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SOMOS
TECH?

QUÃO AVANÇADOS estamos em nossa
capacidade de gerar inovações tecnológi-
cas? Quão capazes somos de aportar novos
conhecimentos para o mundo? Nos últimos
tempos, essas perguntas foram feitas re-
petidamente por autoridades, acadêmicos
e empresários de diferentes economias
latino-americanas, que vêem com preocu-
pação como a região está ficando para trás
em sua participação na economia global
digital, enquanto acompanhamos aterrori-
zados como países asiáticos como Coréia,
China e índia se destacam cada vez mais
em mais segmentos da área tecnológica,
com receitas muito mais baixas que as de
países latino-americanos.

Quando o tema ganha os ho-
ifotes, surgem milhares de
discursos sobre oferecer mais
bolsas de estudo a cientistas,
financiar mais pesquisa e
desenvolvimento (P&D),

lançar mais patentes e
incrementar nossas cifras
de exportação de software
e serviços de TI.

Não obstante, essa obsessão por criar
conhecimento e novas tecnologias - que
certamente pouco se transforma em resul-
tados concretos - nos está fazendo deixar
de lado uma pergunta fundamental: Para
que usamos a tecnologia? O verdadeiro
impacto econômico não está no lançamento
de novas patentes e na publicação de papers
por si só, mas em como incorporamos a
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tecnologia a nossos processos
produtivos, em nossos produtos
e inclusive em nosso tempo livre.
A capacidade de adoção tecnológi
dizem acadêmicos como o indiano Amar
Bhidé, da Universidade de Columbia, é
mais determinante na hora de decidir o
bem-estar e a qualidade de vida de uma
economia que a capacidade de criar nova
tecnologia. Para isso é importante ter toda

fuma rede de abastecimento que
l permita implementar essas ino-
vações à necessidade local.
São necessários mecanismos de

financiamento que permitam às empresas
adquirir a tecnologia. E, especialmente,
é necessária uma massa de usuários
disposta a provar e a gastar em
nova tecnologia. Tudo isso for-
ma parte de uma complexa rede

de abastecimento que requer contínuas
adaptações e inovações cada vez mais
complexas à medida que se aproxima do
usuário final, e cujo impacto na economia
é muito mais forte que a inovação inicial

que lhe deu vida.
Neste estudo da América Econo-

mia Intelligence, apresentamos
I alguns indicadores que nos

permitem analisar e comparar

ENTREVISTA

"Q desenvolvimento não vem
da exportação de software"
O tecno-fetichismo e o tecno-nacionalis-
mo são duas idéias que ganharam força
nos últimos anos. O primeiro se refere
à importância que muitos atribuem às
inovações tecnológicas que podem dar
vida a novos produtos, enquanto deixam
de lado os mecanismos necessários para
a difusão, implementação e uso dessa
inovação. O segundo se refere à convicção
de que a prosperidade de um país requer
liderança internacional nessas inova-
ções, de forma que a riqueza de países
de baixos salários, como China e índia
e seu exército de cientistas focados na
criação de patentes e no lançamento de
novos produtos, não destruam a riqueza
acumulada. Ambos os conceitos estão
por trás de muitas das tentativas latino-
americanas de desenvolver uma indústria
tecnológica. Entretanto, para o acadêmico
Amar Bhidé, da Universidade de Colum-
bia, estas interpretam mal a natureza da
inovação, assim como as implicações da
globalização. Em seu revelador estudo
Venturesome Consumptiom, Innovation
and Globalization, Bhidé argumenta que
a disposição e a habilidade dos indivíduos
para adquirir e usar novas tecnologias são
igualmente importantes - "e nos países
pequenos ainda mais importantes" - que
sua capacidade para desenvolver esses
produtos. E que a inovação originária
de um país não empobrece os restan-
tes, mas melhora a qualidade de vida
de todas as nações que têm capacidade

de adquirir essa tecnologia e adaptar a
inovação. Sobre esses conceitos Amar
Bhidé conversou por telefone com
Felipe Aldunate M., diretor editorial da
AméricaEconomia.

Muitos acreditam que a capaci-
dade de um país de superar outras
economias no desenvolvimento de
tecnologia da informação (TI) é uma
necessidade geopolítica.

Essa é uma idéia que surge de forma
incorreta por extrapolar a concorrência
entre indivíduos, entre empresas e entre
países. A partir dessa percepção, muitos
acreditam que, se outros têm sucesso na
inovação, nós não teremos. Lamentavelmen-
te, essa é uma mentalidade que está muito
difundida, portanto muitos se preocupam
de que nossos cientistas, engenheiros
e empreendedores deveriam trabalhar
melhor que o restante: deveriam escrever
mais papers, apresentar mais patentes
e lançar mais produtos bem-sucedidos.
Quem alimenta esse modo de pensar vê a
concorrência de países com baixos salários
como índia e China - que enriquecem suas
economias à medida que se comprometem
com atividades mais inovadoras - como
uma ameaça que prejudicará a qualidade
de vida do Ocidente.

Então não devemos nos preocu-
par com a inovação que acontece
em outros países?

É verdade.
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a capacidade dos países latino-
americanos de adotar novas
tecnologias. Nesta análise, em
vez de considerar indicadores
produção tecnológica, de P&D, ou de

exportação de software e de serviços
e TI, comparamos em que medi-
da os países da região dedicam
recursos para adquirir produtos

l e serviços de TI. Desde o gasto

geração e computadores.
O resultado dessa análise é um índice

de adoção de tecnologia que coloca
o Brasil em primeiro lugar, c(
99,7 pontos, graças a seu alto
gasto em tecnologias da infor-
mação em relação ao PIB, sua

penetração em tecnologias
como internet, e os gastos
das empresas em P&D, que
é uma aproximação para
determinar quanto as empresas

m para adaptar tecnologias às
cessidades locais.

Quem segue o Brasil de perto é
o Chile, país que tem os maiores
índices de penetração no nível

Por que não?
E algo muito bom que alguém chegue

com um fantástico teorema matemático,
com um grande descobrimento físico
ou com um incrível desenvolvimento
tecnológico. E pode ser que essa pessoa
ganhe muito dinheiro com isso. Mas seu
impacto na economia não depende da
inovação em si, mas de que as pessoas
tenham capacidade de obter e implementar
essa inovação.

Explique um pouco mais...
Uma exceção que prova a regra seria a

música moderna. Se você tem uma canção
que é um hit, hoje pode distribuí-la em
todo o mundo. E essa pessoa pode obter a
renda que essa canção produzir no mundo
todo. A idéia é que a inovação de todo o
processo está na música. Não é preciso
fazer nada mais que a canção para que
todos a desfrutem, sem necessidade de
agregar mais valor ao processo.

Mas essa é uma exceção...
Esse da canção é um exemplo exage-

rado. A grande maioria das inovações não
funciona assim, mas vem da participação
de uma cadeia de atores, grande parte dos
quais é local. E, a menos que se tenha essa
capacidade local de adotar a inovação,
ela se torna inútil. A grande maioria das
economias, incluindo aquelas de países em
desenvolvimento, está mais preocupada
em criar softwares do que está capacitada
para adotar esse software. E há muitas
inovações que são necessárias na cadeia de
abastecimento para que isso aconteça.

Ou seja, a diferença está na
capacidade de absorver essa

tecnologia, de adotá-la, e não na
inovação original.

O conhecimento científico e as inova-
ções tendem a ser relativamente simples
e universais. Quando a proximidade com
o usuário final se incrementa, também
crescem a complexidade e a absorção local
da inovação. Ainda mais, a absorção local
cresce à medida que a inovação evolui no
tempo. Diferentes países e companhias
têm diferentes capacidades para absorver
ou adotar novas tecnologias, o que muitas
vezes depende de um espírito de consumo
semelhante ao de um empreendedor. Nos
países com maior capacidade de adoção,
há um consumidor aventureiro que está
disposto a provar e investir em novas tec-
nologias, e que forma parte fundamental
do processo de criação de tecnologias. E
essa é a vantagem dos EUA, onde há uma
grande massa de usuários e consumidores
de TI com grande predisposição a comprar
tecnologia.

Como é o consumidor de tec-
nologia latino-americano? Como
é, relativamente, sua capacidade
para adotar novas tecnologias?

Não estudei esse tema, mas assumo
que não seja tão alta como na Europa
ou nos EUA, por exemplo.

É difícil aterrissar bem seus
conceitos na América Latina, uma
região que perde participação no
comércio internacional e no PIB
global na mesma velocidade com
que a tecnologia da índia e China
estão se expandindo.

Essa não é a forma mais adequada de

ver as coisas. O padrão de vida médio
na índia é ainda muito mais baixo que
o da América Latina. A região não se
prejudica porque índia ou China cresçam
graças a suas inovações. Ao contrário.
As inovações e avanços científicos
nesses países são uma possibilidade
de enriquecimento para todo o mundo.
E a possibilidade de a América Latina
incrementar sua qualidade de vida não
virá de sua capacidade de exportar mais
software, mas de melhorar sua economia
doméstica adotando mais tecnologia
moderna, a qual provavelmente será
desenvolvida localmente.

Mas o que isso significa para
os países latino-americanos que
tentam desenvolver indústrias de
TI para o mercado internacional?

A pergunta é outra: por que um país,
que está econômica e tecnologicamente
atrás do restante, deveria ter uma indústria
de TI focada no mercado internacional?

Há algum programa ou meca-
nismo para promover essa capa-
cidade de adoção tecnológica?

A capacidade de adoção de tecnologia
pode ser medida de maneira simples,
como o percentual de gasto em tecnologia
em relação ao Produto Interno Bruto,
ou o gasto per capita em tecnologia da
informação. Mas eu não diria que há um
tipo de programa de promoção adequa-
do: nem upstream, nem downstream,
nem midstream. E mais fácil pensar
em programas que poderiam ferir essa
capacidade. Mas sobre isso prefiro ser
neutro, e que o mercado decida.

d

e telefones celulares de última

total em serviços de TI e software
até o consumo de computadores

de

investe
neom
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de usuário final de diversas
tecnologias. Na massifica-
ção de telefones celulares e

l aquisição de computadores
pessoais não há ninguém que

lhe ganhe na região. Entretanto, seu gasto
total em tecnologia da informação como
percentual do PIB, grande parte do qual
responde ao que as empresas investem
em tecnologia, está longe dos primeiros
lugares do ranking. O mesmo acontece
com seus investimentos em P&D, que
indicam uma rede de abastecimento e de
integradores mais frágil.

O caso da Argentina, que ocupa o terceiro
lugar, é interessante: apesar de

registrar a maior cifra de
exportação de software e

I serviços de TI da América
Latina (US$ 180 milhões
em 2004, e estimados

US$ 200 milhões em 2005),
a penetração de tecnologias no

nível de usuário final é baixa. Também é
baixo o gasto em tecnologias da informação
como porcentual do PIB, indicador que
tampouco cresceu muito à medida que a
economia argentina foi se recuperando em
outros âmbitos.

O México é um caso mais uniforme: suas
cifras indicam uma baixa penetração em

tecnologias dedicadas ao mer-
ado massivo, assim como
a disposição das empresas
em comprar tecnologia e
adaptá-las. Apesar de ser
fronteira com os EUA,

onde estão as empresas e consumidores
mais ávidos, o México mantém indicadores
de adoção tecnológica mais próprios de
um país latino-americano.

O Panamá (país com maior gasto em TI
como porcentual do PIB), Uruguai (segundo
com mais computadores pessoais per capta),
Peru (que, com 51,6% de crescimento no
consumo de computadores, é um dos
que mais crescem em adoção de
tecnologia) e Colômbia (o que
mais cresce em aquisição de
telefones celulares) são os países
que seguem na lista.

Enquanto isso, Equador e Bo-
lívia se colocam nos últimos lugares
da tabela dos países analisados. Ambas
economias ainda estão muito atrasadas
em tudo que implica tecnologias de uso
massivo, bem como seus investimentos em
tecnologias da informação e P&D.

Ainda que as realidades sejam muito
diferentes entre os primeiros e os últimos
lugares deste ranking latino-americano,
em nenhum dos casos há motivos para

celebrar. A região como bloco
ainda apresenta muitas de-
bilidades em sua capacida-
de de incorporar inovações
tecnológicas em relação a
outros países do mundo. Há
muitos motivos possíveis para
isso, como a carência de uma disposição

de empresas e usuários finais em investir
n tecnologia, distanciamento dos
centros onde se está desenvolvendo
inovação, tecnologia primária,
problemas regulatórios que di-
ficultam a criação de uma rede

de abastecimento mais eficiente,
bem como o pouco acesso a fontes

de financiamento.
Com isso,, não só perdemos a possibili-

dade de fazer nossos processos produtivos
mais eficientes. Também perdemos a pos-
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sibilidade de incrementar nossa
qualidade de vida graças às
inovações que poderiam
ocorrer aqui e em qualquer
parte do mundo. •
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Metodologia

O índice de incorporação tecnológica busca avaliar a capacidade dos países em adotar diversas tecnologias

existentes e como estas são transpassadas aos consumidores finais.

Para a elaboração do índice foram selecionadas as seguintes variáveis: a) Gasto em Pesquisa & Desenvolvimento

em relação ao PIB nacional, como aproximação à relevância dada no país ao investimento na criação cie

novos conhecimentos; b) Gasto em tecnologia em relação ao PIB, como referente do investimento direto em

tecnologias em nível nacional; c) Computadores pessoais por 100 habitantes; d) Presença de internet para

cada 100 habitantes (mede a quantidade de assinantes de internet em relação à população projetada); e)

Usuários de telefonia móvel por 100 habitantes. Estas três variáveis foram utilizadas como parâmetros de

níveis de incorporação real de tecnologias de informação e comunicação; f) Usuários estimados de Linux como

porcentagem de usuários de internet. Esta variável foi incorporada para ver a tendência respeito à utilização

de software livre no país.

Cada variável foi ponderada segundo seu peso relativo dentro do índice. Os dados foram transformados em

base cem para poder compará-los e organizar os países segundo seu nível de incorporação tecnológica.

Fontes;

1. CEPAL, " E n qué situacíón se encuentra América Latina y el Caribe en relación con ei plan de acción eLAC

2007?", 2005

2. Pyramid Research, 2006

3. INEGI

4. RICYT, Rede de Indicadores de Ciência e Tecnologia

5. Proargentina, "Perfiles Producto / Mercado Software / América Latina", 2005

(*) Dados de vendas das empresas aproximados de fontes públicas: imprensa, sites empresas, consultores

e empresas especializadas

Agradecimentos especiais:

Sérgio Cruz e Ornar Salvador, da Pyramid Research; Rodolfo Barreré, da Ricyt

Text Box
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Text Box
Fonte: América Economia, n.329, p.39-45, 15 set. 2006.
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EMPRESAS QUE SE DESTACAM NA CRIAÇÃO TECNOLÓGICA NA REGIÃO



CRIME DIGITAL E
JUSTIÇA OFFLINE

O AUDI PRETO costura em alta velocidade
por uma avenida cheia de veículos em
São Paulo. Invade a faixa exclusiva dos
ônibus e táxis, a despeito das câmeras e
dos radares de velocidade. Pára em cima
da faixa de pedestres, quase atropelando
um deles e frea bruscamente. Nem espera
o semáforo ficar verde para arrancar, can-
tando os pneus. E assim segue, até parar,
em fila dupla, atrapalhando o trânsito das
ruas já caóticas da capital paulista. Um
detalhe mostra a razão da desfaçatez do
motorista, que parece nem se importar
com as besteiras que comete no trânsito:
a placa do veículo começa com a letra A,
e a cidade de emissão da placa é Curitiba,
capital do Estado vizinho do Paraná. O
criminoso do trânsito tem a certeza da
impunidade por um motivo prosaico: a
multa dificilmente chega à sua casa, pois
o registro não é do mesmo Estado onde
ele cometeu as infrações.

Essa cena infelizmente é comum. Em
um país onde a criminalidade é notória
pelo mundo todo, a ponto de figurar cons-
tantemente nos relatórios para viajantes
emitidos pelo Departamento de Estado
norte-americano, os habitantes enfrentam
a dura realidade de conviver com crimino-
sos ultraequipados e ousados, que usam a
tecnologia para se comunicar e planejar
crimes. Enquanto isso, as polícias Federal
e estaduais (militar e civil), e os vários
tribunais pelo Brasil, estão na "idade
da pedra" tecnológica, como dizem os

próprios delegados.
O que se vê em seriados policiais nor-

te-americanos, como a eficiência policial
na caça aos criminosos graças às bases de
dados à disposição dos investigadores,
não passa de um sonho no Brasil. Apenas
nos últimos anos os Estados começaram a
integrar informações em alguns sistemas
coordenados pelo governo Federal, como
a Rede Infoseg, lançada no final de 2004,
e o Registro Nacional de Infrações de
Trânsito (Renainf). A Infoseg cadastra os
nomes das pessoas que cometeram crimes
no Brasil, e demorou a ser montada porque
cada Polícia estadual tinha um sistema
proprietário de armazenamento de dados,
com dados inseridos manualmente.

O projeto da Rede Infoseg foi todo
refeito e o sistema está sendo implantado,
com a adesão dos 27 Estados, Exército,
Receita Federal, Supremo Tribunal de
Justiça e Justiça Federal. Ainda é preciso
fazer muito, como levar os dados com ra-
pidez ao policial que está na rua e precisa
conferir a identidade de um suspeito de
um crime. No caso do Renainf, a adesão
dos Estados também é demorada. Apenas
no final de julho o Estado de São Paulo
passou a integrar o sistema, compartilhan-
do os dados de quase 90% dos veículos
brasileiros.

Uma delegada que trabalha em uma das
Delegacias de Apoio à Mulher (DEAMs) da
Polícia Civil do Rio de Janeiro, que pediu
anonimato, disse que ainda há unidades
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policiais no Estado que estão na "idade da
pedra". Entre os policiais que trabalham
nas DEAMs - criadas na última década
apenas para atender os casos de violência
contra as mulheres - essas delegacias são
chamadas de "tradicionais", com um certo
tom de deboche. A delegada, que se diz
apaixonada pelo seu trabalho, diz trocar
e-mails com outros policiais para fazer
intercâmbio de informações, mas como
iniciativa pessoal, pois não há um sistema
formal e integrado de troca de dados,

com bons resultados. "A falta disso atrasa
muito o trabalho e prejudica atendimentos
específicos, em casos que muitas vezes
colocam as pessoas em risco".

Para quem tem a curiosidade de conferir
in loco, o contraste entre as delegacias
espalhadas pelo Brasil chega a ser desola-
dor. A DEAM onde a delegada trabalha é
bem equipada com computadores e rede,
além de ser um ambiente agradável para

as mulheres que vão até lá para prestar
queixas. "Mas há muitas delegacias que
não têm computador, só máquina de
escrever, telefone e fax", conta ela. Em
várias delegacias do interior do Brasil,
os problemas chegam a ser cômicos,
quando não trágicos: paredes descascadas
e frágeis, ameaça de corte de serviços de
água e luz por falta de pagamento, pouca
ou nenhuma informatização, além das
conhecidas cenas das celas superlotadas
de presos - alguns dos quais já deveriam
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estar soltos, o que não ocorre por causa
da lentidão do sistema judicial em emitir
ordens de soltura.

A criatividade dos bandidos criou
uma situação inusitada que preocupa os
executivos do portal Google Inc. no Vale
do Silício, (Califórnia), dono do Orkut.
No portal, amigos convidam amigos a
fazer parte de sua rede e criam comuni-
dades virtuais temáticas, que vão desde
"Eu gosto de chocolate" até "Matem os
nordestinos". O último é um exemplo de
como os criminosos usam a tecnologia
para disseminar a apologia ao crime
- do consumo de drogas aos crimes de
ódio racial, passando pela pedofilia. Até
para organizar assaltos, como o caso de
um adolescente do bairro da Móoca, na
zona leste de São Paulo, que contou a um
amigo que seu pai iria viajar, no início de
setembro. O amigo, de 17 anos, combinou
com dois bandidos por mensagens do
Orkut simular um seqüestro e assaltar
a casa do adolescente. Depois que os
assaltantes foram embora, o primeiro
adolescente lembrou de ter visto um dos
bandidos em uma foto no álbum de fotos
do amigo, conferiu a imagem e chamou a
polícia. O ex-amigo foi preso e os bandidos
continuavam foragidos.

A Justiça brasileira decidiu procurar
os autores dessas comunidades e emitiu
vários mandados de abertura de infor-
mações pessoais dos membros do Orkut ao

da 17a Vara Federal Cível disse em seu
documento que o argumento do Google é
uma "postura cômoda e complacente com
os graves crimes praticados no serviço
Orkut (...) Para vender serviços no Brasil,
o Google está presente, mas para colaborar
com a elucidação de crimes, não!".

Se a Justiça brasileira não tivesse um
telhado de vidro fino, o argumento que
ignora plenamente o bê-á-bá da tecnologia,
poderia ser considerado. Casos como o do
juiz Nicolau dos Santos Neto, o Lalau, que
desviou R$ 200 milhões na construção de
um Tribunal do Trabalho de São Paulo,
ou do juiz João Carlos de Rocha Mattos,
que vendia sentenças para liberar crimi-
nosos, mostram a face mais daninha
da falta de controle da Justiça, o
que pode explicar a relutância
de muitos juizes em aceitar
a informatização, ou até
se recusar a usar do
computador. O cenário
mais ilustrativo pode
ser visto nas salas
de tribunais em São
Paulo: salas e mesas
cobertas de pilhas
e mais pilhas de
pastas de papel com
processos

A gravidade da
situação causada pela
precária integração de

delegacias, bombas em bancos e incêndios
a ônibus, o cidadão ainda vê o Estado
de São Paulo, governado pelo partido
PSDB, e o governo federal, governado
pelo PT, brigarem sem entrar em acor-
do sobre transferências de verbas para
aumentar o poderio e a inteligência da
polícia. Apenas depois de muitos tiros
verbais trocados entre os dois governos,
a União repassou verbas para melhorar
os recursos de inteligência da polícia de
São Paulo, e o Estado entregou às auto-
ridades federais números de telefones e
de contas bancárias atribuídas ao PCC.
Dias depois, a Polícia Federal prendeu

O ATRASO PODE SER CONFIRMADO NOS
TRIBUNAIS   DE     SÃO          PAULO,       COBERTOS

 
Google Brasil, escritório de representação
comercial da companhia norte-americana.
Na prática, os dados estão armazenados
em servidores do Google nos EUA, que
alega responder aos pedidos da Justiça
brasileira quando requisitados, mas afirma
que o escritório local não pode fornecer
dados nem ser processado por isso. A
Justiça Federal não se importou com o
argumento e impôs uma multa diária de
R$ 50 mil (US$ 23 mil) em cada um dos
38 pedidos de informações que a empresa
não cumprir. O juiz Marcos Lunardelli,

dados do sistema jurídico-policial brasileiro
está revelando sua pior conseqüência este
ano: os ataques em massa de organizações
criminosas que atuam nas penitenciárias.
Desde o Dia das Mães deste ano, o Primeiro
Comando da Capital (PCC), organização
criada e estruturada dentro dos presídios
de São Paulo, já fez três séries de ataques
à capital paulista, aterrorizando os habi-
tantes e impondo um toque de recolher
ao comércio e universidades.

Mais além dos policiais, bombeiros e
cidadãos mortos pelos ataques armados a

uma quadrilha que cavava um túnel
em Porto Alegre, para repetir o ousado
assalto ao Banco Central em Fortaleza,
que rendeu RS 157 milhões em dinheiro
vivo, no ano passado.

Mais investimento em informatização
da polícia e da Justiça brasileiras poderiam
ser a solução para aumentar o combate ao
crime em todo o país. Enquanto esperam
os políticos deixarem as picuinhas de
lado e entrar em acordo, os cidadãos,
aterrorizados, tentam levar a sua vida
normalmente. Até o próximo ataque do
crime organizado e informatizado. •
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A REVOLUÇÃO
DO TRANSANTIAGO

"AGÁRRATE, SI PUEDES" era a frase mais
usada pelos santiaguinos quando tinham que
enfrentar o caos de seu transporte público
no começo dos aflos 90.

Mais de 13,7 mil ônibus corriam pelas
ruas da capital, com um padrão de segu-
rança e comodidade que parecia piada
de mau gosto. Nos 5 milhões de viagens
diárias que os habitantes da capital chilena
realizavam apertados como sardinhas em
lata em ônibus de em média 12 anos de
idade, muitos só podiam andar pendurados
nas portas. "Era um tipo de libertinagem",
afirma Germán Corrêa, ex-ministro de
Transporte que desenvolveu em 2000 o
Plano de Transporte Urbano de Santiago
2010, pai do que hoje se conhece como
Transantiago.

Foi então que começou outra corrida
que o ex-presidente Ricardo Lagos definiu
como prioritária: mudar a cara do transporte
público com um novo sistema de linhas de
ônibus e um revolucionário projeto tecnoló-
gico que tornaria sua gestão mais eficiente.
Numa cidade que concentra cerca de 40%
da população do país, o uso do transporte
público estava em baixa: segundo pesquisa
realizada pela Universidade Católica do
Chile entre 1991 e 2001, o uso de ônibus
caiu de 60% do total de viagens urbanas
dos santiaguinos para 42% nesse período,
enquanto o transporte em carro cresceu de
19% para 38%. Uma má notícia para uma
cidade que enfrenta índices crescentes de
congestionamento e poluição.

Para ressuscitar o sistema de transporte
público de Santiago, foram estudados os
programas de reforma de transporte reali-
zados na cidade brasileira de Curitiba, além
do Transmilenio de Bogotá e os casos de
México, Hong Kong, Cingapura e Londres.
"Era preciso refazer a cidade", diz Corrêa.
Mas falar era diferente de fazer. Em seus
seis anos de projeto, o Transantiago é um
dos maiores acervos de dificuldades polí-
ticas, organizacionais e tecnológicas que
pode ter um projeto de reforma de grande
envergadura.

O primeiro problema era convencer mais
de 3 mil microempresários - 68% dos donos
de ônibus tinham cinco ou menos carros sob
sua responsabilidade. Eles se opuseram ao

só de US$ 293 milhões em infra-estrutura.
Mas o projeto também implica um novo
sistema financeiro e informático, que se
mostrou mais difícil de implementar. O
objetivo da mudança é simples: pôr fim
ao costume dos motoristas de receber o
pagamento dos passageiros em dinheiro ao
mesmo tempo em que pisavam no acelerador
para chegar à próxima parada. Para isso,
inicialmente foram instalados cobradores
automáticos. Mas a pouca capacidade dos
santiaguinos para operar essas máquinas
encurtou a vida útil do sistema.

Assim, em 2003, apostou-se num novo
mecanismo que funciona sem dinheiro, por
meio de um cartão que inclui o pagamento
nos metrôs, ônibus que percorrem as vias

sistema, que passaria o controle da linhas
a um pequeno número de concessionários.
Suas ações - que incluíram um bloqueio das
principais artérias da cidade - dificultaram
todo o processo de licitação de novas vias,
de renovação da frota e da criação de um
novo sistema de tarifas. Até que o então
presidente Lagos agiu duramente e pren-
deu por 15 dias os principais dirigentes da
categoria, por infringir a Lei de Segurança
do Estado.

O Transantiago representa um desembol-

principais e outros ônibus, chamados alimen-
tadores, que fazem as linhas periféricas.

Para isso, foi preciso convidar uma
empresa que se dedicasse a produzir os
cartões eletrônicos e administrar o sistema
financeiramente, cobrando dos usuários
e realizando pagamentos a cada um dos
concessionários das linhas de ônibus a
cada 15 dias. Um novo negócio que atraiu
a nata do mercado financeiro chileno, cuja
concessão por 12 anos foi vencida por um
consórcio formado por BancoEstado, Banco
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de Chile, Banco de Crédito e Inversiones,
Banco Santander Santiago e CMR Fala-
bella, além da empresa Sonda, provedora
da tecnologia. Chamado Administrador
Financiero del Transantiago (AFT), este
consórcio "tem a responsabilidade de arre-
cadar cerca de US$ 700 milhões anuais",
diz Enrique Méndez, gerente-geral da
AFT. O consórcio fica com 1,9% do total
da receita do sistema e em um só dia terá
que suportar 10 milhões de operações,
mais do que as transações diárias de todo
o sistema bancário chileno.

A tecnologia que planejam instalar
nos ônibus é de ponta. Inclui equipa-
mentos estimados em US$ 18 mil, entre
os quais moedeiros eletrônicos, câmaras
de segurança, localização GPS on-line e
computador a bordo, para administrar, entre
outras coisas, o fluxo de ônibus necessários
dependendo da demanda. "Até agora equi-
pamos mais de mil ônibus e pretendemos
ter toda a frota equipada em dezembro",
afirma Méndez.

A complexidade da tecnologia e as
complicações para contar com todos os
equipamentos necessários têm sido alguns

dos motivos alegados pelos organizadores
do Transantiago para explicar os constan-
tes adiamentos da implementação total
do plano. "O atraso se justifica porque a
infra-estrutura é gigantesca", diz Manuel
Navarrete, dono de 43% da frota de ônibus
que operará sob o Transantiago.

Como se não bastasse, a tecnologia ainda
resultou ser uma nova fonte de controvérsia.
O empresário chileno-japonês Roberto
Sone entrou com processo contra a Sonda
e a NEC Chile, empresa que também
trabalhou no projeto tecnológico para o
Transantiago, acusando-os de ter usado
sua tecnologia para ganhar a concessão.
"Ambas empresas violaram contratos de
confidencialidade conosco", declara Sone,
que preside a empresa Transporte Inteli-
gente Multimodal (TIMM), constituída no
México em 2003 e com uma fatia de 55%
nas mãos da empresa Promotora Inbursa,
ligada do Grupo Financiero Inbursa, de
Carlos Slim. Para a Sonda, que justamente
agora está preparando sua abertura à bolsa,
a acusação de Sone é infundada. "É falso

que a Sonda tenha quebrado o acordo de
confidencialidade", afirma Raul Vejar, ge-
rente-geral d a companhia. "No Transantiago,
há uma grande quantidade de provedores
de produtos e serviços tecnológicos onde o
principal é a Siemens... mas não há nenhum
equipamento da TIMM."

Fontes que participaram do processo
dizem que é verdade que a TIMM começou
trabalhando com a NEC Chile para preparar
alguns aspectos do projeto do Transantia-
go, mas que pouco depois a NEC decidiu
deixar de contar com seus serviços por
descumprimentos por parte da empresa.
Não obstante, ninguém explica por que parte
da tecnologia da TIMM está referida nos
documentos apresentados por Sone. Apesar
dos muitos pedidos da AméricaEconomia,
nem o Ministério de Transporte, nem as
autoridades do Transantiago quiseram
comentar o assunto. "Tudo segue seu curso
para entrar em funcionamento em fevereiro
de 2007", diz Fernando Promis, coordenador
do Transantiago, sem referir-se ao processo.
Qualquer que seja a resolução judicial, seu
ônibus tem um destino a alcançar. E não
pode se atrasar mais. •
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UMA PROMESSA
QUE FICOU NO AR

EM l DE DEZEMBRO de 2000, Vicente
Fox assumiu a presidência do México com
uma clara mensagem: ele seria o "presidente
da mudança", comprometendo-se com a
transformação positiva da realidade mexi-
cana. Entre as ações destinadas a iniciar o
processo de mudança e uma das que mais
alimentaram esperanças foi a criação do
sistema nacional e-México, "uma platafor-
ma de conectividade", como disse Fox na
época, "cujo objetivo será que a revolução
da informação e das comunicações tenha
um caráter verdadeiramente nacional e se
reduza a brecha digital entre os governos,
as empresas, as casas e os indivíduos, com
um alcance até o último rincão do país".

No projeto e-México dormia uma tenta-
tiva de integração social fundamental. Um
camponês da serra de Chihuahua poderia
buscar um ponto de acesso público à in-
ternet no qual teria acesso à informação
governamental e aos serviços públicos que
até então eram inalcançáveis para ele. Era
só instalar uma central de internet para que
o camponês tivesse acesso. Também era
necessária uma reengenharia estatal imensa,
para a pesada burocracia mexicana começar
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a funcionar sob a lógica eletrônica.
Com esse projeto, a promessa de

"mudança" de Fox foi vista como uma
oferta real e concreta: pela primeira vez
na história do México as tecnologias de
informação (TI) e as telecomunicações
assumem um papel importante na agenda
do desenvolvimento social do governo. Era
a primeira "agenda tecnológica" para a
nação mexicana apresentada por um pre-
sidente e foi recebida calorosamente por
diferentes setores da sociedade mexicana
- especialmente pelo setor de TI presente
no México. A boa recepção alentou o âni-
mo do governo mexicano, que começou
a falar de educação on-line, telemedicina,
comunidades digitais, etc.

Hoje, há alguns meses de terminar o
mandato da administração que o defendeu,
o sistema e-México está formado por
uma rede nacional (conexões telefônicas,
redes de dados e conexões de satélite) que
reúne 7,5 mil centros comunitários de

comunicação digital, mais conhecidos
como CCCD, localizados em todos os

Estados do país e principalmente em
zonas remotas ou de baixa renda

para acesso gratuito à internet.
O núcleo de desdobramento

tecnológico - cujo investi-
mento até agora é estimado

t em US$ 84 milhões - se
encontra no portal e-Mé-
xico. Esse espaço digital
concentra informação
sobre quatro áreas espe-
cíficas: educação, saúde,

j economia e governo.
i Não é muito. A indústria
l de TI que tanto aplaudiu
[ a agenda tecnológica de

Vicente Fox, reconhece
o impacto limitado que
conseguiu com o projeto.

Um estudo da Asociación
Mexicana de la Industria de

W Tecnologias de Información
(AMITI), da Asociación Me-

xicana de Internet (AMICI) e
da Asociación México Digital

- intitulado Vision México 2020
- destaca que "é necessário estabe-

lecer uma política de Estado para a
matéria (tecnologia e telecomunicações)

já que, além disso, os esforços do progra-
ma e-México resultam insuficientes para
digitalizar o país".

No governo, ninguém quer falar de
derrota. "Mais do que falar de sucesso ou
fracasso, diria que é uma tarefa que deve
continuar e que ainda não foi concluída",
garantiu recentemente Abraham Sotelo,
diretor de governo eletrônico e políticas
de TI da Secretaria de la Función Pública,
numa entrevista para o jornal Excélsior.
Para o funcionário, faltou tempo para o e-
México brindar os resultados prometidos.
"Definir a visão (do projeto) praticamente
levou um ano e meio; ou seja, definir o
que o e-México deveria ser. Fazer com
que os diferentes atores compartilhassem
da mesma visão não foi tarefa fácil", disse
Sotelo.

Ainda assim, há dados reconhecidos
inclusive pelo governo mexicano que
confirmam a dívida que o e-México deixará
pendente: em 2004, Fox prometeu que sua
gestão terminaria com 10 mil CCCD em
operação, cifra que ainda está longe das
atuais 7,5 mil unidades.

Em alguns meses, quando o próximo
presidente do México assumir o cargo, o
e-México enfrentará um momento critico:
a definição de sua continuidade. Carlos
Silva, especialista em telecomunicações
e ex-pesquisador do Centro de Investi-
gación y Docência Econômicas (Cide),
garante que a decisão não deverá causar
maiores preocupações. "Se dissesse que o
e-México não continuaria, na verdade não
estaríamos perdendo muito." Na opinião
de Silva, uma das grandes falhas do pro-
jeto, senão a principal, é que repetiu uma
estratégia que já havia provado ser ineficaz:
se conformar em levar infra-estrutura para
a população pobre "esquecendo que isso
nunca é suficiente, já que esse segmento da
população tem que resolver necessidades
mais básicas e urgentes".

Ao mesmo tempo, contar com uma
ferramenta de comunicação de grande
alcance, aponta o analista, não elimina
o problema de fundo: o déficit em infra-
estrutura pública e políticas sociais que
persistem na nação mexicana. Nesse
sentido, que um camponês tenha acesso,
via internet, a informações médicas não
se torna um fator de mudança se a clínica

e-México
O sistema nacional e-México é uma rede
nacional de TI de serviço público, proje-
tada pelo governo, cujo objetivo é ampliar
o acesso à era digital entre a população
do país (especialmente entre os setores
econômicos de baixa renda)

• O eixo do projeto é o portal e-México
(www.emexico.gob.mx) que, por sua vez,
se divide em quatro portais:

e-Aprendizaje (informação acadêmica,
capacitação on-line, acesso a instituições
educacionais)

e-Saiud (informação sobre diferentes
aspectos de saúde, bem como acesso às
principais instituições médicas do país)

e-Economía (informação sobre entorno
econômico e dados para empresários)

e-Gobierno (informação sobre atividades
do governo federal, marcos legais, trans-
parência federal e links a órgãos federais
em que se podem fazer trâmites on-line)

médica mais próxima está a dois dias a pé
e não conta com médicos e equipamento
para oferecer um atendimento adequado.
"Antes de pensar em educação on-line para
crianças de baixa renda, é preciso pensar
em garantir que as instalações das escolas
sejam adequadas e que os alunos estejam
bem alimentados", afirma Silva.

De fato, o especialista considera que
o principal mérito do e-México está em
seu impulso à construção de uma nova
infra-estrutura; a qual, em muitas ocasiões,
permitiu que fossem desenvolvidos ser-
viços eletrônicos além dos postulados
originalmente no plano e-México, mas
que conquistaram um impacto social po-
sitivo. Por exemplo, no Estado de Sonora,
no norte do país, utilizou-se as redes do
e-México para a criação de um serviço de
registro civil móvel, onde o registro civil
tradicional dificilmente chegava.

Ao próximo governo mexicano restará a
decisão sobre o futuro do e-México. Como
tudo parece indicar que o PAN continuará
na presidência, há quem garanta que o
projeto tem pelos menos outros seis anos
de vida. Entretanto, o que está realmente
garantido é que a administração que entra
será mais cautelosa no momento de pro-
meter "agendas tecnológicas". •
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