
“O desenvolvimento não vem da exportação de software” 
Amar Bhidé, Professor da Universidade de Columbia 
 
O tecno-fetichismo e o tecno-nacionalismo 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 inovações, 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 Columbia, 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 restantes, 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 capacidade 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. Lamentavelmente, 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 preocupar com a inovação que acontece em outros países?  
É verdade. 
 
- Por que não? 
 
É 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 exagerado. 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 inovações 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 tecnologias, 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 tecnologia 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 mecanismo para promover essa capacidade de adoção tecnológica? 
 
A capacidade de adoção de tecnologia pode ser medida de maneira simples, como o porcentual 
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 
adequado: nem upstream, nem downstream, nem midstream. É mais fácil pensar em 
programas que poderiam ferir essa capacidade. Mas sobre isso prefiro ser neutro, e que o 
mercado decida. 
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