
ETHEVALDO SIQUEIRA
esiqueira@telequest.com.br

No passado, era Antonio Carlos
Magalhães. No governo FHC,
foi a vez de Pimenta da Veiga.
Agora, com o presidente Lula,
tudo se passa exatamente como
nos governos mais fisiológicos
do passado – em especial os de
Sarney e de Itamar – que utiliza-
ram largamente o Ministério
das Comunicações como moe-
da de troca e barganha política.

Desencantados, os próprios
petistas reconhecem que esse se-
tor e sua pasta não têm a menor
importância nos projetos do go-
verno. Nesta altura, nem os
mais sonhadores esperam mu-
danças nesse cenário, pois o PT
não dispõe de quadros nem de
programa digno desse nome pa-
ra as comunicações.

Ignorados e alijados pelo go-
verno de Lula, os dois únicos lí-
deres petistas da área de teleco-
municações – deputados fede-
rais Walter Pinheiro (PT-BA) e
Jorge Bittar (PT-RJ) – não es-
condem seu desencanto com o
desinteresse total do presidente
pelo setor. Reconhecem que es-
te governo nada tem feito em fa-
vor das comunicações, especial-
mente por escolher políticos to-
talmente despreparados para
ocupar o cargo de ministro, co-
mo Miro Teixeira (ex-PDT-RJ)
e Eunício Oliveira (PMDB-
CE). Na mesma linha, os raros
petistas que entendem os con-
ceitos básicos dessa área afir-
mam que o Ministério das Co-

municações continua inteira-
mente desprestigiado, esvazia-
do, levando o País a caminhar
para trás num setor vital da in-
fra-estrutura e do desenvolvi-
mento social.

OS MINISTROS
Ruidoso e boquirroto ao longo
de sua gestão, Miro Teixeira po-
lemizou, atacou a Agência Na-
cional de Telecomunicações
(Anatel) e invadiu as atribuições
do regulador. Prometeu até a
transmissão da Copa de 2006
via TV digital. Criou um serviço
inexistente no resto do mundo e
que não decolou até hoje: o Ser-
viço de Comunicações Digitais
(SCD), nome que pode designar
tanto a internet quanto qualquer
transmissão digital de voz, da-
dos ou imagens.

Seu sucessor, Eunício Olivei-
ra (PMDB-CE), negociador há-
bil, está empenhado em fortale-
ceu o poder político de sua pas-
ta, recriando as diretorias regio-
nais e tentando a todo custo ad-
ministrar os bilhões do Fundo de
Universalização das Telecomu-
nicações (Fust), ainda intocado
desde sua criação em 2000.

Definindo o ministro com ra-
zoável precisão e ironia, assesso-
res do próprio Ministério dizem
que “ele é capaz de trocar uma
reunião mundial da OMC sobre
telecomunicações em Genebra
por outra de prefeitos do PMDB
no interior do Ceará.” A propósi-

to, a partir de amanhã se inicia,
na Organização Mundial do Co-
mércio (OMC), evento destina-
do a rever as políticas comer-
ciais, de grande repercussão e in-
teresse internacional, em espe-
cial no tocante à participação de
capital estrangeiro nas comunica-
ções. Para surpresa geral, nenhu-
ma autoridade brasileira – nem
do Ministério das Comunica-

ções nem da Anatel – estará pre-
sente nesse evento.

A REFORMA
Eunício Oliveira deve ser substi-
tuído no Ministério das Comuni-
cações, embora possa ser aprovei-
tado em outra área considerada de
maior potencial político para o
PMDB. Seu sucessor deve ser Al-
do Rebelo, do PCdoB, atual mi-

nistro da Coordenação Política.
Num efeito dominó, a saída de
Carlos Lessa da presidência do
BNDES deu início a uma refor-
ma ministerial. O sonho do
PMDB nessa nova reforma seria
conquistar mais um ministério, al-
go como o das Cidades, capaz de
render ao partido e aos parlamen-
taresmuitomaisdividendospolíti-
cos e benefícios às suas bases
clientelistas.

Mas o leitor não espere que, no
novo ministério, Lula escolha al-
guém que tenha lido uma única
vez a Lei Geral de Telecomunica-
ções ou que entenda,minimamen-
te, a diferença entre empresa con-
cessionária e autorizada, no atual
modelo.

COMO EXCLUIR
Quando se fala tanto em inclu-
são digital, nenhum País adota
procedimentos tão perversamen-
te excludentes quanto o Brasil
na área de telecomunicações.
Além de não aplicar um centavo
do Fust, o País adota as mais ele-
vadas alíquotas de impostos so-
bre telecomunicações, em espe-
cial as do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços
(ICMS) que superam os 33% e,
somadas a outros tributos, po-
dem arrancar do usuário até
56% do valor da conta.

A pergunta que temos repetido
ao longo de anos é simples: co-
mo baixar tarifas e universalizar
os serviços com tributos tão ele-

vados? Como comercializar as 7
milhões de linhas telefônicas ex-
cedentes que sobram desde 2001
no País, se o próprio governo en-
carece o serviço e impede a redu-
ção de tarifas? Como falar em in-
clusão digital diante de uma polí-
tica tributária deliberadamente
excludente?

E A ANATEL?
Comum projeto de lei inteiramen-
te retrógrado no Congresso, o go-
verno Lula tenta esvaziar as agên-
cias reguladoras, com o objetivo
principal de reconquistar o poder
político perdido após a privatiza-
ção. O mal que essas mudanças
podem causar ao Brasil é imenso.
Nocaso daAnatel, a simples subs-
tituição de conselheiros na direto-
ria da agência leva meses e acaba
trazendoquase sempredesaponta-
mento a quem esperava a eleva-
çãodo nível médio da diretoria do
órgão regulador.

Embora tenha promovido o
concurso para consolidar o qua-
dro de pessoal da Anatel, o gover-
no vem esvaziando progressiva-
mente a agência. Para especialis-
tas como Renato Guerreiro, ex-
presidente desse órgão, o País es-
tá dando um passo atrás, pois “as
agências foram concebidas e im-
plementadas como fruto de uma
nova forma deorganização doEs-
tado, inspirada nas experiências
bem sucedidas dos Bancos Cen-
trais e de alguns reguladores mais
antigos.”●
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À ESPERA – Umeoka, da Microsoft, participou de várias reuniões no governo sobre a política de software, mas vê poucos resultados
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Na visão da empresa, falta muito para se criar um pólo de exportação de software, como pretende o governoLula
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As condições de mercado existen-
tes hoje não habilitam o Brasil a
se tornar um grande exportador
de software, um dos objetivos da
política industrial anunciada em
março pelo governo do presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva. Esta
é a visão da americana Microsoft,
maior empresa de software do
mundo, para quem existe muito a
ser feito. “Ainda não estamosven-
do resultados”, afirma o presiden-
te da empresa no Brasil, Emilio
Umeoka, que já participou de vá-
rias reuniões com representantes
do governo sobre o assunto.

“O Brasil poderia se especiali-
zar em nichos nos quais já tem
centros de excelência, como o
software embarcado, usado em
equipamentos como celulares”,
opina Umeoka. Ele cita, como
exemplo, o trabalho do professor
Silvio Meira no Centro de Estu-
dos e Sistemas Avançados do Re-
cife (Cesar), que desenvolve siste-
mas adotados por telefones mó-
veis da Motorola em todo o mun-
do. “Se as empresas brasileiras
tentassem competir no modelo da
Índia, não teriam muito sucesso.”

Com cerca de US$ 10 bilhões
em exportações de software por
ano, a Índia é vista por grandes
companhias globais, Microsoft
incluída, como o destino núme-
ro um para a terceirização em
tecnologia. O principal produto
de exportação são serviços exe-
cutados por mão-de-obra barata
e bem educada, e não produtos.
A posição que o país ocupa hoje
se deve, em grande parte, a uma
política governamental iniciada
há mais de 15 anos.

O Brasil, por outro lado, ex-
porta entre US$ 130 milhões e
US$ 140 milhões de software
por ano, o mesmo que o Uru-
guai. “O que mostra que existe
alguma coisa de errada com o
Brasil”, afirma Umeoka.

A empresa tem mais de 15
mil parceiros no Brasil, incluin-
do revendas, prestadores de ser-
viço, integradores e desenvolve-
dores, o que dá a ela uma boa vi-
sibilidade sobre as dificuldades
enfrentadas pelas empresas bra-
sileiras de software. “O proble-
ma não é capacitação técnica”,
diz Umeoka. Ele apontou como
grandes entraves a administra-
ção, a certificação e o crédito.

Nocaso da administração, exis-
te uma grande dificuldade de as
pequenas empresas se manterem
no mercado e crescerem porque o
empreendedor, muitas vezes, é

um ótimo técnico, mas desconhe-
ce o que é preciso fazer para man-
ter sua empresa no mercado.

A certificação, principalmen-
te a chamada Capability Maturi-
ty Model (CMM), é essencial pa-
ra exportar. O diretor de Estraté-
gia.Net da Microsoft, Marcos Pi-
nedo, aponta que existem somen-
te 25 certificadas num universo
de mais de 10 mil empresas de
software existentes no Brasil.
Na Índia, 75% das companhias
são certificadas.

Por fim, os produtores brasilei-
ros de software precisam ter aces-
so a linhas de crédito com custos

competitivos às que têm acesso
seus concorrentes internacionais,
sem o obstáculo da ausência de
bens materiais para serem ofere-
cidos como garantia. Afinal,
uma empresa de software são es-
sencialmente pessoas.

INCLUSÃO
O governo discute com a indús-
tria de informática o projeto PC
Conectado, que tem como obje-
tivo oferecer microcomputado-
res financiados e de baixo custo,
com acesso à internet, para a po-
pulação de baixa renda. A admi-
nistração federal já disse que a

máquina usará o sistema ope-
racional Linux, concorrente
do Windows, da Microsoft,
que não exige pagamento de
licenças.

“Continuamos conversan-
do”, explica Umeoka, apon-
tando uma dificuldade no fato
de o projeto não estar sob res-
ponsabilidade de um interlocu-
tor único, mas por representan-
tes de diversos ministérios.●

ESVAZIAMENTO – Ministériodeve continuar fraco, com ou sem Oliveira
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Políticos no Ministério das Comunicações

Após 8 meses,
incentivo ao
software ainda
não decolou
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No fim de março, o governo lan-
çou oficialmente sua política in-
dustrial, tecnológica e de comér-
cio exterior. Quatro setores fo-
ram eleitos como prioritários:
bens de capital, software, semi-
condutores e fármacos. Também
foram anunciados R$ 15 bilhões
para a nova política, que seriam
destinados a 57 iniciativas. Passa-
dos oito meses, os resultados visí-
veis são praticamente nulos.

Entre as medidas, foram
anunciadas a criação de um Con-
selho Nacional de Desenvolvi-
mento Industrial, com participa-
ção de governo e da iniciativa
privada, e de uma Agência Bra-
sileira de Desenvolvimento In-
dustrial, com técnicos do gover-
no. Outra medida foi a alteração
do Programa para o Desenvolvi-
mento da Indústria Nacional de
Software e Serviços Correlatos
(Prosoft), criando uma linha de
crédito de longo prazo do Ban-
co Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BN-
DES) com taxa fixa de juros.

Durante a gestão de Carlos
Lessa no BNDES, a política in-
dustrial ficou em segundo plano.
Lessa desprezava a política indus-
trial definida pelo governo, com
ênfase na inovação tecnológica.
Apesar de o banco ter criado li-
nhas de crédito para os setores
eleitos como prioritários, as libe-
rações foram muito reduzidas.

Com a entrada do ex-ministro
do Planejamento Guido Mantega
na direção do BNDES, a política
industrial deve ser retomada,
acreditam técnicos que acompa-
nham o assunto.● R.C.

MARCIO FERNANDES/AE

%HermesFileInfo:B-10:20041128:B10 ECONOMIA
DOMINGO, 28 DE NOVEMBRO DE 2004 ● O ESTADO DE S.PAULO



Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 28 nov. 2004. Economia, p. B10.




