponto de vista de um estado não-central como a Bahia, esse tipo de 

trajetória parece-nos ter um maior potencial de dinamizar a infra-

estrutura de conhecimento local e de capacitar o setor produtivo local em 

um segmento de mercado no qual as oportunidades ocorrem com mais 

intensidade, tanto pela incorporação de novas áreas de aplicação aos 

mercados verticais do software e serviços, quanto pelas inovações das 

abordagens pelo aprofundamento dos conhecimentos específicos em cada 

nicho. 

 

Avançar além dessas considerações em relação à competitividade do setor 

existente de software e serviços da Bahia seria imprudente, considerando 

a necessidade de acumular maiores informações e conhecimentos 

específicos sobre a indústria local e mesmo sobre a dinâmica nacional do 

setor. 

 

 

5.2 INOVAÇÃO E CONDIÇÕES PARA A INOVAÇÃO NAS FIRMAS  

 

O argumento central da abordagem de Lundvall (2002; 2004), que se 

reflete de forma concentrada no conceito de economia da aprendizagem, é 

de que existe uma relação progressiva - ainda que não mecânica - entre 

aprendizagem (formal ou interativa), construção de competências, 

inovações e competitividade. 

 

Nesse sentido, esta seção discute a avaliação da dinâmica de inovações no 

interior das firmas, o que envolve considerar o nível de inovação em seus 

produtos e processos, a origem (fontes de conhecimentos) dessas 

inovações e os obstáculos vivenciados pelas firmas em relação à 

aprendizagem e à inovação.  
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A seção posterior, focada nos relacionamentos entre as firmas e entre 

essas e as instituições de conhecimento, possibilitará destacar os 

processos de colaboração e aprendizagem interativa relacionados à 

inovação. 

 

De logo, é preciso registrar que são precárias as informações disponíveis 

sobre os processos de inovação dentro das firmas de serviços, para o 

Brasil e especialmente na Bahia. Especialmente crítico é a inexistência de 

informações relacionadas a cada segmento de mercado que vem sendo 

objeto de reflexão neste trabalho. 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com apoio da 

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vêm desenvolvendo uma linha 

de pesquisas - PINTEC195 -, mas infelizmente, nas suas duas primeiras 

edições, as únicas até aqui publicadas, a pesquisa esteve restrita às 

firmas industriais (IBGE, 2005; IBGE, 2002).  

 

A PINTEC segue as diretrizes metodológicas definidas no Manual de Oslo 

(OCDE, 2004b), coletando informações como gastos com atividades 

inovativas, fontes de financiamento, impacto produzido pelas inovações no 

desempenho das empresas, peso dos incentivos governamentais à 

inovação e obstáculos encontrados para a realização de atividades 

inovadoras. 

 

A primeira edição da PINTEC focou o período 1998-2000; a segunda 

PINTEC cobriu os anos 2001-2003; e a terceira foi a campo em julho de 

2006, para pesquisar o triênio 2003-2005. 

 

A edição de 2005 da PINTEC, ainda em andamento, foi expandida para 

abranger, além das firmas industriais, as empresas de telecomunicações, 

                                 
195 Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica. 
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de informática e de P&D com 10 ou mais pessoas ocupadas. Serão 

pesquisadas 14.400 firmas, representando um universo de cerca de 

100.650 empresas, e deverá trazer esclarecimentos valiosos para o 

entendimento da dinâmica das inovações nas firmas de software nos 

âmbitos nacional e regional. 

 

Em relação ao nosso objeto específico - o APL de software e serviços da 

Bahia - um conjunto de indicadores indiretos, elaborados por Souza 

(2003)196, possibilita ressaltar características das condições para a 

inovação nas firmas de software e serviços da Bahia, com os necessários 

cuidados em se tratando de levantamento sem maior rigor estatístico197. 

 

Apesar dessa limitação, o fato de as firmas selecionadas no levantamento 

de Souza (2003) faturarem cerca de 1/3 da estimativa de faturamento 

global do setor para o mesmo ano (2002) autoriza alguma expectativa 

quanto à consistência das informações. 

 

Apenas 0,5% do faturamento bruto com serviços de software das 

empresas deste levantamento, em 2002, foram declarados como 

aplicados no desenvolvimento de inovações.  

 

As empresas identificam o difícil acesso ao financiamento, em geral, e as 

barreiras burocráticas para acesso aos programas de estímulo à inovação 

dos fundos federais, em particular, como os fatores que explicam esse 

baixo índice de investimento em inovações. 

 

                                 
196 Coleta de dados, sem representatividade estatística para o conjunto do APL, realizada 

em 2002 junto a um conjunto de 12 a 20 empresas selecionadas (nas áreas de 
desenvolvimento de software, consultoria e outsourcing), no âmbito da dissertação de 
mestrado de Silvio Vanderlei Araújo Souza, “Estudo da Competitividade da Indústria 
Baiana de Software”, Universidade Federal da Bahia, Mestrado em Administração. 

197 O levantamento não é aderente, também, à metodologia baseada no Manual de Oslo, 
referencia hoje no cenário de pesquisas internacionais sobre inovação e convergente 
com a PINTEC e com o modelo de análise aqui utilizado para o ambiente de inovação. 
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Por outro lado, o índice de produtos novos em relação ao total de 

produtos em 2001-2002 é de 37% (7 novos lançamentos em um universo 

de 19), devendo esse resultado ser considerado com cautela, tanto por 

ser restrito a 6 firmas especificamente do segmento de software de 

pacote/semi-pacote (onde geralmente cada customização para cliente 

implica a introdução de modificações no produto), quanto por não 

esclarecer o âmbito de novidade da inovação (se novo para a empresa, 

para o mercado local ou para o mercado nacional). 

 

Souza (2003) também identifica que existe um retardo médio de 13 

meses para a difusão, entre as empresas do APL, de novas tecnologias de 

processo e de produção, retardo que as empresas remetem ao fato de que 

não existe apoio das instituições do setor para a assimilação de novas 

tecnologias e ao fato de que, especificamente, não existem instituições 

especializadas em difusão regional de conhecimentos sobre as inovações 

emergentes no mercado nacional e internacional. 

 

Outras variáveis captadas pelo estudo de Souza (2003) ilustram o cenário 

das condições para a inovação das firmas do APL. 

 

A estrutura de recursos humanos especializados apresenta os seguintes 

indicadores: 

 

a) 100% das empresas têm pelo menos 1 profissional graduado em 

computação ou afins, sendo que apenas 0,9% da força de trabalho 

tem certificação específica em qualidade; 

  

b) em média, as empresas têm 14% de profissionais de computação no 

seu quadro de recursos humanos, para uma média nacional de 29%; 

 

c) 80% das empresas tem pelo menos 1 mestre na sua força de 

trabalho, e 30% pelo menos 1 doutor; 
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d) embora 75% das empresas declarem investir em capacitação gerencial, 

e 88% na capacitação técnica, o investimento total alcança apenas 

0,05% do faturamento total. 

 

Outros indicadores também relacionados às condições para a inovação 

são: 

 

a) todas as empresas mantêm alguma forma de estrutura de resolução de 

problemas de clientes (pós-vendas), sendo 75% por telefone e 65% 

por meio digital (acesso remoto ou internet); 

  

b) 40% das empresas pesquisam sistematicamente a satisfação de seus 

clientes, e 35% declaram usar sistematicamente essas avaliações para 

revisar e melhorar seus produtos e serviços; 

 

c) em 2003, 87% fizeram algum investimento em marketing e vendas, 

sendo que 25% acima de R$251.000. 35% contrataram serviços 

especializados de terceiros para esta atividade; 

 

d) 80% das empresas mantêm algum nível de planejamento da qualidade, 

sendo 35% com atualização sistemática, 35% sem periodicidade fixa e 

10% em implantação; 

 

e) 80% das empresas incluem metas/diretrizes para qualidade em seu 

planejamento estratégico, 50% mantém pelo menos 1 profissional 

dedicado a esta área, 30% tem alguma espécie de certificação de 

qualidade e apenas 15% das empresas declaram utilizar algum modelo 

de melhoria de processo de software198, ainda que 55% os conheçam.  

 

                                 
198 São metodologias cada vez mais requisitadas pelos grandes clientes de software, 

como garantia de qualidade dos produtos e serviços de software no mercado. 
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O estudo de Souza (2003) permite avaliar, ainda que de modo precário, 

que existe pouco investimento para a inovação entre as firmas, e que há 

um retardo superior a 1 (um) ano na absorção de novas tecnologias 

relacionadas aos seus produtos e processos. As firmas atribuem essa 

situação a dificuldades com financiamento, burocracia e informações sobre 

as inovações tecnológicas. 

 

Além disso, o investimento em capacitação especializada de recursos 

humanos é significativamente baixo, e as firmas mantêm menos da 

metade da média nacional de graduados em computação nos seus 

quadros técnicos. 

 

Podem ser ressaltados, como fatores positivos, a existência de 

sensibilidade para a importância do planejamento estratégico e para a 

qualidade dos processos, que ainda não se materializam na adoção prática 

de processos relacionados.  

 

Bernardes, Bessa e Kalup (2005)199, em estudo estatisticamente 

estruturado, referenciado ao Estado de São Paulo em 2001, indica 

algumas características gerais das atividades de inovação no setor de 

informática: 

 

a) Enquanto a taxa de inovação200 nas firmas industriais é de 7,1% e no 

conjunto das firmas de serviços selecionados é de 5,6%, nas firmas do 

segmento de informática é de 30%; 

 

                                 
199 Estudo baseado em uma amostra representativa de empresas industriais e de serviços 
selecionados, entre os quais serviços de informática, em São Paulo em 2001. 
200 Porcentual das firmas que introduziram produtos ou processos novos para o mercado 
nacional, em relação ao conjunto de firmas do setor, entre 1999 e 2001. 
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As principais fontes de inovação para as firmas de informática são201: 

 

1.  Departamentos da própria empresa (80%) 

2.  Fornecedores (74%) 

3.  Clientes (69%) 

4.  Feiras e Exposições (51%) 

5.  Firmas concorrentes (44%) 

6.  Outras firmas do mesmo grupo (43%) 

7.  Firmas de Consultoria (30%) 

8.  Universidades e Instituições de Ensino Superior (27%) 

9.  Aquisição de patentes e know-how (21%) 

10.  Institutos de pesquisa (18%) 

 

Convém atentar que, somando as categorias "Universidades e Instituições 

de Ensino Superior" com "Institutos de Pesquisa", atinge-se o índice de 

45%, que torna significativa, nesse estudo de Bernardes, Bessa e Kalup 

(2005), a infra-estrutura de conhecimento formal como fonte de 

inovações para as firmas de serviços de informática. 

 

Esses números expressam, em dois aspectos, resultados similares ao 

levantamento de Souza (2003) para a Bahia, ao identificar uma elevada 

taxa de inovação em produtos e processos nas firmas de informática e ao 

ressaltar o fato de que a fonte principal de inovações situa-se no próprio 

processo produtivo das empresas e nas suas interações com fornecedores 

e clientes. 

 

Os elementos trazidos até aqui, em relação à Bahia, são restritos, 

envolvendo uma pequena amostra de firmas (não representativa 

estatisticamente) e poucas variáveis, e genéricos, englobando variados 

tipos de serviço em software.  

                                 
201 O porcentual reflete múltiplas respostas à questão. 
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Torna-se imperioso, para maior aprofundamento da análise do ambiente 

de inovação a nível da dinâmica interna das firmas, a produção de dados 

mais representativos e abrangentes, mas ao mesmo tempo relacionados 

às especificidades das linhas de produção e dos posicionamentos 

competitivos das firmas nos diversos segmentos de mercado. 

 

O estudo da Competitiveness (2005), ao segmentar o APL de Software e 

Serviços da Bahia em Consultoria e Integração, Oursourcing, e Semi-

Pacotes, permite uma reflexão sobre os requisitos específicos para a 

inovação que as firmas do APL necessitam atender, em seu programa de 

aprendizagem e construção de competências, em função do seu 

pertencimento a cada um dos segmentos. 

 

Nossa reflexão é guiada por indicações de Lundvall (2004) sobre a 

pertinência de considerar, na construção das estratégias competitivas, os 

diferentes posicionamentos das firmas em relação aos processos de 

inovação, que classifica em firmas pioneiras, seguidoras precoces e 

seguidoras atrasadas. 

 

Não existem, no APL da Bahia, pelo menos ainda, firmas pioneiras, isto é, 

envolvidas com a produção de inovações radicais e globais, portanto 

necessitando de competências para manter fortes relacionamentos com 

ações, internas ou externas, de pesquisa e desenvolvimento na fronteira 

do conhecimento, e de estratégias competitivas globais. 

 

Uma parte do segmento de firmas dedicadas aos serviços de software 

semi-pacote, e algumas fábricas de software de maior porte, podem ser 

consideradas, pelo menos potencialmente e do ponto de vista do esquema 

de Lundvall (2004), como seguidoras precoces, no sentido de que estão 

em posição de absorver inovações de ponta e abrir possibilidades de 

novas aplicações.   
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Esse posicionamento coloca necessidades específicas, para as produtoras 

de semi-pacotes: competências para prospecção e assimilação de 

tecnologias avançadas relacionadas aos seus produtos, para interação 

com a infra-estrutura de conhecimento e pesquisa, para o 

desenvolvimento de modelos de serviços e funcionalidades 

complementares para os contextos de aplicação, e para a articulação 

institucional com políticas de sustentação de esforços de aplicação das 

novas tecnologias aos produtos. 

 

Para as fábricas de software, as necessidades específicas para a 

competitividade estão diretamente relacionadas à disponibilidade de 

recursos humanos qualificados no nível operacional (desenvolvimento de 

código e gestão de projetos) e no nível de práticas avançadas em 

engenharia de software e especificação de projetos, neste último caso já 

na perspectiva de avanço para camadas de serviço de maior valor 

agregado. 

 

A maioria das firmas do APL está situada na categoria de seguidoras 

atrasadas de inovações já amplamente disponíveis nos mercados de 

serviços de TI. Na realidade, formam um conjunto de empresas sem 

maior especialização produtiva, atendendo a serviços básicos sob 

demanda de planejamento de integrações e implantações de sistemas, 

com algum desenvolvimento de software específico sob encomenda.  

 

Em relação a este segmento - que será, de todo modo, beneficiado pelas 

medidas gerais de apoio à inovação adotadas para os demais segmentos - 

coloca-se principalmente a necessidade de estimular as firmas mais ativas 

a buscarem um posicionamento mais especializado. Requerem, então, 

essencialmente, competências para o planejamento estratégico dos 

negócios.  
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Ao mesmo tempo, os estímulos e apoios para elevar a qualidade técnica 

dos serviços genéricos de consultoria e desenvolvimento, que prestam 

atualmente, são importantes para elevar a competência geral neste 

segmento, o que é relevante para o desempenho econômico geral do APL. 

 

Levando em conta essa reflexão sobre as especificidades das firmas em 

cada segmento, as pesquisas empíricas necessárias a uma avaliação mais 

abrangente, em termos de firmas e variáveis estudadas, das condições 

internas para a inovação requerem o desdobramento desta variável nas 

seguintes dimensões202: 

 

a) Dimensionamento (escopo e custo) das inovações tecnológicas 

realizadas em produtos e processos, bem como das inovações 

organizacionais; 

  

b) Localização das fontes de informação para a inovação utilizadas pelas 

firmas; 

 

c) Identificação dos obstáculos para a inovação no vários planos: 

institucional, estratégico, gerencial, tecnológico, financeiro; 

 

d) Relação entre a qualificação e as competências da mão de obra, a 

estratégia de construção de competências para a inovação e as 

características específicas dos processos produtivos e do 

posicionamento competitivo das firmas. 

 

De modo geral, a análise estimulada por esta variável, ainda que 

refletindo uma situação precária em termos de dados disponíveis, deixa 

entrever um baixo nível de capacitação e investimentos das firmas para a 

                                 
202 Uma referencia básica para esse detalhamento é o Manual de Oslo, que reflete ampla 

experiência internacional em pesquisas de inovação e assegura comparabilidade 
internacional e nacional dos dados. 



 

 

307

inovação: o que confirma o quadro anunciado na primeira seção, de 

tratar-se de um "APL... pequeno provedor de ciclo completo de serviços 

de TI corporativos, sem especialização definida, de orientação ao mercado 

local e com estratégias baseadas em custo e proximidade com o cliente" 

(COMPETITIVENESS, 2005, p. 20). 

 

As interações das firmas do APL de software e serviços, dimensão 

essencial dos processos de aprendizagem e cooperação para a inovação, 

serão tratadas a seguir. 

 

 

 

5.3 INTERAÇÕES ENTRE FIRMAS E INSTITUIÇÕES DE CONHECIMENTO 

PARA A INOVAÇÃO 

 

De acordo com o desenvolvimento conceitual deste trabalho, a 

expectativa acerca do comportamento inovativo das firmas do APL de 

software e serviços da Bahia é de predominância de inovações 

incrementais relacionadas a interações (diretas ou intermediadas por 

instituições ou programas de apoio) entre as firmas e dessas com a base 

de conhecimentos presente no ambiente. 

 

Na base do quadro conceitual de Lundvall (2002) está o argumento de 

que a clássica percepção da inovação como um processo linear, que 

começa na P&D acadêmica e avança para o setor produtivo, só faz sentido 

em setores da economia diretamente baseados na produção científica 

nova.  
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Esses setores, apesar de sua importância para a economia global e para o 

poder comercial dos (poucos) países onde existem, não são determinantes 

para o desempenho econômico de todos os países203.  

 

As inovações novas para a indústria representam apenas uma 
pequena porcentagem do número total de inovações nas firmas 
dinamarquesas. Regra geral, os novos desenvolvimentos ocorrem 
quando cada firma imita ou adapta o que outros já desenvolveram 
em outro lugar. 
 
Inovações geralmente acontecem quando alguém combina 
elementos conhecidos de uma nova maneira. Algumas inovações 
são tecnicamente radicais e envolve a construção de sistemas 
técnicos completamente novos. 
 
Isso é verdadeiro, por exemplo, para a máquina a vapor como uma 
nova fonte de energia no século 19, e para o computador como uma 
nova maneira de comunicação no século 20. 
 
Mas a vasta maioria das inovações é gradual (incremental). Esse 
tipo de inovação é totalmente dominante dentro de indústrias como 
alimentos, mobiliário e vestuário.  
 
Inovações radicais são raramente desenvolvidas na Dinamarca, e 
quando são, nem sempre existem as habilidades para a sua 
exploração local bem sucedida. 
 
No entanto, a importação de conhecimento e tecnologia de outros 
países e o gradual aperfeiçoamento de produtos e processos joga 
um papel decisivo para a competitividade e para o desenvolvimento 
de produtos nas firmas dinamarquesas (LUNDVALL, 2002, p. 36). 

 

Economias baseadas em imitações e inovações incrementais podem obter 

resultados de competitividade e geração de renda e emprego 

diferenciados no cenário internacional, de que é exemplo o caso da 

própria Dinamarca e de outros países nórdicos (Lundvall, 2002). 

 

Atingir esses resultados, no entanto, depende da criação de ambientes 

propícios à inovação nos setores econômicos responsivos - por razões 

históricas, culturais, de conhecimento ou de recursos nacionais - a 

políticas de desenvolvimento da inovação. 

                                 
203 Eventualmente não são determinantes - em termos de competitividade internacional e 

de geração d e renda e emprego - inclusive para paises que os detém, como é o 
próprio caso da Dinamarca, com os setores de fármacos, eletrônicos e biotecnologia. 
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A formação desse ambiente depende da articulação e convergência de um 

amplo conjunto de atores, pois o sistema de inovação é, 

fundamentalmente, interação entre firmas e instituições para produção de 

conhecimentos (LUNDVALL 2002). 

 

Desse modo, colocar o foco nas interações entre as firmas e entre as 

firmas e a base de conhecimento é posicionar-se para atuar sobre a 

dimensão mais central dos processos competitivos do atual paradigma 

tecnológico e produtivo. 

 

Lundvall (2002; 2004) extrapola a importância desses resultados para os 

países em desenvolvimento, cujas economias são centradas em setores 

não high-tech, que dependem da introdução contínua de 

aperfeiçoamentos incrementais em produtos e processos para manter e 

desenvolver a competitividade204. 

 

Abordaremos essa variável através das duas relações que seu enunciado 

propõe: firma-firma e firma-base de conhecimento, procurando, sempre 

que possível, contextualizar o cenário regional no plano internacional e 

nacional de onde se originam as grandes tendências. 

 

No plano das interações firma-firma, estão inseridas conceitualmente não 

só as relações de cooperação entre firmas (relações horizontais) mas os 

relacionamentos com clientes e fornecedores (relações verticais), e por 

essa abordagem iniciaremos o exame desta variável. 

 

 

 

 

                                 
204 Configurando portanto o modo DUI de inovação, ao invés da inovação radical baseada 

na pesquisa científica (modo STI).  
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FIRMA - FIRMA: REDES VERTICAIS 

 

Na análise realizada no âmbito do projeto DISKO205 (LUNDVALL, 2002), já 

por nós extensamente referida, fornecedores (60% dos casos) e clientes 

(58%) são identificados como os principais parceiros nos projetos de 

desenvolvimento de novos produtos. 

 

Para a situação específica do setor de serviços de informática no Brasil já 

comentamos a pesquisa de Bernardes, Bessa e Kalup (2005) que também 

assinala a importância da interação com clientes (69%) e fornecedores 

(74%) para as atividades de inovação, quando examina a dinâmica das 

empresas de software e serviços de São Paulo. 

 

O caso da Open-School, empresa baiana com algum grau de projeção no 

mercado nacional, sintetizado a seguir, ilustra o modus-operandi dessa 

interação firma-cliente entre as firmas do APL da Bahia que integram o 

segmento dos serviços de software semi-pacote. 

 

A Open-School (www.open-school.com) desenvolveu e é fornecedora de 

uma solução de Educação a Distância (EAD) à qual agregou serviços de 

produção de cursos virtuais web-based utilizando metodologia própria.  

 

A empresa é atualmente fornecedora de tecnologia e de conteúdos 

educacionais para o programa de educação à distância do SEBRAE 

Nacional, o qual mantém uma média de 20.000 alunos/mês e já 

contabiliza mais de 400.000 empreendedores cursistas em todo o país. 

 

O software de EAD da Open-School (Webcourse) foi desenvolvido 

originalmente em 2001 (GUIMARÃES, 2006), com base na análise dos 

                                 
205 Extensiva pesquisa sobre a inovação e a aprendizagem na Dinamarca. 
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principais produtos similares no mercado internacional, e aplicado na 

estruturação do programa de educação corporativa do INSS206. 

 

Em 2003, com base na experiência com o INSS207, nova versão foi 

desenvolvida especificamente para o SEBRAE Nacional, a partir de 

licitação nacional. O fato do SEBRAE Nacional, com longa e bem sucedida 

tradição em programas convencionais de educação, ter-se estruturado 

com equipe técnica qualificada208 na área de Educação à Distância, 

estimulou um longo e intenso relacionamento com a equipe de pedagogia 

e tecnologia da Open-School. 

 

Através desse relacionamento, foram introduzidas, entre 2003 e 2005, 37 

pacotes de inovações no produto209 (GUIMARÃES, 2006), com a 

implementação de cerca de 18 funcionalidades novas ou 

significativamente aperfeiçoadas, suportando processos relacionados à 

gestão dos elevados volumes de alunos implicados e aos abrangentes 

requisitos estabelecidos pelo SEBRAE Nacional para o acompanhamento e 

apoio virtual aos alunos.  

 

Estruturalmente, as principais inovações de produto foram o módulo de 

suporte ao processo de pré-inscrição e matrícula, o módulo de suporte à 

atividade dos coordenadores e tutores, o módulo-repositório integrado de 

dados inativos, o publicador remoto de cursos e o módulo para 

estabelecimento dinâmico de papéis gerenciais e pedagógicos no ambiente 

virtual de aprendizagem. Todas as inovações derivaram de necessidades 

percebidas à medida que o programa de EAD se expandia 

quantitativamente e em que cresciam as exigências de resultados 

pedagógicos e operacionais. 

                                 
206 Instituto Nacional do Seguro Social. 
207 Quando foi implementada a Universidade Corporativa da Previdência Social, com 24 

cursos on-line disponibilizados para cerca de 40.000 funcionários. 
208 Em cursos de pós-graduação da UNB - Universidade de Brasília. 
209 Sendo 18 de média ou alta complexidade. 
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Essas inovações tornaram-se progressivamente diferenciais do produto, e 

passaram a ter impacto competitivo no mercado, em expansão, para 

programas de EAD públicos ou de inclusão social, que envolvem grande 

volume de alunos e serviços massivos de tutoria e coordenação. 

 

O case é duplamente exemplar: da estratégia de cópia e adaptação de 

produtos lideres no mercado internacional como mecanismo de ingresso 

no mercado, no caso, nacional, e do papel da interação com clientes no 

processo de desenvolvimento de inovações no segmento de software 

semi-pacote. 

 

Como assinalado no estudo da Competitiveness (2005), no segmento de 

serviços de consultoria e integração a interatividade com o cliente é uma 

condição primária para a própria prestação do serviço, o que transforma a 

proximidade em uma importante barreira competitiva. Esse processo de 

interação pode ser importante também como mecanismo para 

identificação e acesso a nichos de serviços de software mais 

especializados, que permitam à firma evoluir de sua atual - e genérica - 

posição competitiva. 

 

Ainda de acordo com o estudo da Competitiveness (2005), no segmento 

de outsourcing e fábrica de software os serviços podem ser fornecidos de 

modo remoto, e a interação com os clientes se realiza através protocolos 

e rotinas pré-estabelecidas e estáveis. Aqui, a inovação em produto e 

processo origina-se essencialmente da interação com fornecedores 

especializados de serviços em engenharia de software. O front da 

interação com clientes, também nesse caso, configura oportunidades para 

aceder a serviços de valor agregado mais elevado, na direção de 

especificação e elaboração de projetos de desenvolvimento, que por sua 

vez redefinem o padrão de interatividade com o cliente. 
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O caso apresentado, e os dados às vezes apenas implícitos na análise da 

Competitiveness, indicam a presença de relações verticais fornecedor-

firma-cliente no APL de software e serviços da Bahia, mas não autorizam 

dimensionar sua extensão, sistematicidade e eficácia. 

 

 

FIRMA - FIRMA: REDES HORIZONTAIS 

 

O relacionamento firma-firma para a inovação inclui também os 

relacionamentos horizontais, entre firmas com produtos similares, ou seja, 

firmas que participam de um mesmo tipo de mercado.  

 

Nesse caso, ao invés de explorarem suas interfaces verticais de cadeia 

produtiva (fornecedor-firma e firma-cliente) em busca de vantagens 

decorrentes de necessidades complementares, as firmas buscam explorar 

vantagens decorrentes da sua especialização produtiva comum, ou seja, 

procuram construir uma camada de cooperação sobre a natural camada 

de competição (direta ou indireta) na qual primariamente se relacionam. 

 

Esse tipo de relacionamento está na base do conceito de arranjo produtivo 

local, como já examinamos neste trabalho, e se realiza na construção de 

agendas coletivas para realização de ações que, de outro modo, estariam 

fora do alcance de cada firma individualmente, como melhoria de posição 

de negociação com fornecedores, mercados e políticas públicas.  

 

Essas agendas coletivas, no contexto do ambiente de inovação, podem 

incluir a contratação coletiva de serviços especializados de consultoria, 

construção de competências, e prospecção tecnológica, bem como a 

articulação política coletiva de programas públicos de estímulo à inovação 

e, em nível mais elevado, a estruturação de programas coletivos de P&D 

em áreas de interesse comum. 
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Um exemplo relativamente bem sucedido de rede de cooperação, com 

impacto sobre as condições de inovação das firmas, é a rede organizada 

em 2003 por 8 (oito) firmas do APL de software e serviços da Bahia. 

 

A REDE CMMI E A QUALIFICAÇÃO EM PROCESSOS DE SOFTWARE 

 

Nos últimos anos, a qualificação CMMI210 (antes CMM), passou a ser uma 

barreira à entrada no mercado internacional de serviços de software, o 

que vem se estendendo também para o mercado nacional,  

 

O custo de implementação do CMMI (versão atual do CMM) atinge a casa 

de centenas de milhares de dólares para os níveis superiores e dezenas de 

milhares de dólares para os níveis básicos, o que tem sido uma barreira à 

qualificação das pequenas e médias empresas brasileiras. 

 

Em função dos custos elevados, 8 (oito) firmas de software do APL de TI 

da Bahia iniciaram em 2003 um projeto compartilhado para obterem a 

avaliação CMMI nível 2, com apoio da ASSESPRO-BA e com consultoria da 

UNIFACS211 e UFRJ212 (COPPE)213.  

 

Das 8 (oito) firmas iniciais, 3 (três)214 concluíram o processo em 2006, e 

obtiveram a avaliação CMMI 2.  

 

                                 
210 O CMMI (Capability Maturity Model Integration) é uma metodologia 

internacionalmente reconhecida e crescentemente exigida no mercado de software, 
para diagnóstico e avaliação de maturidade do desenvolvimento de softwares em 
uma organização. Em 2003, a Índia tinha 32 empresas no nível 5 (máximo) do CMMI, 
a China 1 e o Brasil nenhuma. 

211 UNIFACS - Universidade Salvador. O projeto foi desenvolvido através do GESA - 
Grupo de Pesquisa em Engenharia de Software e Aplicações. 

212 Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
213 Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa em Engenharia da UFRJ. 
214 ZCR, NETRA e Ação Informática. 
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Além dessas, agindo isoladamente, a Unitech, maior empresa do APL de 

software da Bahia, atingiu a avaliação 3 do CMMI em abril de 2006, 

contabilizando investimentos de R$ 1,8 milhões. 

 

Os elevados custos associados à obtenção da implementação e da 

avaliação CMMI conduziram o SOFTEX Nacional, com apoio do MCT, a 

conceber, estruturar e implementar o projeto MPS.BR215, que tem como 

meta desenvolver um modelo de referencia e uma infra-estrutura 

institucional para melhoria do processo de software no Brasil, com foco 

nas PMEs216, a um custo acessível. 

 

Tecnicamente o modelo MPS.BR, cujo desenvolvimento resulta da 

articulação de um conjunto de instituições de conhecimento brasileiras, é 

plenamente compatível com o padrão CMMI, de modo que os 

investimentos realizados pelas empresas em MPS.BR são inteiramente 

válidos para a obtenção, quando necessário, da avaliação CMMI. 

 

Por sua vez, o custo acessível, para as empresas, do MPS.BR, está 

diretamente relacionado a adoção de um "Modelo de Negócios 

Cooperado", com a oferta de pacotes de serviços para grupos de 

empresas, isto é, empresas organizadas em redes de cooperação. 

 

Em paralelo, e isso talvez seja ainda mais importante, o Brasil está 

desenvolvendo competência endógena em construir e gerir uma ampla 

infra-estrutura de instituições e consultores aptos a implementar e avaliar 

padrões de qualidade em processo de software, o que certamente 

ampliará as possibilidades futuras de ações nesse campo estratégico para 

a competitividade. 

 

                                 
215 Projeto de Melhoria do Processo de Software Brasileiro, articulado pelo SOFTEX - 

Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (www.softex.br). 
216 Pequenas e médias empresas. 
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Beneficiada por essa estratégia nacional, a Bahia vem participando do 

processo de implementação do MPS.BR, já tendo realizado, em 2005, 1 

(um) curso de Introdução ao MPS.BR e 1 (um) curso de Implementação, 

com as respectivas provas, tendo qualificado 15 consultores 

implementadores. No momento, o primeiro grupo de 5 empresas do APL 

da Bahia foram selecionadas para iniciar o processo de qualificação e 

avaliação no nível inicial do MPS.BR (nível G), com custos subsidiados217 

pela SECTI218. 

 

Finalmente, 260 técnicos de firmas do APL foram capacitados, nos últimos 

meses, em cursos à distância de Introdução ao CMMI (que abrangem 

informações básicas do MPS.BR), também através da cooperação SOFTEX 

/ SECTI, representando um investimento de R$ 100 mil. 

 

Esse tópico é um bom exemplo de como a construção de relações de 

cooperação entre as firmas, especialmente as pequenas e médias, é um 

componente essencial para as estratégias de superação de barreiras 

técnicas e comerciais, no caso as que dificultam o acesso do software 

brasileiro ao mercado nacional e internacional. 

 

Se é fácil demonstrar, por esse caso acima, a eficácia do instrumento das 

redes firma-firma na qualificação das firmas para a inovação, é necessário 

indicar que a escala e a qualidade do uso desse instrumento no APL de 

software e serviços da Bahia ainda é restrita, não sendo possível 

apontarmos caso com resultados similares. 

 

Ainda há, portanto, muito que avançar, na direção de relações de 

cooperação sistemáticas para construção de competências competitivas 

específicas, inclusive de prospecção tecnológica, pesquisa e 

                                 
217 O custo estimado para a implantação do nível G do MPS.BR é de R$ 44 mil. O subsídio 

é de 70% deste valor. 
218 (RANGEL, 2005) 
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desenvolvimento, inteligência de mercado e ferramentas de gestão, 

diretamente relacionadas às estratégias de cada segmento de firmas. 

 

OUTRAS REDES FIRMA-FIRMA HORIZONTAIS 

 

Além dessa rede específica para a capacitação em CMMI, existem no APL 

de software e serviços 3 (três) redes dominantemente horizontais em 

funcionamento. 

 

A rede NSI Software é uma rede representativa das firmas de software e 

serviços de Feira de Santana, cidade situada a 100 km de Salvador. 

Criada em 2001, envolve 18 (dezoito) empresas (sendo 6 de software, 

que lideram a rede), com um faturamento anual (2005) de R$ 7 milhões, 

e emprega 175 colaboradores.  

 

O critério de participação na rede é elástico (envolve, além das firmas de 

software, empresas de consultoria e integração, datacenter, treinamento 

técnico e comércio de equipamentos e suprimentos de informática), 

configurando uma rede onde predomina a representação de interesse do 

território, sendo seu propósito formal "integrar as empresas de tecnologia 

da informação de Feira de Santana". 

 

As principais ações realizadas envolvem uma agenda típica de redes 

horizontais genéricas de APL: realização de feiras regionais de informática 

e tecnologia, programa de seminários e palestras sobre temas técnicos, 

realização de compras conjuntas, e compartilhamento de recursos 

operacionais. 

 

Criada em 2005, a rede SINERGIA219 apresenta características mais 

especializadas.  

                                 
219 Referencia-se como Rede de Semi-Pacotes da Bahia. 
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Formada por 8 (oito) firmas do segmento semi-pacote, com presença no 

mercado nacional e alguma incursão internacional (Colômbia), registrou 

um faturamento anual (2005) de R$ 35 milhões, empregando 442 

colaboradores.  

 

As ações realizadas indicam uma agenda mais focada em competitividade 

e inovação, com oficinas de melhores práticas em engenharia de software, 

desenvolvimento de um plano de marketing coletivo e ações de integração 

dos seus produtos de software, que abrangem as seguintes áreas: ERP220 

para o setor de redes de revenda de veículos, Contact Center221, Saúde 

Ocupacional Corporativa, Manutenção Industrial, Gestão Escolar, ERP para 

Pequenas e Médias Empresas e Geo-serviços WEB. 

 

A rede BRITS (Brazilian Information Technology Solutions) surgiu em 

março de 2004, a partir de uma oportunidade de negócios em Angola,  

que abriu uma perspectiva de um programa de exportação de software 

para países de língua portuguesa, não concretizada.  

 

Evoluiu, em seguida, para uma rede de cooperação com foco na promoção 

de negócios, dinamização de contatos comerciais e compras coletivas de 

insumos especializados. 

 

A rede BRITS congrega 6 (seis) empresas, com um faturamento anual 

(2005) de R$ 7,8 milhões e 95 colaboradores empregados. Os produtos 

das empresas da rede abrangem softwares para Gestão de Conteúdos e 

Conhecimento, Educação à Distância, Contact Center, Comércio Eletrônico 

e Computação Móvel e serviços de Design Digital e Geoprocessamento. 
                                 
220 ERP - Enterprise Resource Planning, (Planejamento de Recursos Empresariais) são 

sistemas (software) de informações transacionais cuja função é armazenar, processar 
e organizar as informações geradas nos processos organizacionais agregando e 
estabelecendo relações de informação entre todas as áreas de uma companhia. 

221 Sistema de suporte a atividades de relacionamento com clientes (vendas, marketing, 
cobrança, help-desk, etc) 
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No seu conjunto as 3 (três) redes envolvem 32 firmas, um faturamento 

anual de cerca de R$ 50 milhões e 712 empregos qualificados. 

 

Em que pese não se configurarem, pelo menos ainda, ações cooperativas 

de resultados mais significativos para a inovação, essas redes são um 

índice da recente mobilização das firmas do APL de software e serviços 

para as ações de cooperação, e têm sido importantes instrumentos de 

influência das firmas sobre a dinâmica institucional do setor. 

 

PERSPECTIVAS DE REDES FIRMA - FIRMA 

 

O desenvolvimento de redes de cooperação entre firmas, no ambiente do 

APL de TI da Bahia, combinadas com a intensificação de ações de 

construção de competências técnicas e gerenciais para a inovação, é um 

foco estratégico do Programa de Fortalecimento da Atividade Empresarial 

da SECTI (SECTI, 2005b). 

 

O programa, que envolve 10 arranjos produtivos locais do Estado, entre 

os quais o de TI, contratou empréstimo com o BID222 de U$ 10 milhões, 

que requerem contrapartida do governo estadual da ordem de U$ 6,67 

milhões, para desembolso entre 2006 e 2008.  

 

A parcela destinada ao APL de TI (que inclui as firmas de software e 

serviços) é estimada em R$ 5 milhões (BAHIAINVEST, 2006). 

 

O programa prevê a formação de uma rede de governança do APL (com a 

participação de representações empresariais, de instituições de 

conhecimento e de instituições públicas e de apoio), de múltiplas redes 

                                 
222 Banco Interamericano de Desenvolvimento. 



 

 

320

associativas empresariais de negócios e de redes de aprendizagem, 

voltadas para o aumento da competitividade do APL.  

 

FIRMA - BASE DE CONHECIMENTO 

 

No âmbito dos relacionamentos firma-base de conhecimento o 

relacionamento interativo cooperativo convive com o relacionamento pela 

via da capacitação formal básica, na medida em que a infra-estrutura de 

conhecimento é quem credencia os recursos humanos qualificados para 

atuar nas firmas. Esse último tipo de relacionamento, pela especificidade 

da sua ampla e genérica dinâmica institucional, será abordado no exame 

da variável aspectos relevantes do sistema educacional, na categoria 

Ambiente do modelo de análise. 

 

Nesta seção nosso foco serão as ações cooperativas entre a infra-

estrutura de pesquisa e as firmas, em um contexto de busca de soluções 

para problemas tecnológicos de impacto competitivo direto. 

 

Devemos ressaltar que a interação cooperativa firma-base de 

conhecimento não implica necessariamente, e não implica definitivamente 

no nosso contexto, um relacionamento tipificável como STI223, pois não se 

trata da apropriação de nova tecnologia desenvolvida na base de 

conhecimento e transferida para a firma, mas de trabalho cooperativo e 

interativo entre a firma e a base de conhecimento no equacionamento de 

desafios tecnológicos presentes. 

 

O CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

Observando o contexto internacional (GUSMÃO, 2002) é clara a tendência 

para o expressivo desenvolvimento da interação ciência-indústria nas 

                                 
223 Science-Transfer-Innovation, por oposição ao modo DUI (Doing-Using-Interacting) de 

inovação. 



 

 

321

últimas décadas, especialmente após a segunda guerra mundial, quando 

progressivamente os resultados das estratégias de desenvolvimento 

tecnológico dos Estados Unidos e do Japão estimularam a inserção da 

colaboração para P&D no contexto do novo paradigma da política 

tecnológica e de inovação dos países industrializados (CERVANTES, 1998). 

 

Os fatores cruciais que vem acentuando essa tendência, numa síntese da 

análise de Gusmão (2002), são: 

 

a) a rápida transição para a globalização e para a economia baseada no 

conhecimento e na inovação; 

  

b) a aceleração do progresso técnico e a intensa dinamização e 

crescimento dos mercados nos quais a competição é fortemente 

baseada na inovação; 

  

c) a redução generalizada dos financiamentos públicos à pesquisa 

tradicional nas universidades e a forte elevação dos custos das 

atividades de P&D. 

 

Em consequência dessas transformações, a infra-estrutura de pesquisa e 

inovação nos países industrializados "vem se transformando em um 

sistema altamente baseado na cooperação entre empresas, universidades 

e laboratórios governamentais" (GUSMÃO, 2002). 

 

A Joint German-OECD224 Conference on Benchmarking Industry-Science 

Relationships , realizada em Berlim nos dias 16 e 17 de outubro de 2000, 

co-organizada pela OCDE e pelo Ministério da Educação e Pesquisa da 

Alemanha (BMBF), apresentou as seguintes recomendações para a 

                                 
224 OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, formada por 

30 dos principais países industrializados, fundada em 1961. 
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intensificação dos relacionamentos ciência-indústria, a luz da experiência 

internacional (GUSMÃO, 2002): 

 

a) Estabelecer mecanismos adequados para a proteção dos direitos de 

propriedade intelectual das instituições de pesquisa e para garantia 

dos direitos autorais dos pesquisadores; 

  

b) Qualificar, nas universidades e centros de pesquisa, a gestão dos 

relacionamentos com a indústria, aperfeiçoando a prospecção 

tecnológica e as estratégias de identificação das necessidades 

industriais; 

 

c) Promover a participação das pequenas e médias empresas no 

processo de inovação, inclusive estimulando a formação de spin-offs 

como instrumentos de operacionalização das licenças de tecnologia 

das universidades: 

 

d) Atrair e reter recursos humanos qualificados; 

 

e) Incentivar e facilitar a alocação temporária de pesquisadores do setor 

público e de universitários na indústria; 

 

f) Introduzir, na avaliação das políticas de P&D públicas, critérios 

relacionados à comercialização de resultados das pesquisas realizadas 

nas universidades; 

 

g) Estimular, na perspectiva da globalização, programas nacionais de 

estímulo ao desenvolvimento de vínculos entre as universidades e 

centros de pesquisa e empresas estrangeiras; 
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h) "Reforçar as atuais estruturas cooperativas de inovação, fazendo com 

que o fomento aos relacionamentos ciência-indústria esteja articulado 

com uma estratégia global de inovação baseada em pólos e redes". 

 

Essa é a política, no mundo desenvolvido, para estimular o 

relacionamento entre a ciência e a indústria, na perspectiva de atender 

aos reclamos por inovação relacionados às estratégias de 

desenvolvimento nacional. 

 

Ainda que com significativa defasagem temporal, o contexto brasileiro 

reflete, especialmente no plano do discurso institucional, essa tendência 

internacional. 

 

O BRASIL E A COOPERAÇÃO CIÊNCIA - INDÚSTRIA 

 

Colhendo os frutos de um desenvolvimento paralelo, mas não articulado, 

entre a política de desenvolvimento industrial e a política de 

desenvolvimento científico e tecnológico, o Brasil, nos anos 80, alcançava 

patamares internacionais nas duas áreas, mas, simultaneamente, 

registrava uma desconexão entre o setor produtivo e a infra-estrutura de 

ciência e tecnologia (Rapini, 2005). 

 

Nos anos 80, inicia-se uma mudança nas políticas de C&T, que passam a 

ser orientadas para promover a aproximação entre a universidade e a 

indústria: o Programa de Inovação Tecnológica (CNPq), em 1986, o 

Programa de Implantação de Parques Tecnológicos (que gerou os 

primeiros parques e incubadoras de empresas no país) e a ANPROTEC 

(Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos de 

Tecnologias Avançadas), em 1987, são marcos desse momento inicial, 

ainda que de impacto reduzido especialmente em função da crise 

financeira do Estado brasileiro nos anos 80 e 90. 
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O novo direcionamento estratégico de aproximação entre a academia e o 

setor industrial marcou também os investimentos na formação de 

recursos humanos especializados, como o Programa de Capacitação de 

Recursos Humanos para Áreas Estratégicas, que promoveu, entre 1985 e 

1990, um significativo crescimento das bolsas de estudo de mestrado 

(83%), de doutorado (111%) e de iniciação científica (233%). 

 

Esse movimento institucional para a aproximação universidade-indústria 

seguiu avançando nos anos 90, a partir da nova Política Industrial e do 

Comércio Exterior e dos programas federais de Redes Cooperativas de 

Pesquisa (RECOPE), que visava promover redes de cooperação entre 

instituições de pesquisa e empresas, e Projeto Plataforma, que apoiava 

projetos cooperativos entre universidades, instituições de pesquisa e 

empresas (Rapini, 2005). 

 

Ao longo da década de 90 e nesses primeiros anos do novo século, essa 

tendência institucional se aprofunda, com a implementação de diversas 

formas de incentivos fiscais a nível federal (sendo hoje os mais 

significativos para o setor de tecnologia da informação os Fundos 

Setoriais225, a Lei de Informática226 e a Lei de Inovação227) e a 

estruturação de mecanismos regionais (as FAPS228), que disponibilizam 

                                 
225 Os Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia, criados a partir de 1999, são 

instrumentos de financiamento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
no País. Há 16 Fundos Setoriais, que objetivam não somente a geração de 
conhecimento, mas também sua transferência para empresas. 

226 A Lei de Informática prevê redução de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
para as companhias que produzem bens de informática e celulares no país. Em 
contrapartida, elas devem investir cerca de 5% de sua receita bruta em projetos de 
pesquisa e desenvolvimento em parceria com universidades. 

227 A Lei  de Inovação visa estimular as empresas a se estruturar tecnologicamente e a 
desenvolver projetos inovadores, alinhados com as políticas industrial e tecnológica 
do País, mediante a concessão de recursos humanos, materiais, de infra-estrutura e 
financeiros, estes sob a forma de subvenção econômica, financiamento ou 
participação societária, em contexto de integração dos vários elos que compõem a 
cadeia da inovação: universidades, institutos de pesquisa públicos e privados, 
inventores, pesquisadores, centros de pesquisa, das empresas do setor produtivo. 

228 Fundações estaduais de amparo à pesquisa, que repassam programas federais para o 
setor e agregam investimentos estaduais diretos. 
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fundos públicos para o desenvolvimento de projetos cooperativos entre as 

empresas e a base de ciência e tecnologia. 

 

Esse intenso movimento institucional em prol da cooperação universidade-

indústria, porém, parece, no mínimo até os primeiros anos desta década, 

ter gerado resultados práticos limitados. 

 

Nas duas edições da PINTEC o nível de inovação no setor industrial 

mantém-se em torno de 30%229, e as interações do setor com a infra-

estrutura de pesquisa mantêm-se restritas a menos de 9% das firmas, 

conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 7 

Fontes de Informação para a Inovação 

Brasil - Setor Industrial 

FONTES DE INFORMAÇÃO 1998/2000 2001/2003 

Aquisição de licenças, patentes e know-how 6,5 2,9 

Outra empresa do grupo 6,6 5,1 

Departamento de P&D 13,0 7,3 

Universidades e Institutos de Pesquisa 11,4 8,4 

Instituições de testes, ensaios e certificações 15,0 11,9 

Centros de Capacitação Profissional 16,6 12,6 

Empresas de Consultoria 10,9 13,1 

Conferencias, encontros e publicações especializadas 37,4 32,5 

Concorrentes 47,8 39,8 

Redes de informações informatizadas 33,1 46,0 

Clientes ou consumidores 59,5 53,4 

Feiras e exposições 61,7 58,4 

Fornecedores 66,1 59,1 

Outras áreas da empresa 67,8 62,7 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa 
Industrial de Inovação Tecnológica. 

 

                                 
229 Na PINTEC 1998-2000, 31,5% das empresas desenvolveram inovações. Na PINTEC 
2001-2003, 33,3%. 
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O padrão observado na PINTEC em relação às fontes de informação para a 

inovação industrial é o mesmo verificado por Bernardes, Bessa e Kalup 

(2005) para os serviços em São Paulo: prevalência das interações internas 

na empresa e desta com fornecedores e clientes, em relação aos 

relacionamentos com as universidades e institutos de pesquisa. Podemos 

ressaltar ainda o recuo em todas as formas de interação entre a primeira 

e a segunda edição da PINTEC (refletindo provavelmente mudanças no 

cenário macro-econômico) e o crescimento das interações entre as firmas 

e as redes de informações informatizadas. 

 

De modo mais específico, Rapini (2005) utiliza a base de dados230 do 

Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq para constatar que, dos 15.158 

grupos de pesquisa cadastrados231, apenas 1.279 (8,4% do total) 

relataram algum tipo de relacionamento com empresas. 

 
As áreas de Engenharia e Ciência da Computação (44%) e Ciências 

Agrárias (20%) concentram mais de 60% dos relacionamentos. Conforme 

Rapini (2005) "o primeiro caso é de alguma forma esperado visto 

abranger áreas de tradicional proximidade às praticas industriais. Por 

outro lado, o segundo reflete a especialização nacional em agroindústria, 

especificidades da difusão da tecnologia e incentivos públicos de longo 

prazo para o desenvolvimento da agricultura desde 1960".  

 

No sentido dos grupos de pesquisa para as empresas origina-se 78% dos 

relacionamentos, e 22% no sentido inverso, das empresas para os grupos 

de pesquisa, o que demonstra a passividade do setor produtivo no 

estabelecimento desses relacionamentos de cooperação. 

                                 
230 Reúne informações sobre os grupos de pesquisa em atividade no país abrangendo 

pesquisadores, estudantes, técnicos, linhas de pesquisa em andamento, produção 
científica, tecnológica e artística geradas pelos grupos (RAPINI, 2005). Os dados 
utilizados vem do Censo 2002 (consultas on-line). 

231 Abrangendo 268 instituições. Apesar de ser uma base de dados de preenchimento 
opcional, Carneiro e Lourenço (2003) consideram-na relativamente representativa da 
comunidade científica nacional 
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Quanto ao tipo de relacionamento, entre os que se originam das 

universidades e centros de pesquisa, predominam as atividades de 

"Engenharia não-rotineiras232" (20%), "Consultoria Técnica" (15%) e 

"Pesquisa Científica sem considerações de uso imediato de resultados" 

(12%).  

 

Conforme Rapini (2005, p. 16): 

 

Os "dois relacionamentos mais freqüentes por parte dos grupos de 
pesquisa, refletem a demanda por insumos acadêmicos pouco 
sofisticados, voltados a pequenas melhorias ou adaptações, em 
concordância com estudos de casos realizados (Brisolla et.al., 
1997)".  
 
"Ademais a supremacia das atividades de ‘Transferência de 
Tecnologia’ (8%) sobre as de ‘Pesquisa científica de uso imediato’ 
(6%) reporta à primazia de uma absorção passiva por parte da 
indústria" 

 

Entre os relacionamentos que se originam do lado das empresas, 

predominam "Treinamento de pessoal" (10%) e "Engenharia não 

rotineira"(9%). 

 

Ainda segundo Rapini (2005), "os relacionamentos referentes a 

‘Treinamento de pessoal’ possivelmente compreendem estágios fornecidos 

a membros dos grupos de pesquisa".  

 

É de nosso especial interesse sua observação de que, "em termos gerais, 

o ‘Desenvolvimento de software’ é a atividade de colaboração menos 

freqüente em ambos os blocos", isto é, nos dois sentidos de origem dos 

relacionamentos. 

 

                                 
232 Incluem o desenvolvimento de protótipo ou planta-piloto para as empresas, 

contemplando atividades associadas às etapas iniciais e de definição de projetos 
(RAPINI, 2005). 
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Esses resultados parecem indicar a conjunção de um fator estrutural, a 

saber, o caráter tecnologicamente dependente e passivo da economia 

brasileira, e um fator mais conjuntural, representado por obstáculos 

culturais, institucionais e administrativos à fluidez dos relacionamentos 

entre a universidade e a indústria. 

 

Resenhando avaliações do relacionamento universidade-indústria 

realizadas entre 1999 e 2000, Rapini (2005, p. 11), constata que: 
 

Dentre problemas identificados em estudos de casos que refletem 
em ineficiências e fragilidades das interações recentes entre 
universidades e empresas no país, reúne-se: baixo conteúdo 
científico e curto prazo requerido para as soluções industriais que 
não estimula os contratantes a investirem em ciência e tecnologia 
(Castro e Balán, 1994, em Brisolla et al., 1997); ausência de 
interlocutores adequados nas firmas dificultando a comunicação 
(Brisolla et al., 1997); setor produtivo pouco inovativo (Melo, 
1999); ausência de instrumentos adequados nas universidades para 
a comercialização de tecnologia (HEMAIS et al. 2000); pouca 
flexibilidade das instituições de ciência e tecnologia (Salomão, 
1999).  

 
Este cenário confirma-se na atual configuração industrial nacional 
não voltada à geração interna de tecnologia própria, como 
constatado pela PINTEC (2000). A pesquisa realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou baixa taxa de 
inovação nacional (em média 32% das empresas inovam), reflexo 
de poucos investimentos em atividades de P&D por parte do setor 
privado.  
 
A principal fonte de incorporação e desenvolvimento de novas 
tecnologias industriais foi via aquisição de máquinas e 
equipamentos, em um contexto, no qual nas empresas, a maior 
proporção é de atividades de P&D ocasionais (57,13% do total). Em 
concordância as principais fontes de informação para a 
implementação de inovações foram as oriundas de interações de 
natureza comercial (com fornecedores, clientes, consumidores e 
empresas concorrentes), em detrimento de fontes de informações 
institucionais como as provenientes de universidades e instituições 
de pesquisa. 

 

Além de defrontar-se com obstáculos da estrutura industrial e 

institucional, as políticas de aproximação da universidade com as firmas 

enfrentam outras críticas. 
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Danigno (2003), por exemplo, argumenta que os Fundos Setoriais 

constituem-se em um mecanismo de transferência de recursos públicos a 

fundo perdido (oriundos de renúncia fiscal e outras contribuições públicas 

do setor privado), através das universidades e centros de pesquisa, para 

alavancar a produtividade das empresas, atrelando a infra-estrutura de 

ciência e tecnologia a uma agenda descolada de uma estratégia nacional 

de desenvolvimento tecnológico. 

 

 Mecanismos posteriores, como a Política Industrial, Tecnológica e de 

Comércio Exterior - PITCE (MDIC, 2003; ABDI, 2005)), ao definir focos 

comuns para a política industrial e para a política tecnológica, parecem 

proporcionar uma agenda de mais alto nível estratégico, que delimita o 

espaço onde o apoio a projetos firma-específicos com fundos públicos é 

benéfico para a estratégia de desenvolvimento do país. 

 

O novo modelo de gestão dos Fundos Setoriais implementado 

recentemente, por exemplo, ampliando e alinhando ações transversais 

com as prioridades de governo, possibilitou que 60% dos investimentos 

dos fundos, em 2004 e 2005, estejam convergentes com a PITCE (ABDI, 

2005). 

 

Mas a crítica de Dagnino (2005) permanece como um fator de alerta e 

exigência de transparência, em um ambiente institucional marcado - como 

se vê atualmente em larga escala na mídia - por sérios questionamentos 

de conduta, e com um passado marcado pela incapacidade em assegurar 

que o setor privado cumpra compromissos de contrapartida com os 

benefícios concedidos pelo setor público.  

 

Os exemplos são vários, como na década de 80 com os incentivos 

concedidos pela Política Nacional de Informática (EVANS, 2004) e, bem 

mais recentemente, com a não realização dos investimentos em P&D por 
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87 empresas beneficiadas pela Lei de Informática nos anos de 1999 a 

2001, em um montante de cerca de R$ 600 milhões (QUEIROZ, 2006). 

 

De um modo geral, portanto, o contexto internacional e nacional 

apresenta uma clara tendência para a promoção da cooperação entre 

firmas e infra-estrutura de ciência e tecnologia, em tudo convergente com 

o posicionamento conceitual deste trabalho, de que esta é uma condição 

para a inovação, a competitividade e o desenvolvimento nas atuais 

condições econômicas do mundo moderno.  

 

Ao mesmo tempo, os estudos considerados indicam que, no Brasil, apesar 

das iniciativas institucionais dos anos recentes, o nível de relacionamento 

indústria-ciência, e mesmo firmas de serviço-universidades/centros de 

pesquisa ainda é baixo e com pouca densidade tecnológica. 

 

A COOPERAÇÃO FIRMAS - INSTITUIÇÕES DE CONHECIMENTO NA BAHIA 

 

Na Bahia, em 2005, foram identificados233 16 (dezesseis) grupos de 

pesquisa focados na área de tecnologia da informação, sendo 15 (quinze) 

deles em software. O exame das características desses grupos permite 

avaliar, ainda que nos limites exploratórios desse trabalho, os 

relacionamentos entre a infra-estrutura de pesquisa e as firmas no 

ambiente do APL de software e serviços da Bahia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
233 Cadastro de grupos de pesquisa (SECTI, 2005c) 
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Tabela 8 

Grupos de Pesquisa em TI e Relacionamentos  

Bahia - 2005 

UNIVERSIDADES 
PESQUISADORES, GRUPOS E 

RELACIONAMENTOS Privada 
Publica 

Estadual 

Pública 

Federal 
TOTAL 

Universidades sede dos grupos de 

pesquisa 
3 2 1 6 

Pesquisadores existentes 

 
44 41 17 102 

Grupos de Pesquisa existentes 

 
5 5 6 16 

Universidades externas com que se 

relacionam 

 

5 1 0 6 

Órgãos e Agências Públicas com que se 

relacionam 
6 1 0 7 

Empresas com que se relacionam 

 
5 0 0 5 

Total de organizações com que se 

relacionam 
16 2 0 18 

Fonte: SECTI (2005c) e elaboração própria. 

 

Existe um equilíbrio entre a distribuição dos grupos de pesquisa em TI 

segundo a natureza da universidade (privada, pública estadual e pública 

federal), mas uma forte disparidade nos relacionamentos mantidos entre 

esses grupos de pesquisa e as organizações externas às universidades 

onde se situam. 

 

Praticamente todos os relacionamentos externos (89%) e, entre eles, 

todos (100%) os relacionamentos com empresas, são mantidos por 

grupos de pesquisa das universidades privadas.  
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Não pretendemos, nesse percurso de estruturar e testar um modelo de 

análise que sistematize um conjunto tão amplo e complexo de questões, 

cada uma a merecer uma investigação vertical, chegar a conclusões 

definitivas sobre aspectos particulares revelados pelo exame das 

variáveis. 

 

Mas os dados acima constituem um convite a uma investigação que 

estabeleça as causas dessa radical diferenciação de posicionamento entre 

os tipos de universidade em relação aos processos de cooperação, não só 

com as empresas, mas com outras universidades regionais, mesmo 

quando compartilham campos de pesquisa convergentes ou 

complementares, com demonstra a tabela abaixo: 

 

Tabela 9 

Áreas de Pesquisa, Grupos e Universidades Envolvidas 

Bahia - 2005 

Universidades sede dos grupos ÁREAS DE PESQUISA DOS 

GRUPOS 

 

Total de 

Grupos 

na área 
Total Privada Estadual Federal 

Computação (geral) 10 5 2 2 1 

Engenharia de Software 10 3 1 1 1 

Sistemas Distribuídos 8 4 2 1 1 

Aplicações em Educação 8 4 2 1 1 

Aplicações WEB 3 3 1 1 1 

Processamento Imagens 3 2 1 1 0 

Sistemas Tolerantes a Falhas 3 1 0 0 1 

Outras Áreas 21 16 9 4 5 

   Fonte: SECTI (2005c) e elaboração própria 

 

A participação das universidades federal e estaduais, ao lado das privadas, 

nas áreas de pesquisa nas quais se concentra o maior número de grupos, 

e o fato de que, entre elas, estão áreas de relação direta com o ambiente 

produtivo de software do APL (Engenharia de software, Aplicações em 

Educação, Aplicações WEB), reforça o interesse em analisar mais 
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profundamente a dinâmica desses grupos de pesquisa das universidades 

públicas, em busca de localizar eventuais obstáculos (ideológicos e 

práticos) que limitem a interação com outras universidades e com as 

empresas locais. 

 

Podemos concluir, até aqui, que existe uma infra-estrutura de pesquisa 

em software formalmente significativa234 no APL de software e serviços da 

Bahia, mas que essa infra-estrutura mantém escassas relações com as 

firmas, com a clara exceção das universidades privadas. 

 

ESTÍMULOS INSTITUCIONAIS - O BAHIA INOVAÇÃO 

 

Nos últimos 3 (três) anos, com a reestruturação institucional da ação do 

governo estadual para a área de C,T&I235, iniciativas específicas foram 

lançadas para estimular a inovação, através da cooperação entre as 

firmas locais produtoras de software e a infra-estrutura de pesquisa 

regional. 

 

Uma primeira linha de iniciativas - direcionada para várias áreas, entre as 

quais tecnologia da informação - foi o programa Bahia Inovação, cuja 

primeira edição, em 2003, disponibilizou R$ 8 milhões, a fundo perdido, 

através edital (FAPESB/SECTI BI 001/2003), para investimentos em 

projetos de inovação em produtos e processos. Dos R$ 8 milhões, R$ 4 

milhões vinham do FNDCT236 e R$ 4 milhões de recursos próprios da 

FAPESB, para apoiar projetos de até R$ 1.050.000 (sendo até R$ 50.000 

para a fase 1 - elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica e 

até R$ 1.000.000 para a Fase 2 - desenvolvimento do projeto). 

 
                                 
234 Tanto quantitativamente (102 pesquisadores, 16 grupos de pesquisa, 66 linhas de 

pesquisa) quanto qualitativamente (áreas com relação direta com as linhas de 
produção de software do APL). 

235 Ciência, Tecnologia e Inovação. 
236 Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e tecnológico, fundo federal gerido pela 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), do MCT. 
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Os requisitos para acesso ao recurso incluíam a liderança de um 

pesquisador, com vinculo com a empresa propositora, e escopo em uma 

das seguintes áreas: biotecnologia, agronegócios, saúde, energia, petróleo 

e gás, tecnologia da informação (TI), biodiesel, meio ambiente, cultura e 

turismo, habitação popular e saneamento, engenharias e materiais. 

 

Foram contratados, na Fase 1 do edital Bahia Inovação, 13 (treze) 

projetos na área de TI, no valor total de R$ 416.058,46, e, na Fase 2, 5 

(cinco) projetos no valor total de R$ 1.290.000, correspondendo a 19% do 

total de R$ 6.800.000 aplicados no conjunto das áreas abrangidas pelo 

Edital. A área de TI foi a 3a área, entre 8 (oito), só superada por 

Engenharia e Materiais (R$ 2.940 mil) e Agronegócio (R$ 1.520 mil). 

 

Em 2005, nova edição do Bahia Inovação (FAPESB/SECTI BI 003/2005) 

aplicava R$ 1.000.000 na Fase 1 (cada projeto com até R$ 50.000), e os 

requisitos tornavam-se mais alinhados com a estratégia de articulação 

universidade-empresa: o apoio de uma instituição universitária ou centro 

de pesquisa tornou-se obrigatório, a prioridade foi estabelecida para as 

micro e pequenas empresas237 e surgiram novos critérios de julgamento 

das propostas, entre os quais a qualificação e experiência do pesquisador, 

a relevância do projeto para a política de C,T&I regional e o seu impacto 

sobre o desenvolvimento da Bahia. 

 

Ainda em 2005, uma segunda linha de iniciativas foi direcionada 

especificamente para o setor de software, através do lançamento de edital 

para o desenvolvimento de software inovadores para os APLs 

considerados prioritários pelo governo238. 

 

                                 
237 Faturamento máximo anual de até R$ 10,5 milhões. 
238 Conforme estabelecidos no âmbito do programa Empresa Bahia Competitiva, 

financiado pelo BID (SECTI, 2005b) 
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Este edital (FAPESB/SECTI 007/2005), que como os anteriores era restrito 

para as empresas locais, exigia que o produto/processo fosse inovador 

para o mercado da Bahia e estivesse vinculado a demandas comuns das 

empresas ou das instâncias de gestão do APL. Ainda que não obrigatório, 

o vínculo do pesquisador-líder do projeto era um dos critérios de 

classificação da proposta, e admitia-se empresas com um faturamento 

anual de até R$ 20 milhões (média empresa). 

 

Os critérios de classificação das propostas seguiam incluindo a qualificação 

e experiência do pesquisador, a relevância do projeto para a política de 

C,T&I do Estado e acrescentavam, além da participação de instituição de 

pesquisa, os resultados esperados para a competitividade do APL e para o 

desenvolvimento da Bahia, além do número de empresas beneficiadas, 

entre outros. 

 

Através desse edital foram contratados 6 (seis) projetos no valor total de 

R$ 539.544 (média de cerca de R$ 90.000 por projeto), com a duração 

máxima por projeto de 12 meses. 

 

Em 2006, nova edição deste edital (FAPESB/SECTI 009/2006) 

disponibilizava R$ 1 milhão, para projetos de até R$ 180 mil e prazo de 

até 18 meses.  

 

 As principais diferenças em relação à edição anterior, além do aumento 

do valor total investido e da ampliação dos prazos e valor máximo dos 

projetos, foi a abertura para a participação de empresas de grande porte 

(desde que aportassem contrapartida mínima de 30% do valor do projeto) 

e a pontuação classificatória da existência de vínculo entre o pesquisador-

líder e as instituições de pesquisa do Estado. 

 

Também em 2006, novo tipo de edital é lançado (FAPESB/SECTI 

008/2006) focado diretamente no processo de desenvolvimento 
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tecnológico239, e não necessariamente na geração ou aperfeiçoamento de 

produto ou processo existente. O objetivo explícito é transferir 

conhecimento das instituições de C&T para as empresas e fomentar a 

criação de empresas inovadoras. 

 

Neste edital, também disponibilizando recursos da ordem de R$ 1 milhão 

para projetos de até R$ 180 mil em até 18 meses, a liderança cabe às 

instituições regionais de ciência e tecnologia240, em parceria com 

empresas existentes ou incubadas ou projetos incubados locais, e as 

inovações devem ter como referencia o mercado nacional ou mundial. 

 

O coordenador do projeto, neste edital, necessariamente deve ser 

vinculado à instituição de C&T, assim como pelo menos parte da equipe de 

pesquisadores (que podem ser de outros estados ou países), e as 

propostas podem apoiar a fixação de doutores no estado. 

 

Entre os critérios de classificação, além do nível de inovação do projeto, 

seu impacto potencial nos mercados e a viabilidade de aplicação a 

produtos comerciais, insere-se o nível de cooperação e compartilhamento 

de resultados entre as instituições de C&T e as empresas. 

 

Podemos observar que, se os mecanismos institucionais do Estado 

inicialmente focam a promoção da inovação de modo indiferenciado no 

setor de TI, e de modo centrado nas empresas existentes, 

progressivamente particularizam investimentos para o segmento de 

software e privilegiam os projetos baseados em cooperação entre firmas 

(existentes ou novas) e base de conhecimento, culminando, na derradeira 

versão dos editais, com a abertura de linha específica para apoiar etapas 
                                 
239 Admitem-se protótipos, modelos de aplicação, estudos de identificação e 

caracterização tecnológica, roteiro para desenvolvimento tecnológico, mapas de 
desenvolvimento tecnológico, etc., além de aperfeiçoamentos tecnológicos em 
produtos. 

240 Instituições de Ensino Superior e Pesquisa ou Centros de Pesquisa científicas e 
tecnológicas. 
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preliminares do processo de produção de inovações, sob a liderança de 

instituições de pesquisa em parcerias com empresa ou redes de 

empresas. 

 

É possível, então, concluir que nos últimos anos o ambiente do APL de 

software e serviços da Bahia passou a registrar estímulos institucionais e 

investimentos públicos no sentido de promover inovações em produtos e 

processos, em convergência com as estratégias internacionalmente 

recomendadas de construir laços de cooperação entre as firmas e entre as 

firmas e a base de conhecimento e pesquisa.  

 

Por outro lado, é forçoso registrar que os efeitos concretos ainda são 

limitados, tanto em termos de volume de recursos públicos investidos 

diretamente para inovação em software241, como em difusão da estratégia 

de redes firma-firma de cooperação242, quanto em recursos 

disponibilizados para construção de competências gerenciais e 

profissionais nas firmas do APL243. 

 

Finalmente, comentaremos ainda 4 (quatro) outros aspectos relacionados 

a estímulos institucionais sob a forma de investimentos que repercutem 

nas relações de cooperação para a inovação, entre firmas e entre firmas e 

base de conhecimento, do APL de software e serviços da Bahia: o apoio às 

incubadoras, a captação de recursos da Lei de Informática, o projeto 

Quali-Info e o projeto REMESSA. 

 

 

                                 
241 Estimados R$ R$ 4,1 milhões para a área de software entre 2003 e 2006, sendo R$ 

1,3 milhão do Edital Bahia Inovação 2003, R$ 550 mil do Edital Bahia Inovação 2005, 
R$ 550 mil do Edital de Software para APL 2005, R$ 1 milhão do Edital de Software 
para APL 2006 e estimados R$ 700 mil do Edital de Soluções Inovadoras em TIC 
2006. 

242 Formação de 3 (três) redes ainda em estágio inicial de cooperação. 
243 Previsão de R$ 5 milhões de investimentos até 2008, no âmbito do programa 

Empresa Bahia Competitiva, financiado pelo BID (BAHIAINVEST, 2006). 
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APOIO ÀS INCUBADORAS 

 

A relação entre a base de conhecimento e o setor produtivo tem nos 

programas de incubação de firmas e de projetos um mecanismo 

privilegiado para a introdução de inovações e de firmas inovativas no 

mercado. 

 

Estão implementadas na Bahia 6 (seis) incubadoras e pré-incubadoras244 

de caráter geral (em várias áreas tecnológicas) e 2 (duas) dedicadas 

especificamente à área de TI245, uma delas especificamente em software 

(SOFTEX). 

 

A FAPESB mantém programas de apoio ao processo de incubação, tanto 

no nível de incubadoras (para o desenvolvimento de projetos de inovação 

tecnológica com apoio da academia) quanto no nível de pré-incubadoras 

(para apoio à viabilização de idéias inovadoras). 

 

São também desenvolvidas pela FAPESB ações complementares em apoio 

ao empreendedorismo, na forma de cursos de empreendedorismo nas 

instituições de ensino e pesquisa (em 2004 foram apoiados 22 cursos, 

envolvendo 429 alunos) e de concurso de planos de negócio desenvolvidos 

nos cursos de empreendedorismo (em 2004, 19 planos de negócio foram 

indicados às pré-incubadoras e 6 premiados pelo concurso). 

 

No seu conjunto, as ações da FAPESB em apoio ao empreendedorismo 

envolveram R$ 1,4 milhões em 2004. 

 

                                 
244 COMPETE (UFBA), STARTUP (FTE), CENA (FTC), FABAC Empreendedora (FABAC), 

INCUBEM (UESB), INETI (UESC). 
245 INCUBATEC (UFBA) e SOFTEX. 
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Pesquisa realizada por Carvalho (2005) constatou que cerca de metade 

das empresas incubadas na Bahia entre 1993 e 2003 não se viabilizaram 

(taxa de mortalidade de 46%). 

 

A inconstância de recursos públicos em apoio às incubadoras, deficiências 

na seleção dos projetos e dificuldades na estratégia de acesso aos 

mercados são os fatores centrais na raiz dessa taxa de insucesso. 

 

CAPTAÇÕES DA LEI DE INFORMÁTICA 

 

A relação formal da Lei de Informática com a inovação e a cooperação é 

direta: concede redução do IPI246 para as empresas que produzem bens 

de informática e celulares, desde que invistam cerca de 5% de sua receita 

em pesquisa e desenvolvimento, com cerca de 2,5% aplicados através 

instituições externas247 de P&D. Desses, 0,8% devem ser 

obrigatoriamente investidos através instituições de P&D da Amazônia, 

Nordeste e Centro Oeste.  

 

Estimativas da SECTI indicam que, em 2002/2003, a Bahia captou apenas 

R$ 3,2 milhões, um valor irrisório, especialmente quando comparado com 

o montante captado por Pernambuco (R$ 50,6 milhões) ou Ceará (R$ 16,7 

milhões), de um total de R$ 74,2 milhões captados pelo Nordeste.  

 

Esses números revelam a inércia da iniciativa para a inovação na Bahia, e, 

ao mesmo tempo, o enorme potencial a ser explorado pelas instituições 

baianas de P&D.  

 

Em 2005, por iniciativa da SECTI, foi estruturada uma rede das 

instituições da Bahia credenciadas pelo governo federal para captar 

recursos da Lei de Informática. O objetivo da rede é determinar os 

                                 
246 Imposto sobre Produtos Industrializados. 
247 Externas às firmas beneficiadas. 
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gargalos existentes e agir cooperativamente, entre si e com o governo 

estadual, para equacionar os obstáculos e ampliar a captação, que, por si 

só, pode se constituir em importante fonte de financiamento para o 

ambiente de inovação do estado. 

 

O PROJETO QUALI-INFO 

 

O projeto Quali-Info248 incide sobre o processo de compras públicas de TI, 

no nível estadual, e por essa via interfere diretamente na dinâmica do 

mercado regional de software e serviços. 

 

A idéia central é que, ao estabelecer requisitos de qualidade para as 

compras públicas de TI, o Estado estará simultaneamente estimulando a 

evolução técnica das firmas locais, para as quais haveria um programa de 

qualificação articulado pelo Estado. 

 

O projeto vem sendo conduzido sob a liderança da SECTI, desde 2003, 

através de uma rede que integra secretarias e empresas de estado 

(SAEB249, SEFAZ250, SEPLAN251, SICM252, PRODEB253), instituições de apoio 

(SOFTEX254, SEBRAE255) e representações do setor produtivo 

(ASSESPRO256). 

 

Velhas questões que afetam os processos de compras públicas estão em 

discussão no âmbito desta rede, como as aquisições de bens e serviços de 

informática sem especificações adequadas, as especificações excessivas e 

                                 
248 Barros e Lucchesi (2004) 
249 Secretaria de Administração. 
250 Secretaria da Fazenda. 
251 Secretaria do Planejamento. 
252 Secretaria da indústria, Comércio e Mineração. 
253 Cia. de Processamento de Dados do Estado da Bahia. 
254 Agente Salvador da Sociedade para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro. 
255 Agencia regional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 
256 Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e 

Internet da Bahia. 
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direcionadas de editais, as deficiências técnicas de especificadores, 

compradores e fornecedores, e a participação de fundações em processos 

licitatórios. 

 

O projeto Quali-Info vem adotando modelos de referência em normas de 

qualidade (entre os quais privilegia o MPS.BR), diferenciando as 

exigências em função dos tipos de edital (natureza, complexidade e 

valor), o que provocou o desenvolvimento de um modelo ainda menos 

exigente que o nível mínimo do MPS.BR, de modo a assegurar que todos 

os fornecedores possam iniciar um processo de qualificação.257 

 

A implementação do Quali-Info certamente contribuirá para a qualificação 

dos processos de compras públicas do Estado e das firmas locais de 

software e serviços, na medida em que funcionários públicos e 

fornecedores sejam eficazmente preparados para a adoção de suas 

normas e requisitos, nos editais e nas propostas. 

 

Em síntese, ao contribuir para a formação de um ambiente técnico-

institucional mais favorável, o Quali-Info interfere indiretamente nos 

processos de inovação, pelo estímulo que traz à construção de 

competências de qualidade que são condição básica, nas firmas, para 

estratégias inovadoras em software e serviços. 

 

O PROJETO REMESSA 

 

Finalmente, o projeto REMESSA objetiva implementar na área 

metropolitana de Salvador uma infra-estrutura de rede ótica de alta 

velocidade, interligando, em uma primeira etapa, as instituições de ensino 

e pesquisa e órgãos públicos. 

 

                                 
257 (FURTADO, 2006). 
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A rede REMESSA faz parte de um projeto nacional (Redecomep258) que 

investirá cerca de R$ 40 milhões (FNDCT/FINEP) em 2 anos para interligar 

redes metropolitanas em 27 capitais brasileiras e conectá-las à Internet 2, 

que vem emergindo como o novo paradigma de interação digital global, e 

que provocará nos próximos anos intensas modificações na forma atual de 

uso da Internet. 

 

No plano técnico, os novos padrões de capacidade de transmissão de 

dados da Internet 2, da ordem de gigabits259 por segundo, provocarão 

uma nova e revolucionária geração de aplicações de software na Internet, 

baseadas em interação virtual multimídia em tempo real, que servirão de 

base para novos tipos de serviço virtual em todas as áreas, com intensas 

repercussões nos setores de saúde e educação. 

 

Na realidade, a emergência da Internet 2 abre uma nova janela de 

oportunidades tecnológicas para o setor de software e serviços, e criar as 

condições para aproveitar essa janela (PEREZ, 2004) é vital tanto para o 

nível nacional quanto regional. 

 

O projeto REMESSA é conduzido em Salvador por uma rede formada por 

instituições de ensino e pesquisa em TI (UFBA, UNIFACS, UCSAL, UNEB, 

FRB, ÁREA 1, FJA, FTC, FIB, CEFETI, SENAI/CIMATEC, FIOCRUZ, SERPRO, 

PRODASAL, PRODEB, CONDER, SECTI, COELBA).  

 

O projeto da REMESSA foi aprovado em 2005 pela RNP260 (recursos da 

Redecomep), estando em fase final de elaboração o projeto físico da rede, 

que terá 40 km de fibras óticas na região metropolitana da Salvador, 2,5 

                                 
258 Rede Comunitária de Educação e Pesquisa. 
259 Um gigabit equivale a cerca de 1 bilhão de bits por segundo (exatos 1.073.841.824 

bits). As capacidades atuais se medem na faixa de kilobits (milhares de bits por 
segundo) ou, para conexões de alta velocidade restritamente suportadas pela 
Internet, de megabits (milhões de bits por segundo). 

260 Agencia federal responsável pela infra-estrutura de rede nacional para o ensino e 
pesquisa, gestora do projeto Redecomep. 
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Gb de velocidade e será gerida por um consórcio formado pelas próprias 

instituições. 

 

Os recursos já aprovados são R$ 1,5 milhão da RNP/Redecomep, R$ 600 

mil do Estado e R$ 500 da Prefeitura de Salvador, e a implementação 

física da rede ocorrerá em 8 (oito meses). 

 

A implementação da infra-estrutura da REMESSA terá impactos diretos na 

qualidade do relacionamento virtual interativo entre os diversos grupos e 

instituições de pesquisa do Estado, mas sua principal importância decorre 

de que será um amplo laboratório para pesquisa e experimentação de 

serviços e produtos inovadores para os novos ou reconfigurados mercados 

da próxima era da Internet 2. 

 

..................................................................................................... 

 

Como era de se esperar face à configuração do APL de software e serviços 

- pequeno, pouco especializado, voltado para o mercado local -, o exame 

das interações para a inovação entre as firmas e entre essas e as 

instituições de conhecimento, mostra um cenário com importantes 

fragilidades. 

 

No plano das redes firma - firma verticais, existem principalmente 

indícios261 de relacionamentos com clientes, tanto pela predominância da 

linha de serviços de consultoria e integração entre as firmas do APL - que 

requerem elevada interação com o cliente, ainda que não 

necessariamente para a inovação -, quanto pela existência de um 

segmento produtor de software semi-pacote cujo processo produtivo 

implica - e já aí na perspectiva da inovação - em constante nível de 

interação com o cliente, como demonstramos em um caso exemplo. 

                                 
261 Como temos reiterado, este estudo exploratório de aplicação do modelo de análise 

trabalha com os dados existentes, que são, em geral, limitados. 



 

 

344

 

No plano das redes firma - firma horizontais, pouco adequadas (devido à 

camada de competição que nelas está embutida) para a geração de 

inovações em produtos específicos, localizamos iniciativas - mais uma vez, 

ainda em pequeno número e com limitadas realizações - para a 

construção coletiva de determinadas condições para a inovação, como foi 

o caso da rede CMMI e de algumas iniciativas nas redes NSI, BRITS e 

SINERGIA, especialmente nesta última. 

 

No âmbito dos relacionamentos firma - instituições de conhecimento o 

cenário também é preocupante, pois, se existe um significativo número de 

grupos de pesquisa formalmente focados em áreas estratégicas para a 

inovação no setor de software, as relações entre esses grupos, e entre 

eles e as firmas são, com raras exceções, praticamente inexistentes. 

 

Ademais, é preciso mensurar concretamente os resultados dos projetos de 

pesquisa desenvolvidos no âmbito dos grupos, pois o registro das linhas 

de pesquisa não necessariamente implica a produção de conhecimentos 

relevantes para o processo de inovação na área de software regional. 

 

Um indicador importante de uma possível passividade dos grupos é o nível 

de captação de recursos da Lei de Informática, onde a Bahia captou em 

2002/2003 cerca de 5% do volume de recursos para P&D captado por 

Pernambuco, e cerca de 20% do volume captado pelo Ceará. 

 

Interpretando dados levantados por Furtado (2006) identificamos os 

seguintes gargalos para a expansão da atuação dos grupos de pesquisa na 

captação dos recursos: 

 

- Ausência de sinalização institucional em relação às subáreas de P&D 

estratégicas para o Estado; 
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- Não utilização do poder de compra do Estado para a alavancagem das 

ações de desenvolvimento de inovações; 

  

- Falta de suporte gerencial e administrativo aos grupos de pesquisa, nos 

quais frequentemente os próprios pesquisadores desempenham essas 

funções; 

  

- Dificuldades para captar e qualificar pesquisadores; 

  

- Cursos de graduação nas áreas de engenharia e computação com 

limitada ênfase em empreendedorismo e inovação;  

  

- Falta de conhecimento, por parte dos grupos de pesquisa, dos 

instrumentos e fundos existentes para apoio à inovação; 

  

- Falta de estrutura e cultura de inovação nas firmas; 

  

- Falta de infra-estrutura física (espaço) para atividades de inovação. 

 

Por outro lado, o exame de cenário que realizamos nesta seção demonstra 

existir um movimento institucional no plano estadual - por sua vez 

convergente com políticas nacionais e de outros países - favorável à 

construção de um ambiente propício à inovação. 

 

Podemos registrar aqui, por ora, especialmente os editais de inovação da 

FAPESB e os investimentos previstos no âmbito do Programa de 

Fortalecimento da Atividade Empresarial, da SECTI/BID. 

 

Em relação aos editais de inovação, o exame realizado nesta seção indica 

que existe um processo progressivo de focalização de investimento no 

segmento de software e no estímulo à integração firmas - grupos de 

pesquisa. Por sua vez, o programa SECTI/BID trará um aporte para 
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necessidades efetivas do APL de software e serviços, no estímulo à 

formação de redes de cooperação entre firmas e na capacitação das 

firmas para o planejamento estratégico e para a gestão de negócios. 

 

Mas o esforço necessário para deslocar efetivamente o setor para outro 

patamar de competitividade passa por duas questões estruturais, no 

nosso entendimento, colocadas para diferentes âmbitos da política de 

desenvolvimento do Estado. 

 

A primeira questão, colocada para o âmbito setorial da SECTI, é a 

necessidade de definição estratégica das prioridades relacionada a cada 

segmento do APL de software e serviços, na medida em que, como temos 

reiterado neste trabalho desde a análise do cenário nacional, as dinâmicas 

competitivas, portanto as estratégias de desenvolvimento, portanto o foco 

dos mecanismos de apoio, variam fortemente em função de cada 

segmento de mercado no setor de software. 

 

Não se trata de um exercício simples nem sem perdas, mas, se a Bahia 

quer transformar a produção de software e serviços associados em um 

dos eixos mais avançados de sua estratégia econômica precisará 

concentrar seus mecanismos de apoio em áreas estratégicas de 

segmentos estratégicos com oportunidades efetivas de negócios no 

mercado nacional e internacional. 

 

Apenas dentro de uma visão estratégica diferenciada e priorizada para 

cada segmento é que poderá ser concebida a combinação eficaz de ativos 

da infra-estrutura de conhecimento regional e de competências técnico-

empresariais capaz de alavancar a indústria de software regional. 

 

A segunda questão relaciona-se ao Estado como um todo, na medida em 

que a promoção efetiva do setor de software e serviços associados precisa 

ultrapassar uma barreira comum e frequentemente fatal para todas as 
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políticas promocionais em todos os tempos e lugares: a efetiva 

priorização, a nível estratégico do Estado, portanto do seu orçamento, dos 

investimentos necessários para transformar a base produtiva, 

fortalecendo e qualificando a infra-estrutura de conhecimento, apoiando 

os esforços de capacitação e articulação das firmas e ampliando os 

recursos para investimento em projetos de inovação associados ou não a 

demandas governamentais e compartilhados entre firmas locais, parceiros 

tecnológicos e infra-estrutura de conhecimento. 

 

Apesar do caráter exploratório deste estudo, nos parece claro que não 

serão os recursos atualmente investidos - apesar de sua enorme 

importância como viabilizadores das importantes iniciativas institucionais 

dos últimos anos - que conseguirão produzir resultados com a urgência e 

a amplitude necessárias ao desenvolvimento do setor de software e 

serviços associados da Bahia.  

 

Apenas como um exercício, imperfeito mas indicativo, consideremos que 

os investimentos da FAPESB para inovação em software entre 2004 e 

2006 (R$4,1 milhões), somados ao investimento para o APL de TI 

previstos no programa financiado pelo BID entre 2005 e 2008 (R$ 5 

milhões), acrescidos do montante captados pela Bahia através da Lei de 

Informática em 2002/2003 (R$ 3,2 milhões) não somam R$ 13 milhões, 

enquanto apenas os investimentos em P&D captados por Pernambuco  em 

2002/2003, através da Lei de Informática, alcançam R$ 50 milhões. 

 

Essas últimas considerações, ao lado da demonstração de que a inércia do 

desenvolvimento da Bahia no setor de software e serviços começou a ser 

quebrada nos últimos anos por força de iniciativas institucionais do Estado 

regional, colocam no "caminho crítico"262 de nossa reflexão o exame da 

dimensão "Construção e Promoção" do modelo de análise, na medida em 

                                 
262 Atividades de um projeto que são críticas, no sentido de que delas depende o 
desenvolvimento do conjunto. 
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que esta dimensão põe sob observação precisamente a construção da 

política pública para o setor. 

 

Antes disso, porém, compondo o cenário de funcionamento do ambiente 

de inovação, abordaremos, dentro da categoria "Ambiente" do modelo, as 

questões relacionadas ao sistema educacional e a outros aspectos 

relevantes do ambiente institucional imediato. 

 

 

5.4 O SISTEMA EDUCACIONAL E A INOVAÇÃO 

 

Entre os fatores sistêmicos de competitividade - questão chave para uma 

estratégia de desenvolvimento do sistema de inovação do APL de software 

e serviços da Bahia - destacam-se as características do sistema regional 

de formação de recursos humanos de nível superior. 

 

Considerando o foco deste trabalho, optamos por utilizar dados relativos 

aos cursos de graduação considerados pelo INEP263 como integrantes da 

área da Ciência da Computação264. O mesmo critério foi adotado para os 

dados da pós-graduação, originados da CAPES265. 

 

FORMAÇÃO BÁSICA DE RECURSOS HUMANOS: A GRADUAÇÃO 

 

O Brasil registrava, em 2002, 416 cursos de graduação na área de Ciência 

da Computação, sendo que 90% com programa formalizado como "Ciência 

                                 
263 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, órgão do 

Ministério da Educação. 
264 Administração de Redes, Arquitetura de Computadores, Banco de Dados, Ciência da 

Computação, Computação Gráfica, Engenharia de Computação, Engenharia de 
Software, Inteligência Artificial, Linguagens de Programação, Processamento de Alto 
Desempenho, Robótica, Sistemas Operacionais e Tecnologia da Informação. 

265 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da 
Educação. 
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da Computação", cuja grade curricular contempla os conteúdos de base 

para a formação do especialista em desenvolvimento de software. 

 

A Bahia tinha, em 2002, 6 cursos de graduação nessa área (mais 1 curso 

de "administração de redes" e 1 de "engenharia da computação" com 

enfoque em hardware), próximo a Pernambuco (4 de "ciência da 

computação" e 1 curso de "engenharia da computação") e ao Ceará (6 

cursos em "ciência da computação"). 

 

Nacionalmente, a quantidade de cursos de "ciência da computação" 

cresceu à taxa (2000/2002) de 19%, sendo verificado 20% para a Bahia e 

valores similares para Ceará e Pernambuco. 

 

O conjunto dos cursos da área de Ciência da Computação apresentou o 

seguinte comportamento quanto ao número de inscritos: 

 

Tabela 10 

Inscritos em cursos de graduação da área de Ciência da Computação 

2001 / 2002 

 
Inscritos 

 
2001 2002 % 

BRASIL 27.435 26.461 -4 

NORDESTE 2.626 2.653 1 

Bahia 629 707 12 

Ceará 389 548 41 

Paraíba 110 96 -13 

Pernambuco 639 643 1 

Rio Grande do Norte 128 138 8 

                   Fonte: MEC/INEP e elaboração própria 

 

Para o Brasil, há diminuição do número de inscritos, assim como para a 

Paraíba (cuja universidade federal é uma tradicional e reconhecida 

formadora de recursos humanos na área) e estabilização para o Nordeste 



 

 

350

como um todo e para Pernambuco especificamente. A Bahia e o Ceará 

destoam desse quadro, com aumento de inscrições entre 2001 e 2002, 

bastante significativo no caso do Ceará. 

 

Estudos mais refinados são requeridos para o entendimento dessas 

variações, especialmente nas suas possíveis especificidades regionais, 

mas o fato de que os agregados mais dinâmicos (Brasil, Pernambuco e 

Paraíba) indiquem estabilização ou decréscimo de inscritos pode indicar 

uma tendência mais geral de diminuição da procura por cursos na área. 

 

Dados mais recentes (2004)266 sobre o comportamento das matrículas 

reforçam essa percepção. 

 

Tabela 11 

Matriculados em cursos de graduação da área de Ciência da Computação 

2001 / 2002 / 2004 

 
Matrículas 

REGIÃO 2004 

(N) 

2000/2002 

(%) 

2002/2004 

(%) 

BRASIL 63.845 22 -18 

NORDESTE 9.154 30 -1 

Bahia 2.697 42 17 

Ceará 1.970 36 13 

Paraíba 955 16 23 

Pernambuco 1.484 14 -30 

Rio Grande do Norte 508 48 34 

            Fonte: MEC/INEP e elaboração própria 

 

Com a única exceção da Paraíba, em todos os agregados ocorre 

diminuição do ritmo de crescimento das matrículas, entre os biênios 

2000/2002 e 2002/2004. Existe decréscimo absoluto de matrículas no 

                                 
266 A variação temporal dos dados conforme as variáveis é da base de dados do INEP. 
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Brasil, no Nordeste e em Pernambuco e é relativo para a Bahia, Ceará 

Paraíba e Rio Grande do Norte. 

 

O comportamento das matrículas parece indicar certa saturação na 

procura pelos cursos, ainda que essa ilação, pela limitação dos dados, 

deva ser recebida com cautela. 

 

Aventurando ainda nas ilações, o cenário pode indicar que a Bahia ainda 

não sincroniza com uma tendência à diminuição da procura por cursos na 

área de Ciência da Computação, seja devido a especificidades da procura 

local, seja por retardos institucionais na realização dos ajustes. 

 

Mais um indicador indica a necessidade de exame mais vertical dessa 

questão, nesse plano quantitativo em que ela está por ora colocada: o 

volume de concluintes, ou mais precisamente, a relação entre  concluintes 

e matriculados. 

 

Tabela 12 

Total de Concluintes e relação entre Concluintes e Matriculados em cursos de 

graduação da área de Ciência da Computação 

2000 / 2002 

 Concluintes 

2002 

(N) 

Concluintes 

(1999) / 

Matriculados 

(2000) 

(%) 

Concluintes 

(2002) / 

Matriculados 

(2002) 

(%) 

BRASIL 8.194 9 10 

NORDESTE 707 8 8 

Bahia 113 6 5 

Ceará 133 11 8 

Paraíba 75 9 10 

Pernambuco 183 8 9 

Rio Grande do Norte 33 5 9 

         Fonte: MEC/INEP e elaboração própria 
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Ainda que todos os índices sejam próximos, Ceará (8%) e principalmente 

a Bahia (5%, metade da média nacional) apresentam os menores índices 

de concluintes em relação às matrículas em 2002, e apresentam uma 

sinalização de diminuição dessa relação entre 2000 e 2002, o que pode 

indicar existência de problemas de evasão a sugerir desajustes entre a 

oferta e a demanda. 

 

Apesar da grande capacidade instalada de formação de recursos humanos 

em TI, existe forte evasão e vagas ociosas267, provavelmente em função 

dos baixos salários pagos pelas empresas locais.  

 

Indicações qualitativas obtidas no estudo da Competitiveness sobre o APL 

de software e serviços da Bahia indicam ainda um outro tipo de problema. 

 

Entre os gargalos apontados pela análise da Competitiveness (2005), para 

o desenvolvimento do APL de software, destaca-se a "indisponibilidade de 

analistas", com 24 pontos268, e "falta de cursos de especialização em 

ferramentas", com 22 pontos. No mesmo relatório, é apontada como uma 

"ameaça"269 ao desenvolvimento do APL os "42 cursos de graduação na 

área de tecnologia da informação270, com orientação à formação massiva 

básica". 

 

Os aparentemente isolados fatores apontados pelo relatório da 

Competitiveness parecem referir-se a uma mesma questão, de ordem 

qualitativa, na formação dos recursos humanos necessário à área de 

software. Talvez não se trate de "indisponibilidade de analistas" no sentido 

                                 
267 (FURTADO, 2006). A interpretação é de nossa responsabilidade. 
268 A pontuação máxima para os gargalos é de 26 pontos. 
269 Uma das dimensões analisadas do APL, utilizando a metodologia de planejamento 

estratégico participativo FODA  (Feature-Oriented Domain Analysis). 
270 Adotou-se aqui, seguramente, um critério mais flexível para os cursos em TI, 

incluindo cursos da área de Administração (tipo "Sistemas de Informação") não 
direcionados para a formação do desenvolvedor de software. 
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apenas quantitativo. O registro de que faltam "cursos de especialização 

em ferramentas" e de que os 42 cursos de graduação em TI são 

orientados "à formação massiva básica" indicam provavelmente uma 

crítica ao caráter generalista dos cursos, que não fornecem a formação 

mais específica271 demandada pelas firmas. 

 

Essa ilação encontra eco na avaliação do Diretor de Promoção das TIC da 

SECTI272, que indica que o projeto ALTIS, uma fábrica de software 

instalada em Salvador em 2005 com apoio da IBM e do governo do 

Estado, enfrenta dificuldades em expandir suas atividades, devido à falta 

de recursos humanos qualificados em programação273 e inglês. 

 

Notícia publicada no portal Net Babillons274, que cita como fonte o 

Governo do Estado da Bahia em 21/1/2006, vai na mesma direção:  

 

Para criar mão-de-obra especializada na área em que desenvolve 
seus produtos e se consolidar como um ecossistema empresarial na 
área de Tecnologia da Informação (TI), o Altis realizou também, em 
novembro, uma parceria com sete universidades baianas. Como 
resultado, cursos ligados à área de ciência da computação dessas 
instituições passaram a contar com disciplinas ligadas às tecnologias 
de padrões abertos e mainframe da multinacional IBM. 
 

Ou seja, a fábrica de software da IBM, instalada em Salvador no 

movimento de deslocamento para as periferias do elo menos valorizado da 

cadeia de produção do software, necessita de um tipo de profissional que 

não corresponde ao perfil dos recursos preparados pelo sistema de 

graduação. 

 

                                 
271 Especialização em ferramentas, no jargão da área, significa capacitação dos técnicos 

no manuseio de softwares de apoio e de metodologias específicas para 
desenvolvimento de softwares. 

272 (FURTADO, 2006) 
273 Atividade onde o domínio das ferramentas operacionais de desenvolvimento de 

software é essencial. 
274 Site http://www.netbabillons.com.br/bolsa/bolsa864.htm, acessado em agosto de 

2006. 
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Podemos observar, neste ponto, que estamos diante de questões de fundo 

para uma estratégia de desenvolvimento da Bahia na área de software. 

 

As fábricas de software, devido especialmente ao custo da mão de obra 

nos países tecnologicamente centrais, vem sendo deslocadas para a 

periferia, nos últimos 10 (dez) anos especialmente para a Índia, mas já 

apontando para o Brasil e outros países de médio desenvolvimento.  

 

Acolher e mesmo estimular a estruturação local desse tipo de 

empreendimento faz parte necessariamente da estratégia de 

desenvolvimento do Estado, uma vez que implica em internalizar 

empregos qualificados e potencialmente inserir a Bahia em redes de 

relacionamentos importantes para os fluxos de informação e a abertura de 

novas possibilidades.  

 

A implicação desse segmento - fábricas de software - para o sistema de 

graduação se dá no sentido aqui já indicado, de maior especialização na 

dimensão programador do desenvolvedor de software, e na capacitação 

em inglês para suporte aos relacionamentos inerentes à estratégia 

offshore. 

 

Por outro lado, a perspectiva de desenvolvimento da Bahia na indústria 

nacional de software, como analisado neste trabalho, tem um de seus 

eixos principais no estímulo à ocupação de nichos de mercados verticais, 

com software semi-pacote e serviços intensivos em conhecimento, que 

põe diferentes questões para o sistema de graduação regional. 

 

Grosso modo, podemos compor o perfil de um desenvolvedor de software 

em 2 (duas) qualificações, correspondentes a 2 (dois) elos do processo 

técnico produtivo de software: o elo (A) de especificação de requisitos, 

design e integração de módulos e engenharia de software, e o elo (B) de 

desenvolvimento de código (programação).  
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As fábricas de software realizam essencialmente o elo (B), prestando 

serviços a firmas que desenvolvem o elo (A).  

 

As firmas de software semi-pacote, diretamente relacionadas a inovações 

de produto, necessitam principalmente de profissionais qualificados no elo 

(A) ainda que sejam requeridos conhecimentos específicos dos processos 

verticais que atende, e outras habilidades relacionadas à visão 

empreendedora e de inovação.  

 

As formações nos 2 (dois) elos comportam portanto importantes 

diferenciações, ainda que necessitem partilhar uma base conceitual e 

técnica comum. 

 

Nesse sentido, na perspectiva de avançar para os segmentos de maior 

valor agregado na cadeia de valor da produção de software, seria um 

grave equívoco subordinar todo o sistema de graduação às competências 

requeridas pelo elo (B).  

 

Inclusive porque, em certo sentido, essas competências necessariamente 

não requerem um curso superior de 3 ou 4 anos para serem adquiridas.  

 

Qualquer que seja a estratégia para equacionar o necessário atendimento 

às demandas do elo (B), é essencial considerar a necessidade de qualificar 

recursos humanos especializados nas competências relacionadas ao elo 

(A): especificação de requisitos, design, integração e engenharia de 

software. 

 

Aqui, já estamos diante de demandas para o sistema educacional que 

incluem, mas extrapolam, o nível de graduação, e só podem ser 

equacionadas em articulação com a pós-graduação e a pesquisa, assunto 

do nosso próximo tópico. 
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PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM CIÊNCIA DA 

COMPUTAÇÃO 

 

A pós-graduação, como se depreende do tópico anterior, desempenha um 

papel de tríplice importância para o processo de inovação em software: 

balizadora e qualificadora dos cursos de graduação que preparam a base 

de recursos humanos operacionais do processo produtivo das firmas, 

viabilizadora dos cursos de mestrado e doutorado que formam os 

professores e pesquisadores, e fonte direta dos quadros especializados 

para os processos de desenvolvimento tecnológico e inovação. 

 

Também no exame da pós-graduação adotamos o critério de considerar os 

cursos que integram a área formalizada como Ciência da Computação, na 

medida em que esta envolve as especializações decisivas para o processo 

produtivo das firmas de software. 

 

A posição da Bahia, aqui apresentada relativamente à posição de outros 

estados do Nordeste275, registra fragilidades cuja consideração é essencial 

à estratégia de desenvolvimento que vimos analisando276. 

 

Tabela 13 

Docentes e Doutores em Programas de pós-graduação em Ciência da 

Computação 

Estados Selecionados do Nordeste 

 2004 

 BA CE PB PE RN TOTAL 

Doutores 9 27 14 35 16 101 

Total de Docentes 10 28 15 36 17 106 

    Fonte: MEC / CAPES 

                                 
275 Estados do Nordeste que mantém cursos de pós-graduação na área de Ciência da 

Computação. 
276 Os dados são da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, 

do Ministério da Educação. Acesso realizado em julho de 2006, ao portal 
www.capes.gov.br. 
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A presença de doutores no ambiente de P&D em computação é um 

indicativo expressivo de várias dimensões, desde a densidade acadêmica 

dos programas locais de pós-graduação até o potencial para estruturação 

de grupos de pesquisa e para captação de recursos disponibilizados pelas 

agências públicas de promoção do P&D.  

 

A Bahia mantém uma posição absolutamente inferiorizada aos demais 

estados, em 2004, neste item essencial277, o que já anuncia a fragilidade 

da sua infra-estrutura de pós-graduação e pesquisa, como demonstra a 

próxima tabela. 

 

Tabela 14  

Programas de pós-graduação em Ciência da Computação 

Estados Selecionados do Nordeste 

 2004 

Programas BA CE PB PE RN TOTAL 

Mestrado 0 2 1 0 1 4 

Doutorado 0 0 0 0 0 0 

Mest / Dout 0 0 0 1 0 1 

Profissionalizante 1 0 0 0 0 1 

Total 1 2 1 1 1 6 

    Fonte: MEC / CAPES  

 

Entre os 5 (cinco) estados considerados, a Bahia é o único que não 

apresenta cursos de mestrado ou doutorado acadêmicos na área.   

 

Isto, por sua vez, se reflete no volume e grau de especialização da oferta 

de recursos humanos para as ações de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação relacionadas ao setor de software da Bahia. 

 

                                 
277 Informações prestadas recentemente pela SECTI indicam um forte crescimento do 

número de doutores na área, nos últimos anos (acima de 60 em 2006), através 
programas de atração de doutores. 
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Tabela 15 

 Alunos titulados em pós-graduação em Ciência da Computação 

Estados Selecionados do Nordeste 

 2004 

Alunos BA CE PB PE RN TOTAL 

Mestres (profissional) 14 0 0 0 0 14 

Mestres (acadêmico) 0 30 17 43 15 105 

Doutores 0 0 0 15 0 15 

TOTAIS 14 30 17 58 15 134 

    Fonte: MEC / CAPES  

 

Os números falam por si, neste cenário de 2004, na medida em que dos 

134 titulados na pós-graduação em ciências da computação no Nordeste, 

a Bahia participa com cerca de 10% (todos na categoria menos 

direcionada para a P&D) enquanto Pernambuco incrementa em 50% seu 

quadro de doutores na área. 

 

Mas a observação, na tabela a seguir, do total de alunos matriculados nos 

mesmos cursos, demonstra que os desdobramentos futuros dessa 

situação tendem a criar um verdadeiro círculo vicioso, a erodir 

continuadamente as condições competitivas da Bahia, em relação a outros 

estados do Nordeste278 e especialmente a Pernambuco, na captação de 

recursos e investimentos para a construção de competência local em 

desenvolvimento de software. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
278 Digamos que a região nordeste, pelos condicionantes históricos e políticos do seu 

caráter periférico na economia brasileira, é o primeiro patama r competitivo da Bahia 
na perspectiva de modificar o seu posicionamento na divisão nacional da produção. 
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Tabela 16  

Alunos matriculados em pós-graduação em Ciência da Computação 

Estados Selecionados do Nordeste 

 2004 

Alunos BA CE PB PE RN TOTAL 

Mestres (profissional) 80 0 0 0 0 80 

Mestres (acadêmico) 0 78 40 137 50 305 

Doutores 0 0 0 61 0 61 

TOTAIS 80 78 40 198 50 446 

    Fonte: MEC / CAPES  

 

Os números são mais inquietantes na medida em que estamos no bojo de 

um processo cumulativo na formação do conhecimento e no 

desenvolvimento das linhas de pesquisa, que torna exponencialmente 

mais árdua a superação dessa desvantagem competitiva com o passar dos 

anos. 

 

É importante registrar a iniciativa institucional da SECTI/FAPESB, que 

iniciou em 2004 a articulação das universidades regionais279 para análise 

da situação da pós-graduação.  

 

Resultou dessa articulação a elaboração de um projeto para criação de um 

doutorado interinstitucional (envolvendo a UFBA, a UNIFACS e a UEFS) 

em Ciência da Computação, com foco em desenvolvimento de software.  

 

O projeto foi aprovado pelo MEC em 2006, e iniciará suas atividades em 

2007: este fato é indiscutivelmente um passo essencial, ainda que inicial, 

para enfrentar o posicionamento relativo desfavorável da Bahia no setor. 

 

 

.................................................................................................... 

 

                                 
279 Este termo é empregado aqui no sentido de universidades atuantes na Bahia. 
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O cenário do sistema educacional, aqui exposto, é crítico para a 

perspectiva de uma estratégia de desenvolvimento orientada a software. 

Apesar de apresentar o maior número de matriculados em cursos de 

graduação na área de ciência da computação, em relação aos estados do 

Nordeste com ações de pós-graduação nessa área, a Bahia ostenta o pior 

índice de conclusão de cursos de graduação em relação ao total de 

matriculados.  

 

Existem indícios significativos de que ocorre um desajuste pelo menos 

qualitativo entre oferta e procura no mercado de mão de obra, no sentido 

de que o perfil do profissional graduado não atende à demanda (que 

quantitativamente tende a ser importante) do segmento de 

outsourcing/fábricas de software (por falta de especialização em 

ferramentas operacionais), nem à demanda do segmento de software 

semi-produto (por falta de formação em empreendedorismo e inovação). 

 

Este cenário se estende à pós-graduação, onde a Bahia pontua como o 

estado mais frágil280 em termos de infra-estrutura de formação de 

mestres e doutores na área. 

 

Na medida em que desenvolver software de qualidade, competitivo, (seja 

como serviço seja como produto) depende essencialmente de 

conhecimento especializado, a existência de recursos humanos 

qualificados no estado é um fundamento para as possibilidades efetivas da 

estratégia que vimos discutindo neste trabalho. 

 

A construção dessa base passa por intensa reengenharia do sistema 

educacional, que, como apontamos aqui, não depende apenas da criação 

do doutorado interinstitucional, mas também de ajustes curriculares na 

graduação, novas estratégias de formação acelerada de analistas-

                                 
280 Sempre em relação aos estados nordestinos que mantêm ações de pós-graduação: 

Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. 
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programadores, atração de doutores para os programas atuais de P&D, 

integração e fortalecimento dos grupos de pesquisa e núcleos de 

programas de pós-graduação. 

 

Está em jogo, em última análise, a capacidade da região para atrair e 

fortalecer investimentos em fábricas de software, em busca de parcela da 

expressiva demanda internacional e nacional, e, especialmente, a 

possibilidade de desenvolver uma estratégia que, não se limitando a 

acolher essa periferização da codificação de software, vise utilizar o 

software como uma plataforma para avançar posições na divisão nacional 

da produção. 

 

Uma sempre esperançosa perspectiva de longo prazo e uma percepção 

ampliada das questões que envolvem o sistema educacional põe sob 

consideração os níveis básicos de ensino, inclusive o ensino fundamental. 

Parece-nos fora de dúvida que conhecimentos e hábitos fundamentais ao 

desempenho dos estudantes nos níveis superiores decidem-se nos 

estágios iniciais da formação como cidadão e como pessoa.  

 

Para finalizar então este tópico, e como uma introdução a essas questões, 

antes que o racionalismo ceda às enormes - mas estimulantes - diferenças 

sociais entre o Brasil e a Dinamarca, registramos aqui as proposições de 

Lundvall (2002) em relação ao sistema de ensino do seu país, quando 

reclama por: 

 

a) Ampliação do uso de formas de aprendizagem que promovam a 

"independência e a habilidade para cooperar" em todos os níveis de 

ensino; 

  

b) Esforços consistentes para aperfeiçoar o ensino e a aprendizagem de 

competências básicas - matemática e língua estrangeira - desde os 

níveis elementares de ensino; 
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c) Ênfase, no processo educacional, para atividades relacionadas a 

práticas ou orientada a problemas, e a implementação de elementos 

práticos compulsórios nos níveis de ensino próximos à transição para o 

mundo do trabalho. 

 

Pesquisas sobre métodos pedagógicos e estratégias de aprendizagem 

relacionadas aos níveis básicos de ensino poderiam, sem demérito de 

importância em relação a problemas talvez mais imediatos, fazer parte de 

um programa de desenvolvimento do ambiente de inovação da Bahia. 

 

Menos distante da nossa problemática do que possa parecer, esses 

processos de socialização elementar estão diretamente imbricados ao 

conceito de capital social: grau, na sociedade civil, em que existe uma 

tradição de cooperação, externa ao círculo familiar, para solucionar 

problemas em conjunto (LUNDVALL, 2002). 

 

Ao lado, portanto, do desempenho específico do sistema de ensino, o 

capital social tem elevada importância do ponto de vista de uma economia 

da aprendizagem e da inovação, uma vez que esta pressupõe confiança e 

cooperação para que interações e aprendizagens - e, portanto, produção 

de conhecimentos e inovações - ocorram sem muitas barreiras legais, 

sociais ou interindividuais. 

 

O capital social é, então, nos termos do mundo com que nos defrontamos 

hoje, necessário à competitividade das economias.  

 

E, pela sua natureza, é sujeito a ser minado por burlas, fraudes e 

desigualdade social em larga escala, o que nos aponta o tamanho do 

problema subjacente a esta questão na sociedade brasileira. 

 



 

 

363

No seu texto de 2005, Lundvall aborda a questão do capital social de 

forma mais profunda, e mais próxima à realidade brasileira e dos países 

em desenvolvimento e pobres: 

 

Também acredito que a desigualdade social e de oportunidades 
enfraquece o capital social, especialmente quando é percebida como 
uma injustiça pelos "excluídos". [...] O bem estar social e as 
políticas regionais (de desenvolvimento) devem ser vistas na 
verdade como investimentos econômicos, e não como custos de 
transação. [...] a economia da aprendizagem precisa basear sua 
eficiência fora da economia, na sociedade e na boa cidadania; a 
ambição não é suficiente para fazer o sistema trabalhar. E talvez 
nós devamos ser gratos por isso. (LUNDVALL, 2005, p.11) 

 

 

5.5 O CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Ao definir o núcleo do sistema de inovação como as firmas e suas relações 

com a infra-estrutura de conhecimento - objeto de nosso exercício de 

aplicação do modelo de análise até este ponto -, Lundvall (2004) modela 

uma topologia que diferencia o plano onde se desenvolvem os fluxos de 

conhecimento e os processos de inovação, do plano onde atuam as 

instituições. 

 

A distinção, sendo útil por isolar analiticamente o âmbito dos processos 

técnicos produtivos da inovação, não elimina o fato de que firmas e infra-

estrutura de conhecimento são, também, atores institucionais.  

 

Enquanto tais, portanto, atuam também na esfera especificamente 

institucional, na construção das políticas, regulações e mediações que 

condicionam os processos técnicos produtivos da inovação. 

  

De outra parte, essa esfera institucional, na qual atuam as firmas e a base 

de conhecimento ao lado de um conjunto de outras instituições que 

interferem, de várias formas, no ambiente de inovação, tem no Estado - 
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no caso, o Estado regional281 - o seu elemento central, do ponto de vista 

da legitimidade política e da capacidade de investimento e regulação 

necessária para estabelecer estratégias de desenvolvimento para a região.  

 

Essa compreensão acompanha nossa anterior reflexão282 sobre o papel 

das instituições na promoção de políticas de inovação nas regiões em 

desenvolvimento, que nos conduziu a estender o modelo de análise de 

Lundvall (2004), acrescentando a dimensão "Construção e Promoção" 

para tratar especificamente do papel do Estado na formação do sistema 

de inovação,  

 

A sequencia imediata de nossa exposição, portanto, caracteriza as 

principais instituições não governamentais atuantes no APL de software e 

serviços da Bahia, e finaliza, no capítulo seguinte, pela avaliação do papel 

do Estado regional na construção e promoção do sistema de inovação. 

 

ENTIDADES DE APOIO 

 

SOFTEX283 

 

A mais antiga e específica instituição regional não governamental, do 

ponto de vista da promoção do desenvolvimento técnico-empresarial do 

setor de software e serviços de TI, vem sendo o agente Salvador da 

Sociedade para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro-SOFTEX. 

 

A atual sociedade SOFTEX, a nível nacional, resulta da criação, em 1994, 

de um programa do Ministério de Ciência e Tecnologia (com o nome de 

SOFTEX 2000 - Programa de Software para Exportação), que teve como 
                                 
281 Governo Estadual da Bahia. 
282 Tópico "Analisando o modelo de análise" da seção 4.3.8 - Aplicando o conceito: o 

modelo de análise". 
283 AS informações são do site www.softex.br acessado em dezembro de 2005, e de 

depoimento de Márcia Rangel, Diretora Executiva do SOFTEX Salvador, em novembro 
de 2005 (RANGEL, 2005). 
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meta a ampliação das exportações de software brasileiro para 1% do 

mercado mundial no ano 2000. 

 

Já em 1996, o então programa SOFTEX 2000 iniciou um processo interno 

de reorientação de sua atuação. A partir da constatação de que a meta de 

exportação era inalcançável devido à inexistência de uma base instalada 

de empresas no Brasil, o SOFTEX passou a implementar ações de fomento 

a cultura empreendedora (com o programa SOFTSTART, em 1996), 

capacitando professores universitários e apoiando a implementação de 

disciplinas de empreendedorismo em TI em todas as universidades 

públicas do país, processo que em seguida se expandiu para as 

universidades e faculdades do setor privado.  

 

O processo era focado na elaboração de planos de negócio como trabalho 

final da disciplina de empreendedorismo, e, a partir de 1998, a ação foi 

complementada pela criação do programa GÊNESIS, voltado para a 

incubação de empresas de TI a partir de planos de negócio selecionados. 

A incubação era sustentada, nos seus primeiros estágios, pela alocação de 

bolsas de iniciação científica e de iniciação tecnológica, e, nos estágios 

posteriores, pela disponibilização de consultores e profissionais 

especializados. 

 

Em 2000, o processo de reposicionamento do SOFTEX avançou para a 

transformação do programa em uma organização da sociedade civil de 

interesse público - a Sociedade SOFTEX -, dotada de um novo 

planejamento estratégico orientado para a promoção da excelência do 

software nacional. 

 

As linhas estratégicas da ação do SOFTEX, em nível nacional, passaram a 

envolver as seguintes operações básicas: 
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• Geração de novas empresas, envolvendo formação da cultura 

empreendedora, pré-incubação e incubação de empresas; 

 

• Capacitação tecnológica e empresarial; 

 

• Apoio à comercialização nos mercados interno e externo, o que 

inclui a organização de rodadas de negócio, apoio à exportação e 

participação em eventos nacionais e internacionais; 

 

• Funding, através da articulação e disponibilização de linhas de 

financiamento (PROSOFT e outras linhas do BNDES), fundos 

governamentais (especialmente FINEP, envolvendo o FNDCT e os 

Fundos Setoriais) e fundos de capital de risco (Endeavour). 

 

A atuação do SOFTEX passou por transformações também no aspecto de 

seu financiamento, que antes era baseado na concessão de bolsas em 

grande número. A partir de 2001 o repasse direto de bolsas e de recursos 

para capacitação empresarial foi descontinuado, o que fragilizou 

sobremodo os processos de incubação e de capacitação tecnológica. 

 

No novo modelo de financiamento, o SOFTEX passou a disputar recursos 

de editais de finalidades específicas no âmbito do MCT, a captar recursos 

da Lei de Informática (em relação aos quais foi instituído como programa 

prioritário), e a buscar apoio em instituições públicas e para-públicas 

interessadas no desenvolvimento do setor de TI. 

 

Na aplicação regional dessas linhas de atuação, o agente Salvador do 

SOFTEX realizou as seguintes ações entre 1997 e 2003: 

 

a) Capacitação básica em gestão empresarial de 680 estudantes de TI; 
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b) Geração de 95 planos de negócio a partir das disciplinas de 

empreendedorismo em TI; 

 

c) Graduação de 32 empresas no processo de incubação; 

 

d) Capacitação ISO-9000 de 14 empresas; 

 

e) Apoio a 113 empresas através de ações diversas de capacitação; 

 

f) Organização da participação de empresas em 9 feiras internacionais. 

 

Entre os anos de 2003 e 2004, captou e aplicou recursos da Lei de 

Informática em projeto de capacitação à distância em qualidade do 

processo de software (CMMI), conforme já abordamos neste trabalho. 

 

A partir de uma missão de negócios realizada em Angola em 2004, em 

parceria com o governo estadual (FAPESB e PROMO) e a Universidade 

Federal da Bahia, o SOFTEX Salvador articulou um consórcio de 15 

empresas baianas voltado para a exportação, o BRITS (Brazilian 

Information Technology Solutions), hoje institucionalizado como uma das 

3 (três) redes associativas do APL de software e serviços da Bahia. 

 

Em meados de 2004, o agente Salvador de SOFTEX foi transformado em 

uma organização da sociedade civil de interesse público, incorporando 

funções de agencia executiva de apoio à política estadual de TI, sendo 

beneficiada por isenções fiscais. Passou também a dispor das 

possibilidades de ser contratada para execução de contratos de gestão 

junto ao setor público e de receber, através de convênios, a cessão de 

funcionários públicos para apoio a suas atividades. A composição de seu 

Conselho de Administração foi ampliada, agora incorporando a presença 

da SECTI (que o preside), SEBRAE, SEFAZ (Secretaria Estadual da 
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Fazenda), ASSESPRO, SUCESU, PRODASAL, PRODEB, Instituto Euvaldo 

Lodi - IEL, UFBA, FAPESB e duas representações de empresários do setor. 

 

Tendo operado, praticamente de modo isolado, na promoção do setor de 

software da Bahia no final da década de 90 e até 2002, o SOFTEX 

Salvador desempenhou papel importante na articulação institucional que 

se realizou a partir de 2003 na Bahia, inclusive contribuindo com o 

processo de formação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(SECTI), atuando politicamente e nos diversos eventos de debate das 

políticas para o setor. 

 

Com a criação da SECTI em 2003, que deslocou do SOFTEX para o Estado, 

com maior peso institucional, o centro de gravidade da política de 

promoção do setor de tecnologia da informação, e provocou a 

dinamização do empresariado local e de sua representação institucional (A 

ASSESPRO), o SOFTEX, na nossa avaliação, perdeu seu espaço tradicional 

de atuação, passando a se restringir à articulação do projeto MPS.BR na 

Bahia e ao apoio às iniciativas da SECTI. 

 

Tanto pela sua atuação histórica no setor de software do Brasil, quanto 

pela representatividade institucional e autonomia regional, pelo caráter de 

programa prioritário no âmbito do Ministério de Ciência e Tecnologia284, e 

pelo seu pertencimento a uma rede nacional - integrada em vários níveis 

às questões de desenvolvimento do software nacional -, o SOFTEX 

Salvador é um ativo significativo para o sistema de inovação do APL de 

software e serviços da Bahia, mas sua função neste ambiente não está 

claramente configurada no novo arranjo institucional que sucedeu a 

criação da SECTI em 2003. 

 

                                 
284 O que o privilegia legalmente a receber recursos de investimentos derivados da Lei de 

Informática. 
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Retomando a abordagem conceitual de Arranjo Produtivo Local, e 

considerando as características institucionais do SOFTEX Salvador, parece-

nos que sua configuração como instituição de suporte à rede de 

governança e às redes associativas no âmbito do APL de software e 

serviços da Bahia pode ser uma solução que aproveite as suas 

competências e ao mesmo tempo assegure a necessária autonomia que 

uma instituição de suporte deve ter em relação aos interesses específicos 

dos atores que compõem as redes. 

 

A reforma institucional de 2004, estimulada pela SECTI, pelas alterações 

que realizou na representatividade (ampliada) e na funcionalidade 

(articulação institucional para implementação da política de TI), sugeria 

um passo nessa direção. Se o foi, não se consolidou. 

 

IEL 

 

O Instituto Euvaldo Lodi, vinculado à Federação das Indústrias do Estado 

da Bahia, é uma instituição de ação ampla, voltada para a promoção da 

inovação e da tecnologia no contexto da articulação entre o setor 

industrial e as instituições de ensino e pesquisa da Bahia. 

 

Mantém programas de estágio (articulando empresas com instituições de 

ensino), de intermediação tecnológica (estruturação das redes RETEC e 

RBME) e de gestão tecnológica (Programa de Gestão da Qualidade e 

Programa Bahia Design), voltados para a qualificação dos processos 

produtivos industriais. 

 

Das linhas de atuação do IEL devem ser destacadas a Rede de Tecnologia 

da Bahia - RETEC, que procura integrar a oferta e a demanda tecnológica 

entre os diversos atores econômicos, sociais e institucionais do Estado e o 

recente projeto Extensão Industrial Exportadora - PEIEX, que disponibiliza 

recursos (consultorias e capacitações) para o incremento da 
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competitividade de empresas inseridas em APL’s, e com isso abre espaço 

para a atuação do IEL na área das empresas de software e serviços 

associados. 

 

A RETEC apresenta pouca inserção no setor de TI, enquanto o PEIEX inicia 

tendo no APL de TI uma área prioritária de atuação, em ação já 

contemplada neste trabalho. 

 

SEBRAE 

 

A agencia regional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas - SEBRAE tem participado historicamente do setor de TI na 

Bahia através do SOFTEX, integrando o seu Conselho como sócio fundador 

e sendo a instituição com maior regularidade no apoio financeiro às suas 

atividades, de 1998 a 2005. 

 

Ainda que não mantivesse qualquer linha de atuação própria específica 

para a área de TI, o SEBRAE-BA apoiou, através do SOFTEX, o programa 

de empreendedorismo na área de software e o programa de capacitação 

ISO-9000 para empresas de software e serviços. 

 

Mais recentemente, a partir do programa de apoio aos APL’s de micro e 

pequenas empresas - prioridade do SEBRAE a nível nacional -, a agencia 

SEBRAE da Bahia elegeu o setor de TI como foco estratégico regional para 

sua ação em APL. 

 

Nos últimos 2 (dois) anos, o SEBRAE tem contribuído de forma importante 

com o processo de construção da estratégia de TI do Estado, apoiando a 

contratação de consultores e pesquisadores para o processo de 

planejamento estratégico do APL, disponibilizando cursos de seu portifólio 

para capacitação de empresários do setor, cedendo ferramentas de 

software de apoio à gestão da governança do APL, entre outras ações. 
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Pela sua experiência e pela sua capacidade de investimento na área da 

qualificação técnica e promoção de negócios no ambiente de micro e 

pequenas empresas, o SEBRAE dispõe de amplas condições para 

desenvolver uma intensa atividade de intermediador entre a base de 

conhecimentos nacional e regional para ações específicas de capacitação 

profissional e empresarial. 

 

DESENBAHIA 

 

A Agencia de Fomento do Estado da Bahia - DESENBAHIA é o formato 

atual, instituído em 2001, da evolução do FUNDAGRO (Fundo de 

Desenvolvimento Agroindustrial do Estado, criado em 1956), depois 

BANDEB (Banco de Desenvolvimento da Bahia, de 1966), depois 

DESENBANCO (que atuou durante 30 anos a partir de 1970 como principal 

financiador dos grandes projetos de desenvolvimento econômico do 

Estado). 

 

O foco atual de atuação da agencia é o repasse, para o âmbito estadual, 

de linhas de financiamento disponibilizado por agencias de fomento 

nacionais (especialmente BNDES) e a operação de linhas estabelecidas 

com recursos do Tesouro estadual. 

 

Administra um elenco abrangente de linhas de financiamento, envolvendo 

exportação e crédito para produção e para giro, com foco em grandes 

projetos de desenvolvimento econômico para o Estado, financiamentos 

para micro, pequenas e médias empresas, e financiamentos direcionados 

para empresas inseridas em Arranjos Produtivos Locais. 

 

No âmbito específico do setor de TI, a DESENBAHIA atuou, utilizando 

recursos do Banco do Nordeste, no financiamento de empresas locais para 
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realização de viagens internacionais de prospecção e no apoio à realização 

de eventos em empreendedorismo. 

 

Participou também, em 2001, da formação do fundo de capital de risco 

para empresas emergentes do Nordeste (o Estado da Bahia, através da 

DESENBAHIA, participou com R$ 2 milhões, com igual participação do 

SEBRAE e dos estados de Pernambuco, Ceará e Paraíba), fundo gerido 

pela empresa Rio Bravo. Devido aos parcos resultados do fundo (que só 

fechou uma operação na Bahia, no setor de energia), cabe uma avaliação 

criteriosa dos obstáculos que impediram resultados efetivos para as 

empresas de TI, de modo a balizar futuras ações em uma área que é 

fundamental para o desenvolvimento do setor. 

 

Recentemente, a DESENBAHIA vem desenvolvendo entendimentos com as 

entidades do setor de TI da Bahia, com vistas à disseminação da 

modalidade Comercialização da linha de financiamento PROSOFT - 

Programa para o Desenvolvimento da Indústria Nacional de Software e 

Serviços Correlatos.  

 

É uma linha originária do BNDES (1997), que oferece crédito a taxas 

subsidiadas ao comprador de software, e que, na sua versão atual (2004), 

desenvolvida em parceria com as instâncias nacionais do SOFTEX e da 

ASSESPRO, suporta operações baseadas em aval dos sócios (sem 

necessidade de garantias reais).285 

 

Desse modo a versão atual dirige-se para um impasse clássico que 

bloqueava o financiamento do setor de software no Brasil, devido ao fato 

de que os ativos das empresas de software são essencialmente ativos 

intangíveis, que não atendem às tradicionais exigências bancárias de 

garantias reais. 

                                 
285 Informação do site www.softex.br, atualizada em dezembro de 2005, acessado em 

julho de 2006. 
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A remodelação do PROSOFT foi estimulada pela nova PITCE - Política 

Industrial Tecnológica e de Comércio Exterior brasileira, que definiu 

Software como um dos setores prioritários de desenvolvimento industrial 

do país. O programa, cuja vigência está renovada até julho de 2007, foi 

revisto pelo BNDES de forma a aumentar sua eficácia como instrumento 

de apoio ao software nacional, buscando promover o crescimento das 

empresas nacionais e aumentar sua participação nos mercados interno e 

externo. 

 

No âmbito do PROSOFT existem três modalidades: 

 

a) Prosoft-Empresa - financiamento para investimentos e planos de 

negócios de empresas nacionais produtoras de software e serviços 

correlatos, ao custo da variação da TJLP mais 1% a.a. para Micro, 

Pequenas e Médias Empresas ou 3% a.a. para Grandes Empresas286; 

 

b) Prosoft-Comercialização - financiamento prestado ao comprador, para 

aquisição, no mercado interno, de softwares e serviços correlatos 

desenvolvidos no Brasil. Utiliza também a TJLP acrescida de 1% a 4% ao 

ano; 

 

c) Prosoft-Exportação - financiamento à exportação de softwares e 

serviços correlatos desenvolvidos no país, por meio de operações de pré-

embarque e pós-embarque, com encargos pela TJLP ou Libor (taxa de 

juros do mercado de Londres). 

 

O Prosoft-Empresa corresponde à linha de funding (financiamento de 

longo prazo) administrada em conjunto pelo BNDES e a Sociedade 

SOFTEX, voltado para a realização de investimentos em planos de 

                                 
286 Empresas com faturamento anual superior a R$ 60 milhões. 
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negócios e operações de capital de risco em empresas nacionais. Esta 

linha sofreu alguns ajustes, ampliando a gama de empresas passíveis de 

financiamento: o aporte mínimo baixou para R$ 400 mil, e o máximo 

supera a casa dos R$ 6 milhões. Para valores abaixo de R$ 6 milhões não 

são exigidas garantias reais, mas por outro lado a empresa tem de se 

tornar Sociedade Anônima caso não seja. 

 

A participação do Banco cobre até 85% dos itens financiáveis, como 

investimentos em máquinas e equipamentos; gastos em capacitação, 

certificação, P&D, comercialização, marketing e capital de giro; fomento a 

atividades voltadas para exportação de bens e serviços; reestruturação 

financeira e societária de empresas sob controle de capital nacional. 

 

O BNDES manteve operações de capital de risco, no âmbito do Prosoft 

Empresas. Os aportes também terão valor mínimo de R$ 400 mil, e 

poderão representar até 40% do capital total das empresas beneficiárias. 

 

Micro, pequenas e médias empresas interessadas na linha devem 

encaminhar seus Planos de Negócios à Sociedade SOFTEX, enquanto as 

grandes empresas podem encaminhar suas solicitações diretamente ao 

BNDES. 

 

Desde que foi lançado, em dezembro de 97, beneficiou pequenas e médias 

empresas em 32 operações que contaram com análise da Sociedade 

Softex, com a aprovação de R$ 72,39 milhões em financiamentos. Entre 

elas estão Módulo Security Solutions, Medusa, ISM, Universe Inventários, 

Choice e EduWeb, do Rio de Janeiro; Bankware, Qualityfour, Astrein, 

Apyon, Disoft, GEMCO, CMA, Senior Solution, Magna Sistemas, Eccox, de 

São Paulo; Altus, de Porto Alegre; Visionnaire e Polo de Software, de 

Curitiba; GW-Commerce, Sistron, Arcadian e Powerlogic, de Belo 

Horizonte; Cérebro, CI&T e Cyclades, de Campinas (SP); Cybiz, Fóton e 

Acttive, de Brasília; e Orbisat, de Manaus. 
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Cinco operações de grandes empresas, T - Systems, CESAR, COM, a 

operação de fusão da empresas Microsiga e Logocenter, e a operação com 

a TIM, foram aprovadas pelo BNDES no âmbito do Prosoft Empresa. 

 

A posição de agosto de 2005 mostra que existem mais 12 projetos de 

pequenas e médias empresas, em fase de análise junto à Sociedade 

Softex e BNDES, totalizando R$ 35,43 milhões. Existem outros projetos de 

grandes empresas em fase de análise por parte do BNDES. 

 

Vale observar nenhuma das empresas que contrataram recursos do 

PROSOFT, entre 1997 e 2004, é da Bahia.  Se existem obstáculos no 

acesso aos financiamentos bancários, e importantes, como a exigência de 

garantias reais, o fato de que estados como Rio Grande do Sul, Paraná, 

Minas Gerais captaram recursos para investimentos em software no 

período é indicativo também do pequeno dinamismo do setor na Bahia. 

 

Uma articulação mais intensa da DESENBAHIA com as empresas de 

software do APL, que inclusive envolva a capacitação das empresas para 

lidar com a gestão (avaliação, captação e execução) de financiamentos 

bancários, tendo em vista a ausência de experiência nessas operações, é 

parte necessária das ações de dinamização do setor na Bahia. 

 

PROMO 

 

O Centro Internacional de Negócios da Bahia - PROMO é uma entidade 

civil sem fins lucrativos, com apoio do governo estadual e relacionamento 

com agencias de exportação do governo federal, que atua na promoção 

das exportações de empresas baianas e na atração de investimentos 

estrangeiros para a Bahia. 
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As modalidades típicas de atuação do PROMO envolvem: estudos de 

mercado e de canais de comercialização, apoio à participação em feiras e 

eventos, organização de missões comerciais e rodadas de negócios. 

 

Especificamente em relação ao setor de TI, o PROMO participa do apoio ao 

consórcio BRITS - Brazilian Information Technology Solutions, uma 

articulação de quinze (15) empresas baianas que buscam penetração no 

mercado dos países de língua portuguesa, com foco imediato em Angola. 

 

Entre as ações de apoio do PROMO está a missão de negócios a Angola, 

realizada em 2004 em parceria com a UFBA, FAPESB e SOFTEX, que 

iniciou o processo de consolidação do BRITS e a sua articulação 

institucional com a APEX - Agencia de Promoção de Exportações do Brasil 

e com a CPLP - Comissão dos Países de Língua Portuguesa. 

 

ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DAS EMPRESAS E DE USUÁRIOS 

 

Esse grupo é composto por instituições de representação de interesses 

das empresas do setor, com destaque para a ASSESPRO e o sindicato 

patronal. A SUCESU, que inicia esta seção, é incluída principalmente pelo 

papel histórico que desempenhou, quando foi um canal importante para a 

participação do empresariado (e de outros grupos sociais relacionados a 

TI, como os pesquisadores, estudantes e usuários) na definição das 

políticas de TI no âmbito nacional. 

 

SUCESU 

 

A mais antiga instituição de articulação de interesses relacionados ao 

setor de TI na Bahia é a agencia regional da SUCESU (Sociedade dos 

Usuários de Informática e Telecomunicações), sociedade nacional criada 

em 1965 que historicamente participou e influiu, ao longo das últimas 4 

décadas, no debate público sobre as políticas para o setor de TI no Brasil, 
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além de organizar importantes congressos nacionais de difusão de 

estudos, experiências e tecnologias da área.  

 

Com o desenvolvimento do setor, as representações de interesse 

segmentaram-se e tornaram-se mais específicas, e o papel da SUCESU 

hoje se restringe essencialmente à promoção de congressos e eventos 

para debates de políticas e para divulgação tecnológica. Existe uma rede 

de SUCESU's regionais (19 agencias), envolvendo no conjunto cerca de 

5.000 associados. 

 

A SUCESU Bahia foi criada em 1975, e envolve a participação de 31 

empresas (grandes compradores públicos e privados e alguns 

fornecedores de tecnologia), concentrando-se hoje praticamente na 

promoção de alguns eventos regionais de difusão de tecnologia. 

 

ASSESPRO 

 

Criada em 1982, a ASSESPRO (Associação das Empresas Brasileiras de 

Tecnologia da Informação, Software e Internet da Bahia) foi fundada com 

o objetivo de representar mercadológica e politicamente as empresas do 

setor de informática da Bahia. Faz parte, ao modo da SUCESU, de uma 

rede de ASSESPROs nacionais, que envolve atualmente cerca de 1.200 

empresas. 

 

Na Bahia, a ASSESPRO manteve atividade pouco expressiva entre os anos 

de 1982 e 2002, praticamente limitando-se a repercutir localmente as 

iniciativas da ASSESPRO nacional. 

 

Entre 2003 e 2004, a ASSESPRO, refletindo a nova movimentação 

institucional do setor na Bahia, realizou importante esforço de ampliação 

da base de empresas filiadas (hoje somam 62 empresas), participou de 

forma intensa do debate relacionado à nova política estadual para o setor 



 

 

378

de TI, desenvolveu ações relacionadas a políticas fiscais junto às 3 (três) 

esferas de governo, articulou a formação do grupo de oito empresas que 

formaram originalmente a rede para certificação em CMMI na Bahia, e 

implementou importante canal de comunicação virtual com as empresas 

associadas, que passam a acompanhar de modo sistemático os 

acontecimentos nacionais e locais relacionados aos seus interesses 

empresariais. 

 

A ASSESPRO é a entidade de maior reconhecimento como representante 

dos interesses do meio empresarial de TI e constitui portanto o canal 

fundamental para a articulação de interesses necessária à alavancagem 

efetiva do desenvolvimento do setor na Bahia. 

 

SINEPD 

 

A representação das empresas é também exercida, pelo menos no plano 

formal, pelo Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e 

Similares do Estado da Bahia - SINEPD, filiado à federação nacional dos 

sindicatos patronais oficiais do setor (FENAINFO). Criado em 1989, 

apresenta um número reduzido de empresas filiadas (14 empresas) e sua 

atuação restringe-se a advocacia trabalhista e aos protocolos legais. 

 

..................................................................................................... 

 

O que mais chama a atenção no cenário institucional é o fato que a 

maioria das instituições examinadas, e desde logo entre elas as mais 

importantes para o setor de software e serviços, sofreram modificações 

em sua estrutura ou dinâmica a partir de 2003, em geral modificações 

significativas. 

 

O SOFTEX sofreu ampla reforma institucional e foi lançado numa espécie 

de "crise de identidade" quando parte de suas funções tradicionais de 
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promoção do setor foram encampadas por outros atores; o SEBRAE 

integra a seu foco de atuação na Bahia o setor de software e serviços; a 

DESENBAHIA aproxima-se do setor para repasse de linhas nacionais 

direcionadas para software; e a ASSESPRO amplia sua base de associados 

e passa a ter presença ativa no debate das políticas para a área de 

software no Estado. 

 

Existem sem dúvida sinais, como se evidenciou ao longo do exame das 

variáveis do modelo de análise, inclusive em relação à movimentação das 

firmas e das instituições de conhecimento, de um novo momento, a partir 

de 2003, no que se refere à política pública para o desenvolvimento do 

setor de software na Bahia. 

 

Mas esses sinais, como também tememos ter evidenciado neste mesmo 

capítulo, coexistem com evidências claras de que a base produtiva da qual 

depende toda a estratégia - as firmas e as instituições de conhecimento - 

apresenta fragilidades cuja superação se mede em anos de ação 

sistemática e fortes investimentos, amparados em um grau de 

convergência entre as instituições que, se não é negado em seu potencial 

pelas evidências apresentadas, também nelas não se exibe com clareza. 

 

A partir de 2003, ano da criação da SECTI, é perceptível nos fatos uma 

inflexão na dinâmica institucional relacionada ao setor de software na 

Bahia, que pode ser reconhecida quer na reação à situação da pós-

graduação na área, quer na estruturação dos programas de financiamento 

à inovação da FAPESB, quer na articulação do empréstimo do BID para o 

APL de TI, quer no debate público aberto sobre a política de 

desenvolvimento no setor. 

 

Essa percepção vem ao encontro da ênfase conceitual que temos atribuído 

ao papel do Estado como instância central - não única, nem 
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auto-suficiente - de iniciativas do porte de uma estratégia regional de 

desenvolvimento econômico. 

 

Antes, portanto, de avançar nas avaliações finais do cenário do ambiente 

de inovação do APL de software, é prudente examinar, à luz das 

categorias de autonomia e parceria do modelo de análise, como o Estado 

tem atuado no processo de construção e promoção de uma política de 

inovação para o ambiente de software e serviços da Bahia. 

 

Esse será o foco do próximo capítulo. 
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6 O MODELO DE ANÁLISE E A CONSTRUÇÃO E PROMOÇÃO DO 

AMBIENTE DE INOVAÇÃO DO SETOR DE SOFTWARE DA BAHIA 

 

 

A categoria autonomia no modelo de análise, é um dos dois requisitos, 

estabelecidos conceitualmente por Evans (2004), para que um Estado que 

se pretenda desenvolvimentista287, desempenhe um papel de liderança na 

formulação e implementação de estratégias de desenvolvimento 

econômico.  Diz respeito às condições institucionais necessárias para a 

burocracia do Estado colocar-se com algum grau de autonomia frente aos 

interesses empresariais e sociais imediatos e às condições técnicas 

necessárias para esta burocracia formular e articular um projeto 

estratégico de desenvolvimento numa perspectiva de longo prazo. 

 

As variáveis relacionadas a esta categoria são: "Foco Institucional", 

"Formação Técnica e Sustentabilidade Profissional da Burocracia", e 

"Coerência Corporativa". 

 

 

 

 
                                 
287 Isto é, comprometido com o desenvolvimento econômico voltado para avançar 

posições na divisão internacional da produção. No nosso caso, o conceito é trazido 
para o âmbito regional, e o desenvolvimentismo tem como referencia a divisão 
nacional da produção. 
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6.1 ESTADO E FOCO INSTITUCIONAL 

 

"Foco Institucional" é a primeira variável da categoria, e uma premissa 

preliminar ao exame da atuação do Estado: o grau de especialização 

institucional do aparelho técnico-administrativo do Estado para lidar com a 

construção e promoção da política pública.  

 

No nosso caso, trata-se de saber como evoluiu, no Estado, a atribuição da 

responsabilidade institucional pela política de desenvolvimento do sistema 

de inovação do setor de software e serviços da Bahia. 

 

Historicamente, o setor de TI não foi objeto de uma política setorial 

estadual específica, resumindo-se as intervenções estatais basicamente às 

ações pontuais da Secretaria da Indústria e Comércio - SIC, que desde 

1997 passou a apoiar o Agente SOFTEX Salvador, do qual foi associado 

fundador, e para o qual alocou recursos para a montagem da infra-

estrutura física288.  

 

Na sequencia desse envolvimento, e em parceria com o SOFTEX Salvador, 

a SIC apoiou limitados esforços de exportação do setor de software, 

através do suporte a participação de empresas baianas em feiras, 

exposições e eventos internacionais. 

 

Visualizando uma vertente mais ampla, o relacionamento do Estado com a 

área de ciência e tecnologia originou-se na década de 50, com a criação 

da Fundação para o Desenvolvimento da Ciência na Bahia.  

 

Em 1969 ocorre a criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia, à qual a 

Fundação ficou vinculada. Em 1971 a Secretaria é extinta e suas funções 

absorvidas pela Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia. 

                                 
288 (RANGEL, 2005) 
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A Fundação para o Desenvolvimento da Ciência é extinta em 1974 e 

prevista mais uma vez na Constituição Estadual promulgada em 1989. 

Seu projeto de regulamentação, encaminhado em 1990, foi retirado da 

Assembléia Legislativa em 1991.  

 

Ao longo deste período, sob vários outros formatos institucionais, funções 

de promoção do desenvolvimento científico e tecnológico foram instituídas 

e reinstituídas em arranjos geralmente de curta duração, sendo exceção a 

criação, em 1991, no âmbito da SEPLANTEC289, do Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CADCT, que iniciou um período 

de maior estabilidade institucional das funções de promoção, ainda que 

com pouca densidade nos investimentos, que tiveram uma média anual, 

no período 1991-2001, de R$ 3 milhões para toda a área de ciência e 

tecnologia. 

 

Especificamente em relação ao setor de TI, o CADCT participou, junto com 

a SIC, do apoio ao SOFTEX, do qual também foi sócio fundador e ao qual 

repassou recursos sob a forma de bolsas para utilização pelas empresas 

incubadas, recursos para custeio e para a organização de eventos e a 

contratação de consultores relacionados às ações do SOFTEX. 

 

Em 2001, finalmente foi criada a Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado da Bahia - FAPESB290, com financiamento legalmente estabelecido 

em 1% da receita tributária líquida do Estado, para ser atingida em 5 

anos, iniciando com 0,6% em 2002. 

 

                                 
289 Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia. 
290 As informações sobre o histórico da evolução institucional estão no artigo “Tecnologia 

e Competitividade na Indústria Baiana” de Francisco Teixeira e Marcos Lima, 2000, 
em http://www.ufba.br/teixeira/apostila/artigo_tecnologia.doc, acessado em 
19/04/2005 (TEIXEIRA e LIMA, 2000). 
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A implementação da FAPESB em 2002, juntamente com a criação do 

cargo de Secretário Extraordinário para Assuntos de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, em 2003291, ocupado por técnico de extensa experiência e 

reconhecida sensibilidade para o desenvolvimento tecnológico 

competitivo292, significou o início de uma mudança institucional de vulto 

no posicionamento do Estado em relação à consideração estratégica da 

inovação tecnológica.  

 

Esse novo posicionamento se desdobrou progressivamente em prioridade 

para a área de TI, e dentro dela, pelas circunstâncias da estrutura do 

sistema de produção local na relação com as grandes tendências 

internacionais, enfatizou o setor de software e serviços associados. 

 

Em dezembro de 2003293 é criada a Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, que já surgiu com uma sinalização, no nome, de que pretendia 

romper com o viés acadêmico da política tradicional de promoção da 

ciência e da tecnologia. Ao acrescentar inovação ao nome, anunciava o 

propósito de operar nas relações entre a infra-estrutura de conhecimento, 

a tecnologia e o setor produtivo, alinhando-se ao novo paradigma 

internacional e nacional. 

 

Mas a individuação do foco em TI (e consequentemente em software) na 

estrutura organizacional da SECTI foi fruto de uma evolução no tempo. 

                                 
291 Decreto 8.414 de 2/1/2003. 
292 Rafael Lucchesi foi Superintendente do Instituto Euvaldo Lodi (IEL/BA) entre 1996 e 

2002, onde coordenou a criação da Rede de Tecnologia Empresarial (RETEC), da Rede 
Baiana de Metrologia (RBME), da Capacitação Tecnológica e Empresarial (CTE), do 
Programa de Tecnologias Limpas (PTL), além do fortalecimento do programa Bahia 
Design, dos serviços de estágio, do Programa de Qualidade Bahia (PQB), do 
Programa Qualidade na Engenharia (PQE) e do Programa de Incubadora de 
Empresas. Foi ainda Superintendente de Difusão Tecnológica da Federação das 
Indústrias do Estado da Bahia (onde atuou na articulação universidade-indústria), 
Conselheiro do Instituto Miguel Calmon (uma instituição de pesquisa para o 
desenvolvimento) e do Instituto Baiano de Metrologia. Graduado e pós-graduado em 
economia, foi professor da pós-graduação da UFBA e tem trabalhos publicados em 
livros especializados. 

293 Lei 8.897 de 17/12/2003. 
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Entre janeiro de 2003 e junho de 2004, a função de promoção da TI 

esteve formalmente endereçada ao terceiro escalão da SECTI, remetida a 

uma coordenação de TI, por sua vez subordinada a uma Coordenação de 

Projetos Especiais vinculada à Superintendência de Tecnologia e Inovação. 
294 

 

Essa configuração sugere um processo até certo ponto comum de 

dificuldades administrativas para estruturação de um órgão novo na 

estrutura do Estado, com embaraços de ordem organizacional (como 

dispor dos cargos adequados para captar os profissionais necessários), e 

de ordem de infra-estrutura (como dispor do espaço físico e do mobiliário 

e equipamentos adequados para instalar as equipes de trabalho). Não 

devemos, por outro lado, afastar a hipótese de que, pelo fato da criação 

da SECTI ter sido decidida pouco antes do início do governo, nos 

momentos iniciais da gestão ainda não houvesse clareza sobre a forma 

organizacional interna mais adequada para atuar dentro do amplo campo 

de ciência, tecnologia e inovação, e especificamente sobre a área de TI. 

 

Na realidade, o processo veio sendo conduzido em torno de projetos 

específicos295, ao mesmo tempo em que se desenvolvia a elaboração da 

política e a modelagem da estrutura organizacional, e a liderança técnica 

nesta etapa esteve diretamente afeta ao Secretário de Estado e à Chefia 

de Gabinete da SECTI, com apoio de consultorias de setores da área 

acadêmica e de frequentes contatos com o empresariado e a academia.296 

 

Quando a SECTI foi criada como secretaria ordinária em dezembro de 

2003, foi estruturada em duas Superintendências (Desenvolvimento da 

                                 
294 (HASTENREITER, 2006). A interpretação do processo, no entanto, é de nossa inteira 

responsabilidade. 
295 Condomínio Digital, Quali-Info e Parque Tecnológico. O Quali-Info já foi objeto de 

considerações nossas, e o Condomínio e o Parque serão abordados ainda nesta seção. 
296 (RANGEL, 2005). 



 

 

386

Base Científica, e Tecnologia e Inovação) que se mantiveram como cargos 

em grande medida formais ao longo de 2004, enquanto no plano 

operacional da SECTI vieram se especificando, na prática dos projetos, os 

escopos funcionais que acabaram prevalecendo meses depois. 

 

Em junho de 2004 - já um ano e meio transcorridos do início do governo  

-, foi incorporado à equipe um primeiro especialista em TI. Nesse 

momento, o primeiro nível da SECTI operava informalmente (utilizando os 

cargos originalmente criados) em duas áreas: a de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico e a de Tecnologia para a Competitividade, esta 

última conduzindo os projetos então em andamento relacionados à área 

de TI: o Condomínio Digital, o Quali-Info e o Parque Tecnológico. 

 

Em setembro de 2004, com a contratação do segundo profissional da área 

de TI, a condução técnica dos projetos institucionais para TI passa a ser 

realizada em núcleo interno da área de Tecnologia para a 

Competitividade, formalmente como Coordenação de Projetos Especiais, 

mas já apontando para a criação futura de uma Diretoria de TI.  

 

No início de 2005 - exata metade do período de governo - os cargos de 

superintendentes são formalmente redefinidos297 para os escopos que 

vinham sendo praticados298, e são criadas e preenchidas gerencialmente, 

dentro da nova Diretoria de Fomento às Tecnologias de Informação e 

Comunicação, as coordenações de Difusão das Tecnologias de Informação 

e Comunicação, e de Fortalecimento do Setor de TI, estabelecendo a 

configuração atual. 

 

Ao lado desse processo de estruturação organizacional na SECTI, que 

paulatinamente implementou uma função institucional, na administração 

                                 
297 Lei 9.427 de 1/2/2005. 
298 Superintendência de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico e Superintendência de 

Tecnologia para a Competitividade. 
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centralizada, direcionada para a área de TI, a pauta de investimentos da 

FAPESB, também progressivamente, passou a refletir a individuação de 

foco para projetos de inovação específicos para a área de software, como 

já consideramos na avaliação do Bahia Inovação. 

 

No transcorrer de 2 (dois) anos, portanto, o aparelho de Estado foi 

progressivamente reformado, com o deslocamento de funções 

relacionadas à ciência e tecnologia da Secretaria de Planejamento - onde 

convivia com as funções de programação e orçamento do Estado - para 

uma secretaria específica, agora também de inovação, que incluía um 

mecanismo direcionado para o setor de TI, e que incluía também o 

comando sobre a FAPESB, dotada de orçamento vinculado à receita 

tributária do Estado299. 

 

Isso não é pouco, face ao passado, se lembrarmos que durante pelo 

menos duas décadas as estratégias de desenvolvimento da Bahia - 

diferentemente de outros estados do próprio Nordeste brasileiro - 

desconheceram radicalmente as grandes tendências internacionais para 

uma economia baseada no conhecimento e na inovação, contentando-se 

em serem "captadoras passivas"300 de investimentos em busca das 

vantagens locacionais e fiscais da periferia. 

 

Embora com enorme atraso - é suficiente considerar o retardo político, 

contado em anos, da instituição da FAPESB e do orçamento vinculado, há 

muito adotado em outros estados -, a Bahia finalmente estruturou um 

mecanismo institucional e uma política pública orientados para a 

promoção do desenvolvimento científico e tecnológico com foco no 

desenvolvimento regional. 

                                 
299 A receita oriunda da tributação atingiu R$ 20 milhões já em 2002 e previa R$ 50 

milhões para 2005. 
300 Com essa expressão queremos significar a captação de investimentos exógenos sem 

uma política ativa de inserção do tecido econômico regional nos seus 
desdobramentos. 
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Por outro lado, isso ainda é pouco, para assegurar de fato uma mudança 

substantiva na orientação estratégica do Estado para a área de software, 

pelo que é prudente que sigamos examinando outros aspectos necessários 

a uma avaliação geral das expectativas que possamos ter. 

 

 

6.2 FORMAÇÃO TÉCNICA E SUSTENTABILIDADE DA BUROCRACIA 

 

Esta variável relaciona-se à competência técnica da burocracia - 

geralmente associada a procedimentos de acesso aos cargos baseados no 

mérito - e à sua sustentabilidade, isto é, existência de uma perspectiva 

atrativa de carreira profissional na administração pública, que limite a 

captura de setores da burocracia por interesses privados (EVANS, 2004). 

 

Não pretendemos, em vista o foco de nosso trabalho, nos debruçar sobre 

os impasses que marcam a gestão dos recursos humanos no serviço 

público, desde o excessivo número de cargos em comissão, o processo 

estrutural e histórico de divisão do aparelho administrativo entre áreas 

supridas pelo clientelismo político e áreas insuladas de competência 

técnica (NUNES, 1997, apud DANTAS, 2004), até o mais recente processo 

extensivo de terceirização do emprego público, passando pela progressiva 

erosão dos níveis de remuneração dos servidores estatais. 

 

Mas é evidente que a superposição dessas contradições e distorções forma 

um contexto que impõe limites e retardos à capacidade de estruturar 

equipes tecnicamente qualificadas para o desempenho de novas funções. 

 

No caso da SECTI, para uma avaliação rápida e direta, a estratégia foi 

baseada no uso dos cargos em comissão para incorporação dos 

profissionais necessários às tarefas técnicas, o que permitiu ampla 
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liberdade de seleção, apesar de implicar em forte limitação quantitativa na 

montagem das equipes301. 

 

Pelos currículos dos integrantes da equipe de gestão da área de TI302, 

verifica-se a presença de profissionais qualificados com fortes relações 

com o espaço acadêmico, sendo aí visível a recusa ao clientelismo político, 

que de resto seria politicamente contraproducente, devido à dependência 

do desempenho técnico para a afirmação do novo órgão, envolvido em 

intensas relações com segmentos ativos da academia e do empresariado. 

 

A resultante dessas circunstâncias foi a formação de uma equipe 

tecnicamente qualificada, no nível de gestão superior, mas com algumas 

questões que remetem diretamente a esta variável que integra a 

categoria autonomia. 

 

Em primeiro lugar, como já apontamos, a equipe é reduzida face ao 

volume de trabalhos técnicos a desenvolver: a totalidade da equipe 

especificamente dedicada à área de TI soma 3 técnicos e 1 diretor. É 

muito pouco para cuidar com eficácia de um conjunto de projetos 

especializados, que envolvem não só essa dimensão técnica complexa, 

mas requer pesquisa e produção de informação - temos pontuado a 

precária disponibilidade atual - e um intenso processo de relacionamento 

com atores qualificados na academia e no empresariado, mobilizados pela 

abertura ao diálogo que se evidencia pela quantidade de eventos 

articulados pela SECTI303 ao longo do período. 

 

A segunda - e que consideramos uma gravíssima e urgente questão - é a 

continuidade da atividade e da memória técnica e estratégica da SECTI. 
                                 
301 Os cargos em comissão são concebidos para montagem da estrutura dirigente que 

deve gerenciar a equipe técnica. Quando a equipe técnica é a mesma equipe 
gerencial, limita-se a função gerencial e a função técnica. 

302 Tanto na Superintendência de Tecnologia para a Competitividade quanto na Diretoria 
de Fomento às TIC. 

303 Portal www.secti.ba.gov.br, acessado em julho de 2006. 
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Com os escassos quadros técnicos vinculados a cargos em comissão, não 

existe qualquer garantia de que, com a mudança de governo, ou de 

conjunturas políticas, não se perca, de uma só vez, competências e 

conhecimentos acumulados ao longo de 4 (quatro) anos de atividade 

institucional.  

 

Por fim, uma questão mais geral, que está na raiz da dificuldade de 

muitos empreendimentos e serviços especializados do Estado: os níveis de 

remuneração no plano técnico. Com o recurso a cargos em comissão de 

terceiro escalão (DAS-2C), o nível de remuneração não possibilita a 

agregação de técnicos com qualificação e experiência já estabelecida. 

 

Em síntese, a equipe dedicada à área de TI no âmbito da SECTI (e, 

portanto, à política pública para a inovação que incide sobre o APL de 

software e serviços da Bahia), em função das limitações dos mecanismos 

para contratações no Estado, apesar de tecnicamente qualificada no nível 

de gestão, é quantitativamente muito restrita, tem limitações para 

incorporar quadros técnicos com maior experiência e especialização, e 

está sujeita a ser desfeita segundo oscile a conjuntura política do governo, 

o que comprometeria preciosos anos de aprendizagem e construção de 

competências. 

 

De um modo geral, essas observações convergem com a análise de Evans 

(2004) para o Brasil:  

 

Em vez de obter ganhos a longo prazo pela via de promoções 
sucessivas, baseadas em desempenho organizacionalmente 
relevante, os burocratas brasileiros se defrontam com carreiras 
irregulares, pontuadas pelo ritmo das mudanças na liderança 
política e pela criação periódica de novas organizações... na medida 
em que os quatro ou cinco escalões superiores da maioria das 
organizações são preenchidos por funcionários de fora da agência, o 
compromisso a longo prazo do funcionário na busca da capacitação 
em áreas especificamente relevantes à agencia tem um retorno 
limitado. (EVANS, 2004, p. 96) 
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6.3 COERÊNCIA CORPORATIVA DO ESTADO 

 

A coerência corporativa, terceira variável do grau de autonomia, diz 

respeito à capacidade do Estado em focalizar políticas e investimentos em 

uma determinada estratégia de desenvolvimento.  

 

No nosso caso concreto, significa o grau de convergência das políticas 

setoriais dos diversos organismos do Estado com a política de promoção 

da inovação no setor de software, como eixo importante da estratégia de 

desenvolvimento do estado. Como um proxy dessa convergência, tendo 

em vista a inexistência de dados desagregados ao nível da política de 

inovação para o setor de software, adotaremos como referencia a política 

de promoção da ciência, tecnologia e inovação. 

 

Essa concepção expande a formulação de Evans (2004), que identifica a 

dimensão de autonomia do Estado desenvolvimentista à existência de 

uma burocracia meritória e de redes informais internas ao aparelho de 

Estado, redes que asseguram coesão às políticas estratégicas, como os 

relacionamentos formados por laços pessoais precedentes entre 

servidores304. Da maneira como entendemos, verificar a convergência ou 

não do conjunto das políticas é um critério mais eficaz para avaliar a 

coerência corporativa, e um ponto de vista a partir do qual podem ser 

identificados outros fatores de coesão burocrática além das redes 

informais, e outros tipos de redes informais. 

 

Essa observação, todavia, remete-se ao nosso propósito principal de 

aperfeiçoar o modelo de análise, pois para uma política que, na verdade, é 

transversal a praticamente todos os setores da atividade estatal, o estudo 

                                 
304 No caso do Japão, são famosos os gakubatsu - laços entre colegas de universidades 

de elite nas quais os servidores são recrutados - considerados um fator essencial para 
a coerência da burocracia japonesa (EVANS, 2004). 
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empírico dessa convergência no sentido qualitativo está além do nosso 

programa de trabalho. 

 

Mas isso não nos impede de considerar, num plano geral, o contexto 

histórico que marca a organização da administração pública brasileira, e 

que Nunes (1997, apud DANTAS, 2004) indica como uma combinação de 

áreas nas quais prevalece a lógica clientelista, com áreas nas quais 

prevalece o critério de competência técnica na estruturação das equipes.  

 

Conforme estimativas de Schneider (1987, apud Evans, 2004, p. 95), 

"enquanto os primeiros-ministros japoneses indicam apenas dezenas de 

dirigentes e os presidentes dos EAU indicam centenas, os presidentes 

brasileiros indicam milhares (de 15 mil a 100 mil)".  

 

A tendência dos melhores esforços modernizadores, nesse contexto, face 

à rigidez dos interesses que se expressam na distribuição clientelista de 

funções públicas no caso brasileiro, é a criação de bolsões de eficiência, 

"modernizando o Estado assim por adição, e não por transformação" 

(Evans, 2004, p. 95). 

 

Em cenário desse tipo, a construção de convergências esbarra em 

processos de negociação sujeitos a interesses segmentados, que nem 

sempre se subordinam a uma definição global formal das prioridades 

estratégicas que devem ser observadas por todos os setores do Estado. 

 

Evidentemente muitos outros fatores, que não a apropriação clientelista 

de funções públicas, afetam a possibilidade dessa convergência 

corporativa. Deficiências técnicas nos mecanismos de planejamento e 

gestão estratégicas do governo, adoção por distintos setores de 

paradigmas de desenvolvimento ou de gestão pública conflitantes, disputa 

por recursos escassos no contexto fiscal, entre outros. 
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O processo de implementação do Quali-Info nos dá um pequeno exemplo 

da abrangência que esse tema da convergência tem para a eficácia da 

política de desenvolvimento do setor de software,  

 

O Quali-Info, como já comentamos, é um projeto que visa qualificar as 

compras públicas de bens e serviços de informática, e para isso vem 

sendo desenvolvido com participação de várias secretarias de governo e, 

entre outros atores, da ASSESPRO/BA, principal representante dos 

interesses empresariais na área de software da Bahia. 

 

O centro de uma política de compras públicas orientada à qualidade - 

propósito do Quali-Info - reside na adoção de critérios técnicos que 

classifiquem as diversas propostas segundo uma pontuação que repercuta 

na decisão final da compra, juntamente com o preço.  

 

Fora do âmbito das discussões do Qual-Info, com a visão centrada na 

redução dos gastos com compras públicas proporcionada pela adoção da 

modalidade pregão, a SAEB305 articulou, a nível interno do governo, a 

aprovação de uma legislação, para a aplicação do pregão, que incluía 

explicitamente a aquisição de bens (computadores de mesa e de mão) e 

determinados serviços relacionados a informática (manutenção, digitação, 

treinamento) e, ao mesmo tempo, não excluía a possibilidade de ser 

aplicado a outros serviços. 

 

Na medida em que o pregão se caracteriza por não admitir pontuação 

técnica e cria uma competição interativa pelo menor preço, o choque de 

orientações foi inevitável, e provocou pelo menos um caso de 

impugnação, pela ASSESPRO-BA, de edital lançado por órgão do 

                                 
305 Secretaria da Administração do Estado, integrante do comitê do Quali-Info. 



 

 

394

governo306, alegando que a prática contrariava a Lei Federal Lei 

8.666/93307, que regula as licitações. 

 

Cabe aqui considerar a reflexão de Evans (2004), de que a ausência de 

coerência interna da burocracia é um fator de desorganização das relações 

entre o Estado e a sociedade, o que é visível, em micro escala, no 

exemplo acima.  

 

A ASSESPRO, integrando juntamente com a SAEB a instância de 

coordenação do Quali-Info, inpugna um ato do Estado que se baseou em 

orientação administrativa da própria SAEB, o que naturalmente tem 

impactos políticos e afeta a rede de condução do Quali-Info.  

 

A identificação de políticas setoriais que interferem com a política de 

promoção da inovação em software na Bahia, e a construção de 

interlocuções intersetoriais sistemáticas que as possam manter alinhadas, 

emerge dessa reflexão como uma condição para a coerência interna da 

burocracia do Estado, e para a possibilidade do Estado se apresentar, de 

modo consistente, às organizações da sociedade com as quais necessita 

construir pontes de diálogo e redes de cooperação. 

 

Mas, em sentido mais amplo, a coerência do Estado com uma política que 

defina como estratégica reside também, e especialmente, na efetiva 

atribuição de prioridade orçamentária. 

 

A impossibilidade de utilizarmos, nesse plano de análise, dados 

suficientemente desagregados para a promoção da inovação no setor de 

software, ou mesmo no inteiro setor de tecnologia da informação, nos 

                                 
306 A ação foi movida pela ASSESPRO-BA contra o HEMOBA, órgão da Secretaria de 

Saúde do Estado da Bahia. Notícia acessada em julho de 2006, no site 
www.assespro-ba.org.br/not_015.asp 

307 E, efetivamente, contraria, pois a lei determina a obrigatoriedade de que os bens e 
serviços de informática sejam licitados na modalidade técnica e preço. 
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obriga a recorrer, como um proxy, a dados, mais disponíveis e 

estruturados, relacionados aos gastos com Ciência e Tecnologia308. 

 

Nosso enfoque é verificar como se comporta a Bahia em gastos com C&T 

em relação a outros estados do Nordeste309, e, em seguida, como esses 

gastos se comportam em relação aos demais setores da administração 

estadual da Bahia. 

 

Tabela 17 

Gastos com C&T e PIB em Estados Selecionados do Nordeste 

CNPq, FNDCT e Governos Estaduais 

2002/2003/2004 

Estados 

CNPq 

2003 

(N) 

(1,2) 

FNDCT 

2004 

(N) 

(1,2) 

UFs 

2002 

(N) 

(1,2) 

PIB 

2002 

(N) 

(3) 

CNPq 

2003 

(%) 

FNDCT 

2004 

(%) 

UFs 

2002 

(%) 

PIB 

2002 

(%) 

Alagoas 1.574 2.012 4.068 8.767 2 3 3 5 

Bahia 13.293 10.098 28.145 62.103 19 16 21 34 

Ceará 13.341 9.998 23.169 24.204 19 16 17 13 

Maranhão 1.399 779 8.101 11.420 2 1 6 6 

Paraíba 9.570 6.177 6.981 11.634 13 10 5 6 

Pernambuco 20.601 24.233 46.075 36.510 29 39 34 20 

Piauí 1.781 1.394 798 6.166 3 2 1 3 

RG Norte 7.552 5.918 11.764 11.633 11 9 9 6 

Sergipe 2.045 2.311 5.304 9.496 3 4 4 5 

NORDESTE 71.156 62.920 134.405 181.933 100 100 100 100 

   Fonte: IBGE e elaboração própria. 
   Notas: 

(1)  - Em R$ mil. 
(2)  - Fonte: CNPq, FINEP e MCT, apud Cavalcante et al. (2005) e elaboração 

própria. 
(3)  - Em R$ milhão. 

                                 
308 O fato dessa maior disponibilidade não afasta, porém, a existência de dificuldades 

relacionadas à categorização desses dados, pelo que fazemos nossas as cautelas 
reiteradas por Cavalcante et al. (2005), de onde retiramos boa parte deles. 

309 Região que eventualmente tomamos como uma referencia inicial de desempenho 
competitivo para o setor de software, ainda que seja claro que, cada vez mais, a 
competição se dá com outras regiões em múltiplos pontos do espaço nacional e 
internacional. 
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O fato que queremos ressaltar na tabela acima, pelo que exprime da 

ênfase que os respectivos estados regionais vem dando aos investimentos 

no desenvolvimento científico e tecnológico, é a participação do PIB de 

cada Estado no PIB do Nordeste vis-a-vis a participação dos investimentos 

em C&T de cada Estado vis-a-vis o investimento total em C&T realizado no 

Nordeste. 

 

Enquanto a Bahia, cujo PIB equivale a 34% do PIB do Nordeste, capta 

19% dos recursos do CNPq para o Nordeste, 16% dos recursos do FNDCT 

e aplica 21% dos recursos totais que os estados nordestinos aplicam em 

C&T, Pernambuco, cujo PIB equivale a 20% do PIB do Nordeste, capta 

29% dos recursos do CNPq para o Nordeste, 39% dos recursos do FNDCT 

e aplica 34% dos recursos totais aplicados em C&T pelos estados do 

Nordeste. 

 

É importante frisar, ainda com mais ênfase, que Pernambuco capta e 

aplica, nos anos considerados, em valores absolutos, o dobro do que a 

Bahia capta e aplica. 

 

Ceará e Paraíba também captam e aplicam recursos em C&T em taxas, 

relativas ao Nordeste, superiores ao tamanho dos respectivos PIBs. 

 

Parece-nos fora de dúvida que há um claro indicativo de que a Bahia, 

apesar de ter a maior economia da região, demonstra um atraso efetivo, 

em relação aos estados do nordeste, na capacidade de captar e de aplicar 

recursos na promoção do desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

A tabela a seguir informa o posicionamento relativo, nos gastos da 

administração estadual da Bahia em 2005, das despesas com C&T. 
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Tabela 18  

Despesa Total por Função de Governo - Estado da Bahia 

2005 

FUNÇÃO Dotação Atualizada (R$ mil) (%) 

Legislativa 276.003 1,8 

Judiciária 683.069 4,4 

Essencial à Justiça 251.370 1,6 

Administração 739.526 4,8 

Segurança Pública 1.424.552 9,2 

Assistência Social 122.554 0,8 

Previdência Social 1.383.760 8,9 

Saúde 2.346.286 15,2 

Trabalho 95.165 0,6 

Educação 2.165.228 14,0 

Cultura 122.823 0,8 

Direitos da Cidadania 196.810 1,3 

Urbanismo 194.882 1,3 

Habitação 152.647 1,0 

Saneamento 216.074 1,4 

Gestão Ambiental 133.134 0,9 

Ciência e Tecnologia 69.996 0,5 

Agricultura 368.717 2,4 

Organização Agrária 14.732 0,1 

Indústria 128.368 0,8 

Comércio e Serviços 104.419 0,7 

Comunicações 3.750 0,0 

Energia  117.479 0,8 

Transportes 387.760 2,5 

Desporto e Lazer 19.623 0,1 

Encargos Especiais 3.755.396 24,3 

Reserva de Contingência 517 0,0 

TOTAL DA DESPESA 15.474.640 100,0 

       Fonte: SEFAZ (2006) 
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Não seremos levianos a tirar conclusões apressadas dos números acima. 

As classificações funcionais da despesa apresentam limitações310 e só uma 

análise detalhada a nível das instituições do Estado permitiria avaliações 

mais conclusivas.  

 

Mas, por outro lado, o desenvolvimento científico e tecnológico vem sendo 

apontado neste trabalho como eixo de uma estratégia crucial para o 

desenvolvimento econômico e social da Bahia nas próximas décadas, e o 

estado encontra-se em uma posição relativa precária, face inclusive a 

estados menores, integrantes da mesma região geográfica. 

 

Seguramente não será com o volume e a priorização de gastos públicos 

em C&T sugerida pela tabela acima - C&T é a 24a entre as 26 funções 

existentes - que essa estratégia de desenvolvimento ganhará a densidade 

e a consistência necessárias para impactar nos próximos anos sobre a 

base produtiva do Estado e para colocar a Bahia em condições 

competitivas mínimas no cenário global da emergente economia do 

conhecimento. 

 

.................................................................................................... 

 

A parceria complementa a autonomia, desenvolvidos por Evans (2004) 

para apreender conceitualmente o processo pelo qual o Estado reúne as 

condições para liderar a construção e promoção de uma estratégia de 

desenvolvimento na base da qual está o reconhecimento de que as 

possibilidades de transpor as barreiras impostas aos países e regiões 

periféricas dependem preliminarmente de forte sinergia entre o Estado, as 

firmas e as instituições de conhecimento.  

 

                                 
310 Podem não incorporar despesas com C&T que existam em determinados órgãos, mas 

que não estejam classificadas orçamentariamente nas funções reservadas para C&T. 
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Enquanto a autonomia verifica as condições internas da burocracia estatal 

para se colocar no lugar de liderar a articulação de um projeto estratégico 

de desenvolvimento que represente os interesses de longo prazo da 

região, a parceria direciona-se para avaliar a eficácia da articulação desse 

projeto com o setor produtivo, as instituições de conhecimento e outras 

instituições relevantes. 

 

Examinar a parceria, portanto, no nosso contexto, é examinar como o 

Estado desenvolveu um projeto estratégico para a promoção da inovação 

no setor de software em articulação com os setores fora do Estado. 

 

Devido à forte imbricação dos dois processos (elaboração do projeto 

estratégico e articulação com as firmas e a base de conhecimento), as 

duas variáveis serão tratadas em conjunto, na seção a seguir. 

 

 

6.4 PROJETO ESTRATÉGICO E SUA ARTICULAÇÃO COM FIRMAS E BASE 

DO CONHECIMENTO 

 

A opção por uma estratégia baseada no pastoreio (EVANS, 2004) é 

expressa no Plano Estratégico - Bahia 2020 (SEPLAN, 2003), quando311 se 

aponta a necessidade do Estado atuar através da regulação e da indução 

para promover um novo ciclo de desenvolvimento na Bahia, cujo epicentro 

seria a agregação de valor local aos processos produtivos sediados ou 

atraídos para o estado. 

 

O foco setorial da perspectiva de agregação de valor, nesse Plano 

(SEPLAN, 2003), é a base industrial atual (o pólo petroquímico e o cobre), 

o setor mineral e os produtos primários. 

 

                                 
311 Seção "A Bahia que Faz". 
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 O setor terciário integra a estratégia do Bahia 2020 (SEPLAN, 2003) 

como fornecedor de serviços industriais (transportes, finanças, 

publicidade, processamento e comunicação de dados, comunicações) e 

como turismo. 

 

Na discussão dos instrumentos para a agregação de valor aos processos 

produtivos industriais é indicada a necessidade de superar a abordagem 

tradicional (concessão de incentivos fiscais e financeiros e provisão de 

infra-estrutura), evoluindo para o desenvolvimento de ambientes 

inovadores, que tem como premissas o desenvolvimento da C&T e da 

articulação entre as instituições de pesquisa e as firmas.  

 

É neste sentido - como ferramentas para a competitividade industrial - 

que o Plano Bahia 2020 situa os serviços intensivos em conhecimento. 

 

Podemos concluir então que as transformações da economia internacional, 

com a emergência dos serviços intensivos em conhecimento como um 

eixo da economia da aprendizagem, são apreendidas de modo parcial pela 

visão estratégica do Estado, dado que não explora o potencial desses 

serviços como uma nova e específica fronteira para o desenvolvimento do 

Estado. 

 

Apenas alguns meses depois, em março de 2004, é publicada a nova 

Política Industrial, Tecnológica e do Comércio Exterior312 nacional, que 

define a inovação e o desenvolvimento tecnológico como uma das 4 

(quatro) linhas de ações prioritárias para o país, e o software como uma 

das 4 (quatro) áreas estratégicas de desenvolvimento, considerando as 

amplas oportunidades internacionais no setor. 

 

                                 
312 Política Industrial, Tecnológica e do Comércio Exterior (MDIC, 2003). 
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A Política de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Estado da Bahia, 

publicada pela SECTI em maio de 2004, introduz um avanço substancial 

em relação à visão estratégica do Bahia 2020 (SEPLAN, 2003), 

considerando os novos paradigmas produtivos de modo mais amplo, e 

referindo-se à necessidade de "reestruturar a economia", "redefinir 

prioridades" e contribuir para "transformar a base produtiva do estado". 

As mudanças institucionais na área da C&T - criação da FAPESB, SECTI e 

CONCITEC -, são justificadas em sua articulação com a mudança da base 

produtiva. 

 

Especificamente, reconhece a necessidade de entender a tecnologia da 

informação como tendo um "papel central no dinamismo do 

desenvolvimento". 

 

Dentro dessa visão geral, como se situa o software na política de ciência, 

tecnologia e inovação (PCTI) de 2004 ? 

 

A PCTI desdobra-se em 4 (quatro) eixos básicos. 

 

O primeiro é o "Fortalecimento da Base Científica e Tecnológica", que 

envolve um conjunto de ações relacionadas aos agentes da base de C&T, 

apoiando o desenvolvimento e a articulação dos grupos de pesquisa, 

através da fixação de doutores, disponibilização de recursos para 

pesquisas, articulação de novos cursos de mestrado e doutorado, apoio ao 

aperfeiçoamento dos laboratórios, entre outros. 

 

O segundo eixo, "Tecnologia para o Desenvolvimento Produtivo e 

Empresarial", direciona-se para apoiar ações de desenvolvimento de 

inovações (capacitação, serviços tecnológicos, projetos de inovação e 
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redes de tecnologia) para o setor produtivo: arranjos produtivos locais313, 

biodiesel e campos maduros de petróleo. 

 

O terceiro eixo é "Tecnologia para Áreas Sociais e Ambientais", na 

perspectiva de articular a base de conhecimento com áreas estatais 

relacionadas aos setores sociais (educação, saúde, cultura, meio 

ambiente), à gestão pública e à difusão da ciência. 

 

Finalmente, o quarto eixo foca na "Tecnologia de Informação e 

Comunicação". A PCTI argumenta pela existência de um atraso relativo no 

desenvolvimento da Bahia neste setor, considera que as TIC têm um 

papel estratégico no desenvolvimento e indica que um dos objetivos da 

SECTI é que as TIC passem a ter um peso importante no PIB do estado. 

 

A atuação nesse quarto eixo visa desenvolver a capacidade de inovação e 

negócios no setor de TIC, capacitando recursos humanos e estimulando 

investimentos com efeitos dinâmicos na economia local, tendo como foco 

principal os setores estratégicos da economia da Bahia, a modernização 

dos serviços públicos e a inclusão digital. 

 

Nesse nível geral (os "eixos") de exposição da política de ciência, 

tecnologia e inovação, podemos observar que o setor de tecnologia da 

informação e comunicação é único setor econômico objeto de uma linha 

(eixo) específica, na medida em que os outros eixos têm caráter 

transversal e abrangem um conjunto de setores. 

 

Por outro lado, pode ser observado também que, a este momento de 

definição da estratégia, o setor de TIC era tratado de modo indiferenciado, 

e o software não era apontado como prioridade específica. 

                                 
313 Os APL's inicialmente definidos foram 8 (oito): Transformação Plástica, Ferramentaria, 

Confecções, Rochas Ornamentais, Sisal, Floricultura, Cachaça e Cerâmica (SECTI, 
2004). 
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Temos então que, contrastando com a estratégia de desenvolvimento 

exposta no Plano Bahia 2020 (SEPLAN, 2003), a Política de Ciência, 

Tecnologia e Inovação do Estado (SECTI, 2004), face à reestruturação 

produtiva internacional, registra a necessidade de "reestruturar a 

economia da Bahia", tendo como um dos eixos o desenvolvimento do 

setor de TIC, de modo a dar a esse setor um peso importante no PIB do 

estado. 

 

Mas não visualiza ainda, naquele momento (maio de 2004), o software 

como o centro dessa estratégia em TIC. 

 

Ainda que, no documento que apresenta a política de C,T & I314, sejam 

descritos os projetos específicos, inclusive para a área de TIC, optamos 

por comentar esses projetos na forma como são expostos pelo documento 

Política de TIC para o Estado da Bahia (SECTI, 2005), devido a sua 

especificidade e atualidade. 

 

 A principal diferença de visão entre a já apresentada política de C,T & I 

(2004) e a política específica para o setor de TI (2005) é o foco no setor 

de software. Nesta última, afirma-se que existem oportunidades claras 

para o Brasil obter destaque internacional na área de software, "sobretudo 

no modelo fábrica de software para exportação". Nas conclusões aponta-

se a perspectiva da Bahia tornar-se referencia nacional "através da 

conquista de mercados off-shore". 

 

É interessante notar que, aqui, a focalização abstrai outras abordagens 

mais complexas, e detém-se no segmento de serviços de software 

outsourcing off-shore, camada de mais baixo valor agregado no contexto 

dos serviços de software. 

                                 
314 Ciência, Tecnologia e Inovação. 
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A política de TIC organiza os projetos de ação a cargo da SECTI em 4 

(quatro) linhas, conforme quadro abaixo (SECTI, 2005). 

 

LINHA OBJETIVO PROJETOS 

Fortalecimento da 
competitividade 
empresarial em TIC 

Consolidar o setor de 
produção, através de 
ações cooperadas e 
de capacitação, 
tornando as firmas 
mais competitivas e 
fortalecendo o APL 
de TIC 

QUALI-INFO 

§ Objetivo de fortalecer mercado de TIC 
e melhorar as compras públicas, 
incentivando a certificação e usando o 
poder de compra do Estado. 

§ Baseado no Fórum315: SECTI, SEFAZ, 
SAEB, SICM, SEPLAN, PRODEB, 
ASSESPRO, SOFTEX, IP's 316. 

§ Meta de formalizar um acordo setorial 
(governo, firmas, instituições) para 
estabelecer requisitos de qualificação 
para editais de compras em TIC. 

CONDOMÍNIO DIGITAL  

§ Criação de um ambiente institucional, 
dotado de infra-estrutura física e 
tecnológica, para articulação 
permanente entre firmas, instituições 
de ensino e pesquisa e governo. 

§ Implementação de uma OSCIP 317, 
para articulação dos projetos de P&D, 
estratégias de negócio e programas de 
capacitação. 

§ Geração de 2.500 postos de trabalho e 
disponibilização de 23.000 m2 de área 
para empresas, serviços empresariais 
e tecnológicos, serviços gerais e lazer. 

§ Funções no Condomínio: centro de 
convenções, instituto de 
conhecimento, incubadoras, inclusão 
digital, complexo de treinamento, 
laboratórios multimídia. 

ATRAÇÃO DE GRANDES EMPRESAS  

§ Existência de vantagens competitivas 
na Bahia: custo de RH, qualidade do 
RH, qualidade de vida, localização 
geográfica. 

§ Pacote de incentivos do governo para 
atrair empresas de classe mundial 

                                 
315 Principais instituições. 
316 Instituições de Pesquisa (com atividades em TIC). 
317 Organização da sociedade civil de interesse público. 
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(empregos qualificados e cooperação 
com desenvolvimento local). 

FORTALECIMENTO DO PÓLO DE 
ILHÉUS  

§ Diagnóstico para promover integração 
com IESP318 locais, capacitação e P&D 
e articulação com APL de Software. 

APL DE TIC  

§ Objetivo de fortalecer competitividade 
e promover Sistemas Inovadores 
Locais, através de parceria 
empresarial - institucional. 

§ Projeto financiado pelo BID 
(Fortalecimento da Atividade 
Empresarial): investimento de 
U$16,67 milhões319 para 10 APL's. 

§ Para o APL de TIC, são estimados R$ 5 
milhões para aplicação até 2008. 

§ Articulação de governança cooperado 
entre empresas, governo, IESP e 
ONG's. 

§ Implementação de ações específicas e 
atendimento a demandas dos demais 
APL's. 

DOCUMENTO TENDENCIAS 
TECNOLÓGICAS 

§ Estudo do cenário TIC até 2010. 

§ Áreas: TV Digital, Sistemas 
Embarcados, Automação Industrial, 
Convergência Digital, Computação 
Distribuída, Comunicação sobre IP, 
Software Livre, Fábricas de Software, 
Qualidade em Software, Perfil do 
Profissional de TI, Soluções Aplicadas: 
Bioinformática, Governo Eletrônico, 
Gestão do Conhecimento, Educação à 
Distância, Processamento 
Georeferenciado. 

PÓLOS REGIONAIS DE TI 

§  Estimulo a constituição de núcleos 
produtivos (empresas e IESP locais) 
para atender o município e o entorno. 

§ Análise dos PDI's de 175 Prefeituras 
para identificar demandas e 
desenvolver piloto em Jequié. 

                                                                                                      
318 Instituições de Ensino Superior e Pesquisa. 
319 São U$ 10 milhões do BID e U$ 6,67 de contrapartida do Governo do Estado. 
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Difusão das TIC em 
todos os segmentos 
econômicos e 
populacionais 

Promover a inclusão 
digital para 
população e MPE's, e 
inserir TIC's na 
gestão pública. 

PROGRAMA IDENTIDADE DIGITAL 

§ Implantação e suporte a Infocentros. 

§ Desenvolvimento de tecnologias de 
baixo custo 

§ Desenvolvimento de conteúdos 
digitais e aplicações em software livre. 

INFORMATIZAÇÃO DAS MPE em 
APL's 

§ Estudo de demandas dos APL's 
(elaboração de PDI's) e outros 
segmentos horizontais 

§ Desenvolvimento de portal, software 
gestão de APL, software gestão 
empresarial (APL's) e softwares 
específicos (APL's e segmentos 
horizontais). 

INFORMATIZAÇÃO DE 
PREFEITURAS  

§ Apoiar a informatização de prefeituras 

§ Consolidar PDI's (175 prefeituras) 
para atendimento pelos pólos 
regionais de TI. 

 

Melhoria da Infra-
estrutura de 
transmissão de 
dados 

Interligar as IESP da 
Bahia, estimulando o 
processo inovativo, 
através 
disponibilização de 
rede de alta 
velocidade. 

REBAV 

§ Etapa 1 na RMS (REMESSA, parte da 
REBAV), Etapa 2 no interior (REBAV). 

§ Ampliação dos projetos acadêmicos e 
de pesquisa para desenvolvimento de 
aplicações de alta tecnologia em: 
EAD320, VoIP321, TV Digital, 
Processamento georeferenciado 
distribuído, datacenter compartilhado, 
telemedicina, imagens de alta 
resolução, processamento distribuído. 

 

Fortalecimento da 
Base Acadêmica 

Agregar valor à 
produção científica 
local, através do 
aumento da 
qualificação dos RH e 
apoio a projetos de 
P&D. 

CRIAÇÃO DE CURSOS MÉDIOS E 
PROFISSIONALIZANTES 

§ Capacitação em software para 
demanda das fábricas de software. 

§ Capacitação em eletrônica e 
microeletrônica para pólo de Ilhéus. 

§ Realizar estudo para definir ações. 

                                 
320 Educação à Distância. 
321 Voz sobre IP (aplicações de voz sobre o backbone da Internet). 
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FORTALECER GRUPOS P&D  

§ Atrair e fixar doutores (bolsas 
FAPESB). 

§ Estabelecer programa de pós-
graduação - Doutorado 
interinstitucional. 

§ Apoio a projetos de pesquisa e 
melhoria da infra-estrutura de 
pesquisa (FAPESB) 

AUMENTO DA CAPTAÇÃO (LEI DE 
INFORMÁTICA)  

§ Ciclos de seminários de 
esclarecimentos. 

§ Apoio técnico à elaboração de 
projetos. 

§ Divulgação das oportunidades. 

 

Conhecimento da 
realidade do setor 

Manter banco de 
dados atualizado 
sobre a realidade das 
TIC no estado e 
gerar indicadores 
sobre políticas 
públicas. 

Estruturar informações sobre o setor, 
através dados gerados por:  

§ Diagnóstico do Quali-Info. 

§ Consolidação das bases de órgãos 
estaduais e municipais. 

§ Diagnóstico do PEIEX. 

§ Cadastro espontâneo (WEB) de 
empresas do APL de TIC. 

 

Quadro 8 - Linhas de Ação e Projetos para o Setor de TIC da Bahia 

SECTI - 2004 

Fonte: SECTI (2005) 

 

Além desses projetos, têm implicações diretas na área de TI os  seguintes, 

relacionados no documento da PCTI (SECTI, 2004): 
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PROJETO NATUREZA ESCOPO 

PARQUE TECNOLÓGICO Projeto Especial 
da SECTI 

§ Criação de um ambiente 
institucional-espacial favorável à 
geração de inovações e à 
transferência de conhecimentos e de 
tecnologia, fortalecendo as 
competências existentes em setores 
estratégicos e integrando 
universidades, empresas e governo. 

§ Fase inicial (2004-2005): elaboração 
de estudos e projetos 
especializados, reserva de áreas, 
implantação de infra-estrutura e 
equipamentos e atração de 
empreendimentos e centros de P&D 
âncoras. 

EDITAL BAHIA 
INOVAÇÃO 

Programa da 
FAPESB322 

§ Disponibilização de recursos para 
apoiar inovação tecnológica em 
MPE's 323 

Quadro 9 - Outros projetos selecionados para o Setor de TIC da 

Bahia - SECTI E FAPESB - 2004 

Fonte: SECTI (2004) e FAPESB (2004). 

 

Uma primeira questão sobre esta pauta de projetos é a capacidade 

financeira e de recursos humanos da SECTI para dar conta de seu volume, 

complexidade, custo e diversificação, uma vez que a equipe técnica de TI 

dispõe efetivamente de 4 (quatro) profissionais. 

 

Ainda que seja necessária uma avaliação mais detalhada - considerando 

inclusive que pelo caráter transversal de vários projetos, outras equipes 

da SECTI e da FAPESB, e consultores externos, estão neles inseridas -, 

nos parece que a equipe de TI, na condução dessa pauta, enfrenta riscos 

de dispersão de capacidade operacional, recursos financeiros e construção 

                                 
322 Outros programas da FAPESB, com interfaces com TI, têm seu objeto contemplado na 

relação de projetos da SECTI, por esta razão não são citados aqui. 
323 Desenvolvemos uma caracterização dos editais Bahia Inovação e Software, na seção 

5.3 (Interação entre Firmas e Instituições de Conhecimento para a Inovação), no 
sub-tópico "A Cooperação Firma - Instituição de Conhecimentos na Bahia". 
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de competências na equipe. Esses riscos podem comprometer a eficácia 

da gestão dos projetos e sua perspectiva temporal. 

 

As observações a seguir são seletivas, destacando algumas situações 

implicadas com a análise que vem sendo construída neste trabalho. 

 

O QUALI-INFO é um projeto iniciado em 2003, e que ainda se encontra 

em processo de especificação, o que parece referendar nossos receios de 

haver um desequilíbrio entre encargos e capacidade na pauta de ações 

que implementam a política de TI. 

 

O CONDOMÍNIO DIGITAL é um projeto, a este momento, abortado por 

iniciativa da ASSESPRO, representação empresarial que vinha participando 

ativamente de seu desenvolvimento. 

 

Concebido em 2003 como uma medida imediata para fomentar a 

articulação entre o setor produtivo de TI, as IESP, outras instituições e o 

governo, o Condomínio Digital foi lançado publicamente em junho de 2004 

(SECTI, 2005). 

 

Projetado para utilizar prédio situado na zona do Comércio - antigo centro 

financeiro de Salvador, hoje objeto de política municipal de recuperação 

urbana -, de propriedade da UESC, o Condomínio foi abortado no 

cruzamento de várias questões324: 

 

a) o retardo na liberação do prédio para o projeto e na garantia de 

recursos para o investimento do Estado; 

  

b) a ausência de consenso sobre o modelo de negócio imobiliário, que 

provocou resistência dos empresários; 

                                 
324 (RANGEL, 2005). As interpretações são de nossa responsabilidade. 
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c) as dúvidas dos empresários sobre a localização e a oportunidade.  Pela 

localização porque o prédio situava-se em eixo urbano oposto ao centro 

empresarial atual da cidade e, antes da consolidação do CONDOMÍNIO, 

ocorreu a definição e alocação do terreno para o PARQUE 

TECNOLÓGICO, na área de expansão do atual centro empresarial. Pela 

oportunidade, porque a proposta do PARQUE essencialmente é a 

mesma do CONDOMÍNIO (articulação entre firmas e instituições de 

P&D325). Com a aproximação dos horizontes temporais de 

implementação dos projetos, já não era sustentável o CONDOMÍNIO 

como uma ação mais imediata. 

 

O PARQUE TECNOLÓGICO é inspirado no modelo de parque semelhante 

implementado em Santa Catarina, desenvolvido pela Fundação CERTI, que 

assessora a SECTI neste projeto. 

 

Projetado para ocupar uma área de 500.000 m2 em 8 anos, e mais 

500.000 m2 em 15 anos, o PARQUE já dispõe de uma área inicial de 

155.000 m2, obtida em acordo entre o Estado e Prefeitura de Salvador. 

 

Destaquemos aqui o fato de que os recursos para a implementação da 

infra-estrutura do Parque vêm de emenda da bancada da Bahia na 

Câmara Federal, envolvendo a unanimidade dos partidos, com ativa 

participação da SECTI. 

 

O APL DE TIC é um projeto que vem desde o projeto do Condomínio 

Digital em 2003, relacionado à articulação em rede de negócios e para a 

inovação, dos atores significativos para o setor das TIC, em especial 

firmas, instituições de P&D e governo. A estratégia desenhada 

originalmente pela SECTI visava a dinamização dos atores do APL para 

                                 
325 O PARQUE replica o modelo de interação ciência-indústria para várias áreas do 

conhecimento, não só para TIC, área específica do CONDOMÍNIO. 
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identificar gargalos e agir cooperativamente em rede. Previa também a 

identificação de demandas de outros APL's da Bahia, e o lançamento de 

editais, através da FAPESB, para o desenvolvimento de soluções de 

software para atender as demandas.326 

 

Com a inclusão da área de TIC como um dos APL's integrantes do projeto 

de fortalecimento da atividade empresarial - o Empresa Competitiva Bahia 

-, apresentado em 2005 para financiamento pelo BID, uma linha de 

atuação sobre o APL de TIC consolidou-se a partir da estrutura 

organizacional do próprio projeto, relativamente autônoma em relação à 

Diretoria de Fomento às TIC. Com a aprovação do financiamento em 

2006327, disponibilidade de recursos específicos e coordenação própria, o 

projeto passou a implementar sua própria estratégia e agenda - 

estabelecida por consenso com o BID - na articulação do APL de TI. 

 

Nesse quadro organizacional, e pela importância da unidade de ação do 

governo em relação ao APL de TI, existem elementos que recomendam 

clara definição e fina articulação entre os papéis das duas áreas (Diretoria 

de Fomento às TIC e Coordenação do Projeto de Fortalecimento da 

Atividade Empresarial), entre eles: 

 

a) Existem ações comuns às duas áreas que necessitam de consenso 

conceitual, como a concepção da estrutura de governança; 

  

b) Ao recurso humano extensionista328 estão atribuídas duas funções, a de 

monitor (responsável pelo suporte à rede de governança do APL) e de 

coordenador local do programa (responsável pela implementação das 

                                 
326 (FURTADO, 2006). 
327 O projeto, que conta com U$ 10 milhões do BID, foi apresentado pela SECTI, com 

apoio do SEBRAE e de outras instituições (SEBRAE, FIEB) que operam em rede 
institucional para alavancar projetos de interesse da Bahia 
(http://asn.interjornal.com.br). 

328 O projeto BID prevê a contratação e capacitação de profissionais para atuação direta 
junto à rede de atores de cada APL. 
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metas específicas definidas no projeto BID): as duas funções não 

necessariamente convergem em todas as situações (sendo a de 

monitor mais ampla e mais autônoma em relação às intervenções 

sobre o APL) e podem existir problemas de prioridade da ação do 

extensionista e de choques de interesses entre as duas funções; 

 

c) Cada área tem atividades específicas que interferem autonomamente 

na dinâmica geral do APL, afetando eventualmente as ações em 

desenvolvimento pela outra. 

 

Os projetos POLOS REGIONAIS DE TI e INFORMATIZAÇÃO DE 

PREFEITURAS, ambos sob comando da Diretoria de Promoção das TIC da 

SECTI, nos parece entram em conflito com a estratégia de 

desenvolvimento do APL de Software da Bahia329. 

 

Enquanto o projeto POLOS REGIONAIS pretende estimular núcleos sub-

regionais de TI (de desenvolvimento de software?) para atender os 

municípios do entorno de cada região, uma questão central para o 

desenvolvimento do APL de Software da Bahia - cujo foco dinâmico está 

localizado na região metropolitana de Salvador - é ganhar o máximo de 

escala local para possibilitar uma base para a dura disputa do mercado 

nacional ou internacional. O projeto INFORMATIZAÇÃO DAS 

PREFEITURAS, por sua vez, pretende remeter para esses pólos sub-

regionais a demanda das prefeituras do entorno, retirando uma potencial 

oportunidade de negócios do alcance do APL de Software da Bahia.  

 

Não é uma questão fáci l de ser equacionada, por serem absolutamente 

legítimas, em princípio, as aspirações sub-regionais, mas desenvolvimento 

de software é uma atividade, como temos examinado aqui, dependente de 

escala e de interações sistemáticas entre firmas, centros de pesquisa, 

                                 
329 Mais de 80% da atividade de desenvolvimento de software do estado está localizada 

em Salvador e Lauro de Freitas (município vizinho a Salvador). 
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clientes (em mercados mais amplos, como o nacional), políticas públicas 

estaduais, sendo difícil visualizar esse contexto distribuído com eficácia 

por múltiplas cidades do interior da Bahia. 

 

Mais uma vez, esse trabalho registra a impossibilidade de qualquer 

discussão estratégica para o setor de software avançar no contexto de 

uma abstração sobre a segmentação de mercado no interior dessa 

indústria. Tanto no nível nacional, quanto subnacional e subregional, é 

essencial considerar cada segmento específico de mercado para que se 

possa avaliar dinâmicas, barreiras e oportunidades. 

 

A demanda pública é uma importante ferramenta para o desenvolvimento 

da indústria, esteve na origem das principais indústrias nacionais de 

software do mundo, e é extremamente mal utilizada no Brasil.  

 

Apenas o governo federal investiu R$ 727 milhões em 2002 em software, 

sendo que 62% deste valor foi direcionado para as empresas públicas. 

Cerca de 87% dos gastos totais foram direcionados para serviços gerais 

de informática (relacionados ao hardware) e serviços de baixo valor 

agregado. Apenas 14% foram destinados a serviços de alto valor (quase 

100% fornecidos por empresas nacionais privadas) e software-produto 

(52% fornecidos por empresas estrangeiras) (ROSELINO, 2006). 

 

A política de compras do estado (nos vários níveis: federal, estadual e 

municipal) poderia estar focada em demandas mais articuladas com a 

modernização dos serviços e da gestão públicas, com encomendas de 

software-produto para programas na gestão do estado e nos serviços de 

educação, saúde e segurança, e mesmo no desenvolvimento de soluções 

para PME's (ROSELINO, 2006). Essas demandas podem ser atendidas por 

consórcios de empresas brasileiras de software, inclusive dentro de um 

critério inicial de participação de empresas de diversas regiões no 

consórcio, dentro de filtros de competência, qualidade e experiência. 
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Desse modo, a política de compras estatal poderia contribuir diretamente 

para o fortalecimento da indústria nacional de software, sem 

desconsiderar a abertura de oportunidades para participação de empresas 

de base regional, mas apontando já o vetor da concentração para atuação 

em escala nacional. Coisa muito diferente é estimular a segmentação da 

demanda e da oferta de soluções em espaços subregionais, incapaz de 

alavancar a efetiva participação no mercado de software nacional e 

fragilizando os governos municipais com produtos e serviços sem maiores 

perspectivas de continuidade e evolução. 

 

Finalmente, observamos que o projeto REBAV/REMESSA - crucial para a 

perspectiva de desenvolvimento de software inovativo - não prevê 

mecanismos de participação mais intensa de empresas nos projetos de 

inovação baseados na Internet rápida.  

 

Na perspectiva efetiva de promover uma nova frente de desenvolvimento 

para a Bahia, nos parece fundamental que um projeto dessa importância 

não só preveja, mas se dedique a estimular sistematicamente a 

articulação da competência de firmas qualificadas com o conhecimento e a 

capacidade de P&D dos grupos de pesquisa das instituições de 

conhecimento, dentro de um protocolo de conduta que assegure 

transparência e resultados. 

 

....................................................................................................... 

 

Mais para além dessas observações pontuais, o que consideramos mais 

crítico é o fato de que esse conjunto de ações da SECTI vem sendo 

desenvolvido sem que se disponha ainda de um projeto estratégico a nível 

do núcleo do APL de TI, ou seja, um projeto que identifique os vários 

segmentos de firmas que atuam no APL e que estabeleça as ações cruciais 
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relacionadas às distintas trajetórias evolucionárias possíveis a cada grupo 

de firmas. 

 

Ainda mais grave, a Bahia ainda não dispõe de um conhecimento 

estruturado mais preciso sobre sua indústria de software. 

 

O APL vem sendo tratado como um conjunto homogêneo de firmas, e não 

é.  

 

Aliás, está longe de ser.  

 

O estudo da Competitiveness para a Bahia e as reflexões trazidas neste 

trabalho para o cenário nacional demonstram essa impossibilidade, 

quando indicam os diferentes contextos de competitividade, gargalos, 

necessidades e potenciais que caracterizam e diferenciam os segmentos 

de consultoria e integração, serviços de software (fábricas) e software 

semi-pacote. 

 

Estamos conscientes de que as ações em curso são processualmente úteis 

e de que a definição de ações por interação é um processo complexo e 

que demanda tempo. 

 

Mas a limitação de recursos humanos e financeiros, a posição defasada na 

qual está a Bahia e os diferentes potenciais competitivos e 

desenvolvimentistas de cada segmento no APL de software, reclamam 

focos precisos e concentrados. 

 

Na medida em que a definição desse projeto estratégico para o APL de 

Software, por uma premissa da SECTI, e de modo correto, foi remetida à 

articulação dos atores em uma rede de governança, seguiremos 

conjugadamente o percurso desses dois aspectos. 
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Entre 2003 e 2004, ocorreu um conjunto de eventos de apresentação e 

debate da política de C, T & I, promovidos pela SECTI, sistematicamente 

com participação da ASSESPRO, SOFTEX, IEL/FIEB, SEBRAE, empresários 

e instituições de ensino e pesquisa330. Esses eventos se caracterizaram 

por uma ênfase na apresentação e no debate público pontual, com algum 

nível de interação efetiva entre os participantes. 

 

Consideramos esta como uma fase de sensibilização dos atores (do ponto 

de vista da articulação da rede), e de discussão, formulação e difusão da 

visão estratégica para C, T & I (do ponto de vista da elaboração da 

estratégia para TI). 

 

Além desses eventos de caráter geral, foram realizados contatos e 

reuniões não estruturadas entre a SECTI e entidades empresariais e de 

conhecimento, para discussão de ações específicas na área de TI 

(especialmente Quali-Info, Condomínio Digital, Doutorado 

Interinstitucional), interações que também fortaleceram a recém instalada 

cultura de diálogo e sinalizaram as novas perspectivas para o setor. 

 

Na etapa seguinte (2004 - 2005), ainda que se multiplicassem os 

workshops e fóruns promovidos por SECTI, FAPESB e SEBRAE para debate 

de temas relacionados a TI331, com a participação de atores empresariais 

e acadêmicos, não se registraram avanços específicos na estruturação 

formal de uma rede de governança para o APL, nem na definição da 

estratégia para o setor de TI.  

 

Em outubro de 2004, realizou-se na Beneficência Portuguesa um encontro 

que reuniu, pela primeira vez em efetivo regime de trabalho de grupo, os 

principais atores empresariais, acadêmicos e institucionais do APL de 

                                 
330 Portal da SECTI (www.secti.ba.gov.br) e documento da Política de C, T & I da Bahia 

(SECTI, 2004). 
331 Portal da SECTI (www.secti.ba.gov.br, menu Eventos), acessado em julho de 2006. 
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TI332. Neste encontro, foi anunciado o projeto proposto ao BID 

(Fortalecimento da Atividade Empresarial nos APL's), indicada pela SECTI 

a necessidade de estabelecer focos específicos para operacionalização da 

política de TI e apresentadas pelos diversos atores as atividades que 

vinham realizando e a visão de cada um sobre a área de TI no estado. 

Ainda que houvesse proposição nesse sentido, não se avançou na 

formalização de uma rede de governança que pudesse dar continuidade 

ao processo estruturado de discussão de uma estratégia. 

 

Duas linhas paralelas de atuação passaram a operar entre o final de 2004 

e o ano de 2005, relacionadas à elaboração da estratégia para TI. 

 

No processo prévio à aprovação definitiva do financiamento do BID para 

os APL's, foi realizado, em novembro de 2004, um workshop com a 

presença de 10 (dez) empresários selecionados do setor de TI 

(dominantemente software), para a identificação das prioridades para 

intervenções no APL333.  

 

Ainda dentro do processo de aprovação do BID, os resultados desse 

workshop foram aprofundados e desenvolvidos em uma análise crítica334 e 

uma proposta estratégica para o APL de TI, e resultaram no relatório da 

Competitiveness (COMPETITIVENESS, 2005) em junho de 2005, que 

recomendava a concentração nos setores de serviços/fábricas de software 

e software semi-pacote. 

 

Em outra vertente, realizou-se em fevereiro de 2005, promovido pela 

ASSESPRO com apoio da SECTI, SEBRAE e SOFTEX, um workshop com 

participação dos principais atores do APL (empresariais, acadêmicos e 

                                 
332 (HASTENREITER, 2006). As interpretações e comentários aos fatos são de nossa 

responsabilidade. 
333 (RANGEL, 2005). 
334 Foram consultadas pela Competitiveness cerca de 20 empresas, entidades e 

instituições do setor. 
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institucionais). A condução do processo esteve a cargo de consultoria 

especializada335 contratada pelo SEBRAE/ASSESPRO, o que contribuiu 

para maior objetivação do processo na produção de um diagnóstico 

coletivo do setor de TI.  

 

É interessante registrar uma iniciativa, neste workshop, de aprovar uma 

recomendação para definir, como foco exclusivo da estratégia de TI, o 

apoio às fábricas de software, o que foi evitado devido a ponderações de 

segmentos empresariais (relacionados ao segmento software semi-

pacote) e de setores da academia e do governo336. 

 

Em abril de 2005, o relatório deste workshop foi apresentado pelo 

consultor às lideranças das entidades apoiadoras (SECTI, SEBRAE, 

ASSESPRO, SOFTEX), tendo resultado na recomendação de uma 

estratégia centrada na promoção dos segmentos de serviços/fábrica de 

software e de software semi-pacote. 

 

Em julho de 2005, a SECTI decidiu integrar as duas vertentes e qualificar 

o relatório da Competitiveness, contratando a mesma consultoria. Foram 

realizados, na sequencia, 4 (quatro) novos encontros, baseados em 

grupos de trabalho, para detalhamento da estratégia, com a geração de 

proposições para as áreas de Inovação, Acesso a Mercados e Qualificação 

Empresarial e Técnica337.  

 

Até este momento, porém - julho de 2006 - não há um documento oficial 

resultante, havendo expectativa de que as recomendações geradas nos 

grupos de trabalho reflitam-se no Plano de Ação para TI - 2006, previsto 

para agosto de 2006 pela SECTI. 

                                 
335 Daniel Domeneghetti, sócio-fundador da E-Consulting Corp. e CEO da DOM Strategy  

Partners. 
336 Esse registro vem de minhas próprias anotações desse evento, e cito aqui para 

ressaltar a diversificação de interesses no âmbito do APL de software. 
337 (FURTADO, 2006). 
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Temos, portanto, que até meados de 2006 não se logrou alcançar a 

definição de um projeto estratégico específico, e que até o início desse 

mesmo ano não se tinha estruturado uma rede de governança e 

cooperação no APL. 

 

Uma instância de governança coletiva para o APL de TI só veio a se 

materializar em decorrência do processo de implementação do projeto 

financiado pelo BID: em fevereiro de 2006 foi realizada uma reunião de 

apresentação do modelo de governança previsto no projeto BID, e em 

março de 2006, a rede de governança realizava sua primeira reunião de 

trabalho. 

 

O modelo de governança instituiu um grupo coordenador, que inclui as 

seguintes entidades: ASSESPRO, SINEPD, BRITS, NSI, SINERGIA 

(representações e redes empresariais), FRB, UEFS, UFBA e UNIFACS 

(instituições de conhecimento), e SECTI, SEBRAE, SOFTEX e SWFour 

(instituições públicas e de apoio). 

 

Estão estruturados 4 grupos de trabalho: (1) Relações com o Governo e 

Institucionalização, (2) Marketing, Informações e Acesso a Mercados, (3) 

Qualificação e (4) Inovação, povoados pelas instituições presentes no 

grupo de coordenação e outras. 

 

O exame da atas das reuniões de coordenação (APL, 2006) demonstra 

continuidade das reuniões, progressiva participação da rede nos projetos 

relacionados ao APL e na definição das regras de relacionamento no 

âmbito da governança. 

 

Ainda que existam dificuldades em relação à eficiência das comunicações, 

duplicação de esforços, participação de pequenos empresários e processo 
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decisório da governança, está em funcionamento um ambiente de 

discussão sobre o setor, organizado e voltado para a inovação. 

 

O que podemos concluir, então, sobre a parceria, ou seja, sobre o que nos 

propusemos no início desta seção: "examinar como o Estado desenvolveu 

um projeto estratégico para a promoção da inovação no setor de software 

em articulação com os setores fora do Estado"? 

 

Sem dúvida foram criadas, nos últimos anos, importantes condições para 

uma parceria Estado x Sociedade para o desenvolvimento do setor de 

software na Bahia. 

 

Existe uma sinalização sistemática da política pública de que o setor é 

prioridade, no contexto setorial do complexo de C,T&I (SECTI e FAPESB), 

e existe um específico direcionamento de recursos para o setor, tanto na 

esfera empresarial quanto na acadêmica. 

 

Essa sinalização vem estimulando a integração de empresas e grupos de 

pesquisa em redes associativas e na instância de governança do APL do 

setor. 

 

Mas devemos assinalar que, quatro anos após iniciada essa inflexão na 

política pública, ainda não existe uma formulação estratégica específica 

para o desenvolvimento do setor que ultrapasse a alocação genérica de 

recursos no amplíssimo leque das tecnologias da informação e 

comunicação, e mesmo na ampla e segmentada cadeia de produção de 

software e serviços associados.  

 

Existem avanços na reflexão estratégica, sem dúvida, com a identificação 

geral dos segmentos que formam o ambiente de produção de software e 

serviços associados na Bahia, mas esses segmentos não estão 

adequadamente dimensionados e ainda não existe a especificação 



 

 

421

articulada entre os atores implicados (empresários, pesquisadores e 

governo) sobre a trajetória a ser buscada para cada segmento, por quais 

meios, com qual investimento e na expectativa de quais resultados. 

 

Os fatores típicos da implementação de um novo setor institucional no 

Estado que pretende agir em articulação com outros atores - composição 

de equipe, construção de competências, sensibilização dos atores, 

alocação de recursos - junto aos fatores históricos que estruturam a 

burocracia pública na Bahia (DANTAS, 2004), criam um cenário já farto de 

explicações para o retardo na definição de um projeto e na estruturação 

da uma rede de governança. 

 

Mas queremos, para além desses fatores, propor uma abordagem 

derivada dos fundamentos conceituais deste trabalho para interpelar o 

retardo do processo. 

 

Trabalhar com redes de cooperação tem como premissa um novo enfoque 

para as relações interorganizacionais (FIALHO, 2005), no qual, em busca 

dos pontos de consenso e cooperação, se cria um efeito de suspensão 

provisória, pontual, das relações hierárquicas da administração e das 

relações competitivas do mercado.  

 

A facilidade com que se constrói esse novo tipo de relacionamento está 

intimamente ligada à qualidade do capital social no qual está embebido, 

devido à importância do fator confiança (LUNDVALL, 2002). 

 

A nossa história recente indica (DANTAS, 2004) que o ambiente de 

negócios e política da Bahia - de resto do Brasil - não é propriamente um 

destaque positivo neste particular. 

 

Por isso, especialmente entre nós, a estruturação de redes de cooperação, 

como demonstra a experiência internacional (HUMPHREY e SCHIMTZ, 
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1995), depende em alta proporção do perfil da instituição que presta 

suporte ao processo.  

 

Entre os requisitos que uma instituição de suporte necessita ter para 

desempenhar de modo eficaz seu papel destaca-se um requisito: o da 

isenção de interesses:  

 

A experiência tem demonstrado que a formação bem sucedida de 
uma rede geralmente está associada à atuação de uma organização 
de suporte, que desempenha o papel de facilitadora do processo de 
construção e gestão da rede. O fato da organização de suporte ter 
como seu interesse central a ação coletiva da rede lhe exige e 
possibilita agir com isenção perante os interesses particulares de 
cada organização participante, e, com isso, lhe fornece legitimidade 
para atuar como mediadora e facilitadora da coordenação desses 
objetivos particulares em ações coletivas (FIALHO, 2005, p. 133). 

 

Evidentemente que isenção absoluta é como um "tipo ideal" weberiano, 

mas, durante todo o processo, não registramos um movimento concreto 

da SECTI no sentido de buscar posicionar, como suporte da rede de 

governança do APL, uma instituição com maior equidistância dos 

interesses específicos das empresas, dos pesquisadores e do governo. Na 

verdade, quando a SECTI apoiou a reforma do SOFTEX em 2004, 

transformando-o em uma OSCIP, tipo de organização que foi inserida no 

projeto do Condomínio Digital como suporte à rede de apoio à inovação do 

APL de TI, a expectativa era de que o SOFTEX assumisse essa função, 

mas isso não se verificou. 

 

Não consideramos longe da realidade supor que, imbricada no duplo papel 

de responsável pela política pública e de instituição de articulação da rede 

(suporte), a SECTI não tenha conseguido ter sempre como seu interesse 

central a ação coletiva da rede338. 

 

                                 
338 Eventualmente a SECTI pode ter considerado que a mobilização efetiva da rede 

poderia gerar demandas acima de sua capacidade (enquanto governo) de resposta. 
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O que deflagrou o processo de constituição da rede de governança, já em 

2006, na verdade, foi o fato de que a formulação conceitual de trabalhar 

em rede, inscrita como um elemento técnico no projeto apresentado ao 

BID, foi formalizada contratualmente como premissa metodológica da 

execução do projeto. Com a aprovação do financiamento, a ação passou a 

ser implementada339.  

 

Sem o ambiente estruturado de uma rede de cooperação a dar 

sistematicidade e sequenciamento às interações, o zigue-zague e o 

retardo do processo de definição do projeto estratégico pode também 

encontrar nessa ausência de rede um fator explicativo. 

 

Com essas considerações em mente, podemos concluir que um passo 

importante foi dado, entre 2003 e 2006, no sentido de construir uma 

relação de parceria entre o Estado, as empresas e as instituições de 

conhecimento do setor de software na Bahia, ainda que o passo tenha 

sido lento, e ainda que seja o primeiro de um longo - ainda que promissor 

- caminho. 

 

Finalmente, um derradeiro esclarecimento. Quando insistimos no papel 

das redes formais não estamos desconsiderando as referencias de Evans 

(2004) quanto ao papel das redes informais, nem tampouco subestimando 

sua análise da burocracia brasileira.  

 

Nossa percepção - no cruzamento entre o realismo de Evans (2004) e o 

grande volume de experiências e resultados relatados em redes formais 

(CERDAN, 2003) - é de que a existência de um ambiente formal de 

relacionamento para a cooperação contribui para a construção de um nível 

                                 
339 O perfil de isenção da instituição de suporte continua sendo uma questão importante 

a ser considerada na organização da rede, que discute atualmente seu estatuto 
interno. Consideramos o risco de uma espécie de absorção da dinâmica da rede de 
governança pela dinâmica do projeto BID, que é o principal investimento em processo 
e coordena administrativamente os agentes que dão suporte à rede. 



 

 

424

superior de articulação da política de desenvolvimento regional, e de que 

esse ambiente formal pode aprender a equacionar e mobilizar um amplo 

conjunto de iniciativas,  

 

Ao mesmo tempo, esse ambiente formal pode funcionar como câmara de 

ressonância e de questionamento de eventuais operações de atores 

formais e de redes informais que ponham em risco a estratégia 

formalmente esposada coletivamente. 
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7 A TÍTULO DE CONCLUSÃO 

 

 

Na primeira parte deste trabalho, oferecemos uma resposta positiva à 

indagação de se é pertinente e estruturalmente possível "uma política de 

estímulo ao desenvolvimento local do setor de software (...), na 

perspectiva específica de fortalecer a agregação local de valor, e dessa 

forma contribuir para o avanço da posição relativa da Bahia na divisão da 

produção nacional". 

 

A indagação interpelava parte da hipótese central deste trabalho, de que 

"existem condições que recomendam, no plano da estratégia econômica 

regional, o desenvolvimento do setor de software nos termos aqui 

formulados, mas (...) um conjunto de iniciativas programáticas são 

necessárias para a indução efetiva deste desenvolvimento". 

 

A pertinência da estratégia desenhada na hipótese, conforme discutido no 

capítulo 3, fundamentou-se antes de mais nada na constatação de que o 

desenvolvimento da Bahia ressente-se historicamente de políticas 

orientadas para fortalecer os ativos empresariais e de conhecimento 

decisivos para a construção de maior competitividade da economia 

regional, que repercute na internalização de empregos mais qualificados e 

na difusão de efeitos modernizantes sobre toda a sua estrutura social. 
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A ausência histórica dessas políticas, assim como de políticas não-

clientelistas de atendimento a demandas sociais, responde pela 

coexistência de elevados340 índices de realização econômica com pífios 

indicadores de bem estar social. 

 

No contexto da reestruturação produtiva global atual, a necessidade desse 

eixo estratégico é ainda mais crítica, pelo risco da Bahia se isolar 

progressivamente dos novos vetores dinâmicos do desenvolvimento e 

perder posições relativas na divisão da produção nacional. 

 

Quanto a possibilidade dessa estratégia, a resposta dos capítulos 

anteriores é positiva e cautelosa. Positiva porque a Bahia é a sexta 

economia regional, líder em serviços em relação às regiões Norte e 

Nordeste, com infra-estrutura industrial que potencialmente a habilita a 

buscar espaços no contexto das perspectivas e oportunidades abertas 

para a indústria nacional de software no cenário da reestruturação 

produtiva internacional. 

 

Cautelosa porque a própria indústria nacional de software enfrenta 

desafios competitivos de monta, no interior do seu próprio mercado 

interno, ainda que tenha demonstrado, muitas vezes na contramão das 

políticas públicas para a área tecnológica, capacidade técnica e 

empresarial de ocupar espaços relevantes em segmentos de elevado valor 

agregado em software. 

 

Um elemento desafiador para a política de desenvolvimento do setor de 

software do estado decorre exatamente desse contexto nacional, uma vez 

que o enfrentamento da concorrência internacional, dentro e fora do 

mercado interno, requer a concentração da oferta, isto é, requer 
                                 
340 Ainda que a Bahia, estruturalmente, tenha atravessado todo o século XX na mesma 

posição relativa no plano da divisão da produção nacional, não tendo a estratégia 
concentradora pós 60 sido suficiente para qualquer deslocamento relativo de sua 
posição. 
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empresas com porte e perspectiva no mínimo do tamanho do mercado 

nacional. 

 

Nesse sentido, uma política consequente de desenvolvimento da indústria 

de software da Bahia, se deve buscar um enraizamento regional - o que é 

possível especialmente em segmentos de mercado baseados em 

conhecimentos inovativos dinamicamente desenvolvidos em 

compartilhamento com a infra-estrutura regional de P&D -, requer sempre 

uma perspectiva pelo menos nacional, orientada, ainda que por estágios, 

a disputar espaços no mercado brasileiro em seu conjunto.  

 

Em busca de contribuir para a avaliação das condições programáticas, no 

contexto da Bahia, para a implementação da estratégia trazida como 

hipótese (segunda parte da hipótese), este trabalho desenvolveu, no 

capítulo 4, um modelo de análise para ambientes de inovação, aplicável 

ao ambiente de software e serviços associados, baseando-se 

fundamentalmente nas contribuições de Lundvall (2002; 2004) e Evans 

(2004). 

 

Estaríamos, mesmo que em outra escala, na Bahia, diante de algo 

semelhante à "conspiração multi-institucional" de que fala Hirschman 

(1977), designando a emergência de "sinergias empresariais, 

externalidades positivas para o resto da economia, e convergência de 

interesses de grupos políticos por uma coalizão desenvolvimentista, capaz 

de conduzir uma economia periférica a ocupar nichos em mercados 

estratégicos " ? 

 

Para lidar com essa questão, ao longo dos capítulos 5 e 6, de forma 

exploratória, guiados pelo modelo, percorremos um conjunto de 

dimensões do setor de software e serviços da Bahia, sob a perspectiva da 

construção e funcionamento de um ambiente propício à inovação. Dito de 
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forma sintética, o modelo nos conduziu a focar as firmas, as instituições 

de conhecimento, o Estado regional341 e seus relacionamentos. 

 

Esse percurso, que nos permitiu testar e desenvolver - e muitas vezes 

incorporar no próprio processo - aperfeiçoamentos no modelo de análise, 

também nos conduziu a tecer considerações analíticas específicas sobre a 

situação da Bahia, esperamos que com a devida prudência em se tratando 

de cenário tão amplo e tão próximo. 

 

Em relação às firmas que formam o arranjo produtivo local de software, 

este trabalho constatou que a Bahia dispõe de um pequeno setor de 

serviços e produtos de software, com um muito reduzido número de 

empresas com presença no mercado nacional. Esse setor tem pequena 

expressão quando relacionado ao produto interno bruto do estado, cerca 

de metade da participação relativa desse setor em Pernambuco, por 

exemplo. O setor apresenta forte concentração (60 em 90 empresas) no 

desenvolvimento de serviços de software de baixo valor agregado 

(consultoria e desenvolvimento para governo e pequenas empresas 

locais), com um conjunto pequeno de empresas (22 empresas) situando-

se no segmento de software produto customizado (semi pacote) e um 

número ainda menor (8 empresas) no segmento de serviços de 

outsourcing e consultoria de alto valor agregado.  

 

As empresas do setor, em sua grande maioria, apresentam baixo nível de 

capacitação e de investimentos para inovação, ainda que existam avanços 

recentes na qualificação de pequeno número de empresas em padrões 

internacionais de qualidade em desenvolvimento de software.  

 

Algumas poucas trajetórias específicas nos setores de outsourcing e de 

software semi pacote não são suficientes para modificar o quadro geral da 

                                 
341  Como elemento primordial do complexo institucional que embebe o núcleo de firmas 

e instituições de conhecimento. 
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indústria, mas atestam a possibilidade de construção de competências 

locais na competição em alguns segmentos de mercados nacionais.  

 

No contexto examinado neste trabalho, e insistindo em que a Bahia ainda 

carece de informações e articulações entre atores capazes de esclarecer e 

viabilizar estratégias específicas, algumas considerações podem ser úteis 

para guiar uma concepção da articulação regional com a dinâmica da 

indústria nacional de software. 

 

Em primeiro lugar, a compreensão de que o horizonte estratégico da 

indústria de software regional é nacional, e requer um vetor de 

aproveitamento de oportunidades no contexto atual e um vetor de 

construção das condições competitivas do território a prazo mais longo, 

ambos os vetores alinhados com uma estratégia global de 

desenvolvimento do estado remetida para a conquista de avanços na 

divisão nacional da produção. 

 

No vetor de curto prazo, uma oportunidade está no outsourcing, 

especialmente como terceirização para grandes empresas de outsourcing 

nacionais e internacionais. Aqui, os aspectos competitivos essenciais são o 

custo regional diferenciado da mão de obra qualificada, e a qualificação 

dessa mão de obra nos conhecimentos especificamente relacionados aos 

processos produtivos das fábricas de software. Além da mão de obra 

direcionada à programação, também são relevantes conhecimentos em 

práticas de engenharia de software, em gerencia de projetos e em inglês. 

Os resultados esperados desse segmento estão relacionados à geração de 

postos de trabalho qualificados e à potencial abertura de canais de 

articulação com outras oportunidades em outros segmentos e espaços. O 

risco é principalmente a volatilidade dessas atividades em função de 

mudanças no padrão de custo da mão de obra. 
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Ainda nesse vetor de curto prazo, a ênfase deve estar colocada na 

promoção de trajetórias no segmento de software semi pacote e serviços 

associados para mercados verticais, a partir das empresas baianas que já 

acumulam experiência em nichos nesse segmento. Nesse contexto, é 

extremamente relevante a política de compras do Estado, associando 

encomendas neste segmento com o desenvolvimento de inovações 

técnicas e de aplicação e com processos de modernização de serviços 

públicos e sociais.  

 

A ação do Estado também é essencial como estimulador da demanda das 

micro, pequenas e médias empresas regionais para a utilização de 

software vertical, o que a um só tempo promove a modernização do 

universo de MPEM's e fortalece o desenvolvimento do setor de software 

regional, fornecendo base de escala para a indispensável perspectiva 

nacional. 

 

Neste segmento também é fundamental a capacitação estratégica e 

gerencial das empresas para a atuação no mercado nacional - inclusive 

para a busca de integração com empresas de outras regiões atuantes no 

mesmo mercado - e a construção de vínculos entre a atividade técnica das 

empresas e a atividade de pesquisa e desenvolvimento realizada na infra-

estrutura de conhecimento, forma de capacitar as empresas para o 

intenso nível de inovações reclamado para manter lideranças neste 

segmento e simultaneamente forma de instituir vínculos entre a dinâmica 

empresarial e a infra-estrutura regional. 

 

Considerando que as oportunidades de novas aplicações ou de inovações 

nas aplicações existentes estão quase sempre relacionadas, nos nichos 

desse segmento, à incorporação de software no suporte a novos342 

processos corporativos específicos (ou a novas camadas mais complexas 

                                 
342 Isto é, processos que ainda não são suportados por software. 
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desses processos) constitui uma linha importante de pesquisa regional a 

prospecção dessas "demandas potenciais" e a consequente antecipação de 

novos nichos a serem atendidos pelas empresas. 

 

Nesse segmento de software semi pacote, os resultados esperados são a 

geração de competências e escala regionais que sustentem vantagens 

competitivas em nichos de mercado de mais alto valor agregado, 

viabilizando a penetração em verticais no mercado nacional e em 

mercados internacionais, além da perspectiva de viabilizar 

empreendimentos associados relacionados a serviços intensivos em 

conhecimento habilitados por software. 

 

Cabe ainda uma palavra sobre o software livre como elemento da 

estratégia de desenvolvimento da indústria regional de software. Dentro 

das considerações trazidas neste trabalho, a utilização seletiva do LINUX 

como base operacional para servidores na área pública pode reduzir os 

custos operacionais da administração estadual e contribuir para a 

expansão da utilização desse sistema no mercado e para a pressão sobre 

os preços de produtos proprietários dominantes. Indo mais além, 

determinados programas públicos, na área, por exemplo, da inclusão 

digital ou de estímulo à informatização de MPE's, poderiam utilizar o 

LINUX como solução operacional e estimular o desenvolvimento de 

soluções na camada de aplicações. É essencial, porém, calibre fino nesses 

projetos, em relação à política de desenvolvimento do setor de software 

(intensamente focado em soluções proprietárias), especialmente através 

da construção de modelos de negócios que viabilizem o software livre 

como instrumento efetivo de desenvolvimento da indústria local, e não 

como demonstração de adesão ideológica ao conceito. 

 

Na perspectiva do longo prazo, a construção de condições competitivas de 

base no território estão diretamente relacionadas aos investimentos na 

infra-estrutura de ciência, tecnologia e inovação relacionadas à produção 
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de software, aos estímulos de toda ordem a que as empresas adquiram e 

sustentem as certificações necessárias ao seu negócio em uma 

perspectiva nacional, e à promoção de uma cultura de cooperação entre 

empresas, entre empresas e fornecedores, entre empresas e clientes, e 

entre empresas e centros de P&D. 

 

Essas considerações realçam a necessidade de estudos mais focados sobre 

os diversos segmentos da indústria de software da Bahia, pois o 

detalhamento das informações e das análises é indispensável para uma 

melhor compreensão das condições competitivas nos segmentos 

comentados e, especialmente, para a possível identificação de outras 

trajetórias possíveis às empresas locais. 

 

Este trabalho pôde também constatar que os relacionamentos entre as 

firmas para a inovação, com exceção de um caso para qualificação em 

software, existem apenas como perspectiva de alguns processos que se 

estão iniciando. 

 

A infra-estrutura de conhecimento, medida pelo número de grupos de 

pesquisa em áreas da ciência da computação, apresenta um porte 

razoável para o tamanho do setor, ainda que seja necessário verificar os 

programas específicos e os resultados concretos da atividade desses 

grupos. O relacionamento desses grupos com o setor produtivo é 

praticamente inexistente para a maior parte deles - exatamente aqueles 

mais numerosos ligados às universidades públicas. 

 

Existe uma significativa ação promotora do Estado - particularmente 

através da FAPESB343, - para a pesquisa, desenvolvimento e inovação, 

promoção que progressivamente dirigiu-se especificamente para o setor 

                                 
343 Que veio tendo, até 2005, seus recursos anualmente elevados pela vinculação à 

receita tributária, conforme sua lei de criação de 2001. 
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de software, estimulou a interação entre firmas e grupos de pesquisa e 

focou os elos iniciais dos processos de inovação. 

 

Existe ainda, sob coordenação direta da SECTI, um projeto financiado pelo 

BID para o desenvolvimento de 10 (dez) arranjos produtivos da Bahia, 

entre os quais está priorizado o APL de TI (essencialmente software e 

serviços). O foco do programa é a disponibilização de serviços 

tecnológicos, a construção de competências técnico-gerenciais e o 

estímulo à formação de redes empresariais. 

 

Visto em relação ao contexto concreto do setor, a ação direta do Estado 

ainda recolhe poucos resultados. O volume de investimentos, avaliado 

pelo ângulo do tamanho do retardo relativo da Bahia no setor, e da 

dimensão do esforço necessário para inseri-lo, entre outros, como um 

novo eixo do desenvolvimento regional, necessita certamente mudar de 

patamar ao longo dos próximos anos. 

 

O sistema educacional - elemento chave na criação das condições para 

atração de negócios, e desenvolvimento de empreendimentos e inovações 

- apresenta um porte significativo na graduação, mas indica sérias 

questões de ajustes qualitativos, relacionadas à sintonia do perfil dos 

profissionais com o perfil da demanda das firmas com potencial de 

crescimento, tanto na área de fábricas de software, quanto de produção 

de software semi-pacote. 

 

No nível da pós-graduação, na grande área relacionada a ciência da 

computação, a situação é crítica, com uma enorme defasagem da Bahia 

em relação a outros estados do Nordeste em termos de cursos, e número 
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de doutores344 e mestres existentes e em formação. Nesse contexto, 

ocorreu uma importante iniciativa do Estado, articulando um curso de 

doutorado interinstitucional com 3 (três) universidades, já aprovado e 

iniciando em 2007. 

 

No plano das instituições de apoio, a inflexão mobilizadora, oriunda do 

Estado regional, ocorrida a partir de 2003 na área de C,T&I e 

especificamente no setor de TI, provocou uma crescente focalização de 

instituições de apoio técnico ou financeiro para a área de TI (SEBRAE, IEL, 

DESENBAHIA), e o fortalecimento de instituições de representação 

empresarial (ASSESPRO), ainda que tenha também provocado clara 

indefinição do papel de tradicional instituição de apoio ao setor de 

software (SOFTEX), o que se impõe corrigir, dado o papel histórico dessa 

instituição na Bahia, a competência acumulada e a inserção em rede 

nacional específica de apoio à indústria de software. 

 

Antes de sintetizar o plano da ação das políticas públicas na construção e 

promoção do ambiente de inovação no setor de software, cumpre registrar 

a efetiva necessidade do ajuste que realizamos no modelo de análise 

proposto por Lundvall (2004), para apreender especificamente o papel do 

Estado (EVANS, 2004). Na linha das observações do próprio Lundvall 

(2004) e da extensa análise desenvolvida por Evans (2004), a experiência 

deste trabalho converge com a visão de que não é possível compreender a 

dinâmica de estratégias ativas de desenvolvimento regional e nacional - 

especialmente no contexto de países em desenvolvimento e em setores de 

alta tecnologia - sem trazer para o primeiro plano a consideração das 

dimensões de autonomia e parceria do Estado. 

 

                                 
344 Voltamos a assinalar aqui a informação prestada pela SECTI quanto ao incremento da 

atração de doutores para o estado nos 2 últimos anos, ainda que registremos o fato 
de que a ausência dos cursos de doutorado implica o acúmulo anual de defasagem na 
produção de doutores em relação aos outros estados. 
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É nítido, nos fatos aqui trazidos e analisados, que o rompimento da 

letargia, que marcou historicamente o desenvolvimento da Bahia na área 

de tecnologia da informação, só ocorreu - ainda que de forma inicial - em 

decorrência de pressões da dinâmica competitiva internacional e de 

decisões políticas e institucionais locais que mobilizaram políticas públicas 

específicas para a promoção do setor. 

 

E é também nítido nos fatos, ou assim nos parece, que o ritmo e a forma 

como transcorreu até aqui o processo de mobilização do setor está 

diretamente ligada aos avanços e limitações relacionados à construção da 

autonomia - capacidade técnica e coerência corporativa da ação do Estado 

- e da parceria - capacidade do Estado desenvolver um projeto estratégico 

em articulação com os atores relevantes do empresariado e da academia.  

 

Os fatos apresentados nos mostram que a existência de um contexto no 

Estado regional, para uma política de promoção do setor de software 

baseado na inovação, revelou-se inicialmente - ainda em 2003 - com a 

incorporação do desenvolvimento científico e tecnológico na agenda do 

planejamento estratégico do governo (SEPLAN, 2003). 

 

Certamente para essa incorporação pesou, além da difusão globalizada e 

crescente da visão do conhecimento tecnológico como fator crucial da 

competitividade internacional, a percepção das mudanças no discurso e na 

carteira das instituições internacionais que financiam projetos para países 

em desenvolvimento345, as mudanças de orientação da política industrial 

brasileira346, e as "pressões de baixo", dos pesquisadores347 e empresários 

dos setores mais dinâmicos. 

 

                                 
345 BID, Banco Mundial, desde a década de 90 (LUNDVALL, 2004). 
346 A PITCE, do final de 2003 (MDIC, 2003). 
347 A criação da FAPESB, em 2001, pode certamente ser vista nessa perspectiva. 
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Mas vimos também que essa incorporação se deu naquele momento de 

forma ainda parcial, como se não estivesse claro, para o formulador, os 

impactos desse novo peso da C&T na reestruturação e segmentação dos 

mercados, com a crescente autonomia - em relação aos processos 

produtivos industriais convencionais - dos serviços intensivos em 

conhecimento, e, entre eles, do software. 

 

Com a publicação da política de C,T&I do Estado, em 2004, expressou-se 

já uma compreensão ampliada da nova realidade competitiva 

internacional e já se reconheceu a necessidade da Bahia acelerar seus 

passos. Com a inscrição da tecnologia da informação e comunicação entre 

as linhas prioritárias de atuação setorial do Estado, abriu-se um processo 

que resultou, adiante, numa política específica para o setor de TI e em um 

conjunto progressivo de ações direcionadas para a área de software. 

 

A tradução dessa política em uma estratégia de desenvolvimento 

específica para o setor seguiu um percurso que em tudo devemos definir 

como de complexa aprendizagem. 

 

Ao longo de quase quatro anos, se implementou uma nova estrutura 

organizacional pública setorial, se desencadeou um processo de 

mobilização dos principais atores e se ampliou o volume de investimentos 

para o setor de software e serviços. 

 

Ao mesmo tempo, a própria ação ressaltou novas e às vezes imprevistas 

questões, que demandam aprendizagem, articulação de recursos de toda 

ordem, e equacionamento. 

 

Ainda que o setor de software e serviços da Bahia não seja grande nem 

qualificado, tem um potencial estrutural de crescimento que pode ser lido 

no tamanho do seu PIB, um potencial científico-tecnológico que está 

associado ao dinamismo recente da atividade de P&D na área, um 
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potencial técnico-empresarial atestado por algumas trajetórias específicas 

de produtos e serviços no mercado nacional e um potencial político-

institucional expresso na implementação, pelo Estado regional, de uma 

política pública setorial que avança o foco para o setor de software, e que 

tem aspirações amplas, porque sintonizadas com a reestruturação 

produtiva global e com as políticas nacionais para o setor. 

 

Por outro lado, o desenvolvimento de software não é, pelo menos ainda, 

uma prioridade clara do conjunto do governo, e não se reflete na 

disponibilidade de recursos à altura de um projeto estratégico regional. 

 

O órgão setorial público tem sua atividade afetada por um conjunto de 

problemas inerentes à burocracia pública nacional e estadual, e pelo 

processo mesmo de "aprender usando" novos conceitos e posturas. Por 

outro lado, construiu uma equipe técnica que, apesar de reduzida e 

gravemente sujeita a descontinuidade administrativa, é sintonizada com a 

política setorial e com a promoção do diálogo com a sociedade. 

 

Em consequência desses fatores, ocorreram retardos importantes na 

construção de um projeto estratégico específico para o setor de software - 

que é vital para as possibilidades de sucesso da política setorial - e 

concomitantemente na consolidação de uma rede de governança setorial 

(firmas, academia e governo), ainda que esses processos estejam em 

andamento. 

 

Autonomia e parceria, portanto, são dimensões conceituais das quais 

encontramos traços significativos no discurso e no sentido geral das ações 

do Estado para o setor.  

 

Mas de forma alguma são dimensões consolidadas no contexto concreto 

da atuação do Estado em relação ao desenvolvimento do setor de 

software.  
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Nessa direção existe um caminho longo a percorrer, quer porque 

dependam da superação de questões estruturais ao serviço público, quer 

porque dependam da formação de uma vontade coletiva que se beneficia 

da "distensão" multipolar do processo político baiano, mas que, subsidiária 

da ampliação de uma cultura de confiança e credibilidade entre Estado e 

sociedade, só se desenvolve processualmente, e sobre um solo e um 

contexto marcado por condicionamentos históricos (DANTAS NETO, 2004) 

e por interesses atuais. 

 

Nesse sentido, a consolidação da autonomia e da parceria como 

componentes essenciais da ação estratégica do Estado regional em geral, 

e no setor de software em particular, passa também pelo aprofundamento 

da transição do atual quadro político da Bahia. 

 

Esse processo de transição se dá de um poder exercido de forma 

monocrática em direção a uma disputa conduzida em bases mais 

democráticas, na qual áreas políticas de tendência liberal, até a pouco 

subordinadas ao carlismo, e áreas oposicionistas de centro e esquerda, 

desatreladas também - mesmo que por exaustão do adversário - da 

polarização carlista, terão de disputar a hegemonia política no contexto da 

interpelação de uma sociedade civil mais ativa e mais antenada com a 

realidade econômica nacional e internacional. 

 

Podemos concluir, então, que está longe de existir uma tendência 

inexorável para a concretização da estratégia de desenvolvimento aqui 

proposta, mas que existe uma janela de oportunidade para a construção 

dessa estratégia, entreaberta à participação dos partidos, das firmas, dos 

pesquisadores e das lideranças institucionais e políticas.  

 

Adentrar essa janela e alargá-la, através da construção de pontos 

estratégicos de convergência no interior do campo de interesses presentes 
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no processo político e econômico, é o desafio colocado para os 

interessados no desenvolvimento da Bahia na perspectiva da superação 

progressiva da posição periférica e dependente que reproduz e intensifica, 

na Bahia, os paradoxos do Brasil. 

 

À reflexão dos atores, com todas suas limitações e questões, esse 

trabalho se remete. 
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