
Atuação do governo no fomento ao setor de TI é questionada 

Ricardo Cesar  

Não houve uma diretriz anunciada publicamente, mas aqui e ali surgem notícias que sinalizam o 
caminho escolhido pelo governo federal para suprir suas necessidades de Tecnologia da 
Informação (TI). O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) não só continuará 
responsável pelo Compras.Net, como pretende oferecer gratuitamente a plataforma de aquisições 
eletrônicas do governo para outros países. O Banco do Brasil revitalizou a Cobra Computadores, 
que voltará a fabricar terminais para o próprio banco e para outros órgãos federais. A instituição 
financeira também oferece sua solução de leilões online para Estados e municípios.  

Medidas como estas mandam uma mensagem que causa calafrios em alguns empresários do 
setor. Pelos cantos, comenta-se que o governo, ao invés de incentivar o desenvolvimento do 
mercado de TI, está competindo com a iniciativa privada. Passado o primeiro semestre de 
administração petista, as queixas começam a subir de tom.  

"É difícil a semana em que não perco um negócio para o governo. É um movimento tão forte e tão 
evidente que nos deixa preocupados", desabafa Gerson Schmitt, presidente da Paradigma 
Absolute E-Business. "É um comportamento claro e que está crescendo."  

O executivo estima que a esfera pública movimente mais de 20% do mercado nacional de 
software em compras. Com esse poder de fogo, uma política deliberada de atualização de TI do 
governo poderia arrancar o setor da paralisia em que se encontra. Mas a prioridade parece ser 
desenvolver as iniciativas de TI dentro das empresas estatais.  

"Cada vez que surge uma oportunidade interessante, por que o governo tem de estar nela? Não é 
melhor aquecer o mercado interno, gerar emprego e fortalecer a indústria nacional?", questiona o 
presidente da Paradigma. "Fizemos várias reuniões com empresários e vemos que isso é uma 
queixa geral. Dentro de alguns anos teremos um Estado auto-atendido em termos de TI."  

Outro empresário do setor de software, que pediu para que seu nome fosse mantido em sigilo, 
endossa as críticas. "Acho muito perigoso quando empresas estatais oferecem soluções de 
tecnologia gratuitamente. De um lado, o governo gera emprego para funcionário público; de 
outro, desemprega na indústria privada", diz. "Isso está incomodando, mas até o momento as 
empresas preferem não colocar a boca no trombone para não se queimar com o governo."  

A visão oficial  

Na ótica governamental, as reclamações são fruto de um ruído de comunicação entre as diretrizes 
da administração federal e alguns empresários, que não estão cientes do curso escolhido para a 
área de TI. Se é verdade que alguma iniciativas públicas de produção de informática ganharam 
fôlego, também é fato que o governo pretende continuar comprando a maior parte de suas 
necessidades de TI da iniciativa privada, além de estudar fórmulas para estimular o setor, como 
ampliação de linhas de crédito e apoio às exportações.  

O diretor do Serpro, Sérgio Rosa, acredita que há necessidade de se intensificar o diálogo e não 
descarta mudanças de rumo nas ações governamentais (veja matéria na página 21). "Se está 
havendo um questionamento é sinal de que pode haver um problema. Queremos conversar com a 
iniciativa privada para chegar a uma posição que seja boa para o País", afirma Rosa.  

Mas o diretor do Serpro faz a ressalva de que nada foi decidido de forma arbitrária até agora. 
"Participei da elaboração do plano do governo Lula para TI junto com empresários da área. Temos 
preocupações com políticas para desenvolver o setor."  



Procurado pelo COMPUTERWORLD para se pronunciar sobre as críticas em relação à prática de 
oferecer a solução "Licitações-e" gratuitamente como uma ferramenta para aumentar a sua base 
de clientes, o Banco do Brasil não quis conceder entrevistas. A instituição financeira enviou uma 
resposta oficial por meio de sua assessoria de imprensa afirmando que o sistema de comércio 
eletrônico "tem proporcionado a administradores públicos redução de preços, maior agilidade e 
transparência nas compras e contratações. O volume de negociações realizadas em 2003 chega a 
R$ 358 milhões – referentes a 1,05 mil transações – e a economia média proporcionada é de 
25%. Além dessas vantagens, o Licitações-e é, para o BB, uma ferramenta negocial na conquista 
e fidelização de clientes, já que o banco tem uma rede de atendimento, produtos e serviços 
específicos ao setor público."  

A Cobra Computadores, apontada como uma empresa que rouba mercado da iniciativa privada e 
que fornece produtos para o Banco do Brasil – acionista majoritário do empreendimento – sem 
licitação, também se defende. A fabricante afirma que atua como integradora, comprando 
produtos diretamente dos fornecedores. O objetivo é baixar os preços das compras para o 
governo, mas também gerar demanda nas empresas privadas. "Não dá para ninguém se sentir 
afrontado, porque estou abrindo frentes de negócio e movimentando o mercado para os meus 
parceiros", diz Graciano Santos, presidente da Cobra. "Compramos software, hardware, bancos de 
dados, componentes e contratamos serviços do mercado."  

A maneira de atuação da Cobra, afirma Santos, pode no máximo afetar os atravessadores. "Se 
um fornecedor vende para a empresa A, que vende para a B, que vende para nós, isso gera uma 
violenta cadeia de impostos. Quero ser representante direto dos fornecedores", diz. No total, 48 
empresas de informática são parcerias da Cobra. "Meu objetivo é comprar com volume, para 
obter escala e baixar o preço. Esse é o grande segredo do negócio."  

Santos admite que o Banco do Brasil não precisa de licitação para comprar da Cobra, mas garante 
que fornece somente uma parcela das necessidades de informática da instituição financeira. "Em 
2002, o Banco do Brasil comprou da Cobra menos de R$ 100 milhões em produtos. É apenas uma 
pequena parte do orçamento de TI do banco, que para este ano é de R$ 1,2 bilhão", diz. "O Itaú 
compra da Itautec, o Bradesco compra da Scopus. Qual a diferença?"  

Política para o setor  

Na opinião do comitê de política de governo eletrônico da Câmara-e.net, os problemas atuais são, 
em grande parte, fruto de uma perda de foco para a área de TI. Algumas linhas de ação em curso 
durante a administração de Fernando Henrique Cardoso foram interrompidas e ainda não se 
cristalizou uma alternativa consistente em seu lugar.  

No segundo mandato do governo tucano, a percepção que vigorava era que as empresas estatais, 
além de estarem inchadas, não acompanhavam o desenvolvimento tecnológico. Decidiu-se que a 
especificação, a gestão e a qualidade seriam as missões das áreas de TI das empresas públicas, 
mas que o desenvolvimento ficaria a cargo da iniciativa privada.  

Seguindo essa lógica, buscou-se reduzir a folha de pagamentos, mantendo os funcionários com 
foco estratégico e diminuindo o número de pessoas em funções operacionais de TI. O Serpro 
iniciou um programa de demissão voluntária, assim como algumas empresas estaduais de 
processamento de dados. As estatais ficariam com a capacidade de especificar um projeto, 
encontrar na iniciativa privada as empresas mais aptas ao seu desenvolvimento e acompanhar a 
implementação.  

Hoje está claro que este modelo foi abandonado. O problema é que não há uma definição exata 
do que ficará em seu lugar. Parece evidente que a mão do Estado está mais pesada na área de 
informática, mas ninguém arrisca dizer até que ponto. "Não se percebe a existência de uma 



política de tecnologia consistente que leve em consideração diversos aspectos do setor", diz 
Alberto Luiz Albertin, professor e coordenador da área de TI da FGV-EAESP.  

"A administração federal tem tomado algumas medidas, mas não está claro se há um plano 
definido que norteia essas decisões ou se estamos vendo uma série de ações desencontradas."  

O diretor da divisão de setor público da Unisys Brasil, Marcos Peano, concorda com a análise. "O 
governo federal e alguns estaduais estão tentando fortalecer as prestadoras de serviços e 
fornecedoras de TI públicas. Isso é um fato. Se está correto ou errado é uma discussão ampla, 
que envolve saber qual deve ser o papel do Estado na economia", diz. "Não gostaria de julgar se é 
bom ou ruim. Mas, se quiser escolher esse rumo, precisa ser de uma forma planejada e 
estruturada. Até agora, isso não tem ocorrido."  

Cabo de guerra  

Há mais interesses em jogo na briga entre a iniciativa privada e o governo do que a política de 
compras públicas e os incentivos à produção de informática internamente nas empresas estatais. 
Desde o início da administração petista, o discurso em favor do software livre incomodou as 
fornecedoras de programas proprietários.  

Diversas ações estão em curso para tentar ao menos diminuir o ímpeto do PT nesse sentido. É o 
caso da "Coalizão pela Livre Escolha de Software", um grupo que defende que as escolhas de 
plataforma de software pelo governo sigam critérios estritamente técnicos e que não haja uma 
tendência "ideológica" em favor do freeware.  

"O Brasil está se tornando a estrela do software aberto, estamos quase sendo ponta de flecha – e 
a primeira coisa que quebra na flecha é a ponta", diz Gerson Schmitt, presidente da Paradigma 
Absolute E-Business. "Não faz sentido ter uma lei que obrigue a compra de software livre. Os 
usuários devem fazer suas próprias escolhas, baseadas nas informações disponíveis", disse 
Raphael Mandarino, coordenador nacional da Coalizão pela Livre Escolha de Software, em um 
debate realizado no IX Congresso de Informática Pública (Conip), em São Paulo.  

Queixas  

Falta de uma política definida para o desenvolvimento do setor de TI  

Governo não usa seu poder de compra para aquecer o mercado  

Empresas públicas oferecem soluções gratuitamente e tiram mercado da iniciativa privada  

Estatais produzem tecnologia internamente ao invés de  

comprar do mercado  

Governo prioriza o software livre, o que incomoda as fornecedoras de software proprietário 
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Outro lado  

O governo alega que seu namoro como o software livre não é puramente ideológico e enumera as 
razões: transferência de conhecimento para o Brasil, acesso ao código-fonte das soluções 
adquiridas, aliviar os custos de royalties e das licenças para utilizar o aplicativo, além da boa 
gama de soluções que atualmente rodam em Linux.  

Um dos órgãos do governo que está à frente do processo de adoção de software livre em larga 
escala é o Serpro, a maior empresa pública de prestação de serviços de Tecnologia da Informação 
(TI) do Brasil. "É um projeto muito grande", afirma Sérgio Rosa, diretor da entidade. "Envolve 
servidores Web, servidores de banco de dados, aplicações e ferramentas de Internet, automação 
de escritório, banco de dados, transformação de sistemas legados e mudanças de plataformas."  

O diretor do órgão afirma que, em cada caso, será analisado de que forma o freeware pode ser 
usado. "Temos três diretrizes para olhar o software livre: qualidade, custo e autonomia 
tecnológica. Não abrimos mão disso." 
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