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Reserva de mercado na Constituição é um retrocesso 
BRASÍLIA — Há dois anos e 

meio, o coronel da reserva do Exér
cito Edison Dytz, então poderoso 
titular da Secretaria Especial de In
formática (SEI), percorria os gabine
tes do Congresso em busca do apoio 
de parlamentares de todos os parti
dos para a aprovação da Lei de 
Informática, que consagrou o princí
pio da reserva de mercado para o 
setor. 

Afastado do governo em 1985, o 
cidadão Edison Dytz, 52 anos, tor-
nou-se um empresário e, ao mesmo 
tempo, um cáustico crítico da políti
ca que ajudou a criar. Ele acha, 
porém, que não está traindo os prin
cípios para desenvolver a informáti
ca no Brasil. "Estou querendo é tirar 
a cabeça do buraco", diz. 

"Tirar a cabeça do buraco", para 
ele, significa que o Brasil deve come
çar a procurar outra postura em 

• relação aos países mais adiantados 
no setor de informática. "O Brasil 
tem que olhar para fora, não adianta 
a gente querer inventar tudo", afir
ma. Dytz, hoje, é sócio da Dytz 
Informática, empresa de consultoria 
que, entre outros projetos, está de
senvolvendo a automação da Com
panhia Siderúrgica Paulista (Cosipa) 
e a modernização da Biblioteca Na
cional, no Rio. 

"Nós não estamos sabendo levar 
adiante o processo de construir. Nós 
sabemos fazer política, fazer discur
so, botar a ideologia na rua. motivar 
o Congresso, mas não estamos sa
bendo construir", afirma. Na última 
quinta-feira, em seu escritório, a 
cinco dias de uma decisão do gover
no dos Estados Unidos sobre o con
tencioso da informática com o Bra
sil, Dytz recebeu o repórter Severino 
Góes, da sucursal do JORNAL DO 
BRASIL em Brasília: 

JORNAL DO BRASIL — O senhor 
está contra a atual política de infor
mática? 

EDISON DYTZ— Em absoluto. A 
reserva de mercado é necessária nes
tas áreas onde ela existe. Se o país 
quiser ter representatividade, ele 
tem que ter posição política. O que 
eu estou contra é o estado vegetativo 
com que este processo vem sendo 
tocado nos últimos anos. 

JB — Como o senhor chegou a 
esta posição? 

ED — Cheguei a isto por compara
ção. Eu tenho um estudo longo so
bre o Japão, na Coreia, na Europa. 
E, em função deste estudo, nós ten
tamos medir onde estamos em rela
ção a estes países mais adiantados 
para fazer uma política baseada na 
racionalidade, mais do que pura e 
simplesmente uma ideologia da cha
mada reserva de mercado. Acho que 

.""'ò' processo ideológico é uma coisa 
que passou, ficou para trás, era a 
época em que a gente discutia se o 
Brasil devia ter representatividade 
na área ou não. 

JB — E onde entra o modelo japo
nês nesta questão? 

ED — O modelo do Japão é muito 
útil porque o Japão desenvolveu um 
processo político de avançar nesta 
área igual ao do Brasil — ou o Brasil 
fez igual ao do Japão — mas o Brasil 
não está sabendo continuar. Já que o 
governo interferiu, vamos interferir 
bem. Não basta interferir para limi
tar, para restringir, para controlar. 
Vamos interferir para construir, 
também. O processo japonês, em 
primeiro lugar, definiu muito clara
mente os objetivos em cada um dos 
segmentos, como microeletrônica, 

em computadores, em linguagem de 
quarta geração, em ferramentas de 
software e assim por diante. O Ja
pão, então, define os objetivos e 
estes objetivos não são iguais ao 
Plano Nacional de Informática (Pla-
nin), que é um discurso. O Japão 
encurralou os Estados Unidos neste 
processo de microeletrônica porque 
definiu: quero chegar em 1979 com 
tal capacidade de integração, fazen
do tais e tais chips. Ficou bem claro o 
produto que devia sair deste proces
so. Ele criou um programa baseado 
num objetivo muito claro. Então, ele 
traz fundos de governo e de corpora
ções e convida, nesta época, cinco 

corporações industriais que se apro
ximaram do programa com seus fun
dos e seus laboratórios. E todo este 
pessoal se fundiu num programa que 
é gerenciado pela atividade privada e 
aí o Japão começou a se transformar. 

JB — O sr acha que este modelo 
seria o ideal para o Brasil? 

ED—Nós temos que partir para um 
negócio destes. 

JB — E porque não estamos fazendo 
isto? 

ED — Eu não sei... 

JB — O sr acha que a política de 
informática, então, deu errado? 

ED — Não é que ela tenha dado 
errado. Nós não estamos sabendo 
levar adiante o processo de cons
truir. Nós sabemos fazer política, 
fazer discurso, botar a ideologia na 
rua, motivar o Congresso, mas não 
estamos sabendo construir o proces
so. Hoje, por exemplo, eu noto que 
as entidades privadas são malvistas 
pelo governo e a política de informá
tica é construída no mercado, no 
comércio. O governo e as entidades 
privadas têm que dar as mãos e 
trabalhar juntos. Outra coisa que 
nós não estamos fazendo no Brasil é 
a associação entre as associações 
privadas e os laboratórios. Não esta
mos sabendo nem organizar com 
objetivos claros o que queremos. 

JB — Épossível haver uma mudança 
nesta postura? 

ED — Acho que o governo tem que 
acordar para isso. Hoje. no Brasil, 
como o governo é o único que inter
fere, ele é o indutor deste processo e 
tem a responsabilidade de construir 
os diversos segmentos. Não basta 
mais deixar as empress se criarem, 
reservar o mercado, porque as em
presas não estão indo adiante sozi
nhas. 

JB — O governo, então, ficou só no 
discurso ideológico? 

ED— Exatamente. O governo não 
partiu para correr o risco de definir 
objetivos e persegui-los junto às as
sociações privadas e laboratórios 
universitários. Não teve a coragem 
de partir. 

JB—Quando o sr esta va no governo 
era criticado pelo setor privado de 
adotar uma postura igual à que o 
governo está adotando hoje. O sr 
mudou? 

ED — São épocas diferentes. Pri
meiro vamos analisar a época e de
pois vamos analisar o Dytz. Na épo
ca, não havia ninguém em microele
trônica. Então se motivou o pessoal 
e saíram duas ou três empresas, que 
são boas, a Itaú, Docas e SID. São as 
melhores que nós temos. Não adian
ta sonhar com coisa melhor. Na 
época, o discurso político e a reserva 
de mercado induziam o surgimento 
das empresas desde que facilitásse
mos o início delas. Isto aí era o 

produto de uma época. Mas hoje eu 
tenho os parceiros com quem eu 
tenho que construir o resto do pro
cesso. Quanto a mim, eu não tinha a 
mesma experiência que ganhei nes
tes últimos dois anos na iniciativa 
privada. O empresário tem uma vi
são de médio e longo prazos, ele não 
quer morrer amanhã, ele sabe que 
tem que fazer tecnologia. Ele tem 
que ser um partícipe desta integra
ção com o governo e universidade. 
Sem ele, a coisa não vai para a 
frente. 

JB — Uma das críticas que se fazem 
ao modelo da reserva de mercado é 
que os empresários querem manter 
os privilégios da reserva mas não 
estão interessados em investir em 
tecnologia. 

ED — É uma crítica boa e acho 
extremamente salutar. Se o empre
sário não fôr excitado ele vai ficar 
neste marasmo. Ele sabe que tem 
que investir em tecnologia mas não 
quer jogar seu dinheiro sem ter uma 
expectativa do que vai acontecer. Se 
se cria um interesse conjunto aí ele 
vai investir. 

JB — O sr espera retaliações do 
Estados Unidos por causa da infor
mática ? 

ED — Acho que os EUA não fariam 
isso. A lei de software não vai modi
ficar o quadro interno em coisa ne
nhuma mas para os EUA é significa
tiva. E alguma coisa que eles cobra
ram e nós cumprimos: Eu fui um 
bom menino. A situação económica 
brasileira é bastante complicada e 
eles sabem disso e não vira nada. 
Acho que vão respeitar a nossa fragi
lidade, mais do que qualquer outra 
coisa. 

JB — Quando o Sr. participou da 

elaboração da política de informática 
sabia que poderia haver, no futuro, 
uma reação dos EUA como está 
acontecendo agora? 

ED— Esta pressão é permanente. A 
gente começou a ter notícia dela 
quando o Reagan veio ao Brasil, em 
1982, visitar o Figueiredo. Ele vinha 
para falar em informática e, na épo
ca, pediu-se, através do George 
Shultz, que não se introduzisse o 
tema no Brasil, porque era polémico 
e nós estávamos procurando achar 
nossos próprios caminhos. Ele res
peitou o Brasil na época. Chegamos 
a discutir o assunto em grupos bilate
rais, mas a discussão caiu no vazio e 
eles viram que não era por ali o 
caminho. Depois, veio o William 
Brock falar com o Galvêas e queria 
discutir informática, mas o general 
Venturini interveio e disse que ele 
falasse o que quisesse com o Gal
vêas, que tinha ordens para discutir 
o assunto mas não para decidir. O 
ambiente veio crescendo, até que 
houve a mudança do governo e o 
problema se tornou mais pronuncia
do. Eu acho que o problema deve 
estar parando por aí ou eles vão 
deixar em banho-maria para ver se o 
Brasil recrudesce o processo mais 
cedo ou mais tarde. Se se sentirem 
prejudicados voltarão à carga. Para 
eles, também, isto é bom porque 
mantém a guilhotina no alto. 

JB — Que lição se deve tirar deste 
episódio com os Estados Unidos? 

ED — Se eu pudesse fazer como os 
japoneses, eu faria. E fazer sem 
falar. A Texas tentou fazer uma 
fábrica no Japão e o processo levou 
mais de dez anos para ser analisado 
pelo governo japonês. Você não pre
cisa apregoar uma guerra ideológica 
com os Estados Unidos; precisa é 

fazer suas proteções e levar adiante 
baseado em qualquer expediente de 
natureza governamental, burocrá
tica. 

JB — O fato de a reserva de merca
do estar explícita na lei, então, atra
palha ? 

ED — Atrapalha, sem dúvida, por
que a gente fixou a nível de Congres
so o que deve ser protegido. 

JB — Mas o Sr. sempre defendeu 
que a reserva fosse'explicitada na lei. 

ED __ Na época, defendi. Mas nós 
tínhamos outro problema interno 
que não existe mais hoje. Havia uma 
ameaça muito forte de que o Paulo 
Maluf seria o presidente e se. o 
governo não deixasse uma lei e o 
Maluf assumisse, isso tudo ia ser 
revogado. Nesta época (agosto/se
tembro de 1984) ele era o candidato 
mais forte, até surgir o Tancredo. 
Então, precisava de uma lei e se não 
votasse naquele fim de ano, não 
votava mais. Então, não teríamos 
nem lei, nem nada. 

JB — Então, o Maluf ajudou a fazer 
a reserva de mercado. 

ED — Sem dúvida alguma ajudou a 
acelerar o processo. Mas isto é um 
capítulo passado. O que está nos 
faltando é a construção desse quadro 
interno. Sem dúvida estamos nos 
distanciando do que está acontecen
do lá fora, em qualquer segmento. 
Lá fora, o crescimento é violento e o 
crescimento interno é lento. 

JB — Mas isto ocorre por causa da 
reserva de mercado? 
ED — Também a reserva é um 
processo artificial. Se o processo de 
venda interna fosse de livre comércio 
e poderia estar importando coisas 
que estão hoje limitadas pela reser
va. E se o produto fornecido pelo 
brasileiro não acompanha a evolução 
do processo lá fora ou estou ganhan
do distância lá fora, não tenha dúvi
da nenhuma. É utopia pensar que eu 
tenho hoje para investir o que estão 
investindo o Japão, a Alemanha, os 
Estados Unidos e a Europa. Você 
mede o que está acontecendo lá fora, 
você mede seus esforços e vê que 
não tem condições e parte para uma 
outra solução. 

JB — É hora, então, de o Brasil se 
abrir? 

ED — Este é 9 livro que estou 
querendo fazer. É mostrar a distân
cia do que está acontecendo lá e aqui 
e mostrar que esta distância está se 
ampliando e que é preciso tomar 
outras medidas. Não basta o discurso 
da reserva de mercado. 

JB — Mas a lei de informática é 
restritiva em relação à formação de 
joint-ventures. 

ED — Ela é restritiva quando eu 
tenho condições de fazer. Quando 
eu não tenho ela não é restritiva. 
Como fazer eu ainda não tenho 
ideia. Primeiro eu gostaria de mos
trar como eu não estou fazendo e, no 
fim, a minha indústria vai ser uma 
indústria de ferro-velho de coisas 
desatualizadas, impotentes, pesadas. 
Aí a minha indústria não tem mais 
valor nenhum. 

JB — como o sr está vendo esta crise 
na indústria de informática? 

ED — hto aí é muito complicado. O 
fruto da reserva são estas empresas. 
Nem falo de 300 empresas, que já e 
um número pejorativo. A expressão 
do sucesso seria ter umas quatro ou 
cinco empresas que faturassem da 
ordem de 15% a 20% deste merca

do, que é modelo existente hoje no 
mundo. Para você ter uma ideia, em 
1984 o lucro da IBM foi maior do 
que o faturamento da Burroughs. 
Existe nos Estados Unidos, na ver
dade, apenas uma empresa, que é a 
IBM. Os mercados são divididos por 
um número de empresas muito pe
queno. 

JB — O que não acontece no 
Brasil... 

ED — No Brasil, diz-se que há 300 
empresas. E se você olhar o fatura
mento delas em ralação ao total vai 
ver que não tem nenhuma com mais 
de 10%. Este quadro está ruim. 

JB — Este quadro da crise da indús
tria é apenas conjugal ou já vai se 
tornando um problema estrutural? 

ED — Acho que tem as duas coisas. 
Tem o problema da economia brasi
leira, que está um descalabro, está 
todo mundo torcendo para que o 
Plano Bresser dê certo, mas agente 
não vê direito as coisas. Falta gover
no no processo. Este é um lado do 
problema. A moratória, sem dúvida 
alguma, cada vez mais será compli
cada para o importador. Além disso, 
a informática não é um bem essen
cial, primeiro você tem que vestir, 
tem que comer, tem que morar e há 
retração comercial. E isto aí causa 
concordata de um, de outro, é a 
história do dominó. 

JB — O caminho para sair desta 
crise seria a fusão entre empresas? 

ED—Acho que este é o caminho. O 
Brasil tem que olhar para fora, não 
adianta a gente querer inventar tu
do. No mundo, está acontecendo um 
processo bem acentuado, uma con
vergência de três áreas, que„ são 
computação, telecomunicações e 
componentes. As empresas, para 
trabalhar e se quiserem ser grandes, 
têm que oferecer uma solução. No 
Brasil, temos o embrião de quatro 
ou cinco empresas que adotàram 
uma política moderna e são essas 
que vão sobreviver. 

JB — Onde o Brasil está mais atra
sado? 

ED — Acho que devíamos pergun
tar ortde é que temos alguma chance. 
Hoje nós temos uma indústria de 
microcomputadores que está em cri
se. Mas é o que a gente conseguiu 
fazer. 

JB—Este resultado é insatisfatório ? 

ED — É o que a gente pode. Aí é 
que está o problema, não estou ten
tando medir o que eu posso e o que 
eu não posso e estou achando que 
ainda posso tudo. Acho que a politi
ca se fechou, parou-se de discutif a 
política de informática. 

JB — A Constituinte não discutiu 
este processo suficientemente? 

ED — Acho que a Constituinte 
aproveitou a noção de reserva.de 
mercado e estava tentando transfor
má-la numa noção de reserva ide 
mercado total. Acho isto aí uma 
burrice terrível, um retrocesso dana
do. Se na lei de informática a reserva 
já estava demais, na Constituição 
piora. A reserva de mercado é um 
processo económico e tem um prazo 
para acabar. E, mais do que isso, um 
prazo para ser julgada. Mas toda a . 
modificação que ocorrer vai nos pe- f 
gar em um estágio mais adiantado. 

http://reserva.de

