
s “condições de mercado” foram 
consideradas um obstáculo de 
média a alta importância à ino-
vação para cerca de 60% das 
empresas da Indústria Brasi-

leira de Software e Serviços de TI (IBSS) que 
não conseguiram inovar entre 2006 e 2008. 
Foi o que concluiu estudo de mestrado reali-
zado por Rebeca Bulhões Bertoni no Institu-
to de Economia (IE). “Essas condições foram 
definidas pela Pesquisa de Inovação (Pintec) 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) como uma deficiência de deman-
da ou um problema na estrutura de oferta do 
mercado, devido às condições de concorrên-
cia ou de capacidade instalada”, informa.

Segundo Rebeca, ao contrário do que 
muitos defendem, o principal problema des-
sa indústria não é a baixa qualificação dos 
egressos – a oferta de profissionais no mer-
cado de trabalho, mas o perfil da estrutura 
de oferta das empresas (demandantes desses 
profissionais). Esse gargalo, analisa ela, fica 
mais claro ao questionar que profissional 
uma empresa que não inova contrataria.

O problema da “escassez de mão de obra” 
e da “queda de produtividade” represen-
tariam, a seu ver, apenas a ponta do iceberg, 
“sinalizando problemas mais profundos e de 
maior dimensão, como os obstáculos estru-
turais à inovação”, garante a autora.

A sua pesquisa mostrou, a partir de análi-
se empírica, o que impede o desenvolvimen-
to da Indústria Brasileira de Software e Servi-
ços de TI. A ideia foi fornecer evidências para 
a incapacidade das empresas nacionais inter-
nalizarem o processo de inovação. “Procura-
mos trazer uma análise alternativa e crítica 
ao senso comum sobre temas muito debati-
dos no setor, como por exemplo a escassez 
de mão de obra, a queda de produtividade e 
as transformações ocorridas no mercado de 
trabalho de TI”, salienta.

Para a autora do trabalho, apesar de exis-
tirem obstáculos estruturais à inovação na 
indústria de informática no Brasil, pouco se 
investiga sobre esse tema. “O ambiente elei-
toral e a lógica de governo – de curto prazo 
– nos direcionam, frequentemente, à discus-
são de questões conjunturais da economia 
e da indústria, confinando a análise econô-
mica à esfera da microeconomia e, eventu-
almente, ampliando um pouco a análise à 
esfera macroeconômica.”

Estudo mostra obstáculos à inovação
Problemas estruturais são maiores gargalos nas áreas de software e serviços de TI
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livro Os remédios da vovó, da 
argentina Valeria Edelsztein, é o 
mais novo lançamento da coleção 
Meio de Cultura, da Editora da 

Unicamp, voltada à divulgação da 
ciência. A autora é professora do Departamento 
de Química Orgânica da Faculdade de Ciências 
Exatas e Naturais da Universidade de Buenos Ai-
res. Sua obra anterior, Cocina, limpia y gana el 
premio Nobel, recebeu em 2012 o primeiro prê-
mio do concurso de divulgação científica “Ciencia 
que Ladra”, organizado pela Editora Siglo Vein-
tiuno e pelo jornal argentino La Nacion, vencen-
do 82 concorrentes de sete países.

Ao longo de oito capítulos, Os remédios da 
vovó nos conduz da farmacologia antiga à far-
macogenômica e nos mostra que a melhor farmá-
cia sempre foi a natureza. Dela, os curandeiros do 
Antigo Egito extraíam as substâncias nas quais se 
baseava sua medicina tradicional, entre minerais, 
vegetais e animais (aí incluídos excrementos de 
hipopótamos e crocodilos). Infelizmente, a maior 
parte da medicina egípcia perdeu-se durante a Ida-
de Média, juntamente com os ensinamentos dos 
pais da medicina grega, como Galeno.

A autora mostra que, a partir do século XVII, 
grandes avanços no campo da medicina tiveram 
suas origens em observações imprevistas com con-

Esses obstáculos, verifica, parecem expli-
car o problema da queda de produtividade e 
de outros indicadores de desempenho, bem 
como o direcionamento desta indústria para 
produtos e serviços de menor valor agre-
gado, além da precarização do mercado de 
trabalho de TI com a incorporação de uma 
mão de obra cada vez mais jovem e menos 
qualificada.

O estudo analisou empiricamente, desde 
2003, os principais aspectos estruturais e di-
nâmicos da IBSS empregando dados do IBGE, 
Relação Anual de Informações Sociais (Rais), 
Cadastro Geral de Empregados e Desempre-
gados (Caged) e Rais Migra, além da Série Es-
tudos Tecnologia e Observatório Softex.

A autora procurou incluir nessa aborda-
gem também questões de fundo histórico, 
para identificar os obstáculos estruturais à 
inovação na indústria de software e serviços 
de TI. Em sua opinião, sob a perspectiva dos 
teóricos Celso Furtado e Caio Prado Jr., o 
subdesenvolvimento seria a melhor hipóte-
se interpretativa para compreender as raízes 
mais profundas dos problemas enfrentados 
por esta indústria no Brasil.

O trabalho estatístico e interpretativo dos 
dados, feito por pesquisadores, consultores e 
empresários do setor, chamou a atenção de 
Rebeca sobretudo pelo fato de ser esta uma 
indústria de caráter inovador, “com elevado 
potencial criativo e transformador da econo-
mia e da sociedade brasileira – que, parado-
xalmente, vinha sofrendo quedas sistemáti-
cas em sua produtividade e inovando menos 
a cada ano”, aponta.

De acordo com a estudiosa, que atua 
como consultora e pesquisadora na área 
de inovação, indústria e mercado de tra-
balho, o que houve é que, na verdade, essa 
indústria teve sua origem em um mercado 
já monopolizado por plataformas tecnológi-
cas sólidas, como por exemplo a Windows 
– o sistema computacional mais popular do 
planeta. 

Rebeca atribui isso à falta de espaço para 
as empresas nacionais competirem, em 
função principalmente dos efeitos de lock-
in (“aprisionamento”). Assim, em geral, as 
oportunidades de negócios ficam restritas a 
atividades complementares, na brecha dos 
investimentos de grandes multinacionais 
como a Microsoft, a IBM e a Oracle.

O que acontece com as pequenas empre-
sas nacionais de software? Ao assumirem 
a posição de parceiras, acabam declarando 
uma convivência pacífica no mercado, elimi-
nando a concorrência e inclusive a necessi-
dade de inovar.

Dessa forma, a Indústria Brasileira de 
Software e Serviços de TI fica com as ativi-
dades menos nobres do setor, e a inserção 
das empresas nacionais no mercado global é 
apenas complementar e periférica. “O único 
espaço em que podemos competir é no mer-
cado de aplicativos”, conta Rebeca.

Em relação às políticas públicas para o 
setor, ela considera que há falta de compre-
ensão acerca das especificidades da IBSS. 
Não é somente isso. A permanência de va-
lores neoliberais – cujo propósito é privati-
zar e commoditizar tudo – incentiva a busca 
de soluções rápidas e a cópia de modelos 
estrangeiros, crendo na possibilidade de 
catching-up (“dar o salto”).

A hipótese da convergência vai de en-
contro às ideias apresentadas por Furtado 
acerca das especificidades do fenômeno do 
subdesenvolvimento. Conforme esse autor, 
o processo de acumulação capitalista tende-
ria, antagonicamente, a ampliar ainda mais 
o fosso entre centro e periferia.
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sequências surpreendentes – as chamadas serendi-
pities, das quais a mais conhecida é a descoberta 
fortuita da penicilina por Alexander Fleming. Ou-
tros foram resultado de observação, intuição e bom 
senso, como a invenção da vacina contra a varíola 
por Edward Jenner. Muitos outros, ainda, foram re-
sultado de tentativas e erros; sobre eles, junto com 
alguns lances de sorte, assentaram-se importantes 
bases da farmacologia.

No capítulo que dá nome ao livro, os remédios 
caseiros resultantes do processo de tentativa e erro 
são colocados à prova: alguns de fato funcionam, 
enquanto outros são mitos infundados. Será que 
comer cenouras melhora realmente a visão e inge-
rir alho cru diminui os níveis do colesterol ruim? 
Nadar depois do almoço faz mesmo mal? E quem 
nunca ouviu falar (ou procurou comprovar pesso-
almente) que uma boa canja ajuda a reduzir os 
sintomas da gripe e que o mel alivia a tosse e a dor 
de garganta? 

A autora envereda ainda pelo mundo das bac-
térias, dos fungos e dos vírus, suas relações ora 
de luta, ora de parceria com os seres humanos e a 
resposta de nosso sistema imunológico à invasão 
de micro-organismos patogênicos. A partir daí re-
lata o desenvolvimento das vacinas, enfatizando 
o papel central de Louis Pasteur na descoberta da 
vacina contra a raiva e suas grandes contribui-
ções no campo da microbiologia. Descreve, ainda, 
a evolução dos antibióticos após o surgimento da 
penicilina e os mecanismos de resistência bacte-

riana que exigem pesquisa contínua na busca de 
novas substâncias para substituir aquelas que se 
tornam ineficazes.

Talvez o leitor se surpreenda ao saber que me-
tade dos remédios que se encontram nas farmácias 
provém do mundo natural. Para chegar a eles, Va-
leria Edelsztein usa o exemplo da aspirina para 
mostrar que a química, a medicina e a farmaco-
logia tiveram que percorrer um longo caminho: 
do isolamento dos princípios ativos das plantas a 
sua síntese em laboratório e à modificação de suas 
estruturas para obter fármacos menos tóxicos e 
com atividade melhorada. Relata, em seguida, os 
passos para o desenvolvimento da outra metade – 
os que não provêm da natureza – e todos os obstá-
culos a serem vencidos em muitos anos de trabalho 
até que um remédio chegue às prateleiras.

Ao descrever ainda o caminho dos medicamen-
tos em nosso corpo (da absorção até a eliminação), 
a participação fundamental de nossos genes ao con-
ferir individualidade a esse processo e a perspectiva 
de uma medicina personalizada em um futuro pró-
ximo, a obra nos conduz pelo mundo da farmacolo-
gia com um texto leve e uma narrativa envolvente. 
Ao final do livro, o olhar do leitor para uma caixi-
nha de remédios nunca mais será o mesmo.
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Os atores interessados em perseguir mo-
delos externos, sem o conhecimento e a pre-
ocupação com as necessidades da indústria 
nacional, são responsáveis pela manutenção 
do ideal neoliberal nas políticas públicas bra-
sileiras, avalia.

Essas políticas não têm redirecionado a 
indústria para um caminho contrário ao da 
commoditização. O eixo dinâmico da economia 
permanece fora do mercado interno e as em-
presas nacionais continuam sendo incapazes 
de assumir a liderança no processo inovati-
vo, sustenta a mestranda, que neste estudo 
foi orientada pelo professor Plínio de Arruda 
Sampaio Júnior.

Do lado da oferta, esse problema pode 
ser entendido pela escassez de capitais no 
mercado e pela relação de concorrência dese-
quilibrada entre as empresas nacionais e os 
oligopólios internacionais. Está relacionado 
à dependência externa e à forma de inserção 
subordinada e dependente da indústria brasi-
leira nas cadeias globais de desenvolvimento 
de software.

Do lado da demanda, Rebeca explica que 
a pequenez do mercado interno e a insufici-
ência da demanda emanam da profunda de-
sigualdade social ainda hoje reinante no país.

O dado mais recente da Pesquisa Anual de 
Serviços do IBGE aponta que a receita líquida 
gerada no país pelo conjunto das empresas de 
informática em 2009 foi de R$ 56,5 bilhões. 
A projeção para 2014 foi de R$ 83,8 bilhões.

Em relação ao conjunto do segmento 
brasileiro da economia da informação, que 
também inclui os serviços de telecomunica-
ções, a receita das atividades de software e 
serviços de TI representou apenas 17,7% da 
receita bruta gerada pelo segmento em 2013. 
Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), a 
participação da receita do setor continua re-
duzida, não atingindo 2%.
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