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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como objetivos principais, estudar aspectos da política científica 

brasileira para a Reserva de Mercado na área de informática que ocorreram na década de 70 e 80, 

nos períodos próximos anteriores e logo subseqüentes à promulgação da Lei 7232/84, 

notadamente para a tecnologia que foi desenvolvida ou adquirida do exterior para a produção de 

micro computadores e periféricos. Como objetivos subjacentes, também busca entender a 

complexa relação de parte da sociedade brasileira, especialmente a que engajada nos interesses da 

referida reserva de mercado. Objetivou ainda fazer um resgate documental de parte da produção 

nacional de máquinas e equipamentos de informática, dentro dos postulados ditados por um 

trabalho de política cientifica dentro do escopo da História da Ciência .  

O trabalho partiu da hipótese de que além da questão de segurança nacional que existia 

na ideologia do governo militar do período estudado, poderia haver também outros interesses, 

notadamente comerciais e financeiros, para que a reserva de mercado na área de informática fosse 

levada a cabo, pelos empresários, técnicos, engenheiros, administradores públicos e ainda os 

banqueiros nacionais. 

O trabalho tem como embasamento bibliográfico, livros técnicos, filosóficos e 

sociológicos sobre o tema informática, além de revistas especializadas do período, contando 

ainda com registros de discursos de deputados constantes nas atas do Congresso Nacional sobre o 

tema na época. 



  

SUMMARY  
 
 

The mainly objective of this work is to study scientific point of views from Brazilian 

policy to the market reserve into the informatics on years 70 e 80 and nearby and past periods of 

law nº 7232/84 publication noted to the technology which was developed or made abroad to the 

production of micro computers and peripherals. As other objectives brings also to understand the 

part of the Brazilian society complex relationship specially those who was engaged into the 

market reserve interesting. Yet objective to do an documental rescue from part of national 

machine and informatics equipment production within the principle of working scientific policy 

on scientific history.  

This work begun form the theory beyond national security that was based on the military 

government within the mentioned period there could be also others interesting as shown 

commercial and financial interesting to the market reserve into the informatics could be passed 

through  by the entrepreneur, techniques, engineer and public administration and also national 

banker. 

This work has the informatics bibliographic embassies  in technique books, philosophy 

and sociologic and also informatics magazines specialist from this period, and registers from 

National congress minutes of theme assemblyman discuss from this period.  

 

Finally the work ends with the accepted as true hypothesis. 
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1. - INTRODUÇÃO 

 Encontrar certezas dentro de análises de políticas de Estado ou de governo é uma tarefa 

que no mínimo requer acuidade e riqueza de informações e mesmo assim, após as devidas 

análises, não se poderá afirmar que se terá a completude de suas intenções.  

Políticas científicas de governo são por definição políticas de Estado, ou melhor, políticas 

de interesse do Estado e normalmente são formadas em centros de decisão de altíssimo escalão, 

ainda que por vezes possam ter sua origem nas bases políticas. Por sua vez, as reais intenções 

destas, muitas vezes não se apresentam ao grande público e mesmo ao estudioso, de forma 

completa e transparente, pois podem envolver interesses secretos ou de segurança de uma nação e 

assim estarem camuflados em “meias verdades”1.  

Nosso trabalho adentrará em algumas destas nuances de política de Estado no Brasil, 

acrescida da nova variante denominada militares no poder, o que certamente acrescentará maior 

grau de complexidade nas análises2. Mais precisamente, alguns fatos que aconteceram nos 

últimos anos do governo do presidente Gen. Ernesto Geisel e o período inicial do Governo do 

Gen. João B.O. Figueiredo no que diz respeito a fatores de processo e contexto que tenham 

vinculação com a formação de uma Reserva de Mercado na Informática, ou como muitas vezes 

chamaremos no transcorrer do trabalho de RMI. 

A idéia do trabalho começou pelo interesse pessoal em aspectos práticos e teóricos da 

informática brasileira e mundial. Aliás, da somatória deste mesmo interesse pessoal, acrescido da 

propriedade de um acervo razoável de literatura especializada e ainda de diversas revistas 

técnicas dos anos de 1983 a 1987, nosso interesse foi remetido para a RMI da década de 80 de 

modo bastante natural. 
                                                 
1 Para traçar paralelos entre interesses e “meias verdades”, entre civis e militares e a chamada Aristocracia, vide  
A. Stepan, “O Padrão Moderador das relações entre civis e militares: no Brasil, 1945 -1964”,  in Os militares na 
Política, pp. 46-81. 
2 Na afirmação de Mario Schenberg,    existiu um modo diferenciado do pensamento militar no que tange à 
tecnologia aplicada às questões políticas no Brasil, para se aprofundar e refletir sobre estas diferenças vide J. 
L.Goldfarb, Voar também é com os Homens:o pensamento de Mário Schenberg, pp. 166-8. 



 

 

2

Tendo nas revistas técnicas um ponto de partida, partimos para a busca de uma base 

bibliográfica a qual estava dispersa no mercado editorial de primeira e segunda mão e entre elas 

algumas obras esgotadas (raras), outras ainda eventualmente esgotadas se tornariam disponíveis 

via internet3. Entendemos que esta política científica é realidade recente (em sua datação 

histórica), portanto repleta de nuances que carecem de maiores e mais profundos estudos. Para 

completarmos o entendimento de alguns enredos e passagens da política em questão, buscamos 

diretamente em Brasília – DF, nas bibliotecas do Congresso Nacional, do Senado Federal e ainda 

da Presidência da República documentos que pudessem prestar informações relevantes ao tema4. 

Para registro e embasamento teórico completo do trabalho, parte das fontes originárias das 

revistas (artigos e reportagens) terá suas cópias anexadas no final do trabalho. As ilustrações e 

figuras que pertençam ao escopo do trabalho, serão colocadas junto ao texto pois entendemos que 

assim fica mais fácil o estudo. Os demais documentos raros ficarão disponíveis para consulta em 

mídia digital nos arquivos do CESIMA. 

O teor do trabalho será direcionado de forma que as informações das pesquisas possuam 

duas direções. A primeira apontará para o estudo da tecnologia e produção industrial brasileira 

notoriamente a parcela de bens (máquinas e equipamentos) de informática e terá no registro 

documental, o resgate da memória tecnológica de parte desta produção industrial. 

A outra direção se inclinará para as questões políticas do governo e suas relações estreitas 

com a parcela da sociedade envolvida nestes assuntos, ou seja, os militares, os empresários, os 

meios acadêmicos e agentes do governo (notadamente administradores públicos da administração 

direta, autarquias e empresas públicas). 

Na organização dos diversos elementos que compõem os dados e informações 

pesquisadas, buscaremos demonstrar que a Reserva de Mercado na Informática no Brasil que 

                                                 
3 Livros eletrônicos ou formato .pdf de obras esgotadas. 
4 Notadamente registros de discursos de deputados que tinha mandato no período e levaram o tema para discussão 
em plenário. 
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culminou na edição e promulgação de Lei 7232 de 29 de outubro de 1984, que apareceu muitas 

vezes como uma “questão de segurança nacional”, teve na geração de um mercado consumidor 

cativo, a realidade de uma gigantesca oportunidade de negócios para empresários nacionais 

associada a uma grande oportunidade de criação e manutenção de empregos, notadamente para 

técnicos, engenheiros e cientista além de ex-funcionários da administração pública. 

Veremos ainda que é esse ultimo setor quem fornece muito do suporte tecnológico a RMI, 

pois a certa altura dos acontecimentos somente ele é capaz de romper as amarras impostas pela 

tecnologia detida pelas multinacionais da informática do período. 

  

Em 1964 pela primeira vez no século 20, sobe ao poder no Brasil um governo militar, 

justamente depondo pelas armas um governo civil5. Os militares brasileiros da década 60 e 70 se 

diferenciavam em muitos aspectos dos outros militares lotados pela América Latina, onde por 

exemplo, questões como ligações familiares intensas, elevado índice de analfabetismo entre o 

perfil de candidatos recrutas e principalmente um “nomandismo sistematizado” com soldados 

sendo dispostos nas mais diferentes regiões de sua origem6. 

Se a primeira política do exército não é dedicada à ciência, certamente é voltada ao menos 

para a educação mínima, pois os soldados que servem nestas forças só podem ser dispensados 

dos quartéis depois de alfabetizados, prática esta que torna os quartéis conhecidos como enormes 

salas de aula, onde homens do campo tomam seu primeiro contato com a modernidade através da 

alfabetização7. 

A profissionalização dos oficiais brasileiros, entretanto, é feita por escolas técnicas e 

especializadas, onde cada arma possui a sua base de formação de seus oficiais nestas escolas. As 

mais importantes seriam, o ITA-Instituto de Tecnologia e Aeronáutica ligado a Aeronáutica, a 

                                                 
5 A. Stepan, op. cit., p. 9. 
6 Ibid., pp. 16-7. 
7 Ibid., p.17. 
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AMAN –Academia Militar de Agulhas Negras do Exército e por fim a Escola Naval do Rio de 

Janeiro, obviamente ligada a Marinha. Todas estas oriundas da Escola Superior de Guerra que foi 

fundada em 1948/1949 e teve como base de formação a Escola Nacional de Guerra dos Estados 

Unidos que tinha por missão constituir professores a nível oficial8. 

Muitos fatores entraram em cena para a tomada de poder em 64. A política internacional e 

as pressões dos Estados Unidos e URSS para a manutenção ou busca de novos aliados foram 

decisivos para o golpe, a ponto de logo após  João Goulart haver deixado o país em 1º de abril de 

1964 e afastado o perigo do possível crescimento das “esquerdas” pró-soviéticas no cenário 

político brasileiro, o presidente dos Estados Unidos, com grande pressa e indisfarçado 

entusiasmo, congratular-se com os “vitoriosos da Revolução” dando o Departamento de Estado 

Norte-Americano, inicio as gestões de ajuda ao governo brasileiro9.  

É certo que os militares brasileiros tiveram que tomar posição e assumir o governo em 64, 

sob risco até de intervenção externa de qualquer um dos dois grandes blocos.10 

 Para analisarmos as políticas científicas militares do período, é preciso que levemos em 

conta as dificuldades políticas que os militares encontraram. Em comparação com a maioria das 

nações da América Latina, os graus de urbanização e industrialização do Brasil eram muito 

maiores. Contava o país ainda com grupos sociais muito poderosos - tais como, trabalhistas, 

intelectuais, industriais além de grupos de interesse da classe média, o que transformou o controle 

social pelos militares muito mais complexo, tornando o radicalismo militar como muito mais 

provável no Brasil do que nos outros países11. 

                                                 
8 Ibid., pp. 129-32. 
9 A. Stepan, “Tomada do poder pelos Militares”, in Os militares na política, pp. 152-4. Vide também coleção de 
documentos sobre as “Operação Naval Brother Sam em ‘Brazil Generals’ Coup (1964)”, 
http://globalsecurity.org/world/war/brazil.htm e ainda a “Operação Popeye” (nome dado ao levante de tropas da 4º 
Região Militar para a tomada do poder em 31 de março de 1964), 
http://www.cpdoc.fgv.br/dhbb/verbetes_htm/6367_7.asp. 
10 Vide detalhes da “Operação Brother Sam”. 
11 A.Stepan, op. cit., pp. 195-6. 
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 Dentro deste quadro, as políticas científicas tinham que ter a especificidade do 

pensamento militar, ou seja, políticas próprias às características do Brasil e seu povo.  

É por isto que discordamos de Ulisses Capozolli, quando este generaliza em seu artigo 

que as políticas científicas brasileiras ficam distantes do interesse da sociedade, ao menos assim 

não entendemos em sua generalização12. Mostraremos que, por exemplo, no caso da RMI ela não 

só atendeu ao interesse social brasileiro como também gerou consenso entre os diversos 

segmentos políticos e sociais da sociedade brasileira (e ainda uma quase unanimidade político-

partidária). 

De maneira resumida com relação a aquele texto, observamos que o artigo fez uma crítica 

severa aos governos posteriores à década de 40 até o final do século que passou, em decorrência 

do que ele chamou de “descaso”, com relação à continuidade de políticas de interesse da ciência 

nacional, que em última instância teriam como sentido maior, nos trazer competência e 

independência tecnológica em diversas áreas.  

A generalização de Capozolli é por nós criticada, porque não levou em conta, ou não 

focalizou um outro motivo subjacente, porém de suma importância, que seria a não valorização 

do nosso capital intelectual13. Existiu entre nossos cientistas um exodo para o exterior na década 

                                                 
12 Segundo o autor “Política científica é uma dessas expressões com interpretação restrita que, no Brasil, acabou 
consagrada com um sentido amplo. Aqui, política científica quase sempre significou um apoio restrito a 
determinadas áreas, como aconteceu com a informática em relação à reserva de mercado, em meados dos anos 
80[...] Mecânica de precisão, química fina e novos materiais também foram objeto de preocupações rotuladas de 
estratégicas nos anos 80 sem que se tenha visualizado resultados mais promissores [...] Ao menos em termos de 
bem-estar social. É possível, e quase certo, que segmentos produtivos tenham se beneficiado destas políticas. Mas os 
resultados, mais uma vez, ficaram distantes dos interesses do conjunto da sociedade..”. Para mais informações vide 
“Livro Verde pode ampliar conceito de política científica”, 
http://www.comciencia.br/reportagens/cientec/cientec13.htm. 
13 David Teece que publicou um artigo “Profiting from Technological Innovation”, em meados 1986,  foi o início da 
criação da expressão Capital Intelectual. Em 1988 e em 1989, respectivamente, Sveiby publica The New Annual 
Report e The Invisible Balance Sheet. Dois  trabalhos se seguem a estes últimos, o primeiro no verão de 1989 por 
Patrick Sullivan que inicia pesquisas  sobre "comercialização de inovação" e o segundo em 1990 por Peter Senge 
que publica o livro The Fifth Discipline – The Art & Practice of The Learning Organization. Finalmente O termo 
"capital intelectual" é cunhado na presença de Thomas Stewart, membro do conselho de editores da revista Fortune 
e um dos pioneiros na pesquisa do CI. Para mais informações vide 
http://www.fgvsp.br/conhecimento/Bibliografia/Historico.htm  e sobre a gestão de Ativos Intangíveis vide  K. E. 
Sveiby,  “The Know-How Company”. http://www.eventos.bvsalud.org/ gc1bireme/docs/pt/AtivosIntang.pdf 
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de 60, por certo atraídos por melhores condições financeiras e de trabalho, mas que como 

veremos foi amplamente considerada quando da formulação da RMI. 

Aliás, o problema da desse êxodo foi tão sério na década de 60 que Thales de Azevedo, 

demonstrou profunda preocupação com o que se chamava Brain Drain. Senão vejamos; 

“Os dois problemas postos nestas páginas resultam das desigualdades econômicas e 
políticas em escala mundial: o chamado brain drain, isto é, a emigração de talentos ou 
cérebros dos países pobres e as dificuldades de fixação das inteligências cultivadas de que 
os mesmos povos subdesenvolvidos necessitam para se libertarem da penúria e da 
dependência. O Brasil é atingido por estas duas ordens de perdas porque emigram 
continuamente alguns dos seus melhores talentos e competências e porque estão sendo 
expatriadas, às centenas cada ano e para diversos países, as suas inteligências em formação, 
ou sejam, os “excedentes” recusados pelas universidades. ”14 

 

 A obra foi em grande parte dedicada a este problema, ou seja, a espoliação do patrimônio 

intelectual ocorrida nos primeiros anos de governo do regime militar pela perseguição política. É 

de interesse complementar suas afirmações no seguinte teor; 

 “O Brasil não escapa aos prejuízos do brain drain. Sendo um dos países latino-americanos 
mais adiantados na formação de médicos, de físicos, de cientistas sociais, e no mesmo tempo 
um dos mais desigualmente desenvolvidos ou em desenvolvimento, teria que ser afetado pela 
tendência para a migração de talentos para os grandes centros europeus e norte-americanos”.15 

 

Se de um lado alguns argumentos de Capozolli são providos de certa razão pela realidade 

semelhante encontrada em 1968, em virtude de desacertos e falta de iniciativas mais positivas e 

contundentes em benefício de nosso CI, entendemos como perigosa a generalização para todo o 

período de governo dos militares.  

Estudos mais apurados da realidade das políticas cientificas brasileiras, revelam casos que 

lograram êxito expressivo, acrescentando prestígio e benefícios não só a nossa ciência e 

tecnologia, mas também a indústria nacional, evidenciando estes benefícios a parte expressiva da 

população brasileira, seja ela leiga ou mesmo das comunidades científicas. 

                                                 
14 Para mais informações vide Th. de Azevedo, Evasão de Talentos, pp. 1-3. 
15 Ibid., p. 43. 
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Seria o caso de se apontar, por exemplo, a digitalização da telefonia pela tecnologia de 

fibra ótica desenvolvidas pela Unicamp16 ou ainda o projeto do submarino nuclear, que está 

sendo desenvolvido com tecnologia totalmente nacional17. Inúmeros outros exemplos também 

poderiam ser mencionados, como por exemplo, ainda o recente aperfeiçoamento do processo de 

enriquecimento de pastilhas de urânio para alimentação de reatores nucleares significativamente 

mais baratos e eficientes que os similares de outras usinas do mundo18. 

 Políticas de governo são por definição políticas de Estado, qualquer que seja a linha 

sugerida. Uma política científica, por analogia, uma política de governo, não poderia seguir um 

caminho diferente, senão à de uma vinculação aos interesses do próprio Estado. As políticas 

militares do governo brasileiro tinham esta mesma similitude que vinculavam as políticas 

científicas aos chamados interesses nacionais. 

 

Nosso trabalho visará estudar um período restrito de nossa história político-científico, na 

década de 70/80, em particular o período anterior próximo à promulgação da Lei no. 7232, de 29 

de outubro de 1984, que criou a Reserva de Mercado na área de informática no Brasil e parte do 

período posterior e relativamente curto em que ela chegou ao seu fim, passando por aspectos e 

observando considerações contextuais causadas inicialmente pela Resolução n. 1/76 da CAPRE. 

                                                 
16 Para mais informações sobre projetos de pesquisa desenvolvida pela UNICAMP desde 1968, vide  “Breve História 
da Unicamp” in http://www.preac.unicamp.br/inovacaotecnologica/img/pdfs/183-pag06.pdf . 
17 A Marinha do Brasil através do Centro de Tecnológico da Marinha desenvolve um programa é inteiramente 
nacional – o submarino nuclear brasileiro. O projeto tem sido desenvolvido em parceria com entidades como IPEN - 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, USP, Unicamp, IPT-Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de 
São Paulo) e Centro Aeroespacial , desde que o submarino começou a ser projetado, em 1979, até o ano passado já 
foram investidos cerca de US$ 950 milhões. Outros R$ 750 milhões estão previstos até a conclusão, totalizando 
aproximadamente US$ 1,4 bilhão”. Para mais informações sobre o submarino nuclear brasileiro vide C. Bodas, 
“Brasil prepara submarino nuclear de US$ 1,4 bilhão”, http://www.terra.com.br/reporterterra/nuclear/rep_12.htm. 
18 O artigo expressa que o Brasil não tem intenções bélicas – nas declarações de Jose Goldenberg, o referido 
processo, apesar de secreto, tem o objetivo maior de salvaguardar investimentos da ordem de US$ 1 bilhão  mas que 
seria sua teoria, de conhecimento dos meios acadêmicos.  Para mais informações sobre a questão do 
desenvolvimento do processo de enriquecimento do urânio no Brasil vide O. Portilho, “O enriquecimento de urânio 
no Brasil”, http://www.universiabrasil.net/pesquisa_bibliotecas/materia.jsp?id=6253. 
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 Abordaremos prioritariamente as questões ligadas aos micros computadores e o tema 

Reserva de Mercado para estas máquinas, porém inevitavelmente em uma série de abordagens 

comparativas, sejam elas na bibliografia ou ainda na legislação,  surgirão paralelos entre as 

políticas da CAPRE e a legislação que vigorou depois da promulgação da nova Lei.  

Necessário se torna esclarecer isto, pois eventuais paralelos de tratamento existiram não 

só na lei, mas até nos registros acadêmicos e bibliográficos, uma vez que os mainframes  e minis,  

ocupavam o espaço dos cenários político, econômico e comercial até a entrada no mercado pelos 

micros.    

 O trabalho será dividido em quatro capítulos.  

O primeiro um breve relato da História da Informática no Brasil e servirá de base e 

contexto para os outros três. 

O segundo apresentará fatores teóricos e terá como título Estudo e considerações sobre o 

“Software” no Brasil – Análise Crítica. Tratará mais precisamente de temas vinculados a teoria 

da informática ou aspectos teóricos da informática, além de bibliografia e considerações sobre 

questões ligadas ao software brasileiro. Buscará também saber se o fator bibliográfico-teórico 

contribuiu para que o mercado de micro computadores e periféricos pudesse ter se tornado um 

sucesso dentro de parâmetros comerciais.  

O terceiro capítulo apresentará fatores industriais e o denominaremos de Estudo e 

considerações sobre o “Hardware” no Brasil – Análise Crítica e tratará do universo de hardware 

da informática brasileira do período. Tratará de análises de parte de nossa produção industrial 

destes equipamentos, traçando alguns paralelos com a indústria internacional. Buscará também o 

resgate e o registro documental de alguns equipamentos desenvolvidos com projetos nacionais 
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com o intuito também de se saber se o Brasil foi capaz de desenvolver sua indústria de 

informática com os benefícios da Lei.  

Estes capítulos servirão também para se buscar indicativos objetivando demonstrar a 

hipótese de que a reserva de mercado serviu como uma oportunidade de negócios acima do que 

primeiramente se pensou tratar de uma questão de “segurança nacional”.  

 O quarto e último capítulo possui discussões sobre fatores políticos e o denominaremos 

de Análises sobre a Lei 7232 e prováveis interesses civis e militares na Reserva e Mercado na 

Área de Informática.  Será  dedicado a construção de argumentos para saber porque a RMI foi 

capaz de reunir de maneira quase que unânime, linhas sociais e políticas tão divergentes como 

militares, acadêmicos, empresários e administradores públicos, ao que posteriormente 

encerraremos com as conclusões oriundas destas análises. 

 

  

 

Capitulo 1 –  

BREVE RELATO DA HISTÓRIA DA INFORMÁTICA NO BRASIL 

 

Este capítulo possui um breve relato histórico das etapas que a informática e computação 

percorreram no Brasil, ficando longe de entendê-lo como um trabalho completo sobre o assunto. 

Foram abordadas, no entanto, informações específicas que sugerem a RMI dentro da proposta da 

hipótese traçada nas iniciais do trabalho. 
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Os sucintos esclarecimentos de cunho histórico se fazem necessário para que tenhamos 

um entendimento contextual, se não de todo o processo, pelo menos de parte do que ocorreu no 

período próximo que antecedeu a Reserva de Mercado e as conexões de contexto do Brasil com o 

mercado internacional da informática em termo de desenvolvimento da tecnologia dos micros. 

No Brasil este capítulo da história desta tecnologia industrial começou já na década de 50, 

durante o governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, em seu plano de governo de modernizar 

o país. Neste período a política governista concedeu uma série de incentivos à modernização do 

cenário científico, cultural e industrial brasileiro, notadamente no urbanismo, industrialização e 

comunicações19. 

Pela interpretação dos dados, desta modernização surgiu a necessidade de agilização das 

informações, iniciando o período que foi chamado pelos historiadores de pré-informática20. 

Segundo o Museu de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a 

história da informática no Brasil, teve seu início em duas etapas, uma comercial no final da 

década de 5021 com a importação de equipamentos norte-americanos e uma acadêmica no início 

                                                 
19 “Em 1955, foi eleito à Presidência da República. Inaugurando um estilo de atuação inteiramente novo, Juscelino 
Kubitschek caracterizou-se por construir em torno de si uma aura de simpatia e confiança. Seu governo, tendo como 
base um ambicioso plano de metas, implantou a indústria automobilística. Para promover a integração do país, JK 
executou o antigo projeto de mudança da capital, construindo Brasília. Em seu período presidencial, o país todo 
conheceu um grande desenvolvimento econômico, em meio à estabilidade política”. Para mais informações sobre os 
planos de desenvolvimento de JK vide o site oficial do Senado Federal do Brasil,  
http://www.senado.gov.br/comunica/historia/juscelino3.htm 
20 Para mais informações vide “Museu da Computação e da Informática da UFRS (MCI/UFRS)”, 
http://www.inf.ufrgs.br/. Vide também MCI–Museu da Computação e Informática em 
http://www.mci.org.br/historia/ms/ms.html.e, ainda, no site “Modernização Industrial” no “Centro de Documentação 
Histórica da Fundação Getulio Vargas (CPdoc)”. http://www.cpdoc.fgv.br/dhbb/ verbetes_htm/5744_1.asp.. 
21 Em 1957 chegou um Univac-120, o primeiro computador no Brasil, adquirido pelo Governo do Estado de São 
Paulo, e foi usado para calcular todo o consumo de água na capital. Ocupava o andar inteiro do prédio onde foi 
instalado. Equipado com 4.500 válvulas, fazia 12 mil somas ou subtrações por minuto e 2.400 multiplicações ou 
divisões, no mesmo tempo, posteriormente em 1959 a empresa Anderson Clayton comprou um RAMAC 305 da 
IBM, o primeiro computador do setor privado brasileiro. Tinha dois metros de largura, um metro e oitenta de altura, 
ocupava um andar inteiro da empresa. Ela foi uma das primeiras empresas fora dos Estados Unidos a usar esse 
computador. Posteriormente em 1961, A Fábrica da IBM, em Benfica-RJ, iniciou a montagem de computadores da 
linha 1401. Para mais informações sobre computadores de grande porte no Brasil vide MCI/Museu da Computação e 
Informática em http://www.mci.org.br/historia/ms/ms.html. 
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da década de 60 com a criação de “Zezinho”22 pelo ITA – Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica,23.   

Até a tomada do poder pelos militares em 31 de março de 1964, nenhum fato novo ou 

relevante na história da informática brasileira, merece maior destaque. Porém, com o advento dos 

militares ao comando do governo, surgiu uma série de necessidades decorrentes primeiramente 

da missão institucional das forças armadas, entre elas garantir a proteção das instituições e a 

soberania da nação, ao que foi chamado de segurança nacional, com destaque certamente a 

necessidade de obtenção de informações, para pesquisa, controle e tomada de decisões por parte 

dos integrantes do governo24. 

Analisando documentos pesquisados no IBGE, entre eles o chamado relatório 

“Estatísticas do Século XX” e os alguns documentos do Cpdoc da FGV/SP25 referentes ao 

período entre 63 a 70 referentes à situação econômica e política do Brasil, podemos afirmar que 

ocorreu no plano interno, uma conturbada situação político / econômica, existindo um quadro de 

                                                 
22 Em 1961 foi construído como trabalho de fim de curso de engenharia eletrônica no ITA e com auxílio financeiro 
do CNPq de 350 dólares, quatro alunos, José Ellis Ripper, Fernando Vieira de Souza, Alfred Wolkmer e Andras 
Vásárhelyi auxiliados pelo chefe da Divisão de Eletrônica do ITA o professor Richard Wallauschek construíram o 
"Zezinho". Com os recursos disponíveis, não foi possível construir um computador com grande capacidade de 
memória. O painel tinha dois metros de largura por um metro e meio de altura, foram utilizados cerca de 1500 
transistores e diodos de fabricação nacional, produzidos pela Ibrape, uma subsidiária da Philips. Tinha ele 
capacidade para fazer vinte operações. Era um computador didático, para uso em laboratório. Ganhou, entretanto, 
lugar na história como o primeiro computador não-comercial transistorizado totalmente nacional projetado e 
construído no Brasil. Embora um sucesso, foi desmontado pelos alunos das turmas seguintes, que utilizaram seus 
circuitos para novas experiências. Para mais informações vide MCI/Museu da Computação e Informática em 
http://www.mci.org.br/historia/ms/ms.html; e ainda V. Dantas, op.cit. pp. 4-12. 
23 Esta instituição é vinculada ao setor militar da aeronáutica, criado pelo Decreto no 27.695, de 16 de janeiro de 
1950, definido pela Lei no 2.165, de 05 de janeiro de 1954, é até hoje, o órgão de ensino superior do Comando da 
Aeronáutica. Para mais informações vide site oficial do ITA  http://www.sophia.bibl.ita.br/biblioteca/index.html. 
24 Esta questão conhecida como “Segurança Nacional”, nasce pelo que as forças armadas acreditavam ser sua  missão 
institucional, ou seja, justamente garantir a preservação das instituições determinadas na  Constituição Federal 
publicada pelo AI-1 – 31/março/1964. Mais informações vide texto integral do Ato Institucional n. 1/64 no  Diário 
Oficial da União  (1º de abril de 1964), http://www.in.gov.br/imprensa/jsp/pesquisa.jsp.  
25 O Cpdoc-Centro de Pesquisa de História Contemporânea da Fundação Getúlio Vargas, organiza de forma 
sistemática arquivos de documentos (em papel e eletrônicos) sobre a História político e econômica do Brasil a partir 
do período pós-República. No caso específico e para mais informações sobre questões econômicas e políticas dos 
períodos 60 a 70 vide site CPDOC,  no link “Os anos JK”, http://www.cpdoc.fgv.br/comum/htm/. 
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elevada inflação, crise na indústria de base e na indústria de bens de consumo (notadamente no 

setor automobilístico e de eletrodomésticos). 26 

Por conseqüência dos fatores acima mencionados, surgiu um quadro de desemprego muito 

grande (também registrado pelo IBGE), ocorrendo também uma instabilidade política e social 

bastante acentuada a este quadro decorrente.27 

Ainda no exame daqueles documentos verificamos que no período de 1959 e que antecede 

a revolução de 64, havia a possibilidade de avanço ideológico das chamadas “esquerdas” no 

cenário político nacional em virtude principalmente do descontentamento de grande parte da 

população brasileira com relação ao quadro social existente28.  

Posteriormente à tomada do poder pelos militares, o aparato de segurança do governo 

militar, por necessidade de controle e informação criou o SNI – Serviço Nacional de 

Informações29. 

O SNI em última instancia, gerenciava com poder de polícia, todo o aspecto estratégico da 

política (ideológica entre outras) do Brasil daquela época, centralizando também o comando dos 

outros órgãos de repressão política. Ele por direta necessidade da missão para o qual foi criado, 

precisava contar com uma estrutura (técnica e administrativa) que prestasse de forma ágio e 

segura as informações que sua missão requeria, ou seja, no caso ser o órgão responsável por 

prestar informações ao comando militar do governo, garantindo a segurança nacional.30 

                                                 
26 Para maiores informações sobre estas questões econômicas vide o site do IBGE–Inst.Brasil.Geog.Estatistica. 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/defaulttab_hist.shtm?c=3  
27 Idem nos documentos acima. 
28 Para mais informações sobre “Avanços das Esquerdas” vide CPdoc, http://www.cpdoc.fgv.br/dhbb/ 
verbetes_htm/5744_1.asp. 
29 Vide adiante neste trabalho no capitulo sobre questões políticas, no item Falando sobre o SNI, o que era o SISNI e 
a complexa estrutura de organização necessária para centralizar informações sobre as questões de Segurança 
Nacional. 
30 O SNI necessitava de um sistema rápido e eficaz de informações para exercer a missão que sua função requeria, 
para mais informações vide sobre a entrada dos coronéis do SNI na SEI e ainda sobre a Comissão Cotrim em I. 
Marques, “Minicomputadores brasileiros dos anos 1970: uma reserva de mercado democrática em meio ao 
autoritarismo”, pp. 671-2,  http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v10n2/17754.pdf. 
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Seguindo esta linha de pensamento, é possível compreender porque o governo federal 

precisava de um serviço de processamento de dados. Não só para modernizar a administração da 

“máquina governamental” em seus aspectos técnicos e burocráticos, mas acima de tudo para dar 

agilidade e rapidez, e ainda possuir as informações que a dinâmica de controle que o governo do 

período impunha. Existiram também as questões da administração pública federal, como a folha 

de pagamentos do funcionalismo e o processamento do Imposto de Renda além do próprio 

Censo31. 

Neste cenário, em dezembro de 1964 é criada através de ato governamental uma empresa 

publica para cuidar destes serviços, o SERPRO32. 

Ainda pelos documentos do CPDOC, observamos que apesar do clima de repressão 

política, a partir do meio (64/65) ao final da década de 60 e inícios dos anos 70, a política 

econômica dos governos destes períodos, apresentaram resultados extremamente positivos, no 

que diz respeito ao fortalecimento da economia brasileira, ficando este período conhecido como a 

“época do milagre econômico”33.  

No Brasil dos anos 70 uma parcela de empresários se engaja na política e administração 

do governo. Ávidos por novos negócios e em comunhão com o pensamento tecnocrata de boa 

parcela do governo não militar, presenciam no exterior, notadamente nos Estados Unidos e na 
                                                 
31 Vide V. Dantas, op. cit., pp. 60-2. 
32 O Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) é a maior empresa pública de prestação de serviços em 
tecnologia da informação do Brasil. Foi criado pela Lei nº 4.516, de 1º de dezembro de 1964, para modernizar e dar 
agilidade a setores estratégicos da administração pública. É uma empresa vinculada ao Ministério da Fazenda e 
cresceu desenvolvendo programas e serviços que permitiram maior controle e transparência sobre a receita e os 
gastos públicos. Para mais informações sobre a história da instituição vide site oficial do SERPRO: 
http://www.serpro.gov.br/quem_somos/. 
33 No início do Regime Militar, período de 1968 – 1973, a inflação chegou a 80% ao ano. O crescimento do Produto 
Nacional Bruto (PNB) foi de apenas 1,6% ao ano e a taxa de investimentos foi quase nula. Diante desse quadro 
sombrio, o governo adotou uma política recessiva e monetarista, consolidada no Programa de Ação Econômica do 
Governo (Paeg), elaborado pelos ministros da Fazenda, Roberto de Oliveira Campos e Octávio Gouvêa de Bulhões. 
Seus objetivos foram o de sanear a economia e baixar a inflação para 10% ao ano, criando condições para que o PNB 
crescesse 6% ao ano além de equilibrar o balanço de pagamentos e diminuir as desigualdades regionais. Parte desses 
objetivos foi alcançada, no entanto, em 1983, a inflação ultrapassou os 200% e a dívida externa superou a casa dos 
US$ 90 bilhões. Para mais informações sobre as questões econômicas deste período vide C. F. P. da S. Gama, “O 
Milagre Econômico Brasileiro”, http://www.usinadeletras.com.br/ 
exibelotexto.phtml?cod=1553&cat=Teses_Monologos e F. H. Cardoso, “Rumando para o Século XXI”, 
https://www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/sec21a.htm.  
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Inglaterra (década 70 inicio anos 80) e depois no Japão (meio ao fim da década de 80) o 

surgimento de uma nova indústria de informatização, a dos micro computadores baseados em 

micro processadores de alta performance34.  

Lembramos que no início da década de 60 até o começo dos anos 70, era enorme a 

insatisfação com a situação brasileira neste setor tecnológico. Nessa época, todos os 

computadores no país eram importados e éramos altamente dependentes de empresas estrangeiras 

para estes serviços35.  

Ainda na perspectiva histórica, em 05 de abril de 1972 é criada a CAPRE - Comissão de 

Coordenação das Atividades de Processamento Eletrônico, órgão governamental cujo objetivo 

inicial era promover o uso mais eficiente dos computadores na administração pública e traçar 

uma política tecnológica para a área de informática36.  

No mesmo período a Marinha brasileira comprou fragatas inglesas comandadas por 

computador. O alto almirantado espantou-se com o alto preço dos computadores em embarcações 

de combate com artilharia eletrônica. Então um grupo de oficiais da Escola Naval do Rio de 

Janeiro, reivindicou a nacionalização de pelo menos parte da tecnologia destes computadores e 

conseguiram que parte do equipamento passasse a ser fabricado por empresas brasileiras37. 

Para que isto pudesse acontecer, foi necessária a criação de uma indústria de eletrônica 

digital. Como decorrência, em julho de 1974, após inúmeros contratempos, foi criada a empresa 

estatal denominada COBRA - Computadores e Sistemas Brasileiros Ltda., que nasceu buscando 

                                                 
34 Vide V. Dantas, op. cit., pp. 29-32, vide também os discurso do Deputado Jose Genoino e Deputado Jose Eudes 
em anexo ao trabalho. 
35 Ibid., p. 32. 
36 Na década de 70 a CAPRE era um órgão ligado diretamente a SEPLAN - Secretaria do Planejamento da 
Presidência da República – e este em linha de Staff - com a presidência, portanto, com status de Ministério. Para 
mais informações sobre o papel da CAPRE vide MCI – Museu da Computação e Informática, link “Datas”, 
http://www.mci.org.br/historia/ms/ms.html. 
37 Sobre questões da informatização da Marinha Brasileira vide V. Dantas, op cit., p. 38; e MCI, 
http://www.mci.org.br/historia/ms/ms.html; e ainda S. Helena, Rastro de Cobra, pp. 8 e 10-1.  
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atender parte das necessidades estratégicas do setor militar brasileiro na área de tecnologia digital 

no setor da informática38. 

Quando da consulta do material coletado da Revista Micro Mundo pudemos observar que 

no final da década de 70 e inicio da década de 80, o empresariado nacional atendeu parcialmente, 

aos apelos dos tecnocratas39 (neste momento passaram a equipar as empresas estatais com 

computadores de porte médio) e por conseqüência e através de uma série de medidas de estimulo 

(entre elas estimulos financeiros através de financiamentos bancários e incentivos fiscais)40 

iniciou-se a produção no Brasil de microcomputadores, onde se instalaram fabricas como a 

Scopus41 (1975) e Prológica (1976) entre outras42.  

Em 1979 foi criada a SEI – Secretaria Especial de Informática, que serviu de elo de 

ligação entre o empresariado e suas reivindicações e o governo (uma espécie de conselho técnico 

                                                 
38 Em 18 de julho de 1974, as empresas  E.E. Eletrônica, o BNDE e a inglesa Ferranti associaram-se para formar a 
COBRA - Computadores e Sistemas Brasileiros Ltda. Foi a primeira empresa a desenvolver, produzir e 
comercializar tecnologia genuinamente brasileira na área de informática. Através de parcerias com a inglesa Ferranti 
e a americana Sycor Inc. a Cobra acumulou conhecimento técnico-industrial. Passou-se rapidamente ao 
desenvolvimento de tecnologia e geração de seus próprios projetos. Percebendo a impossibilidade de competir com 
as gigantes estrangeiras na produção de equipamentos de grande porte, a indústria nacional procurou um espaço que 
permitisse seu desenvolvimento e auto-suficiência. A escolha do setor de minis e micros prendia-se a uma razão 
muito forte. Ao contrário dos grandes computadores, o componente eletrônico principal desses equipamentos eram 
os chips, facilmente comprados no exterior. Para mais informações sobre a Computadores e Sistemas Brasileiros 
Ltda vide MCI - Museu do Computador e Informática, link “Eventos”, http://www./historia/ms/ms.html; e S. Helena, 
op. cit.,  pp. .9-15. 
39 Vide as considerações dos artigos e estudos de Benchmark nos computadores brasileiros adiante capítulo sobre 
hardware nos equipamentos nacionais. Vide também no mesmo capítulo, aplicações de tecnologia de terminais nas 
empresas Shell e Petrobras. 
40 Vide na seção de Anexos, material referente a Logística de Informática e Periféricos. 
41 Em Junho 1975 foi fundada a Scopus, uma das principais empresas de informática do Brasil. Empresa criada por 
um grupo de ex-professores da Poli-USP que trabalharam no desenvolvimento do minicomputador G-10. Em 1975 
também ocorreu a Fundação do LSI - Laboratório de Sistemas Integráveis na Escola Politécnica da USP O 
Laboratório de Sistemas Integráveis, fundado em 1975, na Universidade de São Paulo, Brasil, teve suas atividades de 
pesquisa e desenvolvimento centradas em sistemas computacionais integrados. Para complemento de informações 
sobre os primeiros sistemas integrados para uso em computadores vide site MCI, 
http://www.mci.org.br/historia/ms/ms.html; e “Laboratório de Sistemas Integráveis da USP” em 
http://www.lsi.usp.br/_reeng2/por/apresent/index.htm . 
42 Vide adiante N.R. sobre Prológica no capitulo que trata sobre software corporativo. 
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sobre as nuances do setor) extinguindo-se assim a CAPRE e tornando a política mais voltada ao 

controle militar43.  

Sucessivos fatos interagiram na política cientifica nacional para a informática comandada 

principalmente pela SEI entre o final da década de 70 e inicio da década de 80. Muitos destes 

fatos eram regidos de modo arbitrário justamente pela falta de uma legislação mais clara e 

abrangente para o setor44. 

Até 1984, estavam sem respostas questões como o que se podia e o que não se podia 

produzir em termos de equipamentos de informática. Serviços de informática prestados por 

empresas multinacionais, notadamente a IBM, feriam os interesses da segurança nacionais no que 

tange a confidencialidade das informações. Existia ainda o problema da informatização dos 

equipamentos militares bem como o domínio do ciclo industrial desta tecnologia45. 

Finalmente em 29 de outubro de 1984 é sancionada a Lei nº 7.232 que estabeleceu 

claramente os princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de Informática, deste modo 

normatizando as regras de produção, comercialização, importação e exportação além de 

desenvolvimento de tecnologia determinando também quem poderia atuar neste mercado. Estava 

criada de forma explícita, a reserva de mercado de informática no Brasil. 

                                                 
43 Criada por decreto Federal em 09/10/1979, passou a ter status de ministério e agia na assessoria direta ao 
presidente da Republica em linha de Staff junto ao SNI, vide art. 9 Lei 7232/84. 
44 Vide adiante no trabalho, por exemplo a falta de definição do conceito de “empresa nacional”, contemplando pela 
Lei 7232/84. 
45 Vide S. Helena, op.cit.  pp. 45-70. 
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Capitulo 2 –  

ESTUDO E CONSIDERAÇÕES SOBRE O “SOFTWARE” NO BRASIL – ANÁLISE 

CRÍTICA 

 

2.1 – Possível influência que a facilidade de acesso ao software teve para incrementar o uso 

dos micro-computadores no mercado brasileiro. 

Neste capítulo buscaremos verificar se a facilidade de acesso ao uso à biblioteca de 

software disponível, contribuiu de alguma forma para o sucesso do mercado de informática no 

Brasil.  

Para C. Sippl, o “Software” são programas ou rotinas que “ensinam e dirigem” a máquina 

(seja um micro computador ou um equipamento de médio ou grande porte) em suas atividades 

através de palavras reservadas46.  

Os programas de uso comum são chamados de utilitários, e podem ser programados 

diretamente pelo usuário. Estes por sua vez para “rodarem” na máquina dependem dos chamados 

programas diretores, são também conhecidos pelo nome de sistemas operacionais. Em sua 

definição, o Sistema Operacional é quem viabiliza o contato entre a máquina e os programas 

executáveis, portanto o contato entre a máquina e o usuário47.  

 Sabemos que sem o software, ao menos na ótica do usuário comum, o computador não 

passa de um amontoado de componentes eletrônicos sem utilidade maior, Portanto o software é a 

alma da máquina. Com o software a máquina “ganha vida” nas mãos de quem a utiliza.  

                                                 
46 Ch. J. Sippl, Computer Dictionar , p. 458.                                                                                                                                            
47 Ibid., p. 493.   
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Se levarmos em conta um dado expressivo, da Revista Micro Sistemas48- já naquele 

tempo (e ainda hoje), a mais importante revista especializada na área de informática do país, 

segundo especialistas – observaremos que a biblioteca de software no Brasil já era relativamente 

extensa em outubro de 1983, segundo os dados visualizados naquele exemplar49.  

Entre as muitas empresas especializadas em software daquela época, surgiu uma empresa 

especializada em criar, fornecer e divulgar programas para as linhas mais importantes de micro 

computadores comercializados naquele período. Esta empresa se chamava BBS – Biblioteca 

Brasileira de Software (vide figura 1).  

          Em seu anuncio informativo naquele exemplar da revista, a empresa alegava possuir 

softwares para todas as categorias de uso; diversões e jogos pessoais, uso caseiro, comerciais, 

gráficos, educacionais, profissionais e científicos. Acrescentava ainda possuir mais de 4000 

originais (programas) para os principais micros do Mercado (na época Linhas Sinclair50, TRS-

8051 e Apple52). Sem dúvida um atrativo e incentivo aos novos interessados do grande público em 

possuir um micro computador. O marketing daquele anuncio induzia ao valor da utilidade do 

computador para o público alvo (fosse ele leigo ou ‘iniciado’). Assegurava que podia se contar 

com um expressivo e já disponível banco de software para uso imediato no computador pelo 

usuário comum.    

                                                 
48 Segundo Alda Campos, a editora da empresa, a Revista Micro Sistemas foi a primeira revista brasileira de 
microcomputadores. O primeiro número saiu nas bancas em outubro de 1981e tinha 40 páginas, para mais 
informações vide site MCI-Museu da Computação e da Informática, no link “Personagens”,  
http://www.mci.org.br/historia/ms/ms.html. 
49Vide exemplar no 25 de outubro/83, Revista Micro Sistemas, p. 141. 
50 Para mais informações sobre esta linha de microcomputadores vide “SINCLAIR ZX80 - The first affordable home 
computer” em “History Of Home And Game Computers” no site http://computermuseum.50megs.com/ 
brands/zx80.htm. 
51 Para mais informações sobre esta linha de microcomputadores vide “Introduction and History of the TRS-80” em 
“TRS 80 Home Page” (http://www.trs-80.com/) e  no site http://www.kjsl.com/trs80/model1info.html. 
52 Para mais informações sobre esta linha de microcomputadores vide “Apple II History” no link “The History” no 
site http://apple2history.org/history/ah01.html e, também, “Historia do Apple” no site 
http://www.dinocomp.com.br/lt/tl1.asp?ano=1970. 
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Fig.1:- No detalhe, anuncio da BBS, veiculado na pg. 141, da Revista Micro Sistemas, n. 25 de 
outubro/83. 

Ilustrando e complementando as informações, os anexos 1 e 2 mostram interessante artigo 

a respeito do sistema operacional CP/M (normalmente de uso profissional, portanto visando o 

usuário corporativo) comparando-o com comandos do DOS o qual na simplicidade instrutiva, 

buscava ‘desmistificar’ a suposta complexidade da máquina para o usuário ainda que iniciante. 53 

O segmento de micro computadores pessoais já era neste momento, bastante desenvolvido 

nos E.U.A, nos países da Europa e no Japão,  notadamente por micros da linha TRS-80 e linha 

                                                 
53 Vide [Joze], “Arquivos e Comandos, CP/M&Cia. Revista Micro Mundo, (março 1984) , pp. 46-7, 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69091998000 200013. 
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Apple (anos 76/77), os quais diga-se de passagem, eram concorrentes diretos54, porém com 

máquinas diferentes disputando o mesmo segmento de mercado.55 

O cenário inicial da informática aqui no Brasil, começa copiando o ‘modismo’ que existiu 

com muita intensidade nos E.U.A nos anos 60/70, e que se espalhou pelo mundo nos anos 

posteriores. Mas foi na década de 80 que ocorreu o verdadeiro “boom” em termos popularização 

da informática micro-computadorizada a nível mundial. Isto em parte aconteceu porque a 

informática se prestou a ser na época, uma ferramenta auxiliar nos meios de ensino norte-

americanos na década de 70. Este fato também ocorreu no Brasil praticamente no mesmo 

período56. 

Fundamenta esta afirmação, parte do texto que se segue do artigo de José Armando 

Valente, que aponta a massificação nos EUA do uso de micro computadores e das linguagens de 

programação – notadamente BASIC e LOGO e em menor escala FORTAN e PASCAL pelo 

usuários comuns57. Senão vejamos; 

“Ensino de informática ou “computer literacy” 

De acordo com um estudo feito em 1983 pelo “Center for Social Organization of 
Scchools” da Universidade John Hopkins, virtualmente todas as escolas públicas dos 
E.U.A. oferecem cursos sobre história do computador, o funcionamento do hardware, 
programação elementar e implicações sociais do computador na sociedade. Estes 
cursos são oferecidos à cerca de 36% dos alunos da escola elementar (os 6 primeiros 
anos do 1º grau), e a 64% dos alunos  da escola secundária (os 2 últimos do 1º. Grau). 
Cerca de 76% das escolas do 2º grau oferecem estes cursos a seus alunos. A maioria 
das escolas propiciam a alguns estudantes cerca de 30 horas ou mais de instrução em 
pelo menos uma linguagem de programação – BASIC é utilizada em 98% das escolas 

                                                 
54 Uma das facilidades para o acesso do grande público ao micro computador foi a linguagem BASIC. Desenvolvida 
por John G. Kemeny and Thomas Kurtz foram complementadas por Paul Allen e Bill Gates em 1975. Para mais 
informações sobre o que ocorreu no mercado norte americano de micro computadores vide “Microsoft timeline from 
1975-1990”, http://www.thocp.net/companies/microsoftmicrosoft_company.htm. 
55 A. Osborne, Introdução aos microcomputadores – princípios básicos, p. XI. 
56 J. A. Valente, “Diferentes usos do computador na educação”, pp.1-2, http://www.nied. 
unicamp.br/publicacoes/separatas/Sep1.pdf. 
57 Ibid., pp. 3 e 5-7. 
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de 2º grau, e Logo, FORTRAN, e Pascal são cada uma ministrada em 5% destas 
escolas.”58 

 A informação acima esclarece que a informática deixou de ser a partir dos anos 70, 

privilégio de grandes organizações corporativas (científicas ou comerciais) nos E.U.A., passando 

a ser também de acesso ao grande público. A sua introdução no Brasil depois da sua 

popularização nos E.U.A. em parte foi conseqüência da importação do modelo educacional 

daquele país pelos nossos educadores59 e pela facilidade de acesso ao software que 

transformaram o microcomputador numa poderosa ferramenta de ensino60.  

 A obra do pesquisador R. Benakouche61 (patrocinada pelo CNPq e OEA62),  registra entre 

outras  informações, o depoimento do ex-Senador e Ministro Severo Gomes que descreve a 

influência norte-americana (política e de modelos)  em nosso país (diga-se de passagem, com 

aval do governo brasileiro da época). Vejamos o que informa o texto:- 

 “Informática e Soberania. 

 Nenhuma questão relevante para a vida e o futuro das Nações subdesenvolvidas pode 
prescindir da compreensão da natureza das relações Norte-Sul. Entender seu dinamismo e 

                                                 
58Idem, “Questão do software, Parâmetros para o desenvolvimento do Software Educativo”, p. 2, 
http://www.nied.unicamp.br/publicacoes/memos/Memo24.PDF. 
59 Em 1981 e 1982 aconteceram respectivamente o 1º e o 2º Seminário Nacional de Informática na Educação, 
tratando justamente das questões educacionais e suas vertentes e possibilidades potenciais em conjunto com a 
informática as quais são amplamente descritas no artigo citado na N.R. 31. Para mais informações P. F. Andrade, 
“Modelo Brasileiro de Informática na Educação”, pp. 1-3, http://www.niee.ufrgs.br/ribie98/ 
CONG_1996/CONGRESSO_HTML/43/43.HTML#MODELO%20BRASILEIRO. 
60 A BBS - Biblioteca Brasileira de Software (fig. 1) é citada também no referido artigo das N.R. 31 e 33, por 
justamente possuir em seu acervo mais de 5000 programas, a maior parte de softwares estrangeiros adaptados ao 
Brasil, indicando a influencia externa no usuário nacional. Para mais informações sobre esta influencia e outras 
questões ligadas a educação, ensino e informática no Brasil vide J. A Valente, “Questão do software, Parâmetros 
para o desenvolvimento do Software Educativo”, p. 7, http://www.nied.unicamp.br/publicacoes/ 
memos/Memo24.PDF, e também  P. F. Andrade, “Modelo Brasileiro de Informática na Educação”, pp. 2-8, 
http://www.niee.ufrgs.br/ribie98/CONG_1996/CONGRESSO_HTML/43/43.HTML#MODELO%20BRASILERO. 
61 R. Benakouche et alii, org. A questão da Informática no Brasil. 
62 A OEA foi criada pela IX Conferência Internacional de Estados Americanos (Bogotá, maio de 1948), com base em 
mandato contido na Resolução IX da Conferência Internacional Interamericana sobre os Problemas de Guerra e Paz 
(México, 1945). A referida Resolução encomendava a reorganização, consolidação e fortalecimento do Sistema 
Interamericano. Da referida Conferência, emanaram importantes documentos do sistema interamericano, como a 
própria Carta da OEA, o Tratado Americano de Soluções Pacíficas, conhecido como Pacto de Bogotá, e a 
Declaração Interamericana de Direitos e Deveres do Homem, assinada sete meses antes da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos para mais informações vide 
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/port/relext/mre/orgreg/oea/ 
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suas formas de dominação, estabelecidas pela atual Ordem Econômica Internacional, é 
indispensável.  (...) o arco de força do centro industrializado, induziu o mundo pobre a 
assumir decisões coerentes com os interesses deles. Expandiu-se um modelo de 
desenvolvimento dependente e excludente da maioria da população. Mas ali ainda havia lugar 
para o sócio menor, representado pelos grupos dominantes locais, com capacidade de cooptar 
uma expressiva minoria.(...) A atual ordem internacional tem no controle informático, 
em escala mundial, a sua grande esperança de sobrevivência. Decorrem daí as pressões sobre 
todo o mundo subdesenvolvido, para a adoção de programas falsamente assentados em razões 
técnicas e econômicas – com a ocultação da política, pois somente dela poderia vir à luz que 
ilumina o embuste. (...) ... Os países atrasados precisariam usar os computadores para 
promover o desenvolvimento e deixar de lado a idéia de produzi-los, meta impossível para 
quem é pobre e sem suporte tecnológico. Ora nunca houve, na história do desenvolvimento 
industrial, nenhum momento em que a tecnologia do uso e a do produto estivessem tão 
distanciadas. Quer dizer, por mais que se saiba usar o computador, jamais se chegará a 
compreender as suas entranhas. E delas virão a linguagem e os conceitos para influenciar 
atividades econômicas, sociais e culturais. (...) Oferece-se aos países endividados a 
perspectiva de aumentarem as suas exportações com a entrada das multinacionais da 
informática que empregariam mão-de-obra barata e dariam curso ao processo, alargando a 
nossa participação nos mercados.”63 

Pelas palavras do ex-ministro, existiu na década de 70, uma percepção por parte do 

mundo político e empresarial brasileiros (sócios menores e minoria cooptante) que se 

descortinava a possibilidade de um novo segmento e mercado a nível mundial – a informática, 

ainda que com suporte tecnológico estrangeiro. 

Associando então as idéias do texto acima com informações obtidas quando da criação da 

empresa COBRA, pudemos observar que no Brasil a partir de 1974, mesmo que com certo atraso 

no que tange a pesquisas de ponta na área de eletrônica e informática, a indústria nacional com 

tecnologia própria somada a de outras empresas estrangeiras (joint ventures) começou a 

responder às necessidades do mercado nacional.64 

Se entendermos então como aplicável ao momento, a expressão “dominação política real 

e existente” utilizada pelo ex-ministro, veremos que ela se justifica no caso brasileiro pelo uso da 

tecnologia industrial estrangeira oriunda justamente das joint ventures. Um exemplo claro deste 

domínio tecnológico, era, por exemplo, os processadores dos microcomputadores similares da 

                                                 
63 Vide S.Gomes, “Informática e soberania”, in R. Benakouche et alii org., op. cit., pp. 30-4. 
64 S. Helena, op.cit., p. 8. 
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linha TRS-80 norte-americana. Estes eram os “cérebros” das máquinas65 e, no entanto, eram 

vendidos livremente pela Zilog66 sua inventora e fabricante nos E.U.A.. Isto permitiu liberdade de 

planejamento e execução de projetos nacionais com base naqueles processadores, já que como 

dissemos, ele era comercializado livremente pelo  mercado internacional.67  

 

2.1.1.-  O BASIC e o software residente 

 Quando pensamos em microcomputadores, devemos entender que este segmento 

industrial buscou primeiramente atender as necessidades do pequeno e médio usuário68. Por 

conseqüência esse produto deveria ter mecanismos que permitissem o fácil acesso entre o homem 

e a máquina. Nos EUA a linguagem BASIC69 surgiu com essa proposta, ou seja, criar uma 

linguagem simples, ampla e acessível ao usuário comum e que, portanto fosse simples e eficaz na 

programação do microcomputador pessoal em contraposição ao COBOL que era utilizado pelos 

equipamentos de maior porte70.  

 Durante muito tempo discutiu-se a questão da tecnologia dos nossos micro-computadores. 

Causou desconforto o fato de que, por exemplo, microcomputadores como o fabricado pela 

Prológica S/A, (primeiro da família TRS-8071 fabricado no Brasil) possuísse na sua EPROM72  e 

por conseqüência em seu software residente, um BASIC em tudo igual ao seu similar original 

                                                 
65 Para mais informações vide Prológica, CP500 Microcomputador, operação e Linguagem Basic,  p. 15. 
66 Zilog Corp. foi fundada em 1974 por Federico Faggin, inventor mundial e fabricante dos  primeiros 
microprocessadores eletrônicos, Z8 e Z80 e a família de processadores dele decorrentes (Z80A, Z8080 etc.). A 
criação deste processador possibilitou a programação de micro computadores em linguagem C ou linguagem 
diretamente em código de máquina. Para informações adicionais vide site oficial da empresa - http://www.zilog.com/   
67 D. S.Lima, Aplicações Sérias para TK85 e CP200, pp. 7-10. 
68 Vide A. Osborne, op. cit., pp. 59-63. 
69 Beginners All-purpose Smbolic Instruction Code – vide explicações sobre, na própria seqüência do texto. 
70 Vide A. Osborne, op.cit. p. 142 e, ainda, A. C. Bastos, Programação Cobol, pp. 8-22. 
71 Tinha este nome porque era baseado no micro chip da Zilog, o Z-80. N.A. 
72 C. R. F. Barbosa, “A informática: situação e desempenho”, in R. Benakouche et alii, org., op. cit., pp. 50-1. 
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norte-americano73. Isso suscitou como dissemos muitos ‘senões’ nos meios industriais e até 

acusações de clonagem ou pirataria74 por parte dos EUA, uma vez que se pressupôs a utilização 

de tecnologia copiada do original norte-americano da Tandy Radio Shack, sem que o governo 

brasileiro se envolvesse ou tomasse partido na questão, já que não havia legislação sobre o 

assunto. 75 

 Destacamos que existiu de modo sistemático na maior parte dos exemplares das revistas 

especializadas pesquisadas, a mesma condescendência por parte dos editores, programadores, 

usuários. Muitos programas foram escritos nesta linguagem e foram publicados abertamente 

(mesmo nos meios didáticos e acadêmicos) limitando-se a descrever, não só o funcionamento do 

referido BASIC residente, como também a usá-lo sem se importar em como “chegou até lá” na 

EPROM da máquina76. 

 Fundamentamos a afirmação acima, nos utilizamos de trecho do livro de Roberto Kresch 

que afirma; 

“... A linguagem de programação BASIC, cujo nome é derivado das iniciais de Beginners 
All-purpose Smbolic Instruction Code (Código de Instrução Simbólico, de Uso Geral, para 
principiantes), foi desenvolvida por John Kemeny e Thomaz Kurtz, no Dartmounth College, 
no início da década de 60, sendo introduzida no mercado em 1964...(sic). Ao mesmo tempo, o 
“vocabulário” e a “gramática” do BASIC foram sendo aperfeiçoados e ampliados, de modo 
que, atualmente, essa linguagem pode ser considerada bastante poderosa, compatível com as 
aplicações mais variadas, sejam comerciais ou científicas, sem prejuízo de sua facilidade de 
manipulação e rapidez do aprendizado. O BASIC pode ser encontrado nos computadores, 
como programa residente, isto é, já estar gravado em memórias permanentes dentro do 
próprio computador, ou estar gravado em meio de armazenagem externo, tal como disco 
magnético ou fita cassete. Neste caso, antes de se usar o computador com a linguagem 
BASIC, é necessário carregá-lo com o programa de linguagem, ou seja, colocar nas memórias 

                                                 
73Vide “Manual de Operações da Prológica”, in Prológica, CP-500 Microcomputador Operação e Linguagem Basic, 
pp. 113-7, 137-43 e 145-63. 
74 Em novembro de 1982, a Câmara de Comércio Norte Americana emitiu nota oficial de protesto, contra o que 
chamou de ‘pirataria autoral’ reclamando das barreiras comerciais impostas que impediam a entrada dos micros 
daquele país. Para mais informações sobre as questões e conflitos entre Brasil e EUA vide V. Dantas, op. cit., p. 7. 
75 Vide questões sobre o direito autoral no software em A. Chaves, “A informática no direito de autor brasileiro”, 
Revista inFoJur.ccj.ufsc.br, http://150.162.138.14/arquivos/A informatica no direito de autor brasileiro.htm. 
76Vide, por exemplo, as instruções de uso no “Manual de Operações da Prológica”, in Prológica, CP-500 
Microcomputador Operação e Linguagem Basic,  pp. 121-3. 
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do computador o conteúdo do disco magnético, cassete ou outro tipo de armazenador externo 
de dados...(sic) No texto que se segue suporemos sempre que o programa de linguagem 
BASIC já se encontra armazenado nas memórias do computador e que está pronto para uso... 

“77, 

 Ou seja, não era necessariamente um problema ou se constituía uma preocupação para os 

usuários e programadores, encontrar um Editor de BASIC78, uma vez que era comumente 

encontrado na máquina pronto para uso, existindo ainda softwares que complementavam este 

editor de linguagem, ampliando com mais funções o BASIC residente da máquina. Estes por sua 

vez eram livremente encontrados no mercado em disco flexível - floppy disk - e por vezes nem 

sempre tinham claramente definida, a procedência do original de suas cópias, como mostrado na 

BBS79.  

 Essa informação assume caráter de importância, pois demonstra que além das máquinas já 

possuírem o que se chamava de BASIC residente, e que sendo possível se encontrar facilmente no 

mercado cópias de Basic estendido para uso, nos mostram que a questão dos direitos autorais 

estrangeiros não era levada em consideração, ao menos na área do software de linguagem80. 

Faremos outras considerações a respeito deste tema mais adiante. 

 

2.2. – A Logística da Informática e suas prováveis influências na Política de Reserva de 

Mercado. – Análise Crítica 

O computador como instrumento ou ferramenta de trabalho não consegue realizar todas as 

funções que dele se exige sozinho. Dois outros componentes são necessários para fazê-lo 

                                                 
77 R. Kresch, Microcomputadores-Introdução na Linguagem Basic, pp.1-15.  
78 Nome dado ao programa-utilitário que gerava esses códigos de programação, vide Ibid., p. 12. 
79 Vide texto anterior e fig. 1 sobre disponibilidade de software no mercado. 
80Vide A. Chaves, “A informática no direito de autor brasileiro”, Revista inFoJur.ccj.ufsc.br, 
http://150.162.138.14/arquivos/A informatica no direito de autor brasileiro.htm. 
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“funcionar” de modo eficaz. O primeiro é o software81. que “diz“ ao computador o que e como 

fazer. E o segundo é o respaldo ou uma retaguarda de suprimentos que ele deve ter para ele 

mesmo e seus periféricos82.  

  A esta ‘retaguarda’ que dá respaldo para funcionamento do computador, denominamos 

“Logística de Informática” ou apenas “LI”, usando-se, entretanto, “TI”, para designar a expressão 

“Tecnologia em Informática”.  

 Na literatura pesquisada foi possível verificar que este segmento econômico de mercado, 

se tornou tão importante quanto a própria produção de micro-computadores, dependendo dele, 

entretanto, para existir83. Os suprimentos de LI, faziam parte do escopo de necessidades 

operacionais de rotina de trabalho da máquina e do usuário. Segundo Alda Campos, a LI estava 

atrelada tanto ao software como ao hardware, já que nasceu em decorrência direta do mercado de 

informática, como afirmou em seu depoimento registrado no MCI84. 

 A título de informação ilustrativa, nas imagens dos anexo 3, 4 e 5 vamos observar uma 

série de atividades industriais e econômicas que foram geradas neste segmento de mercado, as 

quais iam desde Floppy-disk até móveis especiais para micros e periféricos.85  

 A LI de modo geral contava com o suporte de fornecimento de materiais advinda de 

fabricantes nacionais. Uma série de serviços e produtos paralelos também nasceram justamente 
                                                 
81 Vide este conceito em F. de S. Meirelles, Informática, novas aplicações com microcomputadores,  p. 7. 
82 Nome dado a impressoras, papel, tinta de impressão, etc. Vide Ibid., pp. 8-9. 
83 Vide por exemplo, R. Campos, “Considerações sobre a política nacional de informática”, in R. Benakouche et alii, 
org., op. cit., pp. 37-43; e ainda em termos de produção industrial, o capítulo que disserta sobre as impressoras mais 
adiante. 
84 Naquele depoimento ela cita o seu pai o empresário Aldenor Campos, quando fundou a primeira empresa brasileira 
especializada em suprimentos de informática no Brasil, a Computiq, a qual tinha o perfil das empresas do ramo 
situadas na Califórnia – EUA, onde aliás ela Alda Campos, visitou e fotografou lojas de computadores para apurar 
tudo o que eles vendiam e desta forma copiar o modelo de empresa. .Para mais informações vide depoimento de 
Alda Campos no site MCI (http://www.mci.org.br/historia/ms/ms.html). 
85 Um mercado novo surgiu juntamente com os micro computadores. A LI, ia teve que se estender as necessidades 
organizacionais como arquivos que prestassem segurança e guarda das informações processadas. Para mais detalhes 
vide anexos 3,4 e 5. 
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para suprir as necessidades dos micro-computadores (serviços e produtos para manutenção, 

instalação, material de limpeza. etc.)86 

 O cenário econômico e técnico acima descrito, se galgou em particularidades da Lei em 

questão. Notadamente, as partes dos art. 9, 12 e 13 da Lei 7232/84 que abaixo destacamos para 

análises e reflexões; 

“DAS MEDIDAS APLICÁVEIS ÀS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 

        Art. 9º Para assegurar adequados níveis de proteção às empresas nacionais, enquanto não 
estiverem consolidadas e aptas a competir no mercado internacional, observados critérios 
diferenciados segundo as peculiaridades de cada segmento específico de mercado, 
periodicamente reavaliados, o Poder Executivo adotará restrições de natureza transitória à 
produção, operação, comercialização, e importação de bens e serviços técnicos de 
informática.  
        § 1º Ressalvado o disposto no artigo 10, não poderão ser adotadas restrições ou 
impedimentos ao livre exercício da fabricação, comercialização e prestação de serviços 
técnicos no setor de informática às empresas nacionais que utilizem tecnologia nacional, 
desde que não usufruam de incentivos fiscais e financeiros.  
        § 2º Igualmente não se aplicam as restrições do caput deste artigo aos bens (vetado) de 
informática, com tecnologia nacional cuja fabricação independe da importação de partes, 
peças e componentes de origem externa (...)” 

 A leitura do artigo 9 nos mostra duas situações. Primeiro uma clara idéia de proteção 

econômica por parte da Lei, para a empresa nacional. Posteriormente a intenção do governo em 

mostrar que estava disposto a contribuir com a sua parte para fazer as empresas ligadas à 

informática crescerem, onde isto era necessário em virtude da situação de falta de 

competitividade e baixa produtividade do setor industrial naquele período em relação às 

estrangeiras.87  

                                                 
86 Vide anexo 6. 
87 Vide adiante no capitulo sobre Hardware sobre a formação das joint venture. 
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É fato que o mercado de suprimentos de informática, já movimentava milhões de dólares 

ao ano no Brasil, mercado este altamente rentável e garantido, dada a condição de pré-existência 

de computadores (de todos os portes) que operavam no mercado88.  

 Pelos documentos observa-se que o empresariado nacional buscou no exterior novas 

tecnologias para garantia de manutenção deste sub-segmento do mercado industrial da 

informática em nosso país. As grandes corporações internacionais tiveram também seu interesse 

desperto pelo nosso mercado, que por certo já se mostrava altamente atraente visto sob a ótica do 

investidor estrangeiro dado o volume comercial movimentado89. 

 Seguindo ainda no art. 9 da Lei 7232/84, encontramos outro tópico que merece destaque 

no estudo. Senão vejamos; 

 “Art. 9º Para assegurar adequados níveis de proteção às empresas nacionais, enquanto não 
estiverem consolidadas e aptas a competir no (o grifo é nosso) mercado internacional.” 

Ora, se a intenção do governo fosse somente proteger a indústria nacional, garantindo o 

mercado nacional para ela, a frase a ser usada seria, “Art. 9º Para assegurar adequados níveis de 

proteção às empresas nacionais, enquanto não estiverem consolidadas e aptas a competir com o 

mercado internacional’. Daí se deduz que o governo pretendia criar mecanismos não só de 

garantia do mercado interno, mas, sobretudo criar mecanismos que viabilizassem no futuro, 

também exportações e permitir a participação no mercado internacional. 

                                                 
88 Vide Anexo 7, suplemento Guia do Comprador na Revista Micro Mundo, no 18. 
89 Vide R. Campos, , “Considerações sobre a política nacional de informática”, in R. Benakouche et alii, org., op. 
cit., pp. 37-9. 
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  Existe ainda no referido artigo, uma proibição a concorrência internacional, expressa na 

frase, “... o Poder Executivo adotará restrições de natureza transitória à produção, operação, 

comercialização, e importação de bens e serviços técnicos de informática...”. 90 

 O governo, a partir da Lei, tinha o poder de intervir na produção e comercialização dos 

bens de informática, quando esta oferecesse riscos ao similar nacional. Quando a Lei coloca que , 

“o Poder Executivo adotará restrições de natureza transitória à produção, operação e 

comercialização” ... Significa, na prática que se uma empresa multinacional possuísse a 

capacidade de produção de um bem ou produto com tecnologia superior ao similar nacional, e ela 

quisesse produzi-lo aqui, não poderia fazê-lo, se isto oferecesse perigo à produção do similar 

nacional (de menor qualidade e/ou características inferiores). De que modo o governo faria isto 

ocorrer? Simplesmente impedindo a concorrente multinacional de importar matéria prima ou 

insumos para o seu produto. 

O governo usava o poder jurídico nos termos das legislações sobre o tema, para ‘boicotar’ 

a produção de bens de informática no Brasil pelas estrangeiras. A princípio de forma mais tênue 

pela CAPRE, sob a forma de “Resoluções” e depois se utilizando do mesmo preceito na SEI, aí 

já na égide da Lei 7232/8491. Este procedimento dificultava  também que houvessem importações 

diretas da matriz no exterior, uma vez que as importações destes produtos ou estavam fechadas 

ou possuíam cargas fiscais tão altas que as tornavam proibitivas92. Esta forma de protecionismo 

deu “fôlego” para o empresariado brasileiro se recompor em termos financeiros e tecnológicos 

                                                 
90 Art. 9 da Lei 7232/84. 
91 Vide art. 8 da Lei 7232/84. 
92 Vide Resolução 1/77, CAPRE. 
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para adaptar sua produção de forma a ganhar competitividade e entrar em paridade no mercado 

sempre que haviam mudanças93. 

 Certamente entendemos que a indústria nacional do setor, que ainda desenvolvia 

tecnologia própria, estava ‘engatinhando’ naquele momento histórico94. Mesmo o parque 

industrial do setor de eletrônica das décadas 70 e 80, ainda não possuía tecnologia para competir 

de forma igualitária com as multinacionais do mesmo ramo de negócios que tinham suas matrizes 

no exterior.  

O protecionismo brasileiro na informática, no entanto mostrava que claramente queria 

além do mercado garantido, também a tecnologia ‘de ponta’ internacional.  Se no § 1º  proibia-se 

a importação de peças e partes, já no § 2º, permitia que os componentes que não eram fabricados 

aqui (que não se encontrasse similar em nenhum caso), tivessem acesso ao mercado nacional, 

viabilizando a produção de computadores e periféricos e equipamentos ligados a produção de 

LI95. 

Voltaremos a outras considerações sobre a produção industrial na área de informática 

quando do estudo no capítulo que trata das impressoras produzidas no país. 

 

2.3. Algumas considerações sobre o mercado editorial de informática no período estudado 

 Uma preocupação constante durante a pesquisa, foi verificar o que estava sendo feito em 

termos editoriais, não só no ramo das revistas especializadas no assunto, mas também em relação 

                                                 
93 Vide sobre a Política Brasileira para produção industrial de informática em P. B. Tigre, Industria Brasileira de 
Computadores: Perspectivas até os anos 90, pp. 55-7. 
94 Vide considerações sobre Engenharia reversa  e Benchmark ao longo do trabalho. 
95 I. C. Marques,  “Reserva de Mercado: Um mal entendido caso político-tecnológico de “sucesso” democrático e 
“fracasso” autoritário”, pp. 91-3. http://calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/economia/article/viewFile/ 1984/1645. 
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aos chamados livros técnicos e acadêmicos. Trabalhamos com a hipótese de que se a informática 

brasileira avançou em direção ao grande público, possivelmente foi em virtude de ter havido um 

respaldo teórico e bibliográfico que lhe conferiu suporte técnico. 

 Nas amostras do universo bibliográfico do período, colhidas para estudo, separamos o das 

revistas e periódicos da área, também informações das empresas que foram responsáveis pela 

produção e edição do material informativo.  Para esta seleção levamos em conta empresas que 

ainda estão em atividade até a presente data, possuindo mais de trinta anos de atuação no 

mercado, superando dificuldades inerentes a todas as empresas (principalmente no quesito 

dificuldades da economia brasileira), além de terem passado pelo processo de abertura do 

mercado. 

Estudo de casos de publicações feitas em parcerias entre empresas de ensino, fabricantes de 

computadores e editoras. 

Este item se dedicará exclusivamente a fazer uma análise descritiva e uma abordagem 

crítica através de estudo de casos, sobre algumas obras que foram recomendadas pelas revistas 

especializadas (ou que foram mencionadas nas reportagens), com o objetivo de verificar se de 

algum modo poderiam ter contribuído positivamente para o surgimento do mercado de usuários 

de produtos de informática. É, portanto continuidade específica do que foi tratado no item 

anterior. 

O primeiro caso aqui apresentado, é o da empresa chamada “Micro News Cursos de 

Computação Ltda.”. Empresa estava localizada na cidade de São Paulo, mas que possuía através 
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de franquias, diversas unidades em capitais do Brasil (Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba 

além de São Paulo) e publicou diversos livros técnicos voltados ao suporte de seus cursos.96 

A empresa era especializada em promover cursos em linguagens de programação 

(BASIC, COBOL, dBASE I, II e III, Assembler etc.). Com o intuito de ter uma bibliografia 

própria que fosse eficaz para seus propósitos empresariais (ensino de informática), editou em 

parceria com a editora “Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda.” (localizada na cidade do Rio 

de Janeiro), edições inteiras de obras exclusivas para seus alunos, com tiragem de 5000 

exemplares cada uma. Para isto comprava os direitos autorais sobre determinada obra, de autores 

nacionais e internacionais e publicava os títulos com o rótulo da empresa97. 

Estas obras eram muito detalhadas e possuíam inúmeras ilustrações. Na leitura 

encontramos um conteúdo didático claro e escrito de maneira simples e bastante inteligível, 

contendo notas explicativas direcionadas aos temas estudados. Procuramos posteriormente no 

catálogo da editora, mas não vimos estas obras figurarem em seu rol de produtos para venda ao 

leitor comum nas livrarias, o que indica que a tiragem foi limitada para venda somente a alunos 

daquele programa de estudos da Micronews. 

Ainda no segmento de empresas no ramo de ensino da área de informática, encontramos 

uma outra, ligada a uma rede internacional de empresas de ensino no setor, e que tinha 

franqueadas no Brasil. Ela era denominada “Compucenter Ltda.”, localizada também na cidade 

de São Paulo e também editava seus manuais em parceira com gráficas do mercado98.  

                                                 
96 Vide dados da instituição na contra-capa das obras relacionadas na bibliografia. 
97 Entre as obras encontradas estão as referentes aos cursos de dBASE III, Lótus 1-2-3 e Wordstar (imagens nos 
anexos 8, 9 e 10), no entanto podemos  afirmar a existência das obras referentes aos cursos de BASIC, COBOL, 
dBASE I, e II,  e Assembler já que são mencionadas na página de rosto daquelas duas primeiras. N.A. 
98 Vide anexos 11 e 12. 
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Na análise de um dos catálogos de obras editoriais da empresa, observamos em 

específico, o manual de treinamento do curso oferecido para gerentes de informática que era de 

autoria da própria Compucenter. O material mostrava as características e os níveis de 

especialização dos cursos em seu material didático que é descrito no roteiro dos treinamentos que 

eram oferecidos pela instituição99.  

O conteúdo didático e informativo do livro, parcialmente mostrado nos anexos deste 

trabalho, nos permitiu visualizar que o nível de especialização técnica dos temas tratados estavam 

bem distantes das outras publicações disponíveis que tivemos oportunidade de analisar. Sem 

deixar de lado o objeto do curso ao qual estava direcionado, alguns seminários e por 

conseqüência seu material didático abordavam de tópicos que ilustravam, por exemplo, entre 

outras coisas, aspectos da ética na informática, ligações entre a cibernética e valores humanos e 

aspectos políticos dos centros de informação100. 

Estes tópicos não estavam sendo discutidos de maneira comum ou não eram prioridades 

no mercado brasileiro do período, porém devendo estar em pauta nas multinacionais. Bibliografia 

a respeito da filosofia e sociologia da informática estavam proporcionalmente em menor numero 

em relação às obras tidas como técnicas101. 

                                                 
99 Nos textos dos anexos 13 e 14, vemos que entre os instrutores e seminaristas da Compucenter, destacavam-se 
expoentes como conferencistas  da SGBD e Doutores da Harward Business School e da American Association for 
the Advanced of  Science entre outros. Seus cursos estavam entre os mais renomados cursos de extensão da área 
(como p. ex. Software para CI, Métodos para otimizar o rendimento do CPD etc.). Esta empresa atuava no mercado 
de treinamento de executivos de grandes corporações internacionais com filiais no Brasil. N.A. 
100Vide anexos 13 e 14. 
101 Vide tabela anexa do levantamento de obras recomendadas pelas revistas especializadas. 
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Um terceiro caso interessante para o estudo, foi encontrado nas publicações da Editora 

Aleph, também na cidade de São Paulo. Esta editora, imprimiu os manuais de instrução e uso do 

micro computador MSX, da empresa Gradiente S/A, em Manaus – AM102. 

Junto com o referido manual, ela lançou no mercado uma outra série de publicações 

vinculadas aos usuários destes microcomputadores103. O que chamou a atenção, no entanto, não 

foi a série de programas disponíveis, até porque este era o objetivo da publicação, mas sim, o fato 

de que todos eles omitiram a autoria (nome dos autores do programa) na listagem de edição do 

programa em Basic104, fato este que feria a “ética” existentes entre os programadores já naquela 

época, ainda que não houvesse uma legislação clara sobre o assunto. 105 

Nas leituras na Micro Sistemas e Micro Mundo  dos anos de 85 e 86, constatamos que a 

linha MSX, causou um certo “furor” entre os programadores e usuários da época106. Certamente 

pelo fato de possuir recursos mais avançados que os micros da linha “Apple” (maior numero de 

cores p. ex.,  em sua resolução gráfica) ou mesmo sobre os “espartanos” TRS-80 que em relação 

aos ‘Apple”, primavam pela confiabilidade aliada simplicidade e rodando o CP/M,  ainda que 

com a desvantagem do tamanho maior do equipamento e falta de alguns recursos gráficos107. 

Buscamos então obras na Linha MSX e selecionamos para análise uma que foi editada 

pela Editora Manole, MSX – Técnicas de Programação de Jogos em Assembler. Esta obra seria 

uma tradução do original francês (MSX - Techniques de Programation dês Jeux em 
                                                 
102 Vide anexo 15. 
103 Especificamente Linguagem Basic MSX  e a Coleção de Programas para MSX, Vol. I, II e III,  com imagens 
capas e folha de rosto das obras mostradas nos anexos 15 e 16. 
104 Em todos os programas publicados nas revistas especializadas que foram estudadas, nenhum deixou de mencionar 
a autoria de seu programador no início das listagens dos programas veiculados. No anexo 17 consta  uma amostra de 
três programas da obra citada onde notamos que nas linhas iniciais do mesmo não consta identificação de autoria. 
N.A. 
105Para mais informações sobre questões de autoria no direito civil e comercial vide A. Chaves,  “A informática no 
direito de autor brasileiro”. Revista inFoJur.ccj.ufsc.br, pp. 2-5, 7-13 e 18, http://150.162.138.14/arquivos/A 
informatica no direito de autor brasileiro.htm. 
106Vide R. Degiovani, “Os rumos da microinformática”, Micro Sistemas, (junho 1985), pp. 8-9. 
107 Marcelo Bernstein, “Os super MSX”, MSX Micro, 4 (junho 1986), pp.12-15. 
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Assembleur)108. Para informação, a linguagem “Assembler” corresponde a uma linguagem feita 

em ‘código de máquina’ como era o jargão da época. Portanto entre outras coisas atribuía uma 

maior velocidade de execução pela máquina para o programa quando por ela (a linguagem) era 

executado109. 

A obra publicada pela Manole, listava e apresentava 15 programas para serem utilizados 

(primeiro deveriam ser digitados e depois “rodados” ou executados) em qualquer computador da 

linha MSX. Na introdução da obra, o autor fez questão de ressaltar a “beleza e a maravilha de 

cores” que os programas (a ele atribuídos, portanto de sua autoria) e os “encantos” que 

exerceriam no usuário que se predispusesse como dissemos, a ter o trabalho de digitá-los e depois 

executa-los.  

O autor para descrever a suposta “beleza e alegria de seus jogos” em relação a aqueles 

campos da ciência faz a abertura do seu livro escrevendo o seguinte: 

“dispõe de todas as qualidades para se tornarem nossos parceiros privilegiados no 
único campo em que a informática causa admiração por ser filha alegre de dois monumentos 
de frieza, a eletrônica e a matemática...”110 

A princípio pensamos que a exaltação destes atributos, seria pela importância que o autor 

dava à linguagem Assembler utilizada no programa, que entre outras características comparativas 

com outras linguagens, estava a sua muito maior velocidade de execução que as chamadas 

linguagens interpretadas, como o Basic ou Cobol, por exemplo.  

Na leitura de toda a obra, entretanto, constatamos o fato de não termos encontrado 

absolutamente nenhum programa em Assembler, mas tão somente programas redigidos em 

linguagem BASIC com algumas rotinas com endereços de código de máquina. Ou seja, ou o 

                                                 
108 G. Fagot-Barraly, MSX-Técnicas de Programação de Jogos em Assembler, pp. 7-8. 
109 F. de S. Meirelles, op. cit., p. 229. 
110 G. Fagot-Barraly, op. cit., p. 7. 
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título da obra foi colocado ou redigido erroneamente (o que pensamos ser difícil até de se 

imaginar, uma vez que supostamente é tradução de obra estrangeira), ou possivelmente a referida 

obra em francês nunca existiu111. Lembramos que em 1986 não existia a Internet.  

A seguir, analisaremos uma outra publicação feita pela EDITELE- Editora Técnica 

Eletrônica Ltda., da cidade de São Paulo, sobre o sistema operacional compatível CP/M 

publicado em parceria pela empresa Prológica S/A. 112 

A obra possui 72 paginas onde as informações técnicas bem detalhadas certamente 

facilitariam o uso de qualquer equipamento TRS-80 que se utilizasse do sistema operacional 

CP/M seja por leigos ou mais ainda por iniciados no assunto. As duas últimas páginas inclusive 

contam um detalhado índice remissivo que facilita (sobretudo ao leigo) a busca das informações 

requeridas que possuam jargão técnico.  

Na pg. 7 da obra, há um “mapa” de como se utilizar o manual (fundamental para quem 

não era ‘iniciado’ na arte da informática). As pg. 10 a 13, dedicam-se a mostrar como se instala o 

equipamento. Nas paginas 17 a 22, no Capítulo “Conceitos Básicos”, discorria sobre 

Linguagens, programas, compiladores, sistemas operacionais etc., ou seja, o computês, como era 

conhecido popularmente o linguajar dos programadores. Elas apresentam também, uma rápida 

passagem sobre a importância de fluxogramas (para quem queria fazer seu próprio programa) 

incluindo ações descritivas. O restante do conteúdo da obra girava sobre informações técnicas do 

sistema operacional CP/M – SO-08, propriamente dito.  

                                                 
111 Uma busca pela Internet através dos sites de busca “Google”, “Altamira” e “Yahoo”, não mostraram que este 
autor possuía esta obra especificamente, ainda que tenha escrito sobre MSX. Entramos em contato então com a Ed. 
Manole em seu endereço a Av. Ceci, 672, Tamboré, Barueri, S.P. primeiramente por telefone e depois enviamos uma 
carta pedindo esclarecimentos sobre o que teria ocorrido e a mesma apenas respondeu posteriormente por telefone 
(nossa ligação), alegando não possuir mais os registros de direitos autorais sobre esta obra, pois são muito antigos – 
aproximadamente vinte anos.- N.A. 
112 Vide Prológica, S.O.08-Sistema Operacional para Computadores CP500 e CP 400. 
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Entendemos que seu conteúdo didático era mais que suficiente para quem quisesse 

ingressar na informática, não se decepcionar com a aquisição de seu equipamento, e salvo as 

possíveis “novidades” das novas palavras que a nova tecnologia trazia embutida, a simplicidade 

decorrente das operações traria rapidamente “intimidade” com o equipamento, afastando em 

pouco tempo, os possíveis receios e formalismos nos tratos operacionais.  

O último caso a ser estudado, não se trata de nenhuma obra da literatura acadêmica ou 

técnica especificamente, mas de um conjunto de informações, que surgiu no corpo das revistas 

especializadas.  Certamente no seu composto geral deu respaldo ao usuário da época pela 

agregação de conhecimento e complementação de informações que o mundo acadêmico não era 

capaz de fornecer113. 

As revistas especializadas, suprimiram as lacunas que eventualmente existiam entre a área 

acadêmica (nem sempre disponível a todos os usuários), a bibliografia especializada, usuários e a 

máquina114. 

Em todas as publicações que foram estudadas encontramos informações e conhecimentos 

de relevância para o usuário (ainda que eventualmente existisse muita repetição e até informações 

consideradas inúteis). Desde programas extensamente detalhados e estudados (esmiuçados em 

detalhes com códigos fontes e endereços de máquina)115 até informações técnicas em sistemas 

operacionais, passando por “segredos” internos das máquinas que nem mesmo os fabricantes 

disponibilizavam ao usuário nos manuais116.  

                                                 
113 Vide por exemplo, Celso Bresan, “Comando Draw em semigráficos”, Micro Sistemas, (junho 1986), pp.52-5 e, 
ainda, A. S. Guimarães, . “Implemente gráficos no Turbo Pascal”. Micro Sistemas, (junho 1986), pp. 62-5. 
114 Vide por exemplo, M. de A. Bezerra & L. A. B. Rodrigues, “Uma introdução aos Sistemas Operacionais”. Micro 
Sistemas, (out. 1984), pp. 14, 28, 30 e 36; ou ainda uma série de rotinas em código de máquina, desconhecidas do 
grande público, vide J. Mendes, “As instruções secretas do Z80”. Micro Sistemas, (out. 1984), pp. 124-5. 
115 C. Seixas Filho, “Co-rotinas: recurso para processamento interativa”, Micro Sistemas, (set. 1984), pp.14-8. 
116 M. C. Reis, “O mecanismo (nada secreto) das sub-rotinas”, Micro Sistemas, (set. 1984), pp. 64-7. 
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Muitas vezes informações deste tipo eram estudas apenas em cursos superiores de 

informática, porém pelas revistas, se tornavam públicas e acessíveis pela grande maioria dos 

usuários pelo simples acesso ás publicações117. 

Um exemplo bem elucidativo desta importante fonte de conhecimento é, por exemplo, o 

já visto sistema operacional CP/M, um dos mais poderosos e mais utilizados sistemas 

operacionais no período de 1983 a 1987 em micros e minis computadores118. Nas revistas 

especializadas disponíveis foram encontradas muitas reportagens e diversas informações 

relevantes sobre este sistema (citações, dicas, referências bibliográficas etc.), que normalmente 

não se encontravam em manuais de fabricantes de micros119. Por certo isto era gratificante ao 

usuário e leitor interessado no assunto. 

                                                 
117 F. de S.  Meirelles, op. cit., p. 385-9. 
118 Para mais informações sobre a estrutura do CP/M, bem como suas vantagens e relevâncias sobre os outros 
sistemas operacionais existentes na época, vide J. N.Fernandes & R. Ashley, Usando CP/M - Um guia em ensino 
programado, pp. 3, 21, 23-5 e 59-62. 
119 Vide Joze Hernandes, “CP/M Fonte para um novo utilitário”. Micro Mundo, (dez. 1984), pp. 34-40; e Idem, 
“Arquivo de comandos”, Micro Mundo, (março 1984), pp. 74-80. 
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Capitulo 3 –  

ESTUDO E CONSIDERAÇÕES SOBRE O “HARDWARE” NO BRASIL NO PERÍODO 

ANTERIOR A RESERVA DE MERCADO ATÉ O PERÍODO FINAL DA RESERVA– 

ANÁLISE CRÍTICA 

 Este capítulo será dedicado ao registro e análise de alguns itens de nossa produção 

industrial de micro computadores e periféricos, com vistas a fornecer subsídios de contexto 

econômico quando do estudo realizado no capítulo sobre questões políticas da reserva de 

mercado.  

Nossos objetivos serão além do resgate da memória de alguns dos equipamentos 

fabricados na época, averiguar também se a indústria nacional do período (seja no período que a 

antecedeu ou já sob a égide da Lei) desenvolveu tecnologia própria e foi capaz de atender as 

propostas da política de informática do governo, possibilitando a criação de uma indústria que 

pusesse o país na linha de frente entre os concorrentes do mercado internacional no que tange a 

esta tecnologia. 

 No estudo verificamos que parte das explicações da política estavam sedimentadas no 

neoliberalismo120 econômico do mundo e no caso brasileiro foi acoplado ao pensamento 

estratégico da política militar de governo do momento, em nome da chamada segurança 

nacional121.  

                                                 
120 Para mais esclarecimentos sobre Neoliberalismo e suas influências na RMI vide Ivan Marques, “Reserva de 
Mercado: Um mal entendido caso político-tecnológico de “sucesso” democrático e “fracasso” autoritário”, pp. 92 e 
95-8, http://calvados.c3sl.ufpr.br/ ojs2/index.php/ economia/article/viewFile/1984/1645. 
121 Vide também aspectos filosóficos da informática e seus reflexos na sociedade, onde transformações na sociedade 
pós-industrial foram conduzidas por fatores de informação que formaram uma sociedade economicamente 
diferenciada nas últimas décadas do século XX. Veja também considerações sobre os reflexos dos primeiros dez 
anos de microcomputadores no Brasil e no mundo em E. Siqueira,  A sociedade inteligente, a revolução do 
computador, das comunicações e dos robôs, pp. 10-25 e 42-53. 
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Estes dois itens formaram parte do alicerce da linha de raciocínio de estratégia política 

entre o governo e empresariado da época, explicando em parte, porque este último foi buscar 

tecnologia industrial para a informática no estrangeiro, e somou-a com a nacional existente para 

depois modificá-la, inovando em adaptações que supriram nossas necessidades durante certo 

tempo e, criando daí, uma excelente oportunidade de negócios pela restrição de um mercado 

consumidor cativo e protegido pela Lei de RMI122.  

 Para entendermos que a política científica da RMI foi em grande parte uma questão de 

negócios mas que gerou no decorrer de sua implantação, uma empregabilidade acentuada de uma 

parte da sociedade, notadamente técnicos e engenheiros de alta especialização e ex-servidores 

públicos (civis e militares) que estavam atrelada a este mercado e ao contexto político, devemos 

estudar as dificuldades enfrentadas pelos brasileiros que se formavam nas instituições de ensino e 

pesquisa desde a tomada do poder do Brasil pelos militares123. 

 Olhando o final da década de 70 e princípio dos anos 80, o mundo e portanto o Brasil, 

viviam o auge da crise mundial de petróleo124. Nos EUA, a produção industrial, notadamente a 

automobilística, era ameaçada pela indústria japonesa, que despontava desde a década de 60 (por 

uma série de fatores econômicos) como a segunda potencia econômica do mundo. É neste 

“Japão” que queremos chegar125. 

                                                 
122Vide capitulo sobre processos e qualidade de produção industrial na produção brasileira de microcomputadores em 
P. B. Tigre, op.cit, pp. 96-8. 
123 Ibid, pp. 665-7. 
124 Vide o paradoxo do crescimento na recessão na crise de 1980 em Regis C..Andrade, “Brasil: A economia do 
Capitalismo Selvagem”, in P. J.Krischke, Brasil: do “Milagre” à “Abertura”, pp.141-2. 
125 Para mais esclarecimentos sobre reengenharia, Benchmark, sistema Toyota de produção e outros conceitos 
inovadores da indústria japonesa que desestabilizaram a economia norte-americana do período vide B. Coriat, 
Pensar pelo Avesso: o modelo japonês de  organização do trabalho, pp. 5-10, 12, 17-20, 44-8 e 65-79. 
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 O Japão começou a ser o grande exemplo para todos os países do mundo que queriam 

emergir da pobreza em direção as nações desenvolvidas126. Arrasado pela guerra, mas obstinado 

pela filosofia cultural de seu povo, adotou suas antigas práticas culturais e filosóficas à sua nova 

política de produção industrial desde a década de 60127. 

 Não há consenso entre os autores e não se sabe ao certo quem cunhou a palavra 

Benchmark128 que já era usada desde o fim da década de 60 nos meios acadêmicos e empresariais 

(estava ela atrelada ao conceito de administração de produção chamado de Engenharia 

Reversa)129. Na verdade o que nos interessa é o seu sentido, ou seja, o conceito de que 

Benchmark passou a ser interpretado como “melhorar o que é bom”.  

 Sabe-se, contudo, que tudo começou quando a empresa norte-americana Xérox Corp. 

quase foi a falência quando suas máquinas copiadoras deixaram de ser as preferidas do 

consumidor dos EUA, pelas japonesas oferecidas pela Cannon (Cannon Group.). Eles, os 

japoneses da Cannon, compraram uma máquina copiadora da Xérox e após desmontarem-na peça 

por peça, analisaram, projetaram e depois produziram uma máquina, menor, mais rápida, mais 

econômica, mais barata e portanto melhor que a original130. Começa a ser usado o termo 

Benchmark na prática industrial. 

Alguns poderiam chamar isto de pirataria. Os japoneses, no entanto, pela filosofia e pela 

prática do Shintô131, têm duas palavras que historiadores entendem que explicaram a atitude 

                                                 
126 Vide R. Inojosa, “Japão: O futuro chegou”. Revista Micro Sistemas, 57, pp. 22-7. 
127 W. Markert, “Lean Production” - Uma revolução da forma de produção capitalista, pp. 361-5. 
128 Para maiores informações sobre Benchmark, vide Ph. Kotler, Administração de Marketing, pp. 98-104. 
129 Eufemismo criado para designar desmontar para ver como funciona para mais informações vide R. L. 
Manganelli, Manual de Reengenharia, pp.6-10 e 18-22 e também B. Coriat, op. cit., pp. 22 e 26-31. 
130 Ph. Kotler, op.cit., pp. 98-104. 
131 O xintoísmo é a religião que vem do naturalismo e do animismo dominantes entre os japoneses primitivos que 
viam a divindade em todos os fenômenos impressionantes da natureza, para mais detalhes veja considerações sobre 
Benchmark  e sobre a industria japonesa dos anos 60 até os dias de hoje no preâmbulo e ao longo do corpo da obra 
em Shigeo Shingo, Sistema de Produção Estoque Zero. 
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industrial japonesa e depois fundamentou a expressão Benchmark norte-americana. A primeira 

chamada “Dantotsu”, que significa lutar para tornar-se o "melhor do melhor", com base num 

processo de alto aprimoramento que consiste em procurar, encontrar e superar os pontos fortes 

dos concorrentes. A segunda é “Kaizen”, que em termos gerais significa progresso ou 

aperfeiçoamento constantes132. 

O fato real é que a ciência administrativa da década de 70 e 80, notadamente pelos 

exemplos do Japão, pregava nos meios acadêmicos o Benchmarking133 (na prática da produção 

industrial impregnados de Dantotsu  e Kaisen) sendo esta  a nova ferramenta dos gestores 

daquele período134. O Brasil seguiu também esta corrente filosófico-administrativa, pois muito da 

escola administrativa brasileira, segue os modelos acadêmicos de Harvard nos EUA135. 

 

3.1 - Analogias de Engenharia eletrônica e Designer de placa. 

 Iniciamos por definir o que chamaremos de modelo conceitual e designer de engenharia 

para a seguir, o aplicarmos em computadores. Para isto precisamos, no entanto, nos servir de uma 

analogia que certamente a maior parte das pessoas já conhece, a dos automóveis. 

 No final do século, atribuíu-se a Carl Bens, a criação do primeiro veículo automotor com 

aparência próxima a de automóvel. Este possuía o formato de um triciclo e servia para o 

transporte de passageiros. Já o primeiro automóvel com quatro rodas foi lançado pelo também 

alemão, Gottlieb Daimler, o qual também lançou o primeiro Mercedes, na Alemanha, em 1901. 

                                                 
132 Para mais completas informações sobre a influencia religiosa do comportamento japonês e sua filosofia de vida 
vide em B. Coriat, op. cit., pp. 30-3. 
133 Benchmarking – ato de fazer o Benchmark. N.A. 
134 B. Coriat, op. cit., pp. 52-60 e 70. 
135 A FGV/SP possui convênio e troca relações de intercâmbio entre alunos com aquela instituição desde 1975 até 
hoje, conforme se mostra no site da instituição, sendo considerada além de uma das mais completas escolas de 
Administração Pública do país. Vide site http://www.eaesp.fgvsp.br/. 
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Diremos aqui que o que mudou do triciclo para o automóvel foi o modelo conceitual,  a mudança 

de paradigma, de três para quatro rodas136. A forma como um modelo de automóvel difere do 

outro vai depender de seu designer de engenharia, ou seja, as características próprias que ele, 

enquanto máquina possui em sua aparência e tecnologia. 

 Finalizando a analogia, sabemos que estamos diante de um computador, quando o 

equipamento que estamos lidando, apresentar nas características de seu modelo conceitual 

monitor, teclado eletrônico, Hard disk, etc. – e seu uso for destinado ao processamento de 

dados137. 

 Em alguns textos estudados138 vimos que por vezes se falou de pirataria ou clonagem na 

indústria de informática brasileira, apenas pelo fato de determinada empresa nacional fabricar um 

computador se utilizando de um determinado processador comum existente no mercado (nem 

entraremos no detalhes das outras peças eletrônicas) de mesmo modelo conceitual139.  

Ressalvadas as diferenças funcionais entre os tipos de máquinas e novamente nos 

servindo da analogia, estas afirmações são como, por exemplo, uma pessoa afirmar que um 

automóvel, de qualquer marca ou modelo, ser clone ou cópia pirata de um outro qualquer de um 

fabricante diferente, pelo simples fato dele se utilizar de um tipo de pneus específico de uma 

mesma fabrica, ou ainda ter o mesmo tecido dos bancos. Obviamente copiar, clonar ou piratear 

um carro, é mais do que isto.  

                                                 
136 Para maiores informações sobre a “História do Automóvel” vide site http://www.ibge.gov.br/ 
ibgeteen/datas/automovel/surge.html. 
137 A criação do transistor para substituir as válvula eletrônicas e posteriormente a criação do chip trouxeram a 
possibilidade de mudanças sociais via economia e nova tecnologia e criação de novas máquinas dentre elas o 
computador. Para maiores esclarecimentos destas e outras definições sobre paradigmas de máquinas e tecnologia 
vide E. Siqueira, op. cit., pp. 22-3, 35-42 e 51-70. 
138 Vide no transcorrer do texto o processo judicial da IBM contra empresas nacionais e ainda “retaliações 
comerciais” norte-americanas contra o Brasil. 
139 C. Gane & T. Sarson, “As ferramentas e como se encaixam”, in Analise estruturada de sistemas, pp. 8-21. 
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Constatamos que as insinuações de pirataria ou clonagem dos computadores produzidos 

no Brasil eram em grande parte desprovidas de bases técnicas, pois não foram observados 

critérios mais amplos e específicos, como por exemplo, a livre comercialização mundial de 

componentes eletrônicos, como chips e processadores além da liberdade de criação de designers 

de placa140. Dedicaremos a próxima parte do estudo a esta questão. 

 

3.2 - O Debate: Clonagem ou Benchmark 

 Muito se falou sobre os equipamentos que o Brasil produziu na década de 70 e 80, mais 

precisamente no período próximo e posterior a promulgação da Lei de Reserva de Mercado na 

área de Informática a Lei – 7232 de 29 de outubro de 1984.  Algumas polêmicas 

reportagens de especialistas foram encontradas na literatura pesquisadas141. Alguns prós (a favor 

do fato da indústria nacional não haver clonado nada, mas apenas desenvolvido melhores 

conceitos de designer de eletrônica computacional)142 e outros contra (alegações de clonagem e 

até pirataria industrial), com direito a réplicas e tréplicas de parte a parte143. 

 Para estudo de caso, buscamos “visões” prós e contras, que foram o objeto de análise no 

desenvolvimento do estudo. Para as análises dos “prós”, selecionamos os artigos da Revista 

Micro Mundo, na coluna assinada por Fernando Moutinho, onde o escopo da mesma era 

justamente fazer comparações entre semelhantes modelos conceituais, mas com designer de 

engenharia diferentes. A coluna possuía o sugestivo nome de Benchmark, justamente por que se 

                                                 
140 Vide nas paginas 24 e 25 do texto, informações e exemplos sobre os processadores da Zilog e Motorola.  
141 Sempre que alguma polêmica aparecia nos campos jurídicos, comerciais e industriais, a IBM do Brasil estava por 
trás destes processos. Era patente o descontentamento da empresa com o crescimento ou possibilidade dele pela 
indústria nacional. Para mais informações vide V. Dantas, op.cit., pp. 129-35 e ainda na seqüência do texto, 
informações sobre o Nexxus da Scopus. 
142 I. C. Marques, “Minicomputadores brasileiros dos anos 1970: uma reserva de mercado democrática em meio ao 
autoritarismo”, pp. 657-60,  http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v10n2/17754.pdf. 
143 Vide processo judicial da IBM contra empresas nacionais na seqüência do texto. 
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propunha a comparar os equipamentos que ele (autor) tivesse em mãos, e depois de inúmeros 

testes, análises internas e comparações técnicas incluindo o próprio sistema operacional, fosse 

emitido no final do artigo, uma espécie de laudo conclusivo.  

Os artigos de um modo geral eram conduzidos de maneira a informar os leitores das 

características destes equipamentos. O autor, por vezes apresentava comparações com o 

“original” de seu país de origem e inevitavelmente “deixava escapar”, as vantagens dos nacionais 

sobre os estrangeiros. Vejamos os textos a seguir. 

 

3.3 - Análise entre o DGT-100 versus TRS-80 Mod. I 

O primeiro caso estudado, foi o artigo DGT-100 Uma boa Opção para 

profissionais.144Neste artigo especificamente, o autor selecionou um aparelho produzido Digitus 

Indústria, Comércio e Serviços de Eletrônica Ltda. Uma empresa que tinha sua sede na cidade de 

Belo Horizonte em Minas Gerais. Era um equipamento similar (ou compatível) ao TRS-80 

modelo I, norte-americano145. 

 O autor do artigo começa informando ao leitor que a Telebrás, (Empresa Brasileira de 

Telecomunicações) havia escolhido este modelo para iniciar uma “sociedade informatizada” 

constituída pelos seus funcionários. Certamente uma “jogada” de  marketing, onde autor buscava 

formar um conceito de credibilidade sobre o produto146. 

 Na pg. 17 do artigo, um quadro sinóptico com características detalhadas descrevia as 

características do hardware, deste modo colocando o leitor a par do “interior” técnico do micro. 

                                                 
144 Vide artigo de F. Moutinho, “DGT-100 Uma boa Opção para profissionais”, Revista Micro Mundo, II (1), pp. 16-
21. 
145 Ibid., p. 16. 
146 Ibid., p. 16. 
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Ali se destacava em relação ao original (TRS-80 mod.1), a existência de suporte para até dois 

gravadores (o original possuía apenas um) e um sintetizador de voz embutido (que o original não 

possuía). 

 As maiores vantagens, entretanto do DGT-100 sobre o TRS-80, estavam nos comandos do 

BASIC residente147 (superior em número de comandos) e no seu sistema operacional (chamado 

DIGDOS) que foi baseado em uma versão superior ou melhorada do NEWDOS norte-americano. 

Isto garantiu ao da Digitus, uma superioridade muito grande em termos de desempenho em 

relação ao equipamento da Tandy Radio Shack148. 

 O mais interessante, porém é que, conforme declarado na pg.16 da reportagem, o projeto 

para a fabricação do DGT-100 foi aprovado pela SEI – Secretaria Especial de Informática em 

julho de 1982 (portanto antes dos benefícios fiscais da Lei 7232/84). Na descrição técnica geral o 

produto nacional apresentou uma suposta superioridade sobre seu concorrente original, induzindo 

a idéia de Benchmark neste designer de engenharia. 

 Na finalização das comparações entre os dois aparelhos, o artigo mostrou na pg. 21, uma 

tabela comparativa de velocidade de processamento (ou seja, enfatizava que o lay-out de placa e 

designer de construção era superior e mais confiável em termos técnicos que o TRS). Além disso, 

nos chamados Testes Aritméticos (adição, divisão, exponenciação e seno), Manipulação de 

Strings (caracteres como letras e símbolos gráficos), e Testes de E/S (entrada e saída de dados, 

gravação e leitura), o DGT-100 foi superior, em tempo real, em todas as comparações realizadas. 

                                                 
147 Vide considerações sobre o BASIC no capítulo que trata sobre questões de software. 
148 Ibid., pp.17-8. 
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Figura 2:- Imagem fotográfica do equipamento DGT-100, monitor Pal-m e duas leitoras de disco flexível 5 ¼  
(Floppy-disk). – Fonte:- Cobit. 

Não há dúvidas com relação às análises, qual equipamento o consumidor foi orientado a 

escolher nas conclusões e parecer final do autor no artigo. 

 

3.4 - Análise entre o BR-1000 versus equipamentos CP/M 

Nosso segundo estudo foi feito em cima do artigo Brascom- BR-1000149. Optamos por 

essa matéria, porque como o próprio autor expressou em suas palavras no inicio do texto, “ao 

contrário da análise do mês anterior, o segmento agora abordado foi o de Hobbie/lazer; este mês 

o equipamento analisado é o Brascom-BR-1000M, um micro multiusuário150 e pertencente a um 

segmento de mercado que está no topo da pirâmide”. 151 

 A Brascom - Computadores Brasileiros Ltda., era uma empresa paulista, fundada em 

1980, que começou a comercializar computadores em 1982 e teve seus projetos próprios de 

fabricação de micros aprovados pela SEI ainda em 1982152. 

                                                 
149 Ibid., pp. 20-5. 
150 Micro multiusuário - se trata de um equipamento que pode ser usado em uma rede de micros. 
151 Ibid., p. 20. 
152 Ibid., p. 20. 
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 O equipamento analisado era um equipamento que possuía placa de rede, além de possuir 

como destaque, algo inédito no mercado brasileiro, um processador Zilog Z80-B de 6 MHZ, que 

suportava 6 terminais concorrentemente. Isto significava estarmos diante de um equipamento 

com uma das mais velozes capacidades de processamento de sua época153. A UCP, a memória e 

os periféricos do BR-1000 utilizavam como via comum um Bus S-100, que foi padronizado no 

mundo em dezembro de 1982, recebendo a designação de IEEE-696154. 

O Bus S-100 vinha sendo comercializado desde 1975 e dispunha de mais de 1000 

fornecedores de periféricos e processadores compatíveis só nos EUA, deixando claro com este 

dado, que não só a tecnologia que possibilitava este equipamento, como seu comercio já era 

amplamente difundido a nível mundial por todo o mercado de eletrônica. Se o conceito e 

componentes eram de domínio público, o que diferenciou sua alta performance no BR-1000, foi o 

designer de engenharia superior de sua other board, neste caso sendo mérito da empresa que 

desenvolveu este designer. 

O BR-1000, dentro da limitação de uma tecnologia de 8 bits, fazia nas palavras do autor 

do artigo, “alguns milagres” para a época. Rodando com o sistema operacional BR-1000M 

compatível com UNIX-Like, nas palavras do autor, um verdadeiro fenômeno em termos de 

sistema operacional,  este micro pode servir de “alavanca de teste” para que posteriormente os 

laboratórios da Bell (EUA), viessem a desenvolver para os chamados minis  e depois para os 

micros de 16 e 32 bits, a linguagem “C”, reescrevendo o sistema UNIX nesta linguagem155. 

O micro analisado tinha uma outra característica importante. A empresa Brascom, 

simultaneamente lançou uma impressora, chamada de Daisywriter, que como atrativo, permitia a 

                                                 
153 Ibid., p. 21. 
154 Ibid., p. 22. 
155 Ibid., pp. 21-2. 
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troca da margarida de impressão156 para impressão de caracteres especiais. Esta impressora, 

segundo as descrições das paginas 14 e 15, possuía um sistema de buffer (reserva de memória) 

que permitia liberar o sistema operacional do micro para outras funções após enviar os dados para 

a impressora157. 

Outra vantagem do sistema operacional BR-1000M ou UNIX-Like, desenvolvido somente 

para este micro, era a sua divisão em três módulos distintos, o que possibilitava uma autonomia 

de cada uma destas partes no processamento de informações e dados. Na prática, isto 

representava maior velocidade. As três partes eram assim denominadas; Kernel, (é o próprio 

sistema operacional) controlando os dispositivos de E/S, o gerenciamento de memória e as filas 

internas (incluindo os buffers do sistema). O shell que era o componente responsável pela 

interface com o usuário e por último  os Comandos, que seriam as rotinas de uma série de 

utilitários  que estavam incorporados no sistema operacional158. 

A engenharia do sistema de arquivos, também era um dos pontos fortes do sistema 

operacional. A estrutura hierárquica em “forma de árvore” (com diversos entroncamentos para 

sub-rotinas) dividia o BR-1000M em quatro regiões de armazenamento, onde pela complexidade 

de detalhes nos furtaremos á descrição detalhada da mesma, já que  não é o foco do trabalho. 

Outra vantagem significativa do sistema BR-1000M, era uma série de comandos de 

programação (ou de acesso ao programa no Sistema Operacional), fossem em COBOL ou ainda 

em BASIC, que permitiam a interferência direta do usuário nos comandos do sistema 

                                                 
156 Cabeça da impressora onde se alojavam os tipos impressores. N.A. 
157 Esta prática é obrigatória nos dias de hoje, porém era um considerável avanço em termos de designer de 
engenharia e rearranjo de software nos micros da época. N.A. 
158 Ibid., p. 22. 
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operacional, permitindo ao programador, a criação de programas mais complexos e poderosos 

dentro das sub-rotinas de seu software159. 

Aliás, no complemento de informações, este sistema operacional, permitia além das já 

mencionadas linguagens, COBOL e BASIC, a edição de programas também em  Fortran IV, 

Pascal, PL/I, Ratfor, C, e Assembler do Z-80, criando um leque muito grande de aplicações não 

só para uso comercial e doméstico (jogos e aplicações do dia a dia) mas também em complexas 

necessidades de engenharia e da matemática além de outros campos da ciência.160 

Nos testes de desempenho de E/S no uso de sua Winchester161, foram usados programas 

em BASIC e rotina SORT162, e todos os resultados para as operações aritméticas, manipulação de 

Strings, gravação e leitura de arquivos ficaram sempre abaixo de milésimos de segundos. Tanto 

que no segundo quadro de análises, o analista, propunha operações de 5000 itens para a adição e 

5000 itens para divisão, para se ter uma idéia da velocidade de desempenho, a primeira operação 

teve a marca de “00.00.10” e a segunda “00.00.16”, o que sozinho já demonstrava a capacidade 

do micro163. 

O conjunto (micro e sistema operacional) causou uma excelente impressão no analista 

repórter. Na transcrição do último parágrafo dá testemunho histórico da qualidade do sistema 

operacional do equipamento, o que por si só revela a superioridade do software desenvolvido pela 

informática nacional do momento. 

“Em resumo, o BR-1000M é muito superior a outros sistemas operacionais como, por 
exemplo, o CP/M, mas também tem seus problemas – e mesmo o UNIX  não é panacéia 
universal como muita gente pensa. O Brascom BR-1000 é sem dúvida alguma um sistema 

                                                 
159 Ibid., p. 23. 
160 Ibid., p. 24. 
161 Hoje conhecemos pelo nome simples de HD ou HardDisk.  N.A. 
162 Classificação de arquivos por algum tipo de ordem. N.A. 
163 Ibid., p. 25. 
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pioneiro em muitos aspectos e muitos DGT-100 Uma boa Opção para profissionais de seus 
atributos satisfazem o usuário exigente que necessita de um micro multiusuário.” 

 

Fig.2 – Foto do Micro computador BR-1000, fabricado pela Brascom – Computadores Brasileiro Ltda. Em 1982. 

 

3.5 - Análise entre o Maxxi e o Apple. 

 O terceiro caso a ser analisado, também da coluna Benchmark da Micro Mundo, vem do 

artigo intitulado Maxxi da Polymax.164 Este micro era fabricado pela Polymax Sistemas e 

Periféricos Ltda. empresa sediada na cidade de Santo André, São Paulo165. 

 A escolha deste artigo comparativo em especial, foi feita porque o equipamento se 

diferencia dos anteriores no fato de ter seu designer de engenharia baseado no processador 6502 

da Motorola, ou seja, a característica principal da linha Apple de computadores. O equipamento 

se utiliza de um processador com maior capacidade gráfica que o da Zilog. A importância da 

análise e registro de informações sobre este micro, decorre do fato de que o Apple II Plus, da qual 

o Maxxi foi concorrente, ter sido um dos micros mais vendidos nos EUA, e dispor na época nas 

suas bases de software, mais de 20000 aplicativos166. 

                                                 
164 Vide artigo de F. Moutinho, “Maxxi da Polymax”. Revista Micro Mundo, 6, pp. 16 a 19. 
165 Ibid.,  p. 16. 
166 Ibid., p. 16.  
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A primeira da série de vantagens do Maxxi sobre o norte – americano, é que a própria 

Polymax estava fabricando alguns tipos de placas de expansão, como por exemplo, a Videx, uma 

placa de expansão que permitia a geração de 80 caracteres por linha em monitores de vídeo; além 

de um Softcard que permitia que o Maxxi, executasse os programas desenvolvidos para o sistema 

operacional CP/M pela adição de um microprocessador Z80-A do cartão167. 

 Uma das principais características do hardware do Maxxi, era a versatilidade permitida 

pelos seus slots de expansão, oito no total 168, que davam um grande número de alternativas de 

configuração de hardware. Permitiam por exemplo, além de conectar á máquina a dois Floppy-

disk, conectar também, um modem, uma impressora além de outros dispositivos que se desejasse 

até completar os slots169. 

 

Fig. 3:- Imagem interna da disposição dos oito slots de expansão. Fonte:- Cobit 

A sua vantagem sobre os modelos baseados no Z-80, era o fato de como já dissemos, 

dispor de um processador gráfico que lhe permitia ser conectado a um televisor a cores comum 

                                                 
167 Ibid., pp. 16-7. 
168 Plugues de encaixe de placas de circuitos integrados nas placas de circuitos integrados.- N.A. 
169 Ibid., pp. 17-8. 
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(PAL-M), não adaptado. Com a desvantagem, porém de não ter a cor vermelha gerada pelo 

sistema170. 

 Falando do software, o Polysoft Basic instalado no equipamento, apresentava um 

acréscimo de 23 funções além do BASIC normal do Apple II Plus. Algumas destas funções 

“chamavam” rotinas da alta memória (HIMEM), além dos limites da memória definida para uso 

no programa (DEFMEM)171. 

 Outro fator interessante, que não foi comprovado pelo autor do artigo, mas que o mesmo 

declara no corpo do texto que era uma garantia da fábrica, seria a sua total compatibilidade com o 

Apple II Plus, onde mesmo as ROM172 eram inteiramente compatíveis com o similar da Apple. 

Este aspecto seria muito importante, pois softwares importados que “checam” a ROM na 

inicialização do sistema, poderiam rodar sem problemas no equipamento da Polymax173. 

 Sobre o sistema operacional do Maxxi, era o DOS compatível com a versão 3.3 do DOS 

do Apple, chamado pela empresa de SOD. Esse sistema era muito simples, bem fácil de ser 

aprendido e utilizado, uma vez que seu conjunto de comandos era reduzido, embora flexível 

(diversos usos em rotinas diferentes). O autor criou para apresentação no artigo uma tabela 

dividida em três categorias de funções do sistema, ou seja; Comandos de Manipulação de 

Programas com 6 comandos, Manipulação de arquivos com 7 comandos e de Uso Genérico com 

5 comandos174.  

 

                            
170 Ibid., p. 18. 
171 Ibid., p. 18. 
172 Vide notas explicativas sobre ROM e EPROM. 
173 Ibid., pp. 18-9. 
174 Ibid., pp. 18-9. 

Fabricante: Apple Computer, Inc. 
País: Estados Unidos 
Compatibilidade: Apple IIe 
Linha: Apple II 
Ano de lançamento: abril de 1984 
Processador: 65C02 
Clock: 1,4 MHz 
Memória RAM: 128 Kbytes 
Memória ROM: 16 Kbytes 
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Fig:- 3 Apple II Plus – Fabricado pela Apple Comp. Inc.Fonte:- Cobit 

 Havia ainda neste DOS, um comando para redirecionamento de dispositivos de E/S, os 

quais eram encontrados somente em equipamentos de maior porte. Isto possibilitava, por 

exemplo, um proteção contra deletagem de arquivos acidentalmente. Poder-se-ia também através 

desta rotina, fazer uma manipulação de arquivos binários criados por compiladores ou editores 

em Assembler, para serem acionados por programas em Basic175.  

Graças também a este comando o usuário poderia inserir um disquete e um programa 

iniciaria sua execução sem a necessidade de se digitar nenhum comando adicional pelo usuário. 

Outra novidade era a possibilidade de se nomear arquivos com até 30 caracteres, em 

contraposição aos 8 permitidos anteriormente176. 

A análise de software termina com a afirmativa de que a documentação do Basic do 

Maxxi era muito boa, bem cuidada graficamente e bastante detalhada, o que sem dúvida 

contribuía para a atração e a satisfação dos usuários, aliás, este era exatamente o motivo daquele 

parágrafo, dizer que a documentação era orientada para pessoas sem experiência prévia em 

programação177.  

                                                 
175 Ibid., pp. 18-9. 
176 Ibid., p. 19. 
177 Ibid., p. 19. 
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Fig. 4 Biblioteca disponível para o Maxxi:- Fonte Cobit 

Pareceu ao autor, entretanto, que o texto documental, lembrava o livro Apple II User’s 

Guide, segundo ele como analista profissional, um dos melhores já escritos sobre programação e 

operação do Apple II178. 

 

No item Desempenho do artigo, o autor relatou que não observou nenhum problema de 

hardware no equipamento, nem mesmo aquecimento de periféricos. Apresentou ainda uma tabela 

de testes onde como sempre, são feitas 5000 operações em testes aritméticos, de strings 

(caracteres), e de E/S (Gravação e Leitura). Neste caso todos os testes resultaram em menor 

tempo de processamento em relação ao Apple II179.  

As conclusões do profissional analista se apresentaram por fim, como muito satisfatórias 

em relação ao equipamento, destacando no final do artigo, que entre outras coisas a 

documentação, monitor e impressora, no conjunto, criaram uma grande vantagem sobre o 

original da Apple. Uma outra vantagem reconhecida foi um sistema operacional superior (SOD – 

                                                 
178 Ibid., p. 19. 
179 Ibid., p. 19. 
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Sistema Operacional em Disco), em virtude principalmente da facilidade e versatilidade de seus 

comandos em português180.  

Encerrarmos esta abordagem, registrando não haver encontrado em nenhum momento, 

fosse no artigo ou ainda nas notas explicativas do texto, menção de autoria dos softwares (DOS 

ou BASIC)  residentes e dos textos documentais. 

            

Fig. ( )   Maxxi com configuração completa analisada e somente CPU. Fonte:- Cobit 

 

3.6 - Análise entre o Nexus 1600 (Scopus) e o IBM PC. 

 Para esta próxima análise comparativa, utilizamos para o estudo o artigo Nexus 1600 da 

Scopus181, levamos em consideração para esta escolha, o fato de que o Nexus 1600 foi o primeiro 

computador fabricado no Brasil com o padrão IBM – PC. Este equipamento foi produzido pela 

Scopus Tecnologia Ltda., localizada na cidade de São Paulo e foi fundada em 1975182. A empresa 

conforme site oficial da mesma, teve o seu quadro social inicial, formado  pela mesma equipe de 

                                                 
180 Ibid., p. 19. 
181 Vide artigo de  F. Moutinho, “Nexus 1600 da Scopus”, Revista Micro Mundo, II (13), pp. 24-31. 
182 Ibid., p. 24. 
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engenheiros da Escola Politécnica da USP responsáveis pela criação do primeiro computador 

brasileiro, patinho feio183. 

 

Fig.4:- Foto Ilustrativa do Nexus 1600, nas duas cores, amarelo e cinza escuro, que tinha como símbolo um 

papagaio. Fonte: Cobit. 

O Nexus foi lançado durante o Congresso Nacional de Informática em outubro de 1983, 

que ocorreu na cidade de São Paulo, tendo seu projeto aprovado pela Secretaria Especial de 

Informática com categoria A para Hardware e Software e com dez meses de mercado já era 

considerado um campeão de vendas, dominando quase 50% do mercado nacional deste 

segmento184. 

 Pelo fato de ser o primeiro compatível padrão IBM-PC fabricado no Brasil, ele pode ser 

considerado um dos marcos da tecnologia da informática deste padrão no país. A Scopus foi uma 

das maiores fabricantes de computadores daquele período. Gozava de fama e prestígio 

internacionais, a ponto de ser também entre outras coisas, a primeira empresa brasileira, a 

estabelecer um contrato de transferência de tecnologia com a norte americana Digital Research, 

                                                 
183 Para mais informações sobre a Scopus Tecnologia Ltda. e sua história, vide site oficial da empresa. 
http://www.scopus.com.br/index_frame.htm. 
184 Ibid., pp. 24-5. 
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obtendo legalmente o sistema operacional CP/M e realizando inclusive várias e novas 

implementações de facilidades de uso185. 

 O autor no quarto parágrafo da pg. 24, faz questão de relatar que tanto o hardware como o 

software foram desenvolvidos pela Scopus, portanto inteiramente nacionais. O projeto buscou 

uma total compatibilidade com o IBM PC norte-americano, ao mesmo tempo que implementou 

algumas novidades ou mudanças como, por exemplo, um clock186 de 8 MHz187, que segundo a 

Scopus produzia um ganho de desempenho (velocidade de processamento) de 40% em relação ao 

estrangeiro188. 

 Com relação ao sistema operacional utilizado pelo Nexus, a Scopus desenvolveu sua 

própria versão denominada SISNE (Sistema do Nexus) e era na realidade uma versão aprimorada 

do MS-DOS 1.1189, com comandos em português. 

 Aliás, era esta versão traduzida dos comandos (Formata, Duplica, Compara, Copia, 

Renomeia, ou ainda, Hora, Data, Pausa, Editor etc.) que trazia extremas facilidades de manuseio 

e uso para os programadores, mesmo não profissionais. Na realidade, segundo o artigo, o 

desenvolvimento do SISNE, foi devido ao aproveitamento de sua experiência com o CP/M que 

era de seu inteiro domínio190. 

                                                 
185 A aquisição dos direitos de produção de uso do sistema CP/M, demonstra no período, um início de preocupação 
com a “legalidade” em relação a questão dos direitos autorais estrangeiros, ao menos por parte daquela empresa, vide 
http://www.scopus.com.br/index_frame.htm, p. 25 
186 Freqüência do oscilador de processamento, medida em Megahertz por segundo. N.A. 
187 Segundo a nota explicativa do quadro da p. 25 do artigo, esta diferença era decorrente do uso do processador Intel 
8088-2 pelo Scopus, enquanto o IBM PC se utilizava do Intel 8088, com um Clock interno de 4,77 MHZ. 
188 Ibid., p. 25. 
189 Pertencente a Microsoft Corp. dos EUA. No caso não se especifica na reportagem se este também teve seus 
direitos autorias adquiridos pela Scopus. Vide F.Moutinho, “Nexus 1600 da Scopus”, Revista Micro Mundo, II (13), 
pp. 24-31, na p. 26. 
190 Ibid., p. 26. 
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 Durante a análise do equipamento, o autor teve em mãos uma versão mais moderna do 

DOS, o MS-DOS 2.0 que segundo ele, já estava disponível nos EUA há algum tempo. Durante o 

Benchmark, ele teve a oportunidade de rodar esta versão no Nexus, que se mostrou perfeito, 

funcionando “sem problemas” na sua palavra. Como ponto negativo, porém, uma versão mais 

atual do SISNE, a 1.6, não comportou os mesmos atributos que foram implementados naquela 

versão, a MS-DOS 2.0, ficando aquém de sua capacidade, como por exemplo, suporte para disco 

tipo Winchester191. 

 A Scopus, projetou uma fonte chaveada192 de 130W, de potencia para atender as inúmeras 

interfaces de expansão (que também eram feitas por “slots”), entre elas seria lançada uma “light 

pen” com interface em sua placa gráfica193. 

 Ainda sobre as características do SISNE 1.6, o mesmo incluía a mensagem e diálogos do 

operador em português, levando ainda do analista no artigo, elogios com relação à documentação, 

onde o mesmo comparou aquela aos padrões de qualidade encontrados nos manuais do IBM-PC 

norte-americano194. 

  Uma outra novidade era um “disco de treinamento” destinado ao auto-estudo, mas que 

certamente era muito importante para os usuários mais inexperientes195. A única linguagem de 

programação fornecida pela Scopus era um Basic interpretado, que segundo o autor, era o 

“calcanhar de Aquiles” do Nexus, no que se refere a sua compatibilidade com o IBM PC, pelo 

fato deste interpretador não estar implementado na ROM (como no IBM PC) e por este motivo 

ser impossível executar-se no Nexus 1600 os dois interpretadores Basic disponíveis no MS DOS 

                                                 
191 Ibid., pp. 26-7. 
192 Fonte de alimentação do micro com auto regulagem para solucionar problemas com flutuação de voltagem. N.A. 
193 Ibid., p. 27. 
194Ibid., p. 28. 
195 Ibid., p. 29. 
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1.1 (Basic e Basic-ca) pois ambos faziam referência a endereços na ROM que não continham os 

dados requeridos196.  

O Basic do Nexus não suportava ainda as poderosas (na palavra do analista) instruções 

existentes no Basic do IBM-PC para tratamentos gráficos (cores e som), porém qualquer 

programa que não incluíssem este tipo de rotina podia ser rodado no Nexus com total 

compatibilidade. Já os programas gerados em Assembler (como o Lótus 1-2-3) poderiam ser 

rodados com total compatibilidade, inclusive no que se referia aos gráficos, uma vez que esta 

facilidade não se encontrava apenas no Basic197. 

O Basic do Nexus 1600, foi desenvolvido pela própria Scopus, e lembrava muito o Basic 

do MS-DOS na sua versão básica o MBasic. Com relação a sua documentação explicativa, tal 

qual, a do SISNE, era muito bem detalhada graficamente além de bastante completa, mesmo 

existindo falhas que eram inerentes do Basic  em si198.  

 Na análise de eficiência, o Benchmark concluiu pelo alto desempenho do micro, que 

segundo os testes, nas palavras do autor, “são os melhores resultados observados por nós, 

especialmente por se tratarem de testes realizados com uma linguagem interpretada”.199 

O autor terminou o artigo fazendo considerações a respeito dos micros IBM PC, mas que 

fugiram do aspecto técnico, adentrando aquelas considerações de cunho filosófico a respeito da 

evolução da tecnologia daqueles processadores (os de 16 bits). 

                                                 
196 Ibid., p. 30. 
197 Ibid., p. 30. 
198 Ibid., p. 30. 
199 Ibid., p. 31. 
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Fig. 5:- Foto ilustrativa do interior do Nexus 1600 primeiro micro computador padrão IBM PC, produzido no Brasil. 
Fonte:- Cobit. 
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3.7 - Análise comparativa entre o PC 2001 ou Link 737 x IBM PC 16 bits. 

 O próximo caso a ser estudado traz para consideração não apenas o registro de 

desenvolvimento de uma tecnologia de Hardware, mas um fato que influenciou no contexto da 

política científica que foi levada a cabo pelo governo para a edição da Lei, justamente pelos 

reclamos da parcela empresarial da sociedade que já travava uma guerra comercial com as 

empresas internacionais da informática (notadamente a IBM). 

 Por ser um segmento industrial recente, a micro informática não possuía  regras claras, no 

que diz respeito a uma legislação internacional de royalties e direitos autorais, que como foi 

mostrado posteriormente pela história, foi desenvolvida através dos anos de experiência e 

negociações entre países, decorrentes do processo de globalização gerado pelas transnacionais200. 

  O próximo item que será estudado é um equipamento que gerou inúmeras polêmicas 

quando de sua produção e posterior comercialização e que mereceu na coluna de Moutinho uma 

série de considerações no que diz respeito a questões políticas. O equipamento é o Link 727, da 

Link201, um equipamento, que na época foi chamado de top de linha, ou seja, utilizava-se de uma 

tecnologia que mesmo nos EUA e no restante do mundo era muito nova, a tecnologia de 

processamento em 16 bits202. 

 O equipamento foi muito importante no mercado e representou que o país era capaz de 

“ameaçar” o domínio das estrangeiras. Tanto que a empresa foi alvo de um processo judicial por 

                                                 
200Vide texto anterior sobre as considerações feitas a respeito do Neo-liberalismo e também vide A. Chaves, “A 
informática no direito de autor brasileiro”. Revista inFoJur.ccj.ufsc.br, pp. 12-21, http://150.162.138.14/arquivos/A 
informatica no direito de autor brasileiro.htm.  
201 Vide artigo de Fernando Moutinho, “Link 727 – OEM Microtex”. Revista Micro Mundo, II (18), pp. 22-9, nas, 
pp. 22-6.                                    
202 Ibid., p. 26. 
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nada menos do que a toda poderosa IBM norte americana via IBM do Brasil, com relação a este 

equipamento (processo de clonagem industrial ou pirataria como alguns chamavam na época)203.  

 De qualquer maneira, é possível de se imaginar o clima político deste momento, às 

vésperas da promulgação da Lei de Reserva, onde empresas nacionais e empresas estrangeiras 

ávidas para a entrada no mercado (ou garantir sua fatia dele) faziam acordos e lobbies entre 

congressistas. A Link Tecnologia Ltda. e a Microtec Sistemas Ind. e Com. Ltda. ambas empresas 

paulistas estavam participando deste cenário204. 

 Na realidade, a Link Tecnologia Ltda., apesar de “emprestar” seu nome ao equipamento 

em questão (Link 727), na realidade não era quem o fabricava. Ela era uma empresa que 

desenvolvia aplicativos (softwares específicos) e depois intermediava a comercialização do 

equipamento entre a Microtec (o fabricante de fato), e o cliente ou usuário final, numa espécie de 

“operação casada”. A Link agia então como intermediário na venda do equipamento, ou seja, 

comercializava “um pacote” de soluções de tecnologia de informática (programas, sistemas de 

software, etc.) integrados junto a comercialização do equipamento da Microtec, no caso o Link 

727 (nome do modelo) ou PC 2001 (nome de linha). 

  Esta modalidade de operação comercial era chamada de OEM (Original Equipment 

Manufacturer)205. Outras áreas de atuação da Link eram o Marketing, credenciamento de 

revendedores e principalmente como foi dito suporte ao cliente206. 

                                                 
203 Ibid., p. 22. 
204 Ibid., p. 23. 
205Ibid., p. 22. 
206 Nome dado a prática de solucionar junto aos clientes, problemas oriundos do equipamento, do software ou ainda 
da junção dos dois dentro das operações que o equipamento deveria realizar. Normalmente os profissionais que 
faziam a ligação com a empresa eram engenheiros e técnicos peritos no assunto informática. Esta prática de relação 
entre a empresa de serviços de informática e o cliente onde havia a intermediação do profissional especializado, foi 
desenvolvida no Brasil pela IBM. Para mais informações a respeito de OEM, vide I. Marques, “Reserva de Mercado: 
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 Tendo sido lançado oficialmente em novembro de 1983 pela Microtec, teve, entretanto o 

seu projeto aprovado pela SEI, apenas em maio de 1984207. O equipamento segundo consta no 

artigo, era muito bom em seus parâmetros técnicos com relação aos concorrentes produzidos 

(seja na indústria nacional ou internacional). Iniciaremos entretanto, as considerações sobre o 

texto, por aspectos jurídicos que estão ligados a este equipamento. Será daqui que tiraremos o 

primeiro “contra” à nossa informática. 

 Na reportagem, o autor começa escrevendo que a IBM Corporation  (não a IBM do 

Brasil) estava movendo duas ações judiciais contra fabricantes nacionais de equipamentos 

nacionais compatíveis com o seu IBM-PC, e um destes processos judiciais era justamente com a 

fornecedora do Link 727 ou PC 2001, a Microtec,208. 

 Não sem razão, este fato causou certo receio ou ao menos uma inquietação muito grande 

no mercado usuário corporativo. Empresas que tinham seus sistemas funcionando (muitas delas 

de grande porte), e que dependiam das empresas que agora estavam ameaçadas judicialmente, de 

repente poderiam se ver sem seu suporte de informática e por conseqüência sofrer em seus 

negócios um impacto extremamente negativo da falta de suporte de seus CPD’s209.  

A comunidade da micro informática foi pega de surpresa e se encheu de perguntas, tais 

como; Qual será o resultado destas ações? O que acontecerá com a Softec (uma das duas 

acionadas) e a Microtec (e por extensão com a Link)? Qual a razão deste processo?E a principal 

pergunta: Será verdade que houve pirataria?210 

                                                                                                                                                              
Um mal entendido caso político-tecnológico de “sucesso” democrático e “fracasso” autoritário”, p. 93, 
http://calvados.c3sl.ufpr.br/ ojs2/index.php/ economia/article/viewFile/1984/1645; e V. Dantas, op. cit.,  pp. 32-4. 
207 F.Moutinho, “Link 727 – OEM Microtex”. Revista Micro Mundo, II (18), pp. 22-9, na p. 23. 
208 A IBM Corp. adquiriu um equipamento PC 2001, da Microtec, e após exame apurado de suas rotina concluiu que 
a seqüência de BIOS era igual a desenvolvida pelo seu software, vide Ibid., p. 25. 
209 Ibid., p. 25. 
210 Ibid., p. 26. 
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 O autor destaca que a questão de processos judiciais não era necessariamente novidade na 

época. Esclareceu que aqui no Brasil, ocorreram processos judiciais como, por exemplo, entre a 

Sinclair (inglesa) versus  Microdigital, outro como a IBM (USA) versus Compaq outro ainda 

entre Apple (USA) versus Franklin. O temor surgiu pelo fato de que todos os processos aqui 

mencionados foram ganhos pelas estrangeiras e mais ainda, pelo peso que as “novas” processadas 

tinham no mercado nacional. Não se tratava mais de “brinquedos” como os da linha Sinclair, mas 

sim de micros que estavam substituindo os equipamentos de grande porte em recém criados 

departamentos de informática naquelas corporações211. 

 O que estava em questão no processo, no entanto, era uma questão simples de se resolver. 

No hardware da máquina existia uma rotina de BIOS (Basic Input Outpu System) que estava 

sendo reclamada pela IBM Corp. como cópia de uma de suas sub-rotinas. Ou seja, estava 

havendo o que posteriormente se apelidou de “pirataria” de software. A questão “pegou fogo”, 

porque não se sabia quem poderia ser o ganhador do processo. Até porque conforme o artigo, a 

SEI não reconhecia ou não considerava o software como passível de direito autoral, até porque 

não havia uma legislação específica para isto212. 

 Nas palavras do autor seria fácil resolver esta questão, pois reescrever uma rotina como 

esta não seria difícil (ele descreve que a Compaq demorou apenas duas semanas para reescrever o 

seu BIOS próprio e compatível com o IBM-PC). O que foi perturbador nesta história é que isto 

acabou por “rotular” a indústria brasileira de informática deste momento, como pirata, justamente 

em virtude dos processos movidos contra algumas delas. O governo norte-americano reclamava, 

dando suporte a IBM, que indústria brasileira abandonou a prática do Benchmark e estava 

seguindo pelo que se poderia imaginar ser o caminho mais fácil, o da clonagem ou pirataria 

                                                 
211 Ibid., p. 26. 
212 Vide Antonio Chaves, “A informática no direito de autor brasileiro”. Revista inFoJur.ccj.ufsc.br, 
http://150.162.138.14/arquivos/A informatica no direito de autor brasileiro.htm.  
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industrial213. Porém estava claro que a nossa indústria não estava mais conseguindo acompanhar 

a rápida mudança da evolução da tecnologia de informática e precisava urgentemente de ajuda do 

governo para suportar a pressão da concorrência estrangeira que vinha das multinacionais de 

equipamentos de informática214. 

 No lado técnico e econômico, no entanto, o Link 727, se mostrava eficaz quanto às 

necessidades dos consumidores. Primeiramente porque tinha seu preço 30% menor que o IBM-

PC norte americano, e em segundo lugar porque era compatível com todos os sistemas 

operacionais no mercado, não só os importados da Microsoft como também os nacionais 

incluindo o CP/M, como mostramos anteriormente, licenciado no Brasil215. 

 Esta era uma de suas maiores vantagens e serviu de grande atrativo para o usuário. O fato 

de ser compatível com o IBM-PC e rodar com sistemas operacionais brasileiros, permitia um 

contato mais fácil com a máquina, já que nossos softwares se apresentavam em língua portuguesa 

diferentemente dos importados216 (com exceção de editores de linguagem, como BASIC ou 

COBOL ou outros editores) que comumente se mostravam em língua inglesa, até por força da 

própria linguagem217. 

 Encerrando as considerações sobre o PC 2001,  colocamos a informação de que em 17 de 

agosto de 1984, a IBM Corp. em acordo com o advogado da Microtec, George Charles Fischer 

chegaram a um acordo extrajudicial onde a IBM Corp. desistiu da ação judicial, arcando com as 
                                                 
213  Na realidade a questão IBM vem de 1972, quando da fabricação do modelo /32 em Sumaré, São Paulo, onde a 
empresa investiu na fábrica para produção desse computador no Brasil, sob o pretexto que seria aquele equipamento 
destinado a exportação, respaldo através de incentivos fiscais do governo o que de fato não houve. Desde então 
inúmeros conflitos de ordem comercial, surgiram entre o governo e a empresa, onde normalmente o governo era 
obrigado a ceder pela falta de tecnologia e concorrência no setor. A IBM do Brasil, tentava então naquele momento, 
manter sua fatia de mercado contra as novas e ameaçadoras concorrentes nacionais. Para mais informações vide V. 
Dantas, op.cit. pp. 129-36. 
214 F.Moutinho, “Link 727 – OEM Microtex”. Revista Micro Mundo, II (18), pp. 22-9, nas pp. 25-6. 
215 Ibid., p. 25. 
216 Ibid., p. 26. 
217 Para maiores informações sobre linguagens interpretadas vide A. C.Bastos, op. cit., pp. 4-11; e, ainda, A. Parkin, 
Cobol para estudantes, pp. 20-31.  
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custas do processo se comprometendo a não reivindicar nenhum direito no futuro ou referente ao 

passado com relação ao referido software, ainda que reconheça seu direito sobre o mesmo, por 

acreditar que ele lhe pertença. Por sua vez a Microtec Sistemas Ind. e Com. Ltda., se propôs a 

fazer modificações reescrevendo a BIOS de seus equipamentos218. Não há indícios na literatura 

do que eventualmente possa ter ocorrido nos bastidores para que isto acontecesse às vésperas da 

promulgação da Lei 7232/84. 

  

Fig. 6:- A direita o equipamento levando a identificação de Link 727  e esquerda o mesmo equipamento só que com a 
plaqueta de identificação Microtec PC 2001e monitor diferente. fonte: Cobit 

                                                 
218 Ibid., p. 26. 
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3.8 - As maçãs tropicais. 

 Finalizando a série de registros e análises sobre os micros computadores produzidos no 

Brasil escolhemos o artigo, intitulado “As maçãs tropicais”, publicado pela Revista Micro 

Sistemas que trata especialmente da linha de computadores que foi um maiores sucessos 

comerciais no Brasil e no mundo. A linha Apple de microcomputadores219. 

 O artigo se refere a um detalhado levantamento feito pela sua autora, Graça Santos, de 

todos os fabricantes nacionais do período que possuíam projetos aprovados na SEI, para 

produção e equipamentos compatíveis com a linha Apple até aquela data. 

 Originalmente esta linha de micro computador foi desenvolvido pela Apple Computer 

Inc., empresa norte–americana que tem como fato interessante de sua história (antes de se tornar 

uma das maiores fabricantes mundiais deste segmento) ter tentado vender os direitos de produção 

de seus mais importantes produtos o Apple I a Hewlett Packard e o Apple II a Commodore. 

Ambas recusaram os produtos oferecidos, alegando que eles não teriam chance no mercado220. 

Obviamente as duas erraram. 

 Segundo ainda a história da Apple, quando Steve Wozniac projetou o Apple, ele o fez no 

fundo de sua garagem, utilizando componentes existentes e facilmente disponíveis no mercado de 

eletrônica na época. Escolheu para a sua brincadeira o processador da Motorola, o 6502, uma 

evolução do 6800 que havia sido lançado um ano antes por aquela empresa221. 

                                                 
219 Vide artigo de G. Santos, “As maças tropicais”, Micro Sistemas, (julho 1984), pp. 48-58. 
220 Para a história completa do surgimento da Apple, vide J. F. Cambruzzi, “Pirates of Silicon Valley”, 
http://www.sbvb.com.br/Analise_do_filme_Pirates_of_Silicon_Valley.pdf, e ainda informações sobre a “História do 
Apple” no site http://www.apple-history.com/. 
221 Para mais informações sobre o Apple II, vide G. Santos, “As maças tropicais”, Micro Sistemas, (julho 1984), pp. 
48-58, na p. 48; e ainda para mais informações sobre o uso do 6502 utilizado no Apple I, vide “Apple history”, 
http://www.apple-history.com/. 
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 Atribui-se ao idealismo de Steve Wozniac, aliado a visão empresarial de Steve Jobs e 

mais a experiência em comercialização de Mike Markkula, que o Apple II, tenha se transformado 

num produto de forte impacto no mercado norte-americano primeiramente e daí para o restante 

do mundo.222 

 O Apple III, surgiu nos EUA no final do ano de 1980, apresentando-se como um 

computador profissional para processamento da palavra ou contabilidade comercial , tendo no 

entanto vida relativamente curta, uma vez que o surgimento do Apple III Plus, se impôs como 

realidade ao mercado. Com um Clock de 1 MHz, configuração entre 12 a 48Kb de memória 

RAM, conector de saída para vídeo, gravador, teclado alfanumérico além de oito slots para 

expansões e, sobretudo um formato de vídeo gráfico colorido, definitivamente conquistaram o 

consumidor da época223. 

 No Brasil isto não passou despercebido. Imediatamente após o lançamento do Apple III 

Plus, a Unitron224 colocou no mercado nacional, seu modelo AP (final de 1981) e a Polymax225 

também lançou seu modelo compatível o Maxxi226 (inicio de 1982), este último na Feira de 

Informática que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. Nesta feira, a Microengenho227 também 

apresentou ao público pela primeira vez o seu produto compatível com o Apple III Plus, o 

Spectrum228. 

 Iniciou-se aí a produção dos chamados compatíveis com a linha Apple, que como 

dissemos era baseado nos processadores Motorola 6502. Alardear, entretanto que houve pirataria, 

                                                 
222 G. Santos, “As maças tropicais”, Micro Sistemas, (julho 1984), pp. 48-58, nas pp. 48 e 49. 
223 Ibid., p. 49. 
224 Empresa paulista fabricante de micros da linha Apple na década 80. Para mais informações sobre a empresa vide 
em http://www.apple2.com.br/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=42. 
225 Vide P. B. Tigre, op. cit., pp. 55-6. 
226 Estudado anteriormente no trabalho. 
227 P. B.Tigre, op. cit., p. 56. 
228 Vide G. Santos, “As maças tropicais”, Micro Sistemas, (julho 1984), pp. 48-58, na p. 49. 
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como aconteceu na época, é no mínimo manifestar ignorância em designer industrial. Certamente 

os que fizeram esta afirmação não conheciam ou não tiveram contato com o interior da máquina. 

Os projetos quando eram apresentados a SEI, tinham que necessariamente ser “abertos” para 

análise técnica de seu interior. Os nacionais dispunham de características próprias (por exemplo, 

geradores de caracteres em Português) e muitos dos equipamentos nacionais incorporavam além 

do 6502 da Motorola, o processador Z-80 ou o Z-80A da Zilog, isto para poder permitir o uso do 

sistema operacional CP/M, que como estudamos, era legalmente licenciado no Brasil229. 

 Haviam também implementações de avanço, como por exemplo fonte automática sem 

chave para dispensar o uso de estabilizadores, saída de vídeo PAL/M (o sistema norte-americano 

de vídeo é NTSC), além de uma RGB analógica230. O fato é que segundo a autora do artigo, 

existiam 14 fabricantes produzindo 18 equipamentos daquela linha naquele momento de nossa 

história231. 

 

Fig. 7:- Foto do Unitron AP II e do Maxxi  respectivamente o primeiro e depois o segundo compatível 
Apple produzidos no Brasil – Fonte MCI e AppleII.com. 

                                                 
229 Ibid., pp.50-1. 
230 Ibid., p. 52. 
231 Ibid., pp. 53-5. 
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Fig. 8:- Foto:- Spectrum da Microengenho o terceiro compatível Apple produzido no Brasil. fonte:- 
AppleII.com. 

 A linha Apple nacional conquistou inúmeros usuários, corporativos ou simplesmente 

Hobbistas, como eram chamados os não profissionais, isto está atrelado ao fato da facilidade de 

software. No artigo G. Santos mostrou que estavam disponíveis para o usuário, uma série muito 

grande de aplicativos (planilhas eletrônicas, como a Visicalc e Super Visicalc, editores de texto 

como o  WordStar, editores de gráficos como o Micrográfico, Grafic Séries, Grafit Soft) entre 

eles, editores de linguagem de programação para quem tinha este tipo conhecimento232. Os 

editores de BASIC, COBOL, Assembler, MLogo, e DBase, tinham compiladores para 

transformá-los em linguagem de máquina, que faziam portanto os programas desenvolvidos 

serem mais rápidos, uma vez que não precisariam ser interpretados pelo editor de linguagem233. 

 A facilidade para o uso corporativo também era muito grande para a linha Apple nacional. 

No quadro demonstrativo da pagina 50 do artigo de G. Santos, apresentam-se as  lojas em São 

Paulo e no Rio de Janeiro, que comercializavam o que se chamava de  Software Administrativo, 

certamente voltado para uso em empresas. Estavam disponíveis programas (ou softwares) de uso 

comercial, como por exemplo, Mala Direta, Folha de Pagamentos, Contas a Pagar e a Receber, 

                                                 
232 Ibid., p. 56. 
233 Ibid., p. 50. 
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Contabilidade Geral e Contabilidade Bancária, Gestão Contábil, Fluxo de Caixa além de Controle 

de Estoques234. 

 A linha Apple nacional no período, era um avanço muito grande em termos de tecnologia 

comparativa com a existente no exterior. Grandes empresas, a exemplo da Petrobras-Comércio 

Internacional S/A, Shell Química S/A e a ADP Systems S/A, trocavam os antigos e pesados 

terminais da Borroughs e IBM, pelos modernos, mais leves e mais práticos equipamentos APII da 

Unitron, graças a um software desenvolvido por uma empresa nacional chamada Copec Sistemas 

Ltda., o que representou uma versatilidade muito grande dentro da informática brasileira235. 

 A autora termina o artigo fazendo um comentário sobre o provável declínio da linha de 

compatíveis nacionais do Apple (e mesmo nos EUA) encerrando seu reinado absoluto entre os 

micros de 8 bits, quando justamente ocorresse a entrada no mercado dos novos micros 16 bits 

(padrão IBM PC). Mesmo assim naquele momento, os 14 fabricantes nacionais não estavam 

dispostos a perder a batalha. 236 

  

3.9 - As impressoras brasileiras. 

 No senso comum, a palavra Cartorial, tem uma relação muito grande com a palavra 

Cartório, que na realidade significa arquivo de documentos ou também escritório de notários ou 

escrivões. Tem a ver com a visão que confunde até hoje, o Tabelião, que significa Notário 

Público (o qual reconhece assinaturas, faz escrituras e outros documentos, possuindo o que se 

                                                 
234 Vide no texto entre elas a BBS – Biblioteca Brasileira de Software.  
235 Ibid., p. 58. 
236 Ibid., p. 58. 
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chama fé publica) com o Tabelionato. Por fim só para se esclarecer, Tabelionato quer dizer ofício 

de tabelião ou o escritório do mesmo237.  

 Ainda no senso comum, foi cunhada a visão em muitas pessoas que burocracia é algo 

ruim, associando este conceito a algo “emperrado”, arcaico e/ou obsoleto e que diz respeito 

sempre a relações com documentos238. Na década de 80 o burocrata era reconhecido por sua mesa 

“entulhada de papéis” e sempre visto acompanhado por uma “máquina de escrever”. A 

informática seria usada pelo Programa Nacional de Desburocratização para mudar esta visão239. 

 Quando surgiram os primeiros microcomputadores, a palavra print era somente usada 

para comandar impressoras. Posteriormente o termo foi incorporado à comandos da linguagem de 

programação (Basic e Cobol) nos computadores da década de 80, servindo de instrução ao 

equipamento, para a impressão em papel de um arquivo ou de dados que estivessem na tela do 

vídeo240.  

 Quando o Ministro Hélio Beltrão, primeiramente como Ministro Interino da 

Desburocratização e depois já como Ministro do Planejamento, dava continuidade ao Programa 

Nacional de Desburocratização iniciado em julho de 1979, não imaginava em 1983, que a 

máquina de escrever241, usada há mais de um século, pudesse ser substituída a ponto de chegar 

um dia, em que ela seria apenas lembrança dentro dos departamentos do governo. E foi 

justamente em um artigo sobre impressoras, na Revista INFO, especializada em administração 

empresarial e tendências de mercado, que encontramos que o mercado de informática já previa 

                                                 
237 Vide definições em Sergio Buarque de Holanda, Dicionário da Língua Portuguesa. 
238 Na verdade, burocracia é uma ferramenta da Teoria de administração de Max Weber, que significa organização 
com métodos e sistemas previamente definidos. Vide R. O. Silva, Teorias da Administração, p. 14. 
239 Para mais informações sobre desburocratização no Brasil nos anos 80 vide o artigo sobre o Instituto Helio Beltrão 
em http://www.desburocratizar.org.br/index.php?pag=3. 
240 Vide artigo de Antonio Carlos Moreira,  Imprima Metamorfose das máquinas de escrever. p. 20. 
241Segundo o historiador Michael Adler, foi Christopher Latham Sholes, foi o  inventor que deu início à indústria de 
máquinas de escrever. Mais informações vide “Herkimer County Historical Society”,  
http://www.maquinasdeescreverantigas.com.br/index.html. 
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em 1983, sobre o que aconteceria em relação aos micros computadores e impressoras e sua 

“adversária”, a máquina de escrever. 242 

 O artigo fazia uma análise sobre as diversas impressoras existentes que eram produzidas 

no Brasil. Algumas eram de tecnologia licenciada de empresas estrangeiras, mas algumas tinham 

seu projeto e designer de engenharia, totalmente desenvolvidos por brasileiros, como era o caso 

da Polymax e da P-700 da Prológica243. 

 O maior impedimento para que a substituição das máquinas de escrever acontecesse de 

imediato, era o preço proibitivo das mesmas, que giravam entre US$100,00 as mais simples e 

US$300,00 as maiores e mais complexas, contra o preço entre US$35,00 das máquinas manuais 

até no máximo US$ 280,00 para as máquinas elétricas ou eletrônicas (com margaridas 

impressoras)244.  

 Ainda assim o autor declarou quase que profeticamente na introdução do primeiro 

parágrafo da página 21, que “as máquinas de escrever parecem estar definitivamente condenadas 

a sumirem definitivamente da face da Terra, dando lugar a uma nova espécie, adaptada às futuras 

exigências da informatização da sociedade: as impressoras”.245 

 Com relação aos relativamente altos preços praticados, devemos levar em conta que além 

da impressora, era necessário evidentemente um computador para fazê-la funcionar, e isto fazia 

crescer ainda mais o custo da nova tecnologia. Foi no sentido justamente de baratear os custos de 

tecnologia e produção, e consequentemente o preço final do produto, que as empresas que não 

faziam Benchmark diretamente de produtos importados, realizavam as chamadas operações de 

                                                 
242 Vide artigo de A. C. Moreira, “Imprima A metamorfose das máquinas de escrever”, Info, (fev. 1084), pp. 20-7. 
243 Ibid., p. 21. 
244 Ibid., pp.21-2. 
245 Ibid., p. 21. 
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comércio em regime de draw-back. A maior vantagem desta política para obtenção de tecnologia, 

era o fato de permitir uma produção em escala, com conseqüente redução de preço, daí uma 

também conseqüente necessidade de se fazer relativamente poucos investimentos246.  

Esta política também era interessante para o governo que, preocupado com seu balanço 

comercial, buscava  garantir um aumento de receita cambial ao país, sem onerar o balanço de 

pagamentos.247 

 O artigo é datado de fevereiro de 1984 e a Lei como sabemos foi editada em 29 de 

outubro do mesmo ano. Existe portanto uma correlação acentuada entre as reflexões do artigo e o 

grande mercado potencial que se descortinava para o Brasil e para o mundo. Os EUA, Europa e 

mesmo o Japão, já possuíam milhares de microcomputadores em funcionamento. Se no aspecto 

produção de micros ainda tínhamos incertezas, até porque entre muitos fatores, havia a incerteza 

dos padrões de consumo que o mercado adotaria 248, no que diz respeito aos periféricos, estas 

dúvidas não existiam. Qualquer que fosse o micro escolhido pelo mercado nacional ou mundial, 

os periféricos seriam de necessidade obrigatória, pois o objetivo da máquina era justamente este, 

servir de facilitador de operações e rotinas de trabalho, necessitando para seu funcionamento, 

sistemas de suporte para dar continuidade as operações e tarefas249. 

No mundo como dissemos, o micro era cada vez mais usado nos negócios corporativos 

em substituição aos equipamentos de grande porte, e no Brasil, pelo direcionamento também 

                                                 
246 Draw-back  é um processo onde grupos empresariais com o objetivo de abraçar novos mercados fazem parceria 
entre empresas de países diferentes, licenciando sua produção para uma indústria de um país que possua por exemplo 
vantagens fiscais como atrativo. Esta por sua vez importa os componentes, monta o produto (por conseqüência detém 
a tecnologia) e o exporta em seguida. Isto é um dos passos para um Benchmark e posterior desenvolvimento de 
tecnologia própria. Vide complemento desta informação em A. C. Moreira, “Imprima A metamorfose das máquinas 
de escrever”, Info, (fev. 1084), pp. 20-7, nas pp. 22-3. 
247 Ibid., p. 23. 
248 Vide no texto as considerações  sobre o padrão japonês MSX se ele seria adotado como padrão mundial como de 
fato depois foi desarticulado pelo padrão IBM-PC norte-americano. 
249 A. C. Moreira, “Imprima A metamorfose das máquinas de escrever”, Info, (fev. 1084), pp. 20-7, na p. 23. 
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dado pela política de desburocratização a tendência era seguir o mesmo modelo mundial, entre 

outras coisas, “aposentando” a máquina de escrever.250 

No Brasil o entrave para que isto ocorresse, era o alto preço das impressoras dado o baixo 

índice de nacionalização médio das mesmas, que girava em torno de 50 a 80%. Existia porém, 

uma tendência para baixar-se os preços desses produtos, a medida que o índice de nacionalização 

de peças avançasse. Uma das barreiras, no entanto para isto não estar ocorrendo mais depressa, 

era a elevada carga de impostos que fazia o preço de uma peça ser multiplicado por dois, após a 

carga fiscal251. 

No conjunto de informações, o que o autor chamou de enorme probabilidade de 

acontecer, ou seja, a substituição das máquinas elétricas, já era tida como certa pelo mercado da 

época, senão vejamos ainda.  

Na época a IBM do Brasil, fabricava a máquina de escrever elétrica IBM 196c. Licenciou 

para MDA Indústria e Comércio Ltda., de São Paulo, o desenvolvimento de um sistema baseado 

no microprocessador 8080 da Intel, denominado Edit MD. Este sistema possuía um drive de 

comunicação com os micros que se utilizassem do processador Z-80, através de uma interface 

serial padrão RS232c. Isto equivale a dizer que na prática, a máquina de escrever elétrica, usando 

cabeça de esferas, se tornava uma impressora de textos e gráficos do computador a ela 

acoplada252.  

Esta máquina tinha uma boa qualidade de impressão com uma velocidade máxima de 

impressão de 15 cps. A IBM, depois passou posteriormente a produzir suas máquinas de escrever 

                                                 
250 Ibid., p. 23. 
251 Ibid., p. 23. 
252 Ibid., p. 24. 
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com cabeça de impressão tipo margarida, com este tipo de interface para computador253. Isto 

sinalizou para o mercado, que a impressora poderia ficar no lugar da máquina de escrever254. 

O artigo mostrou ainda que no Brasil, as empresas nacionais já possuíam tecnologia de 

produção industrial para impressoras. O artigo dedicou as paginas 24 a 27 a descrever empresas 

que produziam estes dispositivos e relatou suas principais características técnicas. Apresentou 

ainda um quadro comparativo, onde descreveu os modelos, tipos, velocidades de transmissão e 

velocidade de impressão, interfaces usadas para comunicação com a impressora, formas de 

alimentação do papel, características gráficas e memória. Mostrou ainda que em termos de 

impressoras, possuíamos todas as similares existentes no mercado internacional. Desde as 

Matriciais, passando pelas que tinham Banda de Aço até as de Trem de caracteres. Sem falar 

ainda nos inúmeros plotter’s gráficos.255 

Ou seja, se em fevereiro de 1984 já havia domínio de tecnologia para este periférico, 

provavelmente se ela melhorasse ainda mais, possibilitando preços mais atrativos, ou se houvesse 

mecanismos de fazer baratear custos permitindo-se uma redução imediata nos preços, estaria 

aberto um gigantesco potencial de negócios em virtude da necessidade do mercado diante deste 

importante agregado ao computador. 256 

A Lei certamente contemplou este aspecto. Esta questão será discutida quando 

analisarmos o  artigo 9 da Lei 7232/84.            

Discorrer, entretanto, apenas sobre impressoras, não significa absolutamente não dar 

relevancia aos outros produtos da LI nacional. A escolha deste item, feita de modo proposital, 
                                                 
253 Ibid., p. 26. 
254 Segundo V. Dantas, Guerrilha Tecnológica, a IBM Norte Americana chegou a dominar 54% do mercado europeu 
de informática e 70% do norte-americano em 1984. Não há duvidas que com esta expressiva parcela de mercado ela 
fosse referência e indicativo de tendências de mercado. pp. 84-85. 
255 A. C. Moreira, “Imprima A metamorfose das máquinas de escrever”, Info, (fev. 1084), pp. 20-7, nas pp.24-27. 
256 Ibid., p. 27. 
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serve apenas para mostrar que tudo o que a elas se aplica, pode ser transportado de maneira 

análoga aos outros periféricos de uso na informática, já que estes são agregados fundamentais 

para as funções do microcomputador. Extrai-se daí a conclusão, que um grande mercado 

potencial estava aberto ao empresariado nacional na década de 80.  
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Capitulo 4 –  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEI 7232 E POSSÍVEIS INTERESSES ENVOLVIDOS NA 

RESERVA E MERCADO NA ÁREA DE INFORMÁTICA 

Este capítulo estudará alguns possíveis interesses políticos, econômicos e estratégicos que 

o governo militar e a elite tecnocrata257 da área técnica da informática e computadores, tinham 

para a informática no Brasil quando governo brasileiro decidiu criar a Lei 7232/84. 

Muitas das análises e posteriores conclusões são de difícil comprovação material, até 

porque acordos de bastidores somente podem ser enxergados a luz de uma dinâmica jurídica de 

possibilidades. Ou seja, somente se sabe com certeza o que a Lei permitiu fazer e o que ela não 

permitiu dentro dos limites da Lei. Podemos sim, concluir que os agentes que dela dispuseram 

fizeram com a clara intenção de dela se beneficiar, evidenciando interesses por parte de quem a 

ajudou a construí-la. 

Até chegarmos a data de promulgação da Lei 7232/84, uma série de acontecimentos de 

âmbito político e tecnológico, com reflexos na economia e na sociedade, já havia se desenrolado 

desde a proposta inicial da Marinha Brasileira em projetar e construir um computador brasileiro 

em 1968258. O suporte técnico e acadêmico via engenheiros e cientistas ligados às questões de 

tecnologia de informática, foi fundamental para o sucesso das atividades do setor. Havia ainda 

neste momento no segmento acadêmico, o entendimento de que a informática era o futuro, fosse 

                                                 
257 Segundo o dicionário de sóciocibernética, criado por Delfim Soares, o termo elite tecnocrata, é a dominação dos 
técnicos que é precedida e acompanhada do prestígio dos cientistas os quais criam as condições e oferecem os 
conhecimentos necessários ao progresso técnico. Segundo ainda o glossário é difícil, muitas vezes, distinguir a elite 
científica da elite técnica, podendo a conjugação das duas ser identificada, em algumas sociedades, como embrião de 
uma minoria dominante. Ainda nas palavras daquele autor, “a tecnicização da sociedade e a cibernação da 
dominação social, concretiza-se na transferência do poder para um complexo de computação que centraliza o sistema 
sociocibernético do domínio do poder”. Para mais informações vide o artigo de D. Soares, “A Globalização numa 
perspectiva sociocibernética” em http://www.compuland.com.br/delfim/gloss. 
258 Vide texto na p. 16 e N.R. 34. 
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para o país ou fosse ainda para a manutenção de seus postos259. Esses traços começaram a se 

delinear bem antes, através da política cientifica brasileira dos anos 60 e 70, como a seguir 

veremos. 

 

4.1 - Pré-condições da política científica existentes ao período anterior ao da informática 

brasileira 

Iniciamos o estudo pela observação das questões da política científica nacional que 

ocorreram entre o final da década de 60 e início da década de 70, no auge do período de governo 

comandado pelos militares pós 64, uma vez que os acontecimentos que se seguem nas políticas 

cientificas brasileiras e especificamente com relação à RMI foi, como poderemos observar, 

conseqüência desta base formal. 

As análises permitiram notar como uma constante político-social que aparece como 

elemento de peso no surgimento da RMI, a questão da empregabilidade dos engenheiros e físicos, 

em geral oriundos da graduação do ITA e em menor parte da USP. Eram pós-graduados no 

exterior que buscavam adentrar no mercado de trabalho como profissionais de informática260.  

As questões do brain-drain e o capital intelectual nacional 261 já eram preocupações do 

governo (tendo como porta-voz o CNPq) desde o final dos anos 60 e início dos anos 70. Assim, 

em 1970, aconteceu nas dependências da Universidade Federal do Rio de Janeiro um Simpósio 

                                                 
259 Entre outras coisas o Planin – Plano Nacional de Informática referendou em 1985, a Lei de Reserva do ano 
anterior. Uma das conseqüências da Lei foi que esta permitiu a formação de recursos humanos decorrentes dos 
incentivos fiscais gerados pelo imposto de renda das empresas de informática. Para mais informações vide P. B. 
Tigre, op.cit. p.55. 
260 I. C. Marques, “Minicomputadores brasileiros dos anos 1970: uma reserva de mercado democrática em meio ao 
autoritarismo”, p. 666,  http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v10n2/17754.pdf; e V.Dantas, op.cit. pp 11-20. 
261 Para as questões do Brain-drain e perda de nosso potencial intelectual vide Th. de Azevedo, op. cit., pp. 5-6, 25-7 
e 43-8. 
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sobre Política Científica, organizado por ocasião das comemorações do 25º aniversário de 

Fundação do Instituto de Biofísica daquela instituição262.  

O referido evento contou com a participação de diversos expoentes da ciência nacional da 

época. Destes, nos valeremos dos textos de estudiosos significativos, como Carlos Chagas 

Filho263 e Manuel Frota Moreira264 para análises do significado de política científica no Brasil e 

suas diretrizes. Posteriormente nos valeremos do texto de Miguel Ozório de Almeida 265e 

Joaquim F. de Carvalho266, que servirão para análise, interpretação e entendimento de diretrizes 

que emanavam do CNPq (na época dos militares, como órgão executor e responsável pela 

política científica nacional e suas ramificações), buscando o foco de compreensão da política 

científica e tecnológica brasileira dentro do pensamento estratégico e de segurança nacional, 

determinado pelos militares no poder. 

 Em “Linhas Prioritárias de Ação”, título do discurso feito por Chagas Filho, vemos que 

em sua visão, o conjunto de decisões políticas, além de estar direcionado aos interesses nacionais 

de diversas áreas da ciência e tecnologia, deveria também contemplar a questão social da 

empregabilidade de nossos técnicos e cientistas. Vejamos parte daquele texto; 

 “...Um país em pleno desenvolvimento encontra na Ciência e na Tecnologia  elementos de 
propulsão que lhe são indispensáveis. Entretanto, para que esta contribuição se torne eficiente 
e equilibrada, é necessário que se faça presente um conjunto de normas e de proposições de 
ação operacional harmonizada, que caracteriza a “Política Científica” de cada país. 
 Pode-se dizer, grosso modo, que a Política Científica de uma nação se divide em dois 
grandes setores. Corresponde um deles a necessidade de se fazer face ao desafio social e 
econômico que o processo nacional encontra a sua frente. Neste setor encontra-se, portanto, o 
subsídio que a Ciência e a Tecnologia dão ao desenvolvimento social e ao desenvolvimento 
econômico, vale dizer, compreende ele a escolha de prioridades destinadas a dar aos dois tipos 
de desenvolvimento o ritmo mais compatível com os vários elementos que caracterizam cada 
realidade nacional.” 267 

  

                                                 
262 Vide H. G. de Souza et alii, org., Política Científica, p. 5. 
263 Vide C. Chagas Filho, Apresentação dos trabalhos” , in H. G. de Souza et alii, org., op. cit,. pp. 7-8. 
264 Vide M. F. Moreira, “Prioridades e Objetivos Nacionais de desenvolvimento”, in Ibid., pp. 269-86. 
265 Vide M. O. de Almeida, “Importação Tecnológica: Implicações no crescimento econômico”, in Ibid., pp. 115146. 
266 Vide J. F. de Carvalho, “Entidades e Organizações incumbidas da atribuição dos meios”, in Ibid. 
267 Vide C. Chagas Filho, “Linhas Prioritárias de ação”, in Ibid., pp. 251-68. 
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 Quando Chagas Filho coloca a frase “um país em pleno desenvolvimento” está se 

referindo não de maneira genérica e global, a todos os países que se enquadrem neste contexto, 

mas especialmente ao Brasil daquele momento. Sobre tudo ao processo de desenvolvimento em 

altos índices decorrentes de investimentos maciços principalmente nos setores industriais e na 

agricultura268. No entanto, quando expressa a necessidade “de se fazer face ao desafio social”, 

evidentemente está se referindo as pessoas envolvidas nesse processo econômico, e de maneira 

especial a sua empregabilidade. Afinal quem, senão os técnicos e cientistas dão o subsídio da 

Ciência e Tecnologia? 

 Vimos ainda em suas afirmativas que, para que a contribuição que a ciência e tecnologia 

desenvolvidas por esta política pudesse ser “eficiente e equilibrada”, deveria ser acompanhada de 

um conjunto de normas para a sua operacionalização em decorrência justamente destas 

necessidades. Ou seja, deveria haver um planejamento que obedecesse a critérios previamente 

definidos. 

 Ao analisar a importante afirmação de se fazer frente aos “desafios sociais e 

econômicos”, vemos que ele propôs que a política científica brasileira deveria estar vinculada aos 

interesses sociais da nação, voltada para os interesses de seu povo, vinculando os prováveis 

interesses econômicos que são decorrentes das peculiaridades de sua aplicação ou atividades, não 

apenas aos interesses do Estado. Notamos aí uma crítica ao pensamento político do governo, que 

tinha naquele momento em maior foco, a questão da segurança nacional como relevante269. Ele 

observou ainda que deveria haver uma preocupação com a manutenção de nossos cientistas no 

pais, pois são estes que subsidiam o  desenvolvimento econômico e social do país.270 

                                                 
268 Vide anteriormente informações sobre “O milagre econômico brasileiro”, para se entender a expressão “um país 
em pleno desenvolvimento” na N.R. 30.  
269 Vide adiante no texto, as funções e atividades do SNI e suas relações com o CONIN. 
270 Vide questões do Brain Drain, em Th. de Azevedo, op. cit., pp. 3-18 e 23-35. 
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 Ainda seguindo o texto de Chagas, outra informação complementar e para nós bastante 

interessante, se apresenta para analise; 

“De qualquer modo, tanto no caso do desenvolvimento econômico como no social, a ação 
operacional neste setor se caracteriza pela procura de um resultado de visibilidade bem 
definida como, por exemplo, a instalação de uma nova linha de produção industrial no caso do 
desenvolvimento econômico, ou da debelação de uma epidemia ou do saneamento de uma 
região, no caso do desenvolvimento social.” 271 

 

Nota-se aí a visão de que existe uma vinculação dos interesses econômicos e sociais à 

Ciência e a Tecnologia, e esta vinculação justifica a intervenção do governo através das políticas 

científicas. Até porque estas gerariam reflexos no desenvolvimento social e também no 

desenvolvimento econômico.Em muitos casos, aliás, somente elas poderiam fazê-lo. Para ele, 

essas políticas seriam capazes de criar o desenvolvimento tecnológico e social, transformando-se 

em relação de troca vantajosa, em termos de benefícios para a sociedade. 

 Ao presidir o Simpósio sobre Política Científica, Chagas Filho teve foro próprio para 

discussão do tema. Com isso foi capaz de propor a candidatura dos homens de ciência para a 

participação das decisões nacionais, reivindicando, no mínimo, uma maior participação destes no 

processo decisório do governo, já que acreditava que esta participação contribuiria sobre maneira 

a integração e ao desenvolvimento nacional. Senão vejamos; 

“Não se pode, duvidar da contribuição trazida pela Ciência e pela Tecnologia ao 
desenvolvimento social e econômico e à própria qualidade de vida; é ela mais que patente, 
embora não se possa estabelecer entre ela e os resultados obtidos no processo social uma 
relação quantitativa do tipo unívoco o que sem dúvida facilitaria a promoção de modelos 
capazes de facilitar a ação planejadora 
 Outro setor a que aludimos é o da formação da infra-estrutura necessária a permitir a plena 
utilização da Ciência e Tecnologia no desenvolvimento nacional. Tem ela uma componente 
que pode, em princípio, ser obtida ou realizada rapidamente: o da constituição dos 
grupamentos de setores que devem aconselhar, superintender e orientar a pesquisa científica e 
tecnológica do país. A estes, se associa o da realização, muito mais demorada, da formação 
nos vários níveis necessários ao potencial humano de que carecem a ciência e Tecnologia para 
seu pleno emprego social 
 A formação do potencial humano, entretanto, não se restringe àqueles que serão os 
indivíduos empregados na própria integração da ciência e da tecnologia ao processo 
desenvolvimentista. Um dos paradoxos das dificuldades de nossa época é de que a formação 
desse potencial é tarefa urgente,... A tarefa da informação científica se estende aos “não-

                                                 
271 C. Chagas Filho, “Linhas Prioritárias de ação”, in Ibid., pp. 251-68,na p. 252. 
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científicos”; a aplicação autentica dos métodos científicos ao progresso humano só se fará 
corretamente quando for obtida uma formação intelectual de qualquer individuo... uma 
estruturação intelectual capaz de fazê-lo compreender parcial ou totalmente o sentido da 
Ciência, de seus métodos, suas vantagens e de seus perigos. É a chamada “educação pela 
ciência” . 272 

 

 Observamos daí, que havia uma proposta política de desenvolver a nação, partindo do 

desenvolvimento primeiramente das pessoas. Para que isto pudesse ocorrer, deveria haver uma 

intervenção da Ciência e Tecnologia no quadro social do país agindo na formação intelectual que 

se acreditava correta para o indivíduo.  O processo de educação pela ciência, não deveria então 

ser focalizado, de modo particular, sob o ângulo exclusivo da ciência e da tecnologia, mas ser 

observado através do desencadeamento de ações subseqüentes e que destas decorriam. Ocorreria 

por força dessa participação, a educação pela ciência e o desenvolvimento da nação nos aspectos 

econômicos e sociais.  Este último, pela formação de “potencial humano” em vários níveis. Isto 

se justificaria não só como necessário, mas como uma decorrência quase natural deste processo.  

 Em sua proposta, também haveria como uma resultante subjacente à formação deste 

potencial humano, a formação de uma estrutura intelectual capacitada - os chamados “não – 

científicos”- ocorrendo aí a partilha dos significados da ciência e sua integração nos processos de 

gerenciamento do país. Este processo interpretativo, participativo e integrante das partes 

envolvidas no processo de desenvolvimento nacional se denominaria “educação pela ciência”.  

 Porém, um dos pontos mais relevantes de seu discurso seria a necessidade “da 

constituição dos grupamentos de setores que devem aconselhar, superintender e orientar a 

pesquisa científica e tecnológica do país”. Ai estaria indicado que deveria caber a uma elite 

intelectual, a ser desenvolvida, a tarefa de orientar e conduzir o processo científico e tecnológico 

do país para substituir, portanto, aquela do governo dos militares. 273 

                                                 
272 Ibid., pp. 253-4. 
273 Duas ocorrências que foram citadas tanto por Vera Dantas como por Ivan Marques, mostram os conflitos políticos 
que existiram neste tipo de ideologia na RMI. A primeira delas é a constituição inicial do quadro administrativo da 
CAPRE (formado em grande parte por técnicos e engenheiros) que foi continuado na gestão inicial da  SEI e a 
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Evidentemente esse discurso não resume todas as vertentes envolvidas na chamada Elite 

Tecnocrata brasileira. Mas o discurso mostra, sem dúvidas, que uma expressão importante dessa 

ideologia, já permeava os meios científicos no início da década de 70 e que seus interesses, 

certamente teriam voz futura, como a seguir veremos no contexto da RMI. 

 Seguindo então, para mostrar a amplitude da expressão “Política Científica” no cenário 

nacional da década de 70 e como ela agia no interior do governo, também influenciando o CNPq, 

traremos para análise trecho do discurso de Manuel Frota Moreira, já buscando subsídios para 

análises de questões militares para a RMI.  

 Manuel Frota iniciou seu discurso observando que nenhuma nação atingiu a evolução da 

ciência no mundo moderno, seja em seu programa de investigação fundamental ou aplicada, sem 

que houvesse um consenso entre governo, pensamento científico ou seus representantes e uma 

educação científica e de pesquisa voltada para o desenvolvimento cultural e material desta mesma 

nação274. Em seguida discorreu sobre a importância da pesquisa fundamental e aplicada, onde o 

sentido de continuidade destas políticas garantiria o sucesso dos objetivos da mesma, destacando 

ainda, o papel que o Instituto Oswaldo Cruz representou na institucionalização da pesquisa 

científica nacional em parâmetros elevados.275  

 No texto do discurso, houve detalhada exposição de motivos por parte de Frota Moreira,  

justificando estas afirmações. Senão vejamos; 

 “Assim é que hoje, ao tratarmos de prioridades, teremos que assinalar, desde logo, que, 
envolvendo objetivos políticos do governo, a pesquisa científica e tecnológica se insere com 
destaque no ‘Programa de Metas e Bases para Ação do Governo’, organizado pelo Ministério 
do Planejamento. 
 Neste documento, define o governo os seus objetivos fundamentais e estabelece as 
grandes prioridades nacionais para o período de 1970/1973, que são: 
1º) Revolução na educação e aceleração do Programa de Saúde e Saneamento; 

                                                                                                                                                              
segunda é a mudança estrutural que ocorreu neste órgão, depois da “intervenção” pelo SNI, havendo aí uma 
“mesclagem” entre técnicos, engenheiros com os militares. V. Dantas, op. cit., p. 202 e ainda I. Marques, 
“Minicomputadores brasileiros dos anos 1970: uma reserva de mercado democrática em meio ao autoritarismo”, pp. 
671-2,  http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v10n2/17754.pdf.  
274 Vide M. F. Moreira, op.cit.p.269 
275 Ibid., p. 270. 
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2º) Revolução na Agricultura – abastecimento; 
3º) Aceleração do Desenvolvimento Científico e Tecnológico; 
4º) Fortalecimento do poder de competição Indústria Nacional.” 276 

 

 Mostra-se pelo texto que na década de 70, o governo militar brasileiro possuía uma forte 

determinação de incremento social e econômico e buscava uma relação mais estreita entre este 

processo e a ciência e tecnologia. Reforça este argumento, as declarações seguintes de Manuel 

Frota, que outros órgãos de governo, criados posteriormente ao CNPq, eram dotados de 

programas complementares ou paralelos e foram reforçados em dotações orçamentárias 

destinadas à ciência e tecnologia, notadamente pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico e a Comissão Nacional de Energia Nuclear.277 

 Vemos também que ele era a favor de medidas protecionistas para o setor industrial, pois 

estas fortaleceriam o poder de competição das atividades econômicas. O item 4º. do segmento 

apresentado acima (Fortalecimento do poder de competição Indústria Nacional) sinalizava ao 

empresariado a necessidade de sua participação no processo de desenvolvimento tecnológico do 

país, que como veremos adiante, também envolvia uma preocupação de governo  com a indústria 

nacional.  

 Se fizermos daí a junção das variáveis indústria nacional fortalecida (aqui do discurso de 

Manuel Frota) e técnicos competentes e com emprego (do discurso anterior de Chagas Filho) 

podemos visualizar alguns anos mais a frente, uma resultante política que culminaria num clima 

de apoio irrestrito a uma política protecionista para o setor industrial nacional como o da RMI. 

 

                                                 
276 Vide M. F. Moreira, “Prioridades e Objetivos Nacionais de desenvolvimento”, in H. G. de Souza et alii, org., op. 
cit., pp. 269-86, na p. 270. 
277 Ibid.. p. 271. 
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4.2 - O Conceito de Empresa Nacional pela Lei 7232/84 e sua posição em relação a nova 

ordem mundial 

Conforme indicado na introdução do trabalho, o período de reserva de mercado na área de 

informática foi marcado por duas etapas. A primeira tênue e repleta de aberturas jurídicas, 

iniciada com a Resolução 1/76 da CAPRE, que permitiu na prática a formação de um oligopólio 

dominado principalmente pela IBM, e posteriormente uma segunda, mais efetiva, pela Lei 

7232/84, que permitiu garantia de mercado ao empresariado nacional.  

Recordemos ainda, que naquele momento, a tecnocracia da informática ou elite 

tecnocrata278 era composta por uma pequena parcela brasileira de especialistas no tema, 

notadamente professores, engenheiros e cientistas do mundo acadêmico (com formação principal 

no ITA e pós-graduação no exterior), engenheiros militares e por fim uma parcela acentuada de 

administradores públicos (militares e civis)279. Isto porque a informática ainda girava em torno da 

tecnologia dos computadores de grande porte. Mesmo quando da perspectiva de desenvolvimento 

de um computador com projeto brasileiro pela Marinha em 1968, na prática, a tecnologia dos 

minis, só começou a despontar como possibilidade de conquista e domínio destas tecnologias 

pelo país dentro do cenário da informática após a fundação da COBRA, em 1974280. 

Nossas análises intentarão alcançar além destes registros e incorporar na memória 

documental, o período posterior aos grandes, médios e minicomputadores. Esse seria o período 

do boom tecnológico e industrial da informática no Brasil (decorrente do que acontecia no 

mundo), com destaque especial aos micros computadores. A fim de demonstrar que Política 

Nacional de Reserva de Mercado, na área de informática, não foi apenas uma estratégia militar 

                                                 
278 Vide NR 232, no corpo deste texto. 
279 Vide Ivan Marques, “Minicomputadores brasileiros dos anos 1970: uma reserva de mercado democrática em meio 
ao autoritarismo”, pp. 663, 665 e 670-1,  http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v10n2/17754.pdf.  
280 Vide pagina 16, no corpo do texto.. 
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para se trazer vanguarda tecnológica ao Brasil ou ainda tão somente uma questão de segurança 

nacional. Mas, além disso, esta foi uma excelente oportunidade para empresários e capitalistas 

brasileiros, que se valeram do mercado cativo nacional, com suporte do segmento do setor 

técnico e acadêmico, aval de parte da administração pública federal brasileira e, por fim, apoio 

financeiro dos banqueiros do país.  

A RMI se inicia pela necessidade nacional, assim definida pelos programas de governo 

dos militares281. A tecnologia por si só não seria nada além de tecnologia se sua utilidade aplicada 

às ações do governo não fosse premente. Foi a necessidade do país de responder à estas 

necessidades, e depois ao mercado, que gerou a importância de haver investimentos não só por 

parte do governo, mas por parte do empresariado nacional, mobilizando também os meios 

técnicos e cientificos282.  

A RMI começa nas suas fundações a ser alicerçada em quatro colunas de necessidades 

governamentais. Primeiro, a necessidade de uso da tecnologia de informática eficaz e moderna 

para a administração pública283. Segundo, a necessidade de uso dessa tecnologia para interesses 

militares284. Depois, a necessidade de se alocar profissionalmente uma quantidade razoável de 

técnicos, engenheiros e cientistas recém saídos das universidades que estavam ligados ou que 

tinham algum interesse nesta área285. Por fim, a necessidade de controle de informações de 

                                                 
281 Vide não só o exemplo da Marinha, como também as questões da administração pública, do imposto de renda e 
do SNI ao longo do texto. 
282 I. Marques, “Reserva de Mercado: Um mal entendido caso político-tecnológico de “sucesso” democrático e 
“fracasso” autoritário”, p.107-9, http://calvados.c3sl.ufpr.br/ ojs2/index.php/ economia/article/viewFile/1984/1645. 
283 Vide V. Dantas, op.cit, pp. 57-63. 
284 Vide S. Helena, op. cit., pp. 10-1. 
285 Vide V. Dantas, op.cit, pp. 11-20.  
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caráter político-estratégico e confidencial, sendo que esta última deve ser encarada como questão 

de segurança nacional.  286 

Se esses alicerces surgem em 1976, pela resolução CAPRE 1/76, ao longo do tempo, mais 

precisamente nos anos de 1980 a 1984, é construído um gigantesco mercado nacional orçado em 

US$ 1 Bilhão para a década de 80287. Esses enormes interesses financeiros e econômicos, 

produziram um gigantesco lobby no Congresso Nacional a favor da reserva288. Foi então no 

Congresso que a Reserva tomou corpo jurídico. Se o executivo planejou e editou o texto 

legislativo da Lei 7232/84, foi na sua aprovação pelos parlamentares que ela obteve respaldo 

popular e legitimidade política289, inclusive para desafiar a oposição norte-americana290.  

Já sabemos que o mercado de informática brasileiro de 1959 até meados de 1979 foi 

dominado pelas gigantes IBM, Borroughs e Elgim (além de outras que, entretanto detinham 

parcela inexpressiva do mercado), que comercializavam computadores de grande porte e estas 

máquinas eram, de modo geral, restritas às grandes corporações291. Esta situação se modifica 

gradativamente ao longo daquela década pelo aparecimento, no exterior, dos micros das linhas 

Sinclair, TRS-80 e Apple, principalmente nos EUA, Europa e Japão, que permitiu o surgimento 

de um novo tipo de consumidor: o usuário não corporativo. Mas também se deveu a modificação 

                                                 
286 Como vimos durante muito tempo as informações relevantes do governo estavam expostas “aos técnicos” da 
IBM. Vimos também que a situação político e militar de relação entre o Brasil e EUA, passaram por no mínimo um 
estremecimento quando do episódio das Usinas Nucleares, conclui-se que o tema “controle de informações” era 
objeto de sigilo e segurança pelo aparelho repressor do Estado. Para mais informações sobre o conceito de 
Segurança Nacional, as relações internacionais entre os blocos capitalistas e comunistas e o papel das norte-
americanas. Veja G. do C. Silva,. Conjuntura política nacional: o poder executivo e geopolítica do Brasil, pp. 12-34 
e 40-73. 
287 Vera Dantas, op.cit. p. 163. 
288 Ibid., pp. 261-76. 
289 Vide discursos de deputados a favor da RMI, nos anexos (       ). 
290 Em 7 de setembro de 1985, os EUA ameaçaram formalmente adotar retaliações comerciais contra as exportações 
brasileira em virtude da eminente aprovação da Lei de RMI. Para mais informações vide, Vera Dantas, op.cit. p. 7 e 
P. B. Tigre, op. cit., pp.115-21. 
291 Vide V. Dantas, op.cit. p. 65 e P. B.Tigre, op.cit. pp. 115-21. 



 

 

90

do paradigma de uso dos computadores de grande porte pelo universo das corporações292. Esse 

fenômeno mercadológico migra para o Brasil, criando o mercado altamente rentável dos 

microcomputadores, aliás, nosso foco de estudo293. 

 No Brasil as tendências mundiais para o uso de micro computadores não demoraram para 

se incorporar em nosso mercado. Aconteceu, porém que as pouco eficazes restrições 

protecionistas, impostas pela CAPRE, a nossa indústria padeceu por vezes pela falta de 

tecnologia de ponta. Essa fragilidade era, em alguns momentos, altamente dependente da 

formação de joint ventures para acompanhar as evoluções tecnológicas da informática mundial. 

294 

Novo problema começou a aparecer quando as empresas estrangeiras, no início dos anos 

80, tentaram se instalar no mercado nacional, burlando as frágeis determinações de protecionismo 

do governo (via CAPRE). Faltava neste período, uma legislação mais clara e objetiva na 

definição de limites jurídicos, como por exemplo, sobre o conceito de “nacionalidade” no que 

tange a empresas, produtos e tecnologia. As empresas estrangeiras se valiam das dúbias 

interpretações da resolução 1/76, a ponto de ocorrerem tentativas de avanço das grandes 

multinacionais em nosso mercado, ameaçando deste modo a nascente indústria de informática 

brasileira. 295 

                                                 
292 Vide este  texto nos capítulos 2 e 3 e também P. B. Tigre, op. cit., pp. 126-31 e 133-40. 
293 A IBM teve seu sonho de domínio mundial na área de informática frustrado por uma série de fatores, entre eles 
segundo Paul Carriot sua própria arrogância. Incapaz de enxergar as então pequenas Apple, TRS, Microsoft etc. foi 
incapaz de entender que o mercado que a cercava nas décadas de 70 e 80 tinha outras necessidades. Para mais 
informações sobre queda da IBM no mercado de grandes e os paralelos com a filial brasileira, vide P. Carriot, A 
Derrocada da IBM – Big Blues, pp. 11-42, 65-73 e 91-103. 
294 P. B.Tigre, op.cit., pp 126-7. 
295 Para mais informações sobre incoerências e problemas decorrentes do  caráter “político agenciador” da CAPRE , 
vide I. C. Marques, “Minicomputadores brasileiros dos anos 1970: uma reserva de mercado democrática em meio ao 
autoritarismo”, pp. .676-7,  http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v10n2/17754.pdf; e ainda P. B. Tigre, op.cit. pp. 116-8 e 
129-30. Vide ainda considerações neste texto no tópico “O Debate: Clonagem ou Benchmark”, na pagina 47.  
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Para corrigir esta falha, a Lei 7232/84 buscou, entre outras coisas, sanar a lacuna 

existente, definindo claramente pelo seu artigo 12, o conceito de empresa nacional em relação ao 

mercado externo. Senão vejamos; 

Art. 12. Para os efeitos desta Lei, empresas nacionais são as pessoas jurídicas constituídas e 
com sede no País, cujo controle esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob 
a titularidade, direta ou indireta, de pessoas físicas residentes e domiciliadas no País, ou por 
entidades de direito público interno, entendendo-se controle por:  
        I - controle decisório: o exercício, de direito e de fato, do poder de eleger 
administradores da sociedade e de dirigir o funcionamento dos órgãos da empresa;  
        II - controle tecnológico: o exercício, de direito e de fato, do poder para desenvolver, 
gerar, adquirir e transferir e variar de tecnologia de produto e de processo de produção;  
        III - controle de capital: a detenção, direta ou indireta, da totalidade do capital, com 
direito efetivo ou potencial de voto, e de, no mínimo, 70% (setenta por cento) do capital 
social. 

        § 1º No Caso de sociedades anônimas de capital aberto, as ações com direito a voto ou a 
dividendos fixos ou mínimos deverão corresponder, no mínimo, a 2/3 (dois terços) do capital 
social e somente poderão ser propriedade, ou ser subscritas ou adquiridas por:  

        a) pessoas físicas, residentes e domiciliadas no País, ou entes de direito público interno; 

        b) pessoas jurídicas de direito privado, constituídas e com sede e foro no País, que 
preencham os requisitos definidos neste artigo para seu enquadramento como empresa 
nacional;  

 c) pessoas jurídicas de direito público interno. (...)296 

  Observamos que o governo trouxe uma clara definição do conceito de “Empresa 

Nacional”, visto que para ser  considerada “nacional”, não bastava a empresa ser estabelecida em 

território brasileiro, como era o caso de muitas multinacionais, que operavam sua base de 

negócios no Brasil, através de suas filiais. O caso mais evidente de exclusão pela norma jurídica 

do mercado de microcomputadores seria justamente o da IBM do Brasil que exercia os interesses 

da matriz norte americana no país. Uma vez que o mesmo dominando expressiva fatia de 

                                                 
296 Vide art. 12 da Lei 7232/84. 
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mercado de computadores de grande porte, a IBM devido a nova lei não poderia atuar em nosso 

mercado no seguimento dos micros.297 

 Para o governo era necessário terminar com o domínio das multinacionais dentro deste 

mercado, ou ao menos induzir parcerias mais adequadas para a transferência de tecnologia via 

joint-ventures que, mesmo assim, para participar do mercado interno, deveriam abrir mão do 

controle acionário e, portanto das decisões administrativas e do controle tecnológico. As 

parceiras internacionais dessas novas sociedades, participariam somente nos lucros e em outros 

benefícios através do imposto de renda. 298 

Os incisos I, II e III, não atingiram apenas as multinacionais instaladas no país. O cerco 

do texto da Lei se estendeu de modo bastante eficaz, sobre todas as possibilidades que as 

multinacionais, que antes dominavam o setor, teriam para ingressar no promissor mercado 

brasileiro de microcomputadores. Claramente, o governo tornou sua postura mais rígida em 

relação às multinacionais quando determinou que o capital das empresas de informática deveria 

estar sob o controle brasileiro. Ou como diz o próprio texto da lei, “do capital nacional de 

brasileiros domiciliados no país”.299 

 Neste momento, a Lei impôs também restrições ao capital estrangeiro que estivesse 

interessado em participar, mesmo que minoritariamente, do segmento. Mas, além disso, o 

governo mostrou expressamente, que não desejava uma participação estrangeira em nosso 

mercado, já que o considerava um elemento estratégico de sua administração, por questões 

sociais, além da questão de segurança nacional. Prova disso seria que na seqüência do texto 

legislativo, ele determina que além do controle financeiro (inciso I – Controle decisório), também 

                                                 
297 Vide incisos I,II e II, do parágrafo 2º da Lei 7232/84. 
298 Vide Parágrafo 2º., Inc. V, da Lei 7232/84. 
299 Vide art. 12, incisos I, II, e III da Lei 7232/84 
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o controle tecnológico devesse ser submetido ao interesse político e estratégico nacional. Na 

prática o governo militar disse “não” ao capital estrangeiro que pudesse dominar o mercado e a 

tecnologia de informática no país.300 

Essa medida pôs fim ao fornecimento de serviços de informática que eram prestados ao 

governo e que foi assumido durante vinte anos pela IBM (na sua maior parte) e seus pares, 

partilhando o recém criado mercado entre as nacionais. Isso não seria possível, obviamente, se as 

filiais das estrangeiras, instaladas no Brasil, constituíssem empresas com sócios brasileiros e 

tivessem maioria no capital social. A Lei as impediu de manterem maioria de capital votante para 

continuar a operar no país e, neste caso, não mais poderiam seguir o comando da matriz no 

exterior,  

Ainda sobre a IBM, vale a pena destacar que 60% do mercado brasileiro em 1975 lhe 

pertencia. Os outros 40% pertenciam as outras multinacionais do setor. Projetava-se, além disso, 

a tendência de ampliar em 3% ao ano a sua participação no mercado301. Haviam indícios, pelas 

projeções internacionais, que o mercado mundial de informática (incluindo portanto o Brasil) 

tenderia a ser a segunda maior atividade econômica na seguinte década302. 

A IBM que se apresentou inicialmente como solução brasileira no censo de 1960, 

propondo-se a substituir os modelos Univac 1105 e Univac SS 80, utilizados com pouco sucesso 

pelo IBGE no censo daquele ano. Com isso, entrou de vez em nosso mercado, com os modelos 

IBM 1130 e posteriormente em 1964, com o modelo IBM 1401 (Serpro). Dominando por fim no 

meio acadêmico com o modelo IBM 1130, com recursos oriundos dos fundos de pesquisa do 

                                                 
300 Vide art. 12, inciso I da Lei 7232/84. 
301 V. Dantas, op.cit., pp. 84-5. 
302 Ibid., p. 87. 
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governo federal em 1967.303. Esse domínio, porém, não era bem visto pela sociedade. Muitos 

questionamentos éticos foram feitos pelos usuários da época, principalmente no que diz respeito 

aos chamados “contratos de manutenção”, onde as regras e acordos destes contratos, eram sempre 

favoráveis à IBM, sem possibilidade de questionamentos mais amplos pelo domínio que exercia 

através de seus equipamentos. 304 

De todo modo, práticas com ética questionável foram atribuídas a IBM Corp. desde a 

década de 30, devido a seu envolvimento no levantamento, catalogo e tabulação de dados e 

informações sob encomenda do Reich Alemão nas vésperas da 2ª Grande Guerra Mundial305. Foi 

justamente por decorrência do questionamento ético da IBM, que no aparato de segurança 

brasileiro, era cogitada a possibilidade de vazamento de informações confidenciais que poderiam 

ser entregues ao governo norte-americano decorrentes do Censo de 1970. 306 

Era ainda intenção do governo dentro do interesse político e estratégico nacional, querer 

retirar a IBM e as outras multinacionais do setor, senão de cena do mercado brasileiro, pelo 

menos do âmbito da administração pública, dada à necessidade de se manter as informações 

estratégicas em segredo, reforçando a segurança contra eventuais atos de espionagens. Isso iria 

requerer equipamentos voltados às necessidades específicas da administração que posteriormente 

justificaram a criação da estatal COBRA. 307 

Ainda com relação as empresas que dominavam o mercado de Grande Porte, na leitura do 

Inciso II do artigo 13 da Lei, sobre a necessidade do repasse de tecnologia, poderíamos 

primeiramente pensar que o governo apenas se preocupava em garantir um controle tecnológico 

                                                 
303 Ibid., pp. 57-8. 
304 Ibid., p. 60. 
305 Para mais informações vide E. Black, A IBM  e o Holocausto. 
306 V. Dantas, op. cit. p. 60. 
307 S. Helena, op.cit., p. 5. 
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sobre estes bens e seus meios de produção, conforme insinuado no próprio texto. Porém, numa 

análise mais detalhada da seqüência do texto podemos observar uma segunda nuance. Senão 

vejamos; 

”... - controle tecnológico: o exercício, de direito e de fato, do poder para 
desenvolver, gerar, adquirir e transferir e variar de tecnologia de produto e de processo de 
produção.” 

Porém, na continuação da leitura no art. 13,, vamos observar que na realidade, 
os militares e os tecnocratas forçavam uma mudança nas relações de dominação 
econômica que os grandes países detentores de capital e tecnologia impunham no 
Brasil até aquele momento, ao menos pontualmente com relação à informática, 
objetivando tornar estas mais atraentes aos interesses nacionais.  

  “Art. 13. Para a realização de projetos de pesquisa, desenvolvimento e produção de 
bens e serviços de informática, (o grifo é nosso) que atendam aos propósitos fixados no 
artigo 19, poderão ser concedidos às empresas nacionais os seguintes incentivos, em conjunto 
ou isoladamente; I - isenção ou redução até 0 (zero) das alíquotas do Imposto sobre a 
Importação nos casos de importação, sem similar nacional. 
       a) de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, com respectivos acessórios, 
sobressalentes e ferramentas; 
        b) de componentes, produtos intermediários, matérias-primas, partes e peças e outros 
insumos;                      . 
        II - isenção do Imposto sobre a Exportação, nos casos de exportação de bens 
homologados; (o grifo é nosso).                             . 
        III - isenção ou redução até 0 (zero) das alíquotas do Imposto sobre Produtos 
Industrializados:  
        a) sobre os bens referenciados no item I, importados ou de produção nacional, 
assegurada aos fornecedores destes a manutenção do crédito tributário quanto às matérias-
primas, produtos intermediários, partes e peças e outros insumos utilizados no processo de 
industrialização;   
       b) sobre os produtos finais homologados; 
        IV - isenção ou redução até 0 (zero) das alíquotas do Imposto sobre Operações de 
Crédito, Câmbio e Seguros e sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários, 
incidente sobre as operações de câmbio vinculadas ao pagamento do preço dos bens 
importados e dos contratos de transferência de tecnologia;       V - dedução até o dobro, como 
despesa operacional para o efeito de apuração do Imposto sobre a Renda e Proventos de 
Qualquer Natureza, dos gastos realizados em programas próprios ou de terceiros, previamente 
aprovados pelo Conselho Nacional de Informática e Automação, que tenham por objeto a 
pesquisa e o desenvolvimento de bens e serviços do setor de informática ou a formação, o 
treinamento e o aperfeiçoamento de recursos humanos para as atividades de informática; VI - 
depreciação acelerada dos bens destinados ao ativo fixo; VII - prioridade nos financiamentos 
diretos concedidos por instituições financeiras federais, ou nos indiretos, através de repasse 
de fundos administrativos por aquelas instituições, para custeio dos investimentos em ativo 
fixo, inclusive bens de origem externa sem similar nacional.308 

 
                                                 
308 Vide art. 13, incisos I, II, III, e IV da Lei 7232/84.  
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 Era intenção do governo desenvolver uma indústria que pudesse competir e exportar sua 

produção ao mercado internacional. Os incentivos fiscais foram tão substanciais, que muitas 

empresas do exterior se sentiram atraídas em transferir tecnologia sabendo que o capital investido 

retornaria rapidamente na forma de lucros. Lembremos, por exemplo, o caso das impressoras, 

onde o custo de importação de peças era o dobro de seu preço normal, o que acrescia seu preço 

final. Após a promulgação da Lei, a vantagem de se produzir no país era enorme em virtude 

justamente dos incentivos fiscais. A diminuição de custos trouxe reflexos no preço dos produtos 

finais, tornando-os competitivos para exportação. Isto por si só justificaria a cessão de tecnologia 

por parte das estrangeiras na formação das joint ventures. 309 

O governo brasileiro do ano de 84, também vislumbrou a possibilidade de se utilizar do 

atraente e potencial mercado do Brasil, para criar uma oportunidade comercial entre o país e o 

exterior. O cenário armado pela Lei mostrou que o governo, buscava atrair as empresas 

internacionais e assim dominar o ciclo de tecnologia de informática, para assim tornar-se 

independente, notadamente dos norte-americanos310. 

 O governo criou uma enorme barreira as importações de bens de consumo de informática 

através do protecionismo declarado da Lei. Por outro lado, para a importação de tecnologia e 

maquinário de produção, concedeu facilidades para a entrada no mercado através de incentivos 

fiscais, do capital e da tecnologia para a informática, desde que estes fossem mantidos aqui e sob 

o comando brasileiro, que se responsabilizaria por eles311. Por mais paradoxal que possa parecer, 

o governo militar de então, estava propondo uma parceria, do tipo que hoje consideramos 

neoliberal. Ou seja: através de uma intervenção estatal, expressa numa lei de reserva de mercado, 

que por sua vez intentava uma espontânea entrada no país de capital e tecnologia (know how) 

                                                 
309 Vide texto sobre As impressoras brasileiras, na p.75 e suas necessidades em fevereiro de 1984. 
310 Vide H. Abreu, O outro lado do poder, pp. 52-6. 
311 Vide os sete itens da Lei acima mostrados. 
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estrangeiras, mas que ficaria sob o comando nacional, o Brasil pretendia se introduzir no rico 

mercado das exportações em informática.312 Durante um certo essa proeza foi conseguida. 

 Olhando mais uma vez para o texto do ex-ministro Severo Gomes, e usando o exemplo 

análogo ao por ele descrito com relação a Embraer, entendemos que o governo não pretendia uma 

reserva de mercado absoluta e isolada para o mercado nacional, mas sim uma reserva baseada em 

joint ventures, onde as empresas estrangeiras entrariam com a tecnologia (know-how) e parte do 

capital, mas depois partilhariam de um grande lucro. 313  

 Se, no entanto, as grandes e consagradas empresas norte-americanas e européias da 

informática não podiam fazer investimentos cedendo o controle acionário do capital investido ao 

empresário nacional, grandes investidores estrangeiros que apostavam nos novos mercados até 

para fazer circular suas riquezas, poderiam fazê-lo porque tinham interesse no Brasil314. Muitos 

empresários e investidores estrangeiros, detentores de tecnologia de bens de informática tinham 

interesse em desenvolver negócios pelos cinco continentes (preferencialmente em países em que 

as legislações tributárias e fiscais não fossem tão rigorosas, como no caso da nova Lei brasileira) 

315. Uma vez aqui, estes formaram parte dos lobbies de interesse no Congresso e beneficiaram das 

vantagens fiscais oferecidas pela nova Lei316.  

Havia, entretanto, um fator que a Lei não era capaz de prever. O capital estrangeiro, 

poderia pactuar, por exemplo, com uma parte do empresariado (constituído este por técnicos ou 
                                                 
312 Vide os incentivos fiscais do inciso IV, do art.13 da Lei 7232/84. 
313 S. Gomes, “Informática e Soberania”, in R. Benakouche et alii, org., op. cit., p. 33. 
314 Vide interesses das empresas japonesas Fujitsu, Sharp e a italiana Honeywell em V. Dantas, op. cit., pp. 165, 215 
e ainda questões sobre interesses em produção de bens de informática para exportação em P.B. Tigre, op.cit.,  pp. 51-
5. 
315 Vide textos sobre periféricos em Ibid., pp. 17 e 30-43 e ainda artigo publicado  Luiz G. de M. Belluzzo, “Quem 
Tem Medo de George Soros?”. http://www.eco.unicamp.br/ artigos/belluzzo/artigo39.htm. 
316 Existiu em 1984 no Congresso Nacional, um debate intenso sobre questões do capital estrangeiro pactuando com 
industriais e banqueiros brasileiros para formar parcerias de sociedade em investimentos lucrativos. Certamente o 
Brasil despontava como mercado atraente para diversos investimentos em projetos industriais. Para mais 
informações vide Discurso Deputado José Genoíno, Ata do Diário do Congresso Nacional, anexo (  ) e vide também 
sobre a tecnologia MSX ao longo do texto. 
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não) ou ainda dos militares da reserva formando sociedades empresariais, regularmente 

constituídas dentro dos ditames da lei317. Deste modo, comandariam através de agentes 

brasileiros as empresas recém criadas, agindo no mercado nacional com as vantagens fiscais 

oferecidas pela legislação e, mais do que isto, com a vantagem ainda de que o seu lucro já 

tributado aqui, não precisaria ser tributado em seus países de origem. 318 

 Vale a pena ainda registrar que entre as medidas mencionadas, o inciso VII do artigo 13, 

objetivou quebrar eventuais dependências que submetessem, a recém criada política das pressões 

externas do sistema financeiro internacional. Assim, a nova tecnologia a ser desenvolvida no 

país, ficaria desvinculada daquele grupo de interesse. Isso então permitiu que o sistema bancário 

nacional pudesse não só se beneficiar da nova tecnologia para se modernizar, como depois ir 

além, investindo no desenvolvimento e produção de equipamentos e lucrando também no novo 

mercado. 319  

 Mas, além dos incentivos fiscais da Lei 7232/84 para a RMI, acima descritos, o governo 

também priorizou recursos financeiros federais para a sua efetivação. Este aporte de capital, 

também contribuiu para impedir a pressão dos lobbies de bancos internacionais (sujeitos por 

vezes à pressão de seus governos de origem) agisse sobre o Congresso, já que havia recursos de 

                                                 
317 Vide adiante na pagina 110, estudo de Celso Furtado sobre as questões de empregabilidade de ex-militares e ex-
funcionários públicos após sua saída do governo que pactuaram com o empresariado durante suas gestões públicas. 
318 O Dep. José Genoíno,em discurso na Câmara dos Deputados em 27 de setembro de 1984, fala entre outras coisas, 
a respeito de que os temas nacionais importantes não são necessariamente discutidos em plenários mas sim, em 
“conversas pelos corredores” da casa. Onde ali, as verdadeiras informações circulam sem que se possam delas se 
utilizar em plenário tal é a perplexidade do que se escuta. Na continuidade, ele cita as questões do capital estrangeiro, 
de comum acordo com o capital nacional, intervindo nas questões econômicas de interesse deles e sua estreita 
relação com determinados políticos que a eles representam, inclusive citando a sucessão presidencial como antes de 
mais nada um fator econômico. Faz ainda correlações entre esta sucessão presidencial e paralelos econômicos 
iniciados por Golbery do Couto e Silva para que esta pudesse ocorrer com tranqüilidade. Não há como excluir destes 
“acordos” a RMI que está em pleno debate no Congresso Nacional e a menos de um mês de sua votação pelo próprio 
Congresso. 
319 Para outras informações sobre questões de interesses na RMI e processo de informatização dos bancos comerciais 
nacionais, em especial as tecnologias desenvolvidas posteriormente pelo Itaú, Bradesco, CEF, Banco do Brasil entre 
outros e seus interesses, e também a tentativa de impedir espaço dos bancos estrangeiros no mercado nacional, vide 
V. Dantas, op. Cit., pp. 222-31. 
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sobra para a nova produção industrial entre o meio empresarial. Mesmo as eventuais pressões 

indiretas que poderiam vir do segmento bancário internacional às empresas instaladas no país 

(que poderiam, por exemplo, condicionar financiamentos de projetos ao boicote da política), não 

seriam mais possível, já que fontes internacionais de recursos poderiam ser dispensadas. 320 

E foi justamente esta prevenção de eventuais possibilidades de falhas no plano pela 

garantia de recursos financeiros, que trouxe o apoio dos banqueiros brasileiros para a reserva. A 

abertura de fontes de crédito nacionais, gerou não só a exclusão bancária internacional como 

introduziu a banca nacional dos lucros econômico-financeiro que a nova atividade econômica 

criara. 321 

 

4.3 - CONIN – Conselho Nacional de Informática 

 Quando da promulgação da Lei, certamente o governo já estava totalmente 

compromissado politicamente com a Reserva e reconhecia sua extrema importância, não só 

estratégica mas como elemento de viabilização do controle e operação da administração pública, 

fosse ela no âmbito civil ou militar. Inicialmente observamos que este processo se iniciou pela 

CAPRE e continuou após a sua extinção, abrindo-se em dois níveis. Um nível de comando 

decisório estratégico de governo sobre questões de informática, exercido pelo CONIN322 e o 

                                                 
320 O inciso VII da Lei tem no seu texto: “prioridade nos financiamentos diretos concedidos por instituições 
financeiras federais, ou nos indiretos, através de repasse de fundos administrativos por aquelas instituições”. Ou 
seja, o governo repassava às entidades bancárias recursos do Governo Federal, para financiar projetos na área de 
informática, garantindo aporte de capital aos investimentos necessários aos projetos aprovados pela SEI.  
321 Segundo Vera Dantas os bancos nacionais, vislumbraram entre outras coisas a possibilidade de se modernizar 
com a Política de Reserva. Houve um consenso que a reserva seria extremamente benéfica a todos e que era 
necessário coibir a “ditadura” exercida pelas multinacionais da informática. O desenvolvimento de tecnologias de 
informática voltadas para o setor bancário viria a calhar dado o volume de crescimento de negócios que estava 
ocorrendo. Entre os maiores interessados na política estavam, Itaú e Bradesco, Banerj, BEG, Unibanco e Banorte 
entre outros. V. Dantas, op.cit. , p. 224. 
322 Vide art. 5º. Sobre a reformulação da estrutura do Gabinete e art. 6º. Sobre a criação do CONIN - Conselho 
Nacional de Informática e Automação. 
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outro a nível tático, com características técnicas voltada para a execução e  assessoria que era 

exercida pela SEI – Secretaria Especial de Informática323.  

 Uma rápida leitura, entretanto do parágrafo 1º. do artigo 6, nos mostra que ninguém 

menos que o Presidente da República era o presidente do CONIN (no caso João O.Figueiredo324), 

porém praticamente todo o Ministério era representado neste conselho, como se vê no staff 

ministerial detalhado no art. 5º e depois no detalhamento do mesmo art. 6º. 325 

Este conselho representou politicamente a “coluna mestra” do protecionismo legalizado 

na informática pelo poder de decisão que possuía. Na leitura do trecho da Lei que cria este centro 

de comando responsável pelas decisões e diretrizes da RMI em todos os seus aspectos jurídicos, 

portanto legais, vemos que a Informática fazia parte de todas as estratégias que se seguiriam no 

plano daquele governo, dado o entrelace dos Ministérios nas diversas áreas econômicas e 

administrativas326. Porém o que mais chama atenção no texto, é a parcela não representativa dos 

membros do poder (por não pertencer a nenhum ministério) que de maneira singular foram 

engajados naquele centro de decisão, pelo texto da Lei. Senão vejamos,  

“...bem assim por 8 (oito) representantes de entidades não governamentais (o grifo é 
nosso), compreendendo representantes da indústria e dos usuários de bens e serviços de 
informática, dos profissionais e trabalhadores do setor, da comunidade científica e 
tecnológica, da imprensa e da área jurídica.” 

 O termo “representantes da indústria e dos usuários de bens e serviços”, mostra um claro 

engajamento da sociedade civil, não ligada diretamente à administração pública (representantes 

de entidades não governamentais), mas que possuíam interesses na informática ou em sua recém 

criada política.  

                                                 
323 Vide no corpo do mesmo texto acima as novas atribuições da SEI. 
324 Como ex-chefe do SNI, é certo que a informática despertou no presidente a possibilidade de ampliar os controles 
que aquele órgão de segurança exercia no país, como adiante veremos. 
325 Vide art. 5 e 6 da Lei 7232/84. 
326 Vide art. 32, inc. I a X da Lei 7232/84. 
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 Isso indica que existiu um grupo de empresários engajado na reserva de mercado. Esse 

grupo passou a interferir em políticas públicas, pois na condição de conselho, devia trazer 

informações ou ligar comercialmente o mercado nacional à tecnologia existente no mundo e obter 

os meios para consegui-la . Por dedução, mostra-se que o interesse econômico empresarial agia 

ou influenciava o governo militar do presidente João Figueiredo, pois fazia parte de seu staff  

dentro do CONIN e SEI. 

 Para se ter uma idéia da importância deste grupo sobre o governo, no dia 6 de outubro de 

1984, discursando na Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, o deputado Paulo Zarzur do 

PMDB/SP (portanto oposição ao regime militar), fez um discurso em plenário exultando a 

reserva que estava para ser promulgada. Falava em nome do governador de São Paulo, André 

Franco Montoro, sobre a importância estratégica e econômica da reserva para o país. Falou ainda 

sobre a consolidação que haveria das 140 empresas e dos pelo menos 28000 empregos diretos 

dela decorrentes327. Diz, ainda, que a reserva era um ato de soberania nacional, utilizado por 

quase todas as nações. Mais ainda, defende que somente o capital nacional poderia participar 

destas empresas. E, além disso, como visto, dá apoio total ao governo federal, endossado pelas 

estatisticas do governador de São Paulo, e se opõe as “descabidas” ameaças de Ronald Reagan 

contra a reserva328. A guisa de informação no currículo do parlamentar arquivado na Câmara dos 

Deputados consta que ele era “Dirigente Empresarial”329. 

 Tornou-se evidente que a reserva monopolizava quase a totalidade do mundo político 

brasileiro daquele momento. Para não nos atermos apenas a um integrante oposicionista da classe 

empresarial, fomos buscar as palavras de em um representante das classes operárias para 

                                                 
327 Discurso feito na Câmara dos Deputados em 06 de outubro de 1984. Anexo n. 
328 Idem. 
329 Anexo n.  
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sabermos qual era a sua posição em relação a Reserva. Para tanto, escolhemos  a palavra do líder 

de bancada do PT no Congresso Nacional em 1984, José Eudes. 330   

A visão da bancada do PMDB também era partilhada pelo então deputado José Eudes do 

PT-SP, que em plenário fez um discurso de apóio às modificações ao texto original da lei. Isso 

porque considerava que a Reserva de Mercado não devia ser tratada como questão de Segurança 

Nacional (portanto não devia ser vinculada ao Conselho de Segurança Nacional), mas sim 

diretamente à Presidência da República, como de fato aconteceu. Falando sobre a importância da 

chamada Indústria do Software, ressalvou a importância de se incluir esse setor vital na reserva 

(aqui zelando pelos interesses dos trabalhadores da área, os técnicos que desenvolviam software). 

331Quando, porém adentrou à questão dos bancos, José Eudes, diz que somente estes teriam 

aporte de capital suficiente para garantir a execução da Reserva. Neste ponto, seu discurso 

objetivava a criação de um fundo que serviria para a capitalização de setores da indústria. 

Complementou ainda seu parecer, discorrendo sobre a necessidade de se discutir também 

garantias quanto às informações, de modo a preservar e assegurar as garantias dos direitos do 

cidadão com relação a eventuais abusos por parte do Estado.  332 

Vemos que em relação á política da RMI, ainda que houvesse reparos sobre o texto da 

Lei, Governo e Oposição (mesmo a mais radical) haviam chegado a um consenso. A reserva 

deveria sair, pois esta era a vontade política nacional. E o CONIN, ao menos no seu nascimento, 

recebeu o aval do Congresso para exercer sua função. 

                                                 
330 Conforme o próprio documento datado de 04 de outubro de 1984, se declarava líder da sua bancada na Câmara. 
Anexo n. 
331 Idem no referido anexo. 
332 Idem no referido anexo. 
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CONCLUSÕES 
 
 
 No fechamento conclusivo deste trabalho, não nos é possível por tudo o que foi analisado, 

focalizar a reserva brasileira na área de informática, que culminou com a edição da Lei 7232/84, 

pela ótica simplista do “deu certo ou não”,  

até porque isto não corresponderia a uma verdade inconteste. 

 Certamente houve dois momentos importantes do processo de formulação da RMI. O 

primeiro no período que podemos aqui chamar de pré-reserva ou ainda etapa anterior a 

formulação da Lei, que teve seu inicio na fabricação dos pequenos micros da linha TK, indo além 

pelos modelos mais sofisticados e completos de 8 bits, das linhas TRS-80 e Apple. Onde a 

indústria nacional via seu empresariado, adotou o modelo mercantilista neoliberal que existia no 

mundo nas décadas 70 e 80, com as práticas usuais do benchmark e formação de joint ventures, 

para as transmigrações de capital e tecnologia que ocorreram no início do processo de 

globalização da indústria naquele período333. 

 Este período, o da primeira etapa, foi marcado por muitos benefícios e vantagens ao 

Brasil. Devemos pensar que praticamente não havia uma indústria eletrônica antes da pré-reserva. 

Quando da criação do mercado de informática (não da reserva) vislumbrou-se uma expressiva 

oportunidade de negócios. O mercado brasileiro era potencialmente muitíssimo grande, como de 

fato com o passar dos anos e confirmação da história assim se mostrou334. 

 A primeira etapa ainda, teve no engajamento da parcela de técnicos e engenheiros, o 

suporte técnico a informática, garantindo o início do apoio da sociedade civil, não só pela 

abertura de um vasto campo de trabalho, mas pela garantia e manutenção de empregos que se 

                                                 
333 Vide análises de benchmark e características dos produtos nacionais fabricados na década pela indústria nacional 
de informática.pp-48-60. 
334 Vide na pg. 29 do texto sobre a produção brasileira de móveis especiais, artigos de LI ou ainda, de periféricos, 
que movimentava milhões de dólares no período. 
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utilizavam de mão de obra altamente qualificada, qualificação esta que avançou até pelos meios 

militares em seu corpo de engenheiros.335 

 O mercado consumidor brasileiro recebeu tão bem a informática, que o empresariado não 

hesitou em investir em tecnologia de produção de micros na busca de se criar produtos que, se 

não eram top de linha internacionais, em termos de novidades tecnológicas, não deixavam nada a 

desejar aos estrangeiros, a ponto de estimular o governo, a princípio  pelas estatais e 

posteriormente na administração pública, a substituir os já arcaicos equipamentos de grande 

porte, pelos práticos e avançados modelos minis e micros, vislumbrando a possibilidade de 

desvincular o seu processamento de dados das grandes multinacionais do setor.336 

 Confirmando a excelente oportunidade de negócios que esta tecnologia proporcionou, 

constatamos a integração do empresariado financeiro do país (os banqueiros) que se aliaram ao 

processo de formação tecnológico do parque industrial da informática do país. Aliás, o 

desenvolvimento da mesma lhes foi importante. Além da modernização e desenvolvimento de 

novos serviços, o processamento e controles de dados mais efetivos, não eram mais dependentes 

de tecnologias estrangeiras. Por investirem em empresas de desenvolvimento e pesquisa em 

informática, passaram a ter o controle da tecnologia, havendo conseqüentes reflexos financeiros 

na participação no mercado, pela expansão de negócios.337 

No aspecto militar, as questões chamadas de segurança nacional, também foram 

contempladas nesta primeira etapa. O governo que necessitando de serviços de processamentos 

de dados, fosse na administração pública ou ainda no tramite das informações confidenciais, 

requereu aparatos sistêmicos de informatização que pudessem atender as necessidade de sigilo e 

                                                 
335 Vide nas páginas 43-45, considerações de interesses da mão de obra especializada formada pelos técnicos e 
engenheiros brasileiros que estavam engajados em projetos brasileiros na área de informática.  
336 Vide nas páginas 75 e 76, considerações sobre os terminais Apple que substituíam nos equipamentos Borroughs e 
IBM os terminais de acesso ao usuário naqueles equipamentos. Vide ainda considerações sobre os equipamentos da 
COBRA na pagina 23, ou ainda sobre as placas adaptadoras de terminas da Colpec Sistemas na pagina 75. 
337 Vide as considerações sobre a participação do capital nacional dos bancos privados nacionais nas paginas 102 a 
105. 
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confidencialidade que a política do governo militar requeria. O desenvolvimento da COBRA, 

empresa nacional de tecnologia de informática, prestou durante o período, dentro da tecnologia 

dos minis, os serviços que sua missão requereu.338 

Se os micros brasileiros foram o foco do nosso estudo, inegavelmente a logística de 

informática foi o grande adendo econômico financeiro que aqueceu o mercado industrial 

brasileiro pelo suporte obrigatório que o setor tinha que prestar. Forçosamente houve no 

desenvolvimento de tecnologias ou na busca de parcerias por elas, o complemento que a 

produção industrial brasileira de informática e eletrônica necessitaram, notadamente na área de 

periféricos e equipamentos suporte, como por exemplo, floppy-disk, monitores e impressoras339.  

A conseqüência de todo este processo social e econômico, decorrentes da informatização, 

que ocorreu no final da década de 70 e nos primeiros anos de 1980, não pode ser negligenciada 

no Congresso Nacional. Na formação representativa dos diversos grupamentos da sociedade 

brasileira ali disposta, que quase de modo unânime, ansiavam pela reserva de mercado, até para a 

garantia de seus próprios interesses, teve naquela casa a referendo da implementação da RMI no 

Brasil, onde sob a recomendação da mesma, fez o legislativo retirar do texto, o tratamento de 

questão de segurança nacional, para tratá-la simplesmente como questão econômica, ainda que 

sob uma ótica de suma importância estratégica.340 

O segundo momento que mencionamos anteriormente. Se durante algum tempo, a 

indústria brasileira respondeu aos anseios nacionais, com a tecnologia para equipamentos de 8 

bits, inclusive ainda na prática do benchmark, superando a concorrência externa em termos de 

qualidade e preço, o processo industrial começou a se deteriorar e sofrer reveses, quando da 

chegada no mercado mundial pela IBM norte americana, dos equipamentos de 16 bits.341 

                                                 
338 Vide considerações sobre minis pg.21. 
339 Vide paginas 28-31 deste documento sobre artigos de suporte a LI, ou ainda as considerações sobre as 
impressoras nas paginas 76 a 81. 
340 Vide considerações sobre o discurso de José Eudes no Congresso Nacional nas paginas 107-108. 
341 Vide considerações no trabalho sobre o padrão IBM PC nas paginas  65 e 75. 



 

 

106

Ainda que na tentativa de acompanhar a gigante multinacional, a indústria brasileira tenha 

desenvolvido projetos como o Nexxus  e o PC2001, na elaboração dos micros baseados em 

processadores da família 286, as mudanças de tecnologia foram muito rápidas para a industria 

nacional, que não conseguiu acompanhar com os investimentos necessários até a estabilização 

desta tecnologia no mercado. O fato real, é que a IBM, conseguiu impor o seu PC 286 no 

mercado norte-americano e mundial, em detrimento até da tecnologia MSX, justamente pela sua 

maior velocidade, decorrentes da tecnologia de 16 bits.342 

A partir deste momento, em 1986, nossos micros perderam a competitividade na corrida 

tecnológica. A nossa tecnologia de microcomputadores se tornou ultrapassada, sem que os 

investidores nacionais notadamente os bancos interessados em dispor desta tecnologia, pudessem 

compor junto ao empresariado do setor, a capacitação industrial que permitisse acompanhar os 

desenvolvimentos de ponta desta tecnologia no exterior. Isto arrastou teimosamente e 

artificialmente a reserva, nos mantendo no atraso tecnológico neste setor, por mais quatro anos, 

quando finalmente a RMI foi modificada pela Lei 8028 de 1990. 

 

 

                                                 
342 Idem, pp. 63, 65 e 75. 
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