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RESUMO

Este trabalho analisa a constituição do Porto Digital, situado no Bairro
do Recife, principal zona portuária e patrimônio histórico da cidade. O
objetivo é revelar de que forma a implementação deste paradigma
territorial de acumulação, baseado nas estruturas virtuais de
acumulação, promove a criação de um ambiente de negócios em
tecnologia de informação e comunicação (TIC) no Bairro do Recife. Ao
mesmo tempo, a pesquisa buscou analisar os desdobramentos práticos
oriundos da implantação deste modelo de acumulação e compreender
de que forma o espaço urbano foi transformado devido à montagem
desta estrutura. Os resultados iniciais comprovam que o Porto Digital e
suas instituições estão promovendo: a aproximação do meio acadêmico
com o meio empresarial; a implementação de um paradigma de
acumulação que tem como pilar as estruturas virtuais de acumulação e
o desenvolvimento econômico do Estado de Pernambuco.
Palavras-chaves: Porto Digital, Tecnologia de Informação e
Comunicação, Paradigma Territorial de Acumulação, Estruturas Virtuais
de Acumulação, Bairro do Recife.
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ABSTRACT
This work analyses the constitution of Porto Digital, located at Bairro do
Recife, principal zone pertaining to a port and historical patrimony of
the city. The objective is to reveal how the implementation of this
territorial accumulation paradigm, based on the virtuals structures of
accumulation, promotes the creation of a business ambient in
technology of information and communications (TIC) in the Bairro do
Recife. At the same time, the investigation searched to analyze the
practical decomposition originating with the implantation of this
accumulation model and to comprehend how the urban space was
transformed because of this structure scenery. The initials results
proves that the Porto Digital and its institutions are promoting: the
approximation of academic middle with the producer middle; the
implementation of a accumulation paradigm which has as foundation
the virtuals structures of accumulation and the economical
development of Pernambuco’s state.
Key-words:
Porto
Digital;
Technology
of
information
and
communication; Territorial accumulation paradigm; Virtuals structures
of accumulation, Bairro do Recife.
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1. Introdução

A presente pesquisa tem como objeto de estudo o Porto Digital do
Recife, situado na ilha do antigo Bairro do Recife, que se constituiu
como a principal zona portuária da cidade e que abriga boa parte do
patrimônio histórico. Esta área congrega um parque tecnológico1 que
1

Compreende uma área física delimitada, convenientemente urbanizada ou
revitalizada, destinada a implantação de empresas baseadas em tecnologia inovativa
estabelecidas próximas a grandes centros de pesquisa e desenvolvimento com o
objetivo de aproveitarem a capacidade territorialmente constituída e a “vocação”
científica e técnica dos pesquisadores e seus laboratórios. Conforme PIRES,
Hindenburgo Francisco. Reestruturação Industrial e Alta Tecnologia no Brasil: As
indústrias de informática no Município de São Paulo. 1995. Tese de Doutorado do
Departamento de Geografia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995. p. 130:
“‘Parque Tecnológico’ que congrega, dentro da esfera das iniciativas de P&D
universitárias, prédios e terrenos para abrigar empresas, disponíveis para locação e
compra.”
Para Castells, os parques tecnológicos representam, na verdade, um tipo de
tecnopolo. Para ele, existem três tipos de tecnopolo: “O primeiro tipo consiste em
complexos industriais de alta tecnologia que são construídas no meio da base
inovativa. Estes complexos, ligados a P&D e a indústria, são os centros de comando
verdadeiros do novo espaço industrial. (...). O próximo tipo de tecnopolo (...), pode ser
chamado de cidades do conhecimento. Estas são estritamente complexos de pesquisa
científica, sem ligação territorial direta com a indústria. (...) Um terceiro tipo de
tecnopolo induz novo crescimento industrial, nos termos de empregos e produção,
através da atração de empresas de alta tecnologia para um espaço privilegiado.
Funções inovativas não são excluídas dos projetos, mas elas são principalmente
definidas nos termos do desenvolvimento econômico. Nós o chamamos de ‘parques
tecnológicos’, porque esta é a forma mais usual que eles mesmos se descrevem.
Entretanto, o nome não deve obscurecer a realidade, que é o estabelecimento
cuidadoso de áreas de negócios de alta tecnologia, resultado de iniciativas do governo
e universidades relacionados”. Fonte: CASTELLS, Manuel. Technopoles of the World.
New York: Routledge, 1994. p. 10-11. Medeiros também considera o parque
tecnológico um tipo de tecnopolo: “Um pólo-científico-tecnológico (abreviadamente
chamado de pólo tecnológico) é caracterizado por instituições de ensino e pesquisa e
empresas que utilizam o conhecimento científico-tecnológico como seu principal
insumo de produção, relacionam-se intensa e sistematicamente com a universidade ou
instituto de pesquisa e localizam-se nas proximidades dessas instituições”. Fonte:
MEDEIROS, José Adelino. Perfil dos Pólos Tecnológicos Brasileiros. São Paulo:
CNPQ/ASP – ANPROTEC, 1990. p. 2. Com relação ao parque tecnológico, “os pólos
tecnológicos que adquirem a formatação de um Parque Tecnológico, isto é, além de
possuírem uma estrutura organizacional formal, existem terrenos e/ou prédios, os
quais usualmente abrigam uma incubadora de empresas ou condomínio de empresas,
e estão disponíveis para venda ou locação, por prazos previamente definidos.”

19

reúne cerca de 68 empresas de tecnologia e serviços especializados e
emprega 1200 funcionários2.
O objetivo central da dissertação de mestrado é investigar o
surgimento e desenvolvimento do novo paradigma territorial de
reprodução do capital informacional que está sendo implantado no
Benko também parte do mesmo pressuposto ao afirmar: “Os tecnopolos (ou parques
tecnológicos): eles compreendem uma forte proporção de pesquisa aplicada,
eventualmente (porém necessariamente) em ligação com as universidades. A
atividade essencial é a produção industrial de alta tecnologia e de serviços às
empresas. Esses espaços são organizados, geralmente, em um meio perí-urbano,
próximo das aglomerações de grande porte, em um ambiente físico e social agradável
à fraca densidade. Os tecnopolos são geralmente objeto de uma operação mista,
atividades econômicas de um lado, habitantes e equipamentos de outro”. Fonte:
BENKO, Georges. Géographie des technopôles. Paris: Masson, 1991. p 13. Droulers
salienta a existência “de um triângulo fundamental de todo tecnopolo: P (centros de
pesquisa de ponta); I (indústrias inovadoras) e F (formação superior)”. DROULERS,
Martine. Les Nouvelles Technologies et Leurs Espaces au Bresil. Paris: Centre de
Recherche et de Documentation sur l’Ámérique Latine, 1989. p. 5.
Já para Lima, os parques tecnológicos são “iniciativas planejadas que visam criar
condições favoráveis para que as tecnologias desenvolvidas nas Universidades e
institutos de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) sejam transferidas para o setor de
produção, via pesquisadores que criam ou participam de empresas com o emprego
das tecnologias geradas.” Fonte: LIMA, Luiz Cruz. Tecnopolo: uma forma de produzir
na modernidade atual. AGB: São Paulo, Nº 9, 1992. p. 22. E para Marchi, os pólos
devem contar com a participação de três parceiros: “a empresa, o setor de ensino e
pesquisa, e o Governo em seus três níveis. (...) O aparecimento dos pólos tecnológicos
é decorrente de uma necessidade econômico-tecnológico-empresarial local e favorece
o entrosamento entre a pesquisa e produção.” Fonte: MARCHI, Mônica Maria de.
Pólos Tecnológicos no Brasil: Desempenho e Novos Encaminhamentos. 1990.
Dissertação de Mestrado em Análise de Sistemas e Aplicações - Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais, São Paulo, 1990. p. 1.
Os objetivos dos tecnopolos são: “1. Promover a criação e consolidação de empresas
de base tecnológica; 2) Fornecer suporte gerencial através de consultoria e cursos nas
áreas de gestão tecnológica e gestão empresarial. Esse treinamento é destinado às
empresas e setor acadêmico; 3. Facilitar a interação sistemática entre as empresas e
instituições de ensino e pesquisa, possibilitando o uso de recursos humanos,
equipamentos e laboratórios, inclusive de forma compartilhada e 4. Viabilizar o
envolvimento de instituições financeiras (inclusive capital de risco) e governamentais,
enfatizando a participação dos governos federal, estadual e municipal”. Fonte:
MEDEIROS, José Adelino. Pólos Tecnológicos e Núcleos de Inovação: Lições do Caso
Brasileiro, artigo apresentado no XIV Simpósio Nacional de Pesquisa de
Administração de C&T. Curitiba, 1989. p. 4.
Desta forma, a definição que mais se enquadra ao que está ocorrendo com o projeto
Porto Digital é a de Parque Tecnológico. Como será desvendado ao longo da
dissertação, tratou-se de uma iniciativa conjunta do governo do Estado e da
Universidade Federal de Pernambuco para implementar em uma área privilegiada –
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antigo Bairro do Recife, o Porto Digital do Recife. Este projeto possui
um caráter inovador porque tem por fundamento o estudo das
estruturas virtuais de acumulação (EVA) que rompem com o antigo
modelo

de

reprodução

das

relações

econômicas

vinculadas

às

Bairro do Recife – um ambiente de negócios em Tecnologia da Informação e
Comunicação. Além disso, este projeto visa obter o crescimento econômico para o
Estado de Pernambuco, além de alojar os estudantes recém-formados dentro das
empresas do Porto Digital. Trata-se de criar não um ambiente industrial, mas sim um
ambiente de negócios para estas empresas através da implantação de uma infraestrutura de redes de alta velocidade que as projetam para além daquele espaço
físico. São citadas algumas vantagens referentes aos pólos: “(proximidade a mercados
de trabalho especializado, transporte eficiente de pessoal, rapidez na entrega de
encomenda a consumidores, taxação favorável, ambiente empresarial, presença de
trabalho semiqualificado de baixo custo e poder de reivindicação sindical)”. Fonte:
PEREIRA, João Eduardo de Alves. Itajubá e Santa Rita do Sapucaí: A estruturação de
um pólo científico-tecnológico no sul de Minas Gerais. 1992. Dissertação de Mestrado
do Programa de Pós Graduação em Geografia, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, 1992. p. 186.
2
Cf. reportagem do Jornal O Dia, de 10 de janeiro de 2004.

21

tradicionais

estruturas

territoriais

de

acumulação

(ETA)3

de

Pernambuco.
Devido a este fato, a pesquisa analisa como estas estruturas e seus
agentes reorganizam, reestruturam, regulamentam e interferem na
organização social e espacial do Bairro do Recife.
Além disso, a dissertação demonstra porque o projeto do Porto
Digital adquiriu um papel estratégico fundamental na acumulação e
reprodução do capital. A presente dissertação está inserida na linha de
3

Conceito de Estrutura Territorial de Acumulação (ETA): “O emprego da expressão
"Estruturas Territoriais de Acumulação (ETA)",(...), foi motivado pela necessidade de
se buscar um correlato, na Geografia, à expressão "Estruturas Sociais de Acumulação
(ESA) consagrada, nos anos 70, no meio acadêmico estadunidense, pelos economistas
socialistas marxistas: David M. Gordon, Thomas E Weisskopf, Samuel Bowles, David
M. Kotz, Terrence McDonough e Michael Reich.(...). A teoria das ESA procurou
explicar que os longos períodos (long waves) de crescimento e de estagnação na
história do capitalismo podem ser explicados pela sucessiva criação e colapso de um
conjunto de instituições que promovem o crescimento. Esse conjunto das instituições
que promove o crescimento são chamadas de "Estruturas Sociais de Acumulação”.
Assim, as "Estruturas Territoriais de Acumulação (ETA)" são a materialização das ESA
no espaço.” De acordo com KOTZ, um dos formuladores da teoria das ESA, “(...) a
escola da estrutura social de acumulação (...) percebe o capitalismo como um
movimento através de uma série de estágios, cada um caracterizado por uma forma
específica do processo de acumulação implantada em um conjunto particular de
instituições.” Assim, “a instituição básica do capitalismo permanece, enquanto suas
formas específicas mudam”. Além disso, “a teoria da estrutura social de acumulação
afirma que as instituições da estrutura social de acumulação criam a estabilidade e
previsibilidade para uma rápida e regular acumulação. (…) Dado que a escola da
estrutura social de acumulação vê uma rápida expansão como resultado do suporte
fornecido para acumulação pela estrutura social de acumulação, uma crise econômica
é vista como forma resultante do colapso da estrutura social de acumulação”. Fonte:
KOTZ, David M., MCDONOUGH, Terrence, REICH, Michael. Social Structures of
Accumulation: The Political Economy of Growth and Crisis. New York: Cambridge
University Press, 1994. p. 86-88.
Conceito de Estrutura Virtual de Acumulação (EVA): “as ETA estão se transformando,
nas cibercidades, em "Estruturas Virtuais de Acumulação (EVA)", comandadas por um
regime de acumulação financeirizada mundial. (...) as cibercidades tendem a se
transformar em uma estrutura virtual de acumulação (EVA) sem base territorial
definida, formada por um conglomerado de empresas virtuais com endereço
vinculado à rede mundial de computadores (a Internet).” Fonte: PIRES, Hindenburgo
Francisco. Estruturas Virtuais de Acumulação e Cibercidades: das estruturas
territoriais às estruturas virtuais de acumulação no capitalismo contemporâneo,
disponível em http://www.ub.es/geocrit/c6-pires.htm.
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pesquisa Globalização, Políticas Públicas e Reestruturação Territorial
da Área de Concentração Gestão e Estruturação do Espaço Geográfico
do Programa de Pós-Graduação da Uerj. Isto ocorre porque o Porto
Digital é definido como um parque tecnológico e também como um
sistema local de inovação estando intimamente ligado ao processo de
globalização econômica atual. Para Benko, (1996, pág. 68) os três
elementos maiores da reflexão sobre a globalização econômica são: a) a
industrialização; b) a urbanização e, por fim, c) os sistemas locais
inovadores4.
De acordo com este ponto de vista, o tema de análise proposto por
esta Dissertação está inserido no contexto da globalização econômica.
O projeto Porto Digital e seus resultados agregam justamente os
elementos citados por Benko, como urbanização – no caso em questão
de uma antiga área degradada - através da implementação de um
sistema

local

inovador.

Trata-se

de

um

novo

processo

de

industrialização, onde o que se produz são inovações tecnológicas que
têm por destino o mercado nacional e também o mercado internacional.
Isto se reflete em uma condição sine qua non para que exista uma
circulação do capital em nível global.

4

Além disso, “As capacidades dinâmicas dos sistemas locais com ambientes inovadores
os projetam naturalmente para o exterior”. Fonte: BENKO, Georges. Economia,
Espaço e Globalização: na aurora do século XXI. São Paulo, Ed. Hucitec, 1996. p. 76.
De fato, este fenômeno ocorre com o Porto Digital que já se tornou referência no
mercado internacional.
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Foram as inovações tecnológicas, principalmente no campo das
telecomunicações, que permitiram ao capitalismo contemporâneo
atingir as escalas de atuação planetária através dos seus volumosos
fluxos financeiros. E o Porto Digital é um novo paradigma de
acumulação capitalista que espelha este fenômeno contemporâneo.
Com isso, o Porto Digital representa um novo fenômeno territorial de
inovação que demonstra de forma contundente as transformações
sócio-econômicas-territoriais pelas quais as sociedades atuais estão
passando. O objetivo principal é garantir, através das estruturas
virtuais de acumulação que tem por base a inovação tecnológica, a
inserção de economias locais, no caso em questão a economia do estado
de Pernambuco, dentro desta nova ordem econômica mundial.
Desta forma, trata-se de um empreendimento que, por meio da
interação entre o governo do Estado, a Universidade Federal de
Pernambuco e instituições privadas, tem por objetivo criar no Bairro do
Recife um ambiente de negócios em tecnologias de informação e
comunicação5 (TIC). Assim, a lógica de apropriação e estruturação do
espaço urbano é feita em função de novos objetivos econômicos. Há os
5

O conceito de tecnologia de informação corresponde aos processos de tratamento,
armazenamento, recuperação e disseminação da informação por meios eletrônicos e
informáticos (computadores) mais eficientes e rápidos, quando comparados aos
tradicionais efetuados manualmente; englobando, principalmente, instrumentos e
mecanismos: informáticos (computadores, micro-computadores, mini-computadores,
micro-processadores, impressoras); de comunicação (telex, modem, telefone, terminal
de vídeo); de conservação de energia (estabilizadores, transformadores); de
concepção e processamento (softwares e sistemas de informação). Fonte: PIRES,
Hindenburgo Francisco. Gestão Urbana e Tecnologia de Informação: A Contribuição
da Tecnologia de Informática (1988:08).
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novos agentes transformadores do espaço que estão modificando o
espaço urbano do Bairro do Recife para torná-lo atraente às empresas
de tecnologia de informação. Busca-se criar um ambiente de negócios
que possa competir no mercado internacional através da produção e
exportação de softwares.
Desta forma, o projeto do Porto Digital representa a implantação de
um novo paradigma territorial de inovação6 tecnológica, cujo objetivo é
criar no Estado de Pernambuco um ambiente de negócios em tecnologia
de informação e comunicação capaz de desencadear a promoção de
uma cultura de inovação e a competitividade empresarial em uma área
fisicamente revitalizada.
A pesquisa ainda propõe identificar e analisar: 1) quais são os novos
agentes idealizadores e transformadores do espaço; 2) por que optaram
por implementar este projeto; 3) quais os benefícios que o projeto do
6

O conceito de Inovação está associado ao de Sistema Local de Inovação. O processo
de Inovação depende: a) do ambiente no qual as empresas estão inseridas; b) da
qualidade das conexões deste ambiente; c) das instituições e organizações envolvidas
no processo. Já Sistema Local de Inovação seria o conjunto de instituições,
organizações e empresas que interagem em um ambiente de negócios para produzir
inovação no setor empresarial. Fonte: SOLA, Píer Carlo. A Sociedade em Rede nas
Cidades: O Porto Digital, in Anais do Simpósio Internacional Cibercity: Cidade Digital
e Sociedade em Rede. São Paulo: GTS, 2003.
Para SANTOS, Theotônio dos. Revolução Científico Técnica e Acumulação do Capital.
Petrópolis: Vozes, 1978. p. 17: “O passar da invenção de um novo produto ou processo
para a sua utilização comercial é chamado inovação. Esta passagem não é um
movimento automático e está condicionada por fatores econômicos muito precisos
que variam, no entanto, segundo as condições dos negócios, as quais podem facilitar
ou não o processo de inovação.” No caso do Porto Digital, estas condições descritas
por Sola estão favorecendo a implantação de um ambiente inovador e garantindo a
implementação de inovações de tecnologias associadas à comunicação e informação.
Entretanto, deve-se levar em conta que os lucros advindos destas inovações são os
vetores que norteiam a própria inovação. Desta forma, a própria introdução de
inovações é feita em função da busca de metas extraordinárias de lucro que se
desdobrem em desenvolvimento econômico.
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Porto Digital promove para a economia do Estado de Pernambuco; 4)
quais os impactos que este novo modelo impõe ao espaço urbano; 5)
quais os resultados alcançados pelo Porto Digital; 7) quais tipos de
softwares estão sendo produzidos, além de identificar os serviços7
prestados pelas empresas vinculadas ao Porto Digital.
Cabe ressaltar algumas limitações que esta pesquisa possa obter.
Isto é conseqüência da própria velocidade com que as tecnologias de
ponta se difundem no espaço geográfico. Este fenômeno é relevante
porque “no momento em que a alta tecnologia passa a ser o setor
manufatureiro dominante, isto significa dizer que inovações são
introduzidas constantemente. Processos e produtos avançados já
nascem com a tendência à rápida obsolescência (programada)”. 8
Com isso, a pesquisa pode se apresentar, por vezes, de forma
fragmentada, visto que não é possível acompanhar estas mudanças com
a rapidez com que vem ocorrendo.
Além disso, com relação ao referencial, cada autor possui seu
próprio aporte teórico preferencial a respeito destas transformações.
Neste trabalhou se buscou encontrar, no processo de investigação e
análise, os pontos de convergência e divergência, comparando as
diversas visões nos pontos em que estas se aproximavam.

7

Cf. Porto Digital Institucional, material enviando por correio eletrônico em janeiro de
2004.
8
PEREIRA. Op. Cit.. p. 195.
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Em um primeiro momento, a pesquisa tinha por objetivo estudar
somente as transformações atuais decorrentes da implantação das
estruturas virtuais de acumulação no Bairro do Recife. Entretanto, ao
se iniciar o trabalho de campo, percebeu-se a importância que esta área
possui na própria história de Recife. Desta forma, tornou-se inevitável o
estudo da própria história do Bairro do Recife, isto é, que elementos e
atores fizeram com que especificamente naquela área fosse montado
um parque tecnológico com a característica do Porto Digital. A resposta
para saber qual a origem desta conjuntura favorável existente no Bairro
do recife se encontra em seu próprio passado histórico.
Porém, para se promover uma análise rigorosa a respeito dos
objetivos propostos, foi necessário se estabelecer um recorte temporal.
Desta forma, serão analisados de forma aprofundada os períodos
pertinentes à instalação das Estruturas Territoriais de Acumulação, nos
séculos XVI e XVII, e, posteriormente, à implementação das Estruturas
Virtuais de Acumulação, no século XX, mais especificamente, a partir da
década de 1980. Assim, buscou-se salientar o período colonial, com
ênfase para a administração de Maurício de Nassau, e o contexto atual.
Há, entretanto, algumas constatações prévias. Este projeto já
promoveu a revitalização de antigos edifícios históricos e antigas
construções coloniais degradadas, tornando o Bairro do Recife mais
atrativo

ao

turismo,

ao

entretenimento

e

conseqüentemente

às

27

iniciativas

de

cunho

empresarial.

A

revitalização

promoveu

a

reconstrução da arquitetura colonial do Bairro do Recife, esses edifícios
adquiriram uma nova função9 e se transformaram em sedes de
importantes empresas de tecnologia de informação. Esse processo de
refuncionalização dos antigos edifícios e as transformações dos usos do
solo urbano no Bairro do Recife constitui objeto de investigação.
Deve-se salientar que houve a formulação de políticas públicas,
direcionadas à implantação do parque tecnológico do Porto Digital no
Bairro do Recife, que tinham como principal meta dotar à economia
digital de Pernambuco de maior visibilidade, escala e competitividade
nos mercados regional, nacional e internacional10. Para isso, foi
necessária a participação do governo estadual e da Universidade
Federal de Pernambuco, além de outras instituições privadas, que
desempenharam um papel crucial na consolidação do Projeto.
Para se atingir os objetivos propostos, foram utilizadas as seguintes
categorias analíticas11: forma, função, estrutura e processo. Através da
9

“a noção de função implica uma tarefa, atividade ou papel a ser desempenhado pelo
objeto criado. Assim, este tem um aspecto exterior, visível – a forma – e desempenha
uma atividade – a função.” Fonte: CORRÊA, Roberto Lobato, Região e Organização
Espacial. São Paulo: Editora Ática S.A., 1991. p. 76.
10
Cf. Porto Digital Institucional, material enviando por correio eletrônico em janeiro
de 2004.
11
De acordo com SANTOS, Milton. Espaço e Método. São Paulo: Nobel, 1985. p. 50:
“Forma é o aspecto visível de uma coisa. Refere-se, ademais, ao arranho ordenado de
objetos, a um padrão. Tomada isoladamente, temos uma mera descrição de fenômenos
ou de um de seus aspectos num dado instante do tempo. Função, (...), sugere uma
tarefa ou atividade esperada de uma forma, pessoa, instituição ou coisa. Estrutura
implica a inter-relação de todas as parte de um todo; o modo de organização ou
construção. Processo pode ser definido como uma ação contínua, desenvolvendo-se
em direção a um resultado qualquer, implicando conceitos de tempo (continuidade) e
mudança”. É importante salientar que estas categorias analíticas devem ser sempre
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análise conjunta destas categorias, buscar-se-á compreender: a) que
fatores levaram a implementação deste novo modelo de acumulação
que tem por base as estruturas virtuais de acumulação; b) quem se
beneficia diretamente com a implementação deste novo modelo que
está ganhando cada vez mais visibilidade; c) quais as transformações
ocorridas no Bairro do Recife.
Assim, a consolidação do Porto Digital se revela como uma iniciativa
de instituições públicas e privadas de promover a modernização da
economia local, através da implementação de um complexo sistema
local de inovação, com o objetivo de se integrar de forma competitiva
ao novo paradigma tecnológico da era da Sociedade da Informação12.
utilizadas concomitantemente e de forma relacionada, pois como afirma CÔRREA. Op.
Cit.. p. 77-78: “Se considerarmos, portanto, apenas as categorias de estrutura e
processo, estaremos fazendo uma análise a-espacial, não-geográfica, absolutamente
incapaz de captar a organização espacial de uma dada sociedade em um dado
momento de tempo ou suas mudanças no mesmo. (...) Considerando apenas a
estrutura e a forma, desprezando o papel do processo e da função, deixaríamos de
lado a mediação (processo e função) entre o que é subjacente (a estrutura social e
econômica) e o exteriorizado (a forma espacial). Perde-se a história, os elementos
dinâmicos de transformação, que põem a estrutura em marcha, culminando na
mudança ou permanência das formas espaciais.”
12
“a sociedade da informação é um fenômeno global com elevado potencial
transformador das atividades sociais e econômicas, uma vez que a estrutura e a
dinâmica dessas atividades inevitavelmente serão, em alguma medida, afetadas pela
infra-estrutura de informações disponível. É também acentuada sua dimensão
político-econômica, decorrente da contribuição da infra-estrutura de informações
para que as regiões sejam mais ou menos atraentes em relação aos negócios e
empreendimentos”. Fonte: TAKAHASHI, Tadao (Org.). Sociedade da Informação no
Brasil - Livro Verde.Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia, 2000.
Entretanto, Daniel Bells trabalha com o conceito de sociedade pós-industrial: “A
sociedade pós-industrial organiza-se em torno do conhecimento, a fim de exercer o
controle social e a direção das inovações e mudanças; e isto tudo dá origem, por sua
vez, a novos relacionamentos sociais e a novas estruturas, as quais têm de ser
politicamente dirigidas”. Através das características apontadas por este autor, pode-se
concluir que este conceito, na verdade, se aproxima do conceito de sociedade da
informação. Abaixo seguem as características da sociedade pós-industrial segundo
este autor:
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•

Metodologia

Nesta parte são revelados os procedimentos metodológicos adotados
para a consecução desta dissertação. Para isso, foi elaborado um roteiro
de investigação do objeto de pesquisa, no caso o Porto Digital, com o
“1- Setor econômico: a mudança de uma economia de produção de bens para uma de
serviços;
2- Distribuição ocupacional: a preeminência da classe profissional e técnica;
3- Princípio axial: a centralidade do conhecimento técnico como fonte de inovação e
de formulação política para a sociedade;
4- Orientação futura: o controle da tecnologia e a distribuição tecnológica;
5- Tomada de decisões: a criação de uma nova ‘tecnologia intelectual’.”. Fonte:
BELLS, Daniel. O Advento da Sociedade Pós-Industrial. São Paulo: Ed. Cultrix, 1977.
p. 28-32.
Para GUERREIRO,“a sociedade da informação se define, por assim dizer, pela
acessibilidade e a conectividade usando a rede mundial de computadores como o meio
para o estabelecimento da produção, transmissão e difusão social das informações
com uso público e privado”. Fonte: GUERREIRO, Evandro Prestes. Cidades Digitais:
tecnologia social e sociedade do conhecimento. São Paulo: Brasil, 2002. p. 18. É
importante salientar que “apropriando-se da técnica, independente do seu passado
histórico, as sociedades que hoje conseguirem dominar a nova tecnologia serão
capazes de realizar transformações de ordem social, em especial, aquelas capazes de
se tornarem estrategicamente decisivas no contexto em que se vive. Isso porque o
conhecimento torna-se o recurso mais importante na Sociedade da Informação. Não
mais a produção de objetos materiais para as necessidades cotidianas, mas sim,
códigos digitais, imateriais, como os arquivos de informação num computador, são o
objeto central de todas as transações econômicas nessa nova era, responsável por
uma geração de novas inteligências humanas”. Fonte: TANCMAN, Michele. Geografia
da Exclusão Social e Cidades Digitais no Brasil, material Fornecido pelo Curso de
Extensão do Cederj: Exclusão Digital e Ciberespaço, no primeiro trimestre de 2004.
Uma das transformações possíveis na ordem social é “um sentimento de
pertencimento das coisas sem ter que estar fisicamente próximas a elas. Sair do lugar
estando fixo ao lugar. Um espaço percebido pelo indivíduo, uma produção espacial
sob o ponto de vista do conhecimento e das trocas simbólicas. Um espaço não
material de um mundo virtual ou propriamente o ciberespaço”. Fonte: Id. A (Ciber)
Geografia das Cidades Digitais. 2002. Dissertação de Mestrado - Departamento de
Geografia, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2002. p. 30.
Além disso, conforme Manuel Castells, “Se a tecnologia da informação é hoje o que a
eletricidade foi na Era Industrial, em nossa época a Internet poderia ser equiparada
tanto a uma rede elétrica quanto ao motor elétrico, em razão de sua capacidade de
distribuir a força da informação por todo o domínio da atividade humana”. Fonte:
CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet: Reflexões sobre a Internet, os Negócios e a
Sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003. p. 07. Porém, é fundamental
relevar que, “na sociedade da informação, a hegemonia ocorre mediante a liderança
na morfologia das redes, em torno das quais as funções e os processos dominantes
estão cada vez mais organizados. São redes, entre outras, os fluxos financeiros
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objetivo

de

obter

informações,

dados,

bibliografia

e

registros

iconográficos, como pinturas de época.
Conforme este roteiro, no primeiro momento da pesquisa foram
promovidas leituras e reflexões acerca dos conceitos-chave que
permitiriam a análise e compreensão do objeto de pesquisa, a partir de
um amplo arcabouço teórico.
Em uma segunda etapa, foi realizado um trabalho de campo para
Recife no período de Janeiro de 2004, com o objetivo de conhecer o
parque tecnológico, suas estruturas físicas, as principais instituições, e
os atores diretamente envolvidos com o processo de implementação do
Porto Digital. Para isso, foram realizadas entrevistas com:
1) Sérgio Cavalcanti, professor do Centro de Informática (CIn) da
UFPE e Coordenador de Cooperação dentro do Centro de
Informática, no dia 27 de janeiro de 2004;
2) Marcos Suassuna, Consultor de Estratégia do Porto Digital,
participante do projeto desde o seu nascedouro, oficialmente a
partir de 2000, em 28 de janeiro de 2004;

globais; a teia de relações políticas e institucionais que governa os blocos regionais; a
rede global das novas mídias que define a essência da expressão cultural e da opinião
pública. Elas constituem a nova morfologia social de nossas sociedades, e a difusão de
sua lógica altera radicalmente a operação e os resultados dos processos produtivos,
bem como o estoque de experiência, saber e cultura.” Fonte: DUPAS, Gilberto. Atores
e poderes na nova ordem global: assimetrias, instabilidade e imperativos de
legitimação. São Paulo: Editora UNESP, 2005. p. 75.
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3) Márcia Galvão, Gerente de Marketing do Centro de Estudos e
Sistemas Avançados do Recife (C.E.S.A.R), em 28 de janeiro de
2004;
4) Julianne Freire, Gerente da Área Social do Instituto Porto Digital;
5) Cláudio Marinho, Secretário de Ciência, Tecnologia e Meio
Ambiente do Estado, em 28 de janeiro de 2004. A SECTMA
(Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de
Pernambuco) foi a instituição que promoveu e fundou o Porto
Digital, sendo, por este motivo, um dos atores mais importantes.
Foram

visitados:

o Centro de

Informática

da

UFPE e

suas

instalações; a sede do Núcleo de Gestão do Porto Digital e suas
instalações; O C.E.S.A.R e sua incubadora; o perímetro urbano do
Bairro do Recife e seus monumentos históricos e a infra-estrutura do
Porto Digital ao longo de suas ruas, além do prédio que atualmente é a
sede da SECTMA e que foi recentemente reformado.
Além disso, foram analisados os papéis das seguintes instituições na
elaboração e execução deste projeto:
1) Centro de Informática da UFPE;
2) Secretaria Estadual de Tecnologia e Meio Ambiente (Sectma);
3) Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (C.E.S.A.R.);
4) Núcleo de Gestão do Porto Digital (N.G.P.D.);
5) Instituto Porto Digital;
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6) Softex Recife.
Nesta etapa foram pesquisadas suas origens e as funções atuais.
Por último, foram analisados os desafios do projeto Porto Digital e
também os resultados que já foram alcançados ao longo destes anos de
atuação.
O resultado desta etapa foi um conhecimento mais aprofundado a
respeito da história do Bairro do Recife e do próprio Porto Digital.
A terceira etapa, ainda realizada em Recife, constou de um
levantamento bibliográfico sobre o passado histórico de Recife e de
Pernambuco. Com isso, foram feitas pesquisas na Universidade do
Estado de Pernambuco (UFPE), que possui um acervo amplo sobre este
tema, e a Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Foram
efetuadas, ainda nesta fase, buscas na Internet sobre os registros
iconográficos antigos e atuais do Bairro de Recife.
A quarta etapa resultou numa análise minuciosa e seleção de
materiais mais importantes para a pesquisa.
A quinta etapa refere-se à elaboração e a conclusão da dissertação
de Mestrado.

33

•

Estrutura e organização da dissertação

Esta dissertação se encontra dividida e organizada da seguinte
forma:

2. Formação da Estrutura Territorial de Acumulação e o espaço
urbano do Recife

Esta parte foi concebida a partir de um recorte temporal que
procura analisar o processo de implantação da Estrutura Territorial de
Acumulação criada pelos portugueses e aprimorada pelos holandeses e
sua relação com o espaço urbano do Recife. Esta estrutura se refere a
um contexto histórico específico e somente poderá ser compreendida se
inserida

neste

contexto.

Desta

forma,

buscou-se

promover

a

reconstituição dos diferentes momentos históricos analisados para
tornar acessível a investigação da estrutura territorial de acumulação
montada e suas transformações em função da necessidade de se
implantar

na

colônia

portuguesa

um

produto

que

pudesse

ser

amplamente difundido na Europa. No caso, o açúcar. Este parte está
subdivida em:
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2.1. Porto do Recife: Surgimento e Relevância dentro da Estrutura
Territorial de Acumulação

Dentro

desta

perspectiva,

o

porto

do

Recife

adquire

suma

importância devido ao fato de ser através dele que se realizam as
diversas trocas comerciais. É o porto que garante o transporte das
mercadorias encontradas na colônia para a Europa. É também a porta
de entrada dos colonizadores e de sua cultura. Sendo assim, o porto do
Recife configura o ponto de encontro entre os agentes transformadores
do espaço e o próprio espaço transformado. Sem o porto, a estrutura
territorial de acumulação desenvolvida desde o início da colonização
estaria fadada ao fim, o que de fato não aconteceu. Assim, “o seu porto
consolidava-se como espaço privilegiado, não só de escoamento de
açúcar, mas também de entrada de escravos, mercadoria de grande
valor e imprescindível ao sistema de produção colonial”.13

3. Bairro do Recife: De Zona Portuária a Parque Tecnológico

Nesta etapa, foram analisadas as diversas modificações ocorridas no
espaço urbano do Bairro do Recife, a estrutura territorial de
acumulação originada com os portugueses e adaptada pelos holandeses
13

REZENDE, Antonio Paulo. O Recife – Histórias de uma cidade. Recife: Fundação de
Cultura Cidade do Recife, 2002. p. 31.
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e, atualmente, a implantação e desenvolvimento da estrutura virtual de
acumulação criada pelo Governo do Estado, conjuntamente com a
Universidade Federal de Pernambuco e instituições privadas.
O

objetivo

é

demonstrar

as

diversas

funções

atribuídas

às

instituições criadas desde a colonização em função do modelo de
acumulação que foi montado. O Porto Digital está revitalizando antigas
construções históricas que remetem ao período de Nassau e, devido a
este motivo, foram objeto de análise na subdivisão:

3.1. Transformações Econômicas no Brasil e Degradação de Recife

Esta etapa trata mais propriamente do século XX e as modificações
que foram ocorrendo ao longo deste século no Bairro do Recife.

4. Porto Digital: Estudo de Caso de uma Estrutura Virtual de
Acumulação

Esta parte trata do surgimento do Porto Digital, como exemplo de
uma estrutura virtual de acumulação. O Porto Digital representa um
novo paradigma de reprodução do capital. Em função disso, esta etapa
identifica e analisa suas características, seus objetivos e sua atuação
junto ao desenvolvimento da economia do Estado de Pernambuco.
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Portanto, foram analisados e relacionados as duas estruturas de
acumulação (ETA e EVA) estudadas nesta dissertação com o objetivo de
caracterizar o novo processo de reprodução do capital que está
ocorrendo no Bairro do Recife. O processo de revitalização de antigos
prédios históricos bairro também se revelaram como objeto de análise
por ser uma das metas do projeto Porto Digital.
Outros pontos pesquisados foram: a relação entre o Porto Digital e
as comunidades carentes que residem no Bairro do Recife, em especial,
a Comunidade do Pilar e os projetos de inclusão social (In’formar e
Programa para o Futuro) fundados também pelo Porto Digital que
visam promover a inserção social, através de projetos de capacitação
que assegurem aos seus integrantes o acesso ao ciberespaço14 e
14

LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo, Ed. 34, 1999. p. 17: “O ciberespaço (que
também chamarei de rede) é o novo meio de comunicação que surge da interconexão
mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura material
da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela
abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo”.
Ainda sobre o ciberespaço, o mesmo autor, em O que é Virtual?, complementa: “O
ciberespaço abre de fato um mercado novo, só que se trata (...) da emergência de um
espaço de transação qualitativamente diferente, no qual os papéis respectivos dos
consumidores, dos produtores e dos intermediários se transformam profundamente. O
mercado on line não conhece as distâncias geográficas.” Fonte: Id. O que é o virtual?.
São Paulo: Ed. 34, 1996. p. 62. Desta forma, ao promover o acesso ao ciberespaço, o
que se promove na verdade é o acesso a um amplo mundo de informações e
possibilidades que transcendem a esfera do espaço local e suas características.
Conforme salientou CAPEL: “O ciberespaço permite a presença física em um ponto e
a telepresença em outros. Nele a distância geográfica já não é importante e os
conceitos de proximidade e distância se modificam profundamente”. Fonte: CAPEL,
Horacio. Dibujar el Mundo: Borges, la ciudad y la geografía del siglo XXI. Barcelona:
Ediciones del Serbal, 2001. p. 50.
PIRES ressalta uma característica importante e pertinente ao ciberespaço. Além de
ser este ambiente virtual que possibilita as trocas de fluxo, o processo de consolidação
do ciberespaço está relacionado com o advento das estruturas virtuais de acumulação:
“A interferência da expansão da Internet na composição das atividades econômicas e
na transformação das estruturas territoriais de acumulação em estruturas virtuais de
acumulação vem possibilitando, na América Latina, a consolidação de uma geografia
de rede e nós, que revela a formação de um ciberespaço que se concentra de forma
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também o uso das novas ferramentas tecnológicas originadas na Era da
Informação. Os resultados destes projetos são constituem igualmente
objeto de investigação.
Estes aspectos, devido à sua complexidade e profundidade, foram
analisados ao longo de onze subdivisões. O objetivo é facilitar a
identificação dos diversos elementos e atores que integram o projeto
Porto Digital e, a partir daí, possibilitar uma análise rigorosa de sua
origem e transformações ao longo do tempo. Abaixo, estão discriminada
a subdivisão, onde constam o desenvolvimento das idéias acima:

4.1. Diferenças Básicas entre ETA e EVA;
4.2. Implantação e Usos da Tecnologia de Informação no Recife;
4.3. Origens do Porto Digital;
4.4. O Conhecimento Científico e Inovações Tecnológicas no Porto
Digital;
4.5. Infra-Estrutura do Porto Digital;
fragmentada. A expansão da rede mundial de computadores é um processo que
interfere e altera as novas formas de composição do capital dos lugares, cidades e
regiões, que possuem fluxos e conexões em rede. Esta composição está permitindo,
nesse ciberespaço, a formação de espaços de comando e de administração dos fluxos
de informação”. Fonte: PIRES, Hindenburgo F. A Geografia da Internet e do
Ciberespaço na América Latina, artigo apresentado no 10º Encontro de Geógrafos da
América Latina. São Paulo, 2005. p. 04. Desta forma, o ciberespaço pode ser
caracterizado também como um espaço de controle de informações, e não como um
espaço anárquico como sugerem alguns autores.
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4.6. O Estado e Instituições-Âncora do Porto Digital;
4.7. Reestruturação, Revitalização e Refuncionalização de Antigos
Espaços Históricos;
4.8. Comunidade do Pilar;
4.9. Desafios e Resultados do Porto Digital.
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2. Formação da Estrutura Territorial de Acumulação e o
Espaço Urbano do Recife

Esta primeira parte aborda a ocupação e formação territorial do
Recife e a sua “construção” ao longo dos séculos. Desta forma, será
avaliado de que forma as Estruturas Territoriais de Acumulação que
estavam sendo implantadas nesta área se configuraram no espaço
urbano do Recife. Com isso, além de identificar as características deste
espaço em função destas estruturas, também serão analisados quais as
formas e conteúdos destes fixos e quais deles existem no Recife e que
permanecem até hoje. Dentro desta perspectiva de análise, o fixo que
mais possui notoriedade no Bairro do Recife é o porto.
Por este motivo o porto do Bairro do Recife constituiu objeto de
estudo do qual foi apreendida sua função dentro das estruturas
territoriais de acumulação do Recife. O objetivo é identificar qual a seu
papel dentro da Estrutura Territorial de Acumulação desenvolvida
durante a época da colonização.
Segue abaixo, no Mapa 1, a localização do Bairro do Recife, com
ruas que são referências no estudo deste objeto, como a Rua Apolo e
Rua do Bom Jesus, além de conter a legenda com os principais
estabelecimentos de serviço deste espaço. Percebe-se, assim, que o
Bairro do Recife, além de possuir uma infra-estrutura tecnológica
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avançada, possui em sua área uma concentração de serviços, o que
favorece a criação de um ambiente de negócios.
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Mapa 1 - Bairro do Recife

Fonte: www.portaisbrasil.com.br
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A opção em se enveredar por uma Geografia Histórica do Recife se
justifica pelo fato de que as atuais Estruturas Virtuais de Acumulação
do Porto Digital se concretizaram em um espaço – o Bairro do Recife –
que possui estreita relação com o passado de Recife. Com isso, para
apreender a herança histórica que permanece na arquitetura e na
estrutura urbana do Bairro do Recife e compreender o porquê da
escolha desta área para a implantação do projeto Porto Digital, é
necessário que se busquem as origens do processo de urbanização do
Recife antigo e a própria história do Bairro do Recife.
Desta forma,
“Embora a Geografia e a História sejam disciplinas com condutas de trabalho
bem diversas, trabalhando a primeira no domínio do espaço, enquanto que a
segunda tem no tempo sua matéria-prima essencial, muito podem as duas se
auxiliar mutuamente. Essa conexão torna-se possível pela aplicação do método
histórico na indagação de fatos geográficos ou pela aplicação do método
geográfico na análise de fatos históricos. Embora a Geografia seja o estudo do
presente, é ela muitas vezes obrigada a recuar no passado, para estudar a
expressão do presente de eras passadas, do presente de mil, dois mil, dez mil
anos atrás. Assim constituiu-se a

chamada Geografia Histórica, que tem

trazido subsídios inestimáveis à interpretação e à explicação de inúmeros fatos
geográficos”. 15

Dentro desta perspectiva, buscou-se demonstrar que as modificações
do espaço16 urbano no Bairro do Recife são, na verdade, o reflexo das
15

CASTRO, Josué. A Cidade do Recife. Rio de Janeiro: Casa do Estudante do Brasil,
1987. p. 32.
16
Conforme CORRÊA, há “diferentes concepções de espaço vinculadas às diversas
correntes do pensamento geográfico”. Fonte: CORRÊA, Roberto Lobato, Espaço, Um
Conceito-Chave da Geografia, in Geografia: Conceitos e Temas. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2002. p. 16. Este fato dificulta uma definição exata desta categoria.
Desta forma, optou-se por defini-lo em função das Práticas Espaciais que é “um
conjunto de ações espacialmente localizadas que impactam diretamente sobre o
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diferentes iniciativas de representação e implantação da Estrutura
Territorial de Acumulação, durante o Brasil Colônia, e, atualmente, com
o Porto Digital, da estrutura virtual da acumulação. Assim, “a
morfologia

urbana,

o

espaço

construído,

reflete

a

organização

econômica, a organização social, as estruturas políticas, os objetivos
dos grupos sociais dominantes”.17
O imaginário coletivo das pessoas e as transformações do espaço
urbano podem ser apreendidos através de uma pequena análise do
contexto histórico, relacionando-o com as gravuras, pinturas, desenhos,
correspondências, mapas de diversos pintores, como Frans Post e
Pierre Post. Estes foram os instrumentos utilizados para demonstrar
como este imaginário se constituiu como elemento de representação no
espaço do Recife.
espaço, alterando-o no todo ou em parte ou preservando-o em suas formas e
interações espaciais”. Fonte: Ibid., p. 35.
Ao se pensar em espaço urbano do Recife, o que se pretende identificar e evidenciar
são as diversas práticas espaciais que se mantém ao longo dos anos. No caso desta
pesquisa, as práticas espaciais que podem se relacionar com o objeto de estudo, o
Bairro do Recife e o Porto Digital, são:
1) Seletividade espacial: “No processo de organização de seu espaço o Homem age
seletivamente. Decide sobre um determinado lugar segundo este apresente atributos
julgados de interesse de acordo com os diversos projetos estabelecidos”. Fonte: Ibid.,
p. 36. No caso da ocupação holandesa e da escolha pelo Bairro do Recife para a
implantação do Porto Digital a escolha do espaço em função de atributos da área geográficos com os holandeses e históricos com o Porto Digital - foi decisiva.
2) Reprodução da região produtora: “No processo de valorização produtiva do espaço
é necessário que se viabilize a reprodução das condições de produção. Isto implica em
práticas espacialmente localizadas, via de regra efetivadas pelo Estado ou pelas
grandes e complexas corporações”. Fonte: Ibid., p. 42.
Este fenômeno foi identificado tanto no período da administração Nassoviana, quanto
com o Porto Digital. O Estado se tornou o gestor da escolha e das práticas em um
determinado espaço com o objetivo de promover a reprodução das condições de
produção.
17
CAPEL, Horacio. La Morfología de La Ciudad: Sociedad, Cultura y Paisaje Urbano.
Barcelona: Ediciones del Serbal, 2002. p. 20.
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Estes elementos retratavam a antiga paisagem18 do Bairro do Recife
e, por isso, também foram utilizados como fonte de pesquisa. Cabe
salientar que, a respeito do conceito de paisagem e sua complexidade,
optou-se pelo não aprofundamento deste conceito, sendo apenas citado
para análises pontuais, em detrimento do conceito de território. Este
sim sendo para esta pesquisa o mais apropriado e coerente para o tipo
de análise que se optou fazer do espaço selecionado. O objeto de estudo
são as transformações no espaço urbano ocorridas em função da
implementação das estruturas territoriais de acumulação e das
estruturas virtuais de acumulação. A paisagem e suas transformações
ao longo dos séculos serão apenas referenciadas para demonstrar a
materialidade destas estruturas no Bairro do Recife.
O objetivo deste tratamento ao conceito de Paisagem é fornecer
apenas um recorte das transformações tanto da paisagem natural
quanto da paisagem urbana do Bairro do Recife19.
18

O conceito de Paisagem possui inúmeras significações. Para efeito desta pesquisa,
adotou-se como referencial teórico TORRES, Edvânia Aguiar Gomes. Recortes de
Paisagens na Cidade do Recife: uma abordagem geográfica. 1997. Tese de Doutorado Departamento de Geografia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997. Segundo
esta autora, o termo Paisagem possui um conjunto amplo de entendimentos. O objeto
de estudo não é sobre a Paisagem em si e nem sobre suas transformações ao longo
dos séculos, e sim as transformações no espaço urbano em função das estruturas
territoriais de acumulação e das estruturas virtuais de acumulação. O conceito de
Paisagem será tratado apenas no que se refere às formas e relevos da superfície da
terra (Paisagem 6: “paisagem deve descrever um sistema de elementos naturais e
suas relações entre si. Singulares ocorrências de ‘elementos’ naturais, como por
exemplo relevo, clima, solo e vegetação” – Fonte: Ibid., p. 42.) que co-existem com
uma estrutura histórica e social (Paisagem 9: “Genericamente aparece a Paisagem
aqui, como uma totalidade de constantes históricas nos espaços, sempre valorizando
os efeitos abatidos e cristalizados nesses espaços” – Fonte: Ibid., p. 44).
19
Ainda sobre o conceito de Paisagem, conforme SANTOS, “A paisagem, porém, não é
total, mas parcial. Ela é sempre setorial, um fragmento e por isso mesmo sua
percepção nos engana, e não nos pode diretamente conduzir à compreensão do real,
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O fundamental para a análise da nova estrutura de acumulação que
se implantou no Bairro do Recife (Porto Digital) é o conceito de
Território. A paisagem do Bairro do Recife será descrita com o objetivo
de evidenciar as estruturas de acumulação que se fixaram naquele
espaço. Porém, o real objeto de análise são estas estruturas e suas
relações de poder criadas no Bairro do Recife. Lembrando ainda que
estas estruturas serão analisadas como o resultado de uma organização
social, seja ela o governo ou a sociedade civil. Isto é, nada existe sem
ter sido construído por alguém, desta forma, este sujeito estarão sendo
evidenciados. A partir daí, será analisada a estrutura implantada. Isto
porque:
“O objeto da geografia é a sociedade, e não a paisagem, a região, o espaço ou
outra coisa qualquer. (...) A objetivação do estudo da sociedade pela geografia
faz-se através de sua organização espacial, enquanto as outras ciências sociais
concretas estudam-na através de outras objetivações. Resumindo, o objeto da
geografia é, portanto, a sociedade, e a geografia viabiliza o seu estudo pela sua
organização espacial. (...) A organização espacial é também um objeto, uma
materialidade social”.20

Para isso, será enfatizado o período da administração de Maurício de
Nassau21 visto que este período é considerado por muitos autores uma
porque nunca se dá como um todo”. Fonte: SANTOS, Milton. Metamorfoses do Espaço
Habitado. São Paulo: Ed. Hucitec, 1988. p. 76.
20
CORRÊA, Roberto Lobato. Região e Organização Espacial. São Paulo: Editora Ática
S.A., 1991. p. 52. Ainda sobre Organização Social: “A organização espacial é a
segunda natureza, ou seja, a natureza primitiva transformada pelo trabalho social. É
conveniente esclarecer que a expressão organização espacial possui, a nosso ver,
vários sinônimos: estrutura territorial, configuração espacial, formação espacial,
arranjo espacial, espaço geográfico, espaço social, espaço socialmente produzido ou,
simplesmente, espaço”. Fonte: Ibid. p. 54.
21
“Quando o conde João Maurício de Nassau aportou em Pernambuco, na qualidade
de governador do Brasil Holandês, em 23 de janeiro de 1637, trazia em sua comitiva
não um exército, à moda dos colonizadores de então, mas uma verdadeira missão
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época de grandes transformações - culturais, urbanas, científicas,
administrativas - em Pernambuco, principalmente em Recife.
“O Recife foi, provavelmente, o primeiro núcleo urbano a dispor de
arborização de rua no continente, durante a colonização holandesa no século
17, graças à iniciativa do Conde Maurício de Nassau, a quem também se
credita a criação do pioneiro Parque de Friburgo, um jardim renascentista que
lhe guarnecia o palácio de igual nome, na porção norte da Ilha de Antônio Vaz,
onde hoje se encontra a Praça da República. Coube-lhe, também, começar o
cultivo ordenado de coqueiros nas ruas da recém criada Cidade Maurícia, a
primeira cidade planejada do país”. 22

Maurício

de

Nassau

ficou

registrado

na

História

como

um

empreendedor nato que promoveu o desenvolvimento e o crescimento
desta cidade23.
artística e científica que ainda hoje desperta as atenções dos estudiosos daquele
período”. Fonte: A exposição “O Brasil e os Holandeses”, realizada em São Paulo, em
2000, p. 12.
22
CARNEIRO, Ana Rita Sá. Espaços Livres do Recife. Recife: Prefeitura da Cidade do
Recife/Universidade Federal de Pernambuco, 2000. p. 10.
23
Sobre o conceito de cidade, é importante salientar que ele será tratado não somente
como uma delimitação geográfica, mas principalmente como reflexo da atuação
humana. “Deve-se aqui lembrar que a cidade tem a dimensão do humano refletindo e
reproduzindo-se através do movimento da vida, de um modo de vida, de um tempo
específico, que tem na base o processo de constituição do humano”. Fonte: CARLOS,
Ana Fani. Op. Cit., p. 67. Assim, a noção de cidade transcende sua delimitação
geográfica por abarcar processos históricos e geográficos decorrentes da atuação
humana neste espaço. Ainda segundo Ana Fani, “a cidade é, em cada época, o produto
de uma organização das relações econômicas e sociais que não se limita a exercer sua
influência sobre as únicas aglomerações urbanas. (...). A cidade enquanto produto
histórico e social tem relações com a sociedade em seu conjunto, com seus elementos
constitutivos, e com sua história. Portanto, ela vai se transformando à medida que a
sociedade como um todo se transforma”. Fonte: Ibid., p. 68. Entretanto, as alterações
na estrutura da cidade, muitas vezes são decorrentes das demandas das estruturas de
acumulação de capital, conforme observou Lefebvre, “A racionalidade produtivista
que tende a suprimir a cidade ao nível da planificação geral, a reencontra no plano do
consumo organizado e controlado, do mercado vigiado. Os poderes, depois de tê-la
excluído, no nível das decisões globais, a reconstituem no nível das execuções, das
aplicações”. Fonte: LEFEBVRE, Henri. El Derecho a la Ciudad. Barcelona: Ediciones
del Serbal, 1969. p. 117. Desta forma, a cidade possui sua estrutura e sua função
modificadas para se adequar a demandas muitas vezes externas a sua realidade e isto
provoca sua inclusão ou exclusão no contexto global, em função de suas
características internas. Desta forma, a cidade do Recife será analisada sob a
perspectiva de suas transformações urbanas decorrentes das demandas sociais e
econômicas pertinentes a cada momento histórico.
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“Era um governador quasi um rapaz, pois contava somente trinta e dois annos;
educado, como todos os Nassaus, nas universidades hollandezas e suissas,
‘focos de intensa cultura intellectual e da máxima liberdade scientifica’. Ahi,
bebêra o leite fecundo, revolucionário e sensualista da Renascença. (...)
Ambicioso, como cumpria a um espírito do seu quilate; pródigo, como se era n’
aquella epocha de rejuvenescimento artístico; vendo limitada na pátria a sua
fortuna a um posto de general ou a um cargo de governador, Mauricio acceitou
com enthusiasmo a quase soberania que lhe era offerecida n’ um paiz de além
mar”.24

Entretanto, a Estrutura Territorial de Acumulação que se desenvolve
na área central de Recife teve início com a colonização portuguesa,
sendo aperfeiçoada pelos holandeses. Foram os portugueses quem
iniciaram a montagem desta estrutura que será analisada a seguir.

24

LIMA, M. de Oliveira. Pernambuco: seu desenvolvimento histórico. Recife: Editora
Massangana, 1997. p. 83-84.
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2.1. Porto do Recife: Surgimento e Relevância dentro da
Estrutura Territorial de Acumulação

Após o descobrimento do Brasil, a ocupação da Colônia pelos
portugueses se iniciou por meio de uma política de divisão do
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território25 recém-conquistado em capitanias hereditárias por D. João
III26, conforme demonstra o trecho abaixo retirado da Carta de Doação:
“Dom João etc. A quantos esta minha carta virem faço saber que (...) é ser a
ser a minha costa a terra do Brasil mais povoada do que até agora foi assim
para se nela haver de (...) mandar repartir e ordenar em capitanias de certas
em certas léguas para delas prover aquelas pessoas que me bem parecessem
pelo que resguardando eu aos muitos serviços que Duarte Coelho, fidalgo da
25

Para uma melhor precisão na definição desta categoria geográfica, foram utilizados
três autores:
1) SOUZA, Marcelo José Lopes de. O Território: sobre espaço e poder, autonomia e
desenvolvimento, in Geografia: Conceitos e Temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2002;
2) CAMPOS, Heleniza Ávila. Permanências e Mudanças no Quadro de Requalificação
Sócio-Espacial da Área Central de Recife (PE): estudo sobre territorialidades urbanas
em dois setores “revitalizados”. 1999. Tese de Doutorado - Departamento de
Geografia. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1999.
3) ANDRADE, Manuel Correia de. A Questão do Território no Brasil. São Paulo-Recife:
Ed. Hucitec, 1995.
Conforme SOUZA, Marcelo José Lopes de, O Território: sobre espaço e poder,
autonomia e desenvolvimento. In CASTRO, Iná Elias de; GOMES, Paulo Cesar da
Costa; CORREA, Roberto Lobato(Org.). Geografia: Conceitos e Temas. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2002.
Conforme ANDRADE. Op. Cit.. p. 86, e para efeito desta pesquisa, “Território será o
campo de forças, uma teia ou rede de relações sociais que, a par de sua complexidade
interna, define, ao mesmo tempo, um limite, uma alteridade: a diferença entre ‘nós’ (o
grupo, os membros da coletividade ou ‘comunidade, os insiders) e os “outros” (os de
fora, os estranhos, os outsiders).” CAMPOS. Op. Cit.. p. 4, complementa esta
definição: “territórios, portanto, resultam de manifestações de poder associadas a
relações sócio-espaciais específicas, entre indivíduos com propósitos e interesses
relativamente comuns, que se projetam sobre a materialidade do espaço social e são
passíveis de transformações ao longo do tempo. Assim, todo território contém forte
conteúdo simbólico, porque é produto de ‘relações sócio-espaciais’”. Esta definição se
aplica ao período da dominação portuguesa e holandesa sobre Recife, visto que tanto
portugueses e holandeses buscaram exercer o domínio – relações de poder – naquele
espaço, sempre evidenciando aquilo que os diferenciava dos outros: gentio ou outros
invasores. Com relação ao conteúdo simbólico, fruto das relações sócio-espaciais, este
permanece até hoje na arquitetura colonial preservada do Recife. ANDRADE, Op. Cit..
p. 19-20, acrescenta que a fonte de poder pode ser variada, porém para que exista
território é preciso que existam relações de poder: “O conceito de território não deve
ser confundido com o de espaço ou de lugar, estando muito ligado à idéia de domínio
ou de gestão de determinada área. Assim, deve-se ligar sempre a idéia de território à
idéia de poder, quer se faça referência ao poder público, estatal, quer ao poder das
grandes empresas que estendem os seus tentáculos por grandes áreas territoriais,
ignorando as fronteiras políticas.” No caso do Porto Digital, embora o poder público
seja o grande patrocinador do projeto, as empresas privadas do setor de tecnologia de
informação e comunicação transformaram uma área abandonada e degradada em um
território que lhes pertence. Isto é, um território ou uma área de domínio que serve
aos seus propósitos econômicos e que atuam inclusive em escala mundial.
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minha casa, (...) por esta presente carta faço mercê, irrevogável doação (...) de
sessenta léguas de terra na dita costa do Brasil, as quais se começarão no Rio
de S. Francisco, que é do Cabo de Santo Agostinho para o sul, e acabarão no
rio que cerca, em redondo, toda a ilha de Itamaracá, ao qual rio ora novamente
ponho Rio de Santa Cruz em ando que assim se nomeie daqui em diante”.27

No mapa 2, a seguir, pode-se observar a divisão da colônia recémdescoberta em capitânias hereditárias.

26

“O Brasil foi dividido em quinze quinhões, por uma série de linhas paralelas ao
equador que iam do litoral ao meridiano de Tordesilhas, sendo os quinhões entregues
aos chamados capitães-donatários. Eles constituíam um grupo diversificado, no qual
havia gente da pequena nobreza, burocratas e comerciantes, tendo em comum suas
ligações com a Coroa. (...) A sesmaria foi conceituada no Brasil como uma extensão de
terra virgem cuja propriedade era doada a um sesmeiro, com a obrigação – raramente
cumprida – de cultivá-la no prazo de cinco anos e de pagar o tributo devido à Coroa”.
Fonte: FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2003. p. 44-45.
27
TAPAJÓS, Vicente da Costa Santos, Carta de Doação da Capitania de Pernambuco a
Duarte Coelho, Foral de Duarte Coelho. In TAPAJÓS, Vicente da Costa Santos. História
Administrativa do Brasil - Vol. II, A Política Administrativa de D. João III. Brasília:
Funcep, 1984. p. 153.
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Mapa 2 – As Capitanias Hereditárias

Fonte: http://www.biblio.ufpe.br/libvirt/fpost/mapa.htm

No Nordeste, o donatário28 Duarte Coelho foi beneficiado por D. João
III por receber uma capitania extensa e com recursos.
“a capitania de Pernambuco, que dispunha de sessenta legas de littoral,
abrangendo grande parte do actual estado e o vizinho estado das Alagoas,
28

“Os donatários podiam escravizar o gentio e exportar algum; dar sesmarias;
condemnar em muitos casos sem appellação nem aggravo; nomear officiaes de
justiça, contra os quaes eram impotentes os corregedores reaes; investir tabelliães e
alcaides ou governadores militares das villas (...). Pertencia-lhes o monopólio dos
engenhos”. Fonte: LIMA, M. de Oliveira. Pernambuco: seu desenvolvimento histórico.
Recife: Editora Massangana, 1997. p. 10.
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contava d’ este modo doze mil léguas quadradas, sem fallar na posse exclusiva
do rio São Francisco, uma das principaes artérias fluviaes da grande
possessão. Por donatário teve a Duarte Coelho, neto de um grande valido do
illustre infante D. Pedro, duque de Coimbra, e valleiro que na Índia se
distinguira pela sua intelligencia, prudência e valentia”.29

Estava tendo início a montagem da Estrutura Territorial de
Acumulação pelo donatário Duarte Coelho que cumpriu com êxito sua
função e a capitânia de Pernambuco foi a que mais prosperou 30. O
produto enviado pela Capitania de Pernambuco era o pau-brasil que era
monopólio da Coroa e que, neste primeiro momento da colonização, era
uma fonte de renda31.
Esta estrutura possuía como objetivo garantir a ocupação da extensa
colônia e retirar dela os produtos que pudessem ser comercializados na
Europa. Como a colônia portuguesa era muito grande, optou-se por
dividi-la para melhor se ter o domínio do território e para melhor
administrar as atividades aqui realizadas.
A base desta estrutura era a capitânia hereditária, visto que era da
terra que se retiravam os produtos (pau-brasil) para exportação. Mas
contava também com o porto, elemento fundamental para promover o
intercâmbio entre a Metrópole e a Colônia. Puderam ser identificados
29

Ibid., p. 7.
“Duarte Coelho foi, inegavelmente, o melhor dotado para a missão que lhe foi
confiada. Homem experimentado na luta colonial, na Índia e na costa africana, já com
40 anos de idade, ele convenceu-se de que deveria vir para o lote que lhe fora dado,
ao qual denominou de Nova Luzitânia, com a intenção de ficar e de plantar uma
colônia de povoamento que tivesse condições de prosperar”. Fonte: ANDRADE,
Manuel Correia de. Pernambuco Imortal – Pernambuco Governo de Todos. Jornal do
Commercio, Recife, 1995, p. 9.
31
Apud., p. 11.
30
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elementos presentes na Estrutura Territorial de Acumulação criada
pelos portugueses:
- Agentes Transformadores do Espaço: é aqui definido como o grupo
que implementa uma organização própria do espaço, visando atingir
um objetivo específico. No caso da ETA deste período, o objetivo era
garantir a ocupação e exploração da terra. Pode ser definido também
como os organizadores do espaço.
- Espaço Transformado: é o espaço receptor destas transformações.
Conforme Corrêa, este espaço vem a ser o resultado da ação do homem
na natureza primitiva ou primeira natureza. Desta forma, o espaço
transformado pode ser definido também como a organização espacial.
Neste

primeiro

momento,

esta

organização

espacial

ou

espaço

transformado vem a ser a construção do Brasil Colônia. Cabe salientar
que as transformações impostas não se deram de forma pacífica. O
povo nativo, isto é, os índios, neste momento atuaram de forma a
resistir e dificultar a posse da terra pelos portugueses. Para eles,
aquelas transformações implementadas pelo homem português não
asseguravam a reprodução de sua sociedade e tampouco o usufruto da
terra.
- Estrutura Territorial: é a própria estrutura montada no território de
forma a garantir que os objetivos sejam atingidos. Enquanto o espaço
transformado representa a natureza primitiva sendo transformada
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pelas ações do homem, a estrutura territorial já seria o momento em
que estas ações se materializaram em estruturas que refletem a
hierarquia de poder que se criou. No caso em questão, esta estrutura
garantiu a posse da terra aos portugueses em detrimento dos índios e
garantiu também que aqueles pudessem reproduzir, mesmo que a
princípio minimamente, o seu modo de vida.
- Principal produto de exportação da ETA: é o produto que faz com
que a estrutura territorial de acumulação perdure. Neste primeiro
momento,

o

Pau-Brasil

executou

este

papel.

Através

dele,

os

portugueses puderam implementar de forma ainda rudimentar a
estrutura territorial de acumulação.
- Mão de Obra utilizada: é importante salientar de que forma foi
possível se explorar o novo continente desconhecido e utilizando que
mão-de-obra. Como os portugueses desconheciam a área, a melhor
forma de se infiltrar foi através do elemento indígena aqui presente.
Posteriormente, foram trazidos escravos africanos para trabalhar na
grande lavoura de cana-de-açúcar.
- Elemento de Intermediação: é o elemento que assegura a
exportação do principal produto da ETA e a importação de valores
externos que norteiam o modo de vida dos agentes transformadores do
espaço e que definem as diretrizes de construção da própria estrutura
territorial de acumulação. Desta forma, este elemento garante a
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reprodução do modelo de acumulação que se deseja construir a
permuta entre o agente transformador do espaço e o espaço que está
sendo transformado.
Neste primeiro momento, o porto de Recife executa esta função. Foi
através do porto que as trocas comerciais, culturais e sociais
ocorreram. Desta forma, durante todo o período colonial, o porto possui
uma função relevante dentro da estrutura territorial criada pelos
portugueses.
Neste primeiro momento analisado, quem desempenhou de forma
direta o papel de agente transformador do espaço foi a Metrópole
portuguesa.

Através

da

implantação

de

uma

nova

estrutura

territorial, as capitânias hereditárias, a Coroa portuguesa alterou
profundamente a antiga estrutura territorial do período pré-colonial. O
objetivo primeiro deste agente foi a extração maciça de pau-brasil, que
era o principal produto de exportação neste momento. E para
localizá-lo era necessário utilizar como mão-de-obra quem já possuía
conhecimento a respeito do local. Neste caso, eram os índios. Para
finalizar este processo, era necessário um meio que transportasse este
produto para a Europa, ou seja, era necessário um elemento de
intermediação. O Porto do Recife ocupou, então, esta posição.
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No caso da Capitânia de Pernambuco, são fundadas duas vilas:
Olinda e Iguarassu. Olinda foi fundada em uma colina próxima à praia,
na confluência dos rios Capibaribe e Beberibe.
Como demonstra a Figura 1, Olinda possuía uma posição geográfica
estratégica – no alto da colina – que tinha o objetivo de dificultar
possíveis invasões estrangeiras e ataques indígenas a esta vila que
estava destinava a prosperar32.
Figura 1 - Vista de Olinda produzida por Frans Post33, 1645:

Fonte: FERRÃO, Cristina (org.), SOARES, José Paulo Monteiro (org.). Brasil holandês,
volume 1: Frans Post: os desenhos do British Museum. Texto Leonardo Dantas Silva.
Petrópolis: Index, 2000. p. 39.

32

Fonte: ANDRADE, Manuel Correia de. Pernambuco Imortal – Pernambuco Governo
de Todos. Jornal do Commercio, Recife, 1995. p. 10.
33
“Frans Janszoon Post nasceu em Leiden, em 1612, e faleceu em Haarlem, em 1680.
O artista veio ao Brasil a convite do conde João Maurício para registrar a paisagem
brasileira. (...) Post foi responsável por ilustrar a história oficial da colonização
holandesa. (...) A precisão das paisagens e vistas litorâneas de Post, de caráter
documental, ilustram o poder das realizações do conde Maurício de Nassau neste país
paradisíaco”. Fonte: A exposição “O Brasil e os Holandeses”, realizada em São Paulo,
em 2000, p. 21.
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Recife, neste momento, distante uma légua de Olinda, não possuía
expressão econômica. “O nome Recife originou-se da muralha natural
de rochedos, os arrecifes ou recifes, monumental reta de seis
quilômetros com trinta metros de largura, paralela ao litoral ou costa, à
cidade, servindo de ancoradouro às embarcações e defendendo seu
porto da fúria das ondas”.34
Conforme o trecho acima, a única característica natural que
beneficiava aquela área eram os arrecifes localizados a frente do litoral
que, juntamente com os rios, o solo, os mangues, o mar, ainda hoje
fazem parte do cenário e do cotidiano desta cidade. Além disso, estes
elementos da natureza foram totalmente incorporados ao imaginário da
população local, sendo constantemente referenciais de identidade local,
não podendo, desta forma, ser desprezados35.
34

DONATO, Maria das Graças Andrada. Recife, Cidade Maurícia. Recife: Governo do
Estado de Pernambuco, Secretaria de Educação – Comissão Moral e Civismo, 1986. p.
09.
35
“O fáceis da região é tipicamente fluvial e foi sem dúvida alguma o rio, ou melhor,
os rios – o Capibaribe e o Beberibe – os elementos preponderantes naquela ciclópica
atividade arquitetônica da criação do solo do Recife. O Capibaribe, trabalhando em
estreita colaboração com o mar, foi depondo, pouco a pouco, seus sedimentos
aluvionais em pequenas coroas lodosas e em ilhotas. (...) O outro rio, o Beberibe (...)
se estendeu até alcançar a pequena ilha do Recife, construída pelo Capibaribe, num
ponto ao Norte da ilha de Antônio Vaz. (...) Tem que reconhecer-se que a planície
aluvional do Recife é flúvio-marinha, formada pelos aluviões carregados pelos rios e
pelas areias marinhas trazidas pelas marés. (...) Outro importante fator importante da
deposição aluvional neste ponto, foi sem dúvida alguma a presença dos arrecifes. (...)
Esse cordão de pedra, colocado à frente da barra dos rios, ajudou a reter, como uma
barragem, os detritos aluvionais acumulados. (...) O novo elemento a estudar-se na
formação daquele solo (...) chama-se mangue, (...), tipo especial de associação vegetal
tipicamente anfíbia. (...)
É essa planície constituída de ilhas, penínsulas, alagados, mangues e paúis,
envolvidos pelos braços dágua dos rios que, rompendo passagem através da cinta
sedimentar das colinas, se espraiam remansosos pela planície inundável. Foi nesses
bancos de solo ainda mal consolidado – mistura ainda de terra e de água – que nasceu
a cidade do Recife, chamada de cidade anfíbia, como Amsterdã e Veneza, porque
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Porém, no início da colonização portuguesa, as características
naturais

de

Recife

foram

consideradas

um

obstáculo

ao

desenvolvimento da Capitania de Pernambuco e, por isso, praticamente
se manteve inalterada até o momento da chegada dos holandeses36.
A opção de Duarte Coelho de tornar Olinda a sede do governo da
Capitania de Pernambuco e, conseqüentemente, Recife como porto, não
foi sem uma justa causa. Os portugueses já possuíam experiência em
colonizar áreas desconhecidas e sabiam que uma área próxima ao mar,
como era o caso de Recife, representava um alto risco de invasão de
estrangeiros e do próprio gentio. Além disso, Recife era uma “planície
encharcada, onde, embora medrasse a cana com espetacular vigor, as
condições locais pareciam pouco saudáveis, pouco propícias ao
assentamento de um núcleo urbano”.37
Com isso, Recife, localizado na foz do Rio Capibaribe, passou a ser
habitado por pescadores e navegadores. Possuía apenas uma povoação
com armazéns de açúcar, tavernas e prostíbulos38. Entretanto, Recife
possuía sua função dentro da Estrutura Territorial de Acumulação
concretizada.

assenta as massas de sua construção quase dentro da água”. Fonte: CASTRO, Josué.
Op. Cit., p. 32-38.
36
Ibid., p. 53.
37
Ibid.,p. 61.
38
Fonte: ADERBAL, Jurema. O Sobrado na Paisagem Recifense apud ANDRADE,
Manuel Correia de. Pernambuco Imortal – Pernambuco Governo de Todos. Jornal do
Commercio, Recife, 1995. p. 10.
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Embora não fosse o ponto mais importante em termos jurídicoadministrativos, Recife, em função de suas próprias características
naturais, possibilitou a criação de um porto. Através deste porto, Recife
iniciou seu processo de povoamento e urbanização, visto que:
“(...) a função portuária foi a de maior dinamismo. (...) Recife cresceria a partir
das suas atividades mercantis, o seu porto lhe garantiria sua ligação como
basto mundo, porta de saída da produção açucareira e de entrada de tantas
outras mercadorias. Tornava-se um lugar de comércio. A prosperidade do
porto estava vinculada à boa situação inicial da capitania de Pernambuco”.39

Apenas após 1554, a cultura da cana de açúcar passou a ser mais
expressiva e significar ganhos reais para a Coroa portuguesa.
“O surto canavieiro iria permitir a expansão da capitania pela porção
meridional e o enriquecimento do grupo dominante, geralmente ligado à
família do donatário; o fastígio de Olinda era tanto que nos anos 80 do século
XVI, ela era a vila mais importante do Brasil, com uma população de mais de
20.000 habitantes, intensificando o tráfico de escravos africanos e a migração
de europeus para aqui se estabelecerem. Data deste período o surgimento da
chamada fidalguia pernambucana, aparentada à família do donatário”.40

Ao analisarmos a estrutura territorial de acumulação da Colônia
portuguesa, podemos identificar dois momentos:

39

REZENDE, Antônio Paulo. Op. Cit.. p. 23-25.
Fonte: ANDRADE, Manuel Correia de. Pernambuco Imortal – Pernambuco Governo
de Todos. Jornal do Commercio, Recife, 1995. p. 11. Ainda conforme este
documento, pág. 14: “nos fins do século XVI, em Olinda havia muito desregramento e
muita ostentação, escandalizando os visitantes estrangeiros e os padres mais ciosos
dos preconceitos cristãos, como o jesuíta Manoel de Nóbrega. Senhores de engenho
possuíam grandes fortunas e viviam em suas propriedades, em casas assobradadas e
utilizando cavalos ajaezados com arreios de prata, usando louça da China e outros
produtos do Oriente, possuindo numeroso escravos de Guiné. (...) O poder político era
controlado por eles que formavam a Câmara Municipal, com seus vereadores, seus
procuradores, seus almotacés, seus juízes, etc. de vez que só chegavam às mesmas os
então chamados “homens bons”. (...) Aos aristocratas, como se consideravam, só
correspondiam direitos e aos demais, deveres.”
40
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1) No início da colonização, com a chegada de Duarte Coelho, a
estrutura territorial da acumulação da Colônia portuguesa, teve como
produto

principal

o

pau-brasil.

Sua

extração

era

realizada

principalmente pelo gentio e sua exportação era feita através do porto
de Recife.
De acordo com este ponto de vista, mesmo Recife sendo considerada
pelo colonizador uma área insalubre, composta por uma população
degenerada, cuja única importância era o porto, podemos concluir que
Recife possuía uma função estratégica dentro desta estrutura territorial
de acumulação no sistema colonial agro-exportador. Sem o porto, a
exportação do pau-brasil, monopólio de Portugal, não ocorreria e a
máquina colonizadora sucumbiria.
2) Posteriormente, com o desenvolvimento da monocultura da cana-deaçúcar, os engenhos, localizados principalmente em Olinda, e o porto
de Recife são os componentes que tornaram possível a implantação e a
reprodução da estrutura territorial de acumulação. Os números podem
dar uma visão mais acertada do aumento da importância do porto neste
segundo momento. “O movimento do porto, em 1584, era de cem navios
e já se produzia em 1589, na capitania, cerca de 200 mil arrobas de
açúcar”.41
Para evitar ataques de estrangeiros ao porto, onde ficavam
armazenadas caixas de açúcar e também o pau-brasil, o governo
41

REZENDE, Antônio Paulo. Op. Cit, p. 25.
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português resolveu construir fortes para dificultar a invasão. “O
esquema de segurança que foi sendo montado pela metrópole
portuguesa mostra a excelência do porto, com seus arrecifes, lugar
estratégico para negócios, sendo já, no final do século XVI, o porto de
maior movimento da América portuguesa”.42
Devido a todos estes fatores interligados, Recife pôde crescer de
simples povoado composto por uma população degradada a uma área
com atividades comerciais e que vivia já em contato com o mundo
europeu. Desta forma, para se compreender a estrutura territorial de
acumulação existente em Pernambuco neste período, é imprescindível
se analisar a importância do porto.
Abaixo, podemos visualizar a nova configuração da estrutura
territorial de acumulação em função da produção de açúcar:
Neste

segundo

momento

analisado,

a

Metrópole

portuguesa

continuou desempenhando o papel de agente transformador do
espaço, sendo a colônia o espaço transformado. Porém, embora a
estrutura territorial ainda se configurasse através das capitânias
hereditárias, a produção de um novo produto para exportação, o
açúcar, criou uma variação nesta estrutura. Dentro das capitânias
hereditárias foram sendo criadas as grandes propriedades agrícolas e
monocultoras. Isto ocorre devido ao fato de açúcar ser um produto
demandado pela Europa e pela plantação na Colônia se dar de forma
42

Ibid., p. 26.
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satisfatória. Entretanto, o índio não se adapta a esta nova forma de
trabalho compulsório, visto que sua tradição de trabalho é diferente da
que é utilizada na lavoura. Para resolver este problema, a Coroa
portuguesa resolve utilizar como mão-de-obra os escravos africanos
que já estavam mais adaptados a este tipo de trabalho. Entretanto, o
porto do Recife continuou sendo o elemento de intermediação
indispensável nesta ETA.
Podem-se perceber mudanças dentro da estrutura territorial de
acumulação. As razões para isso estão na dificuldade de se povoar tão
vasto território. Além disso, era preciso exportar um produto que
permitisse lucros para a metrópole. Este produto foi o açúcar. Porém, a
estrutura de produção do açúcar é mais complexa do que a da extração
do pau-brasil e conta com outros elementos, como: engenho, as grandes
propriedades e o trabalho escravo. “A produção do açúcar era, na
colônia portuguesa, voltada para o mercado externo, caracterizada pela
grande propriedade monocultora e pelo uso da mão-de-obra escrava”.43
Desta forma, a estrutura territorial de acumulação que tinha o
açúcar como principal produto se tornou mais complexa por agregar
novos elementos. Portugal não executava todo o processo de produção
do açúcar sozinho. Ele contava com a parceria da Holanda para
completar este processo e comercializar. Devido a isso, desde o início
da produção do açúcar os holandeses estiveram presentes e puderam
43

Ibid., p. 30.

63

acompanhar o crescimento da exportação deste produto e sua
aceitação na Europa.
“Existem indícios de que os capitalistas holandeses não se limitaram a
financiar a refinação e comercialização do produto. Tudo indica que capitais
flamengos participaram no financiamento das instalações produtivas no Brasil
bem como no da importação da mão-de-obra escrava.. (...) Se se tem em conta
que os holandeses controlavam o transporte (inclusive parte do transporte
entre o Brasil e Portugal), a refinação e a comercialização do produto
depreende-se que o negócio do açúcar era na realidade mais deles do que dos
portugueses. Somente os lucros da refinação alcançavam aproximadamente a
terça parte do valor do açúcar em bruto”.44

Assim, embora a produção do açúcar e a estrutura territorial de
acumulação tenham sido originadas pelos portugueses, o capital
holandês

financiou

boa

parte

do

processo

de

produção

e

comercialização. Isso acontecia porque A começos do século XVII os
holandeses controlavam praticamente todo o comércio dos países
europeus realizados por mar.45
Entretanto, o porto do Recife se revelou como um elemento
fundamental para a realização e reprodução da estrutura territorial de
acumulação da Coroa portuguesa na Capitania de Pernambuco. Não se
pode menosprezar a atuação do porto de Recife como instrumento
mantenedor da colonização e da exploração da Coroa portuguesa.
Embora Recife durante todo este período até a chegada dos
holandeses, seja retratado como um zona degradada em relação a
44

FURTADO, Celso, Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Ed. Nacional, 1974. p.
11.
45
Ibid., p. 16.
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Olinda, sua importância foi grande ao servir de entreposto entre a
matéria-prima da Colônia, pau-brasil e açúcar da Capitania de
Pernambuco, e a Metrópole. Assim, podemos observar a importância do
porto de Recife nos dois momentos acima citados. “O porto prosperou.
Conseqüência direta da prosperidade da Capitania: cortava-se nas
matas muito pau-brasil e fabricava-se, nas várzeas, muito açúcar, e a
Capitania de Duarte Coelho sobrepujou todas as demais”.46
Esta afirmação apenas evidencia a importância do porto de Recife
durante

a

implantação

da

estrutura

territorial

de

acumulação

desenvolvida na Capitania de Pernambuco. Pode-se observar na Figura
2, a seguir, a estrutura portuária existente em Recife no século XVII.
Figura 2 - Vista do porto de Recife a partir de Olinda – F. Post,
séc. XVII

Fonte: http://www.longoalcance.com.br/brecife/banco.htm

46

CASTRO, Josué, Op. Cit., p. 73.

65

No início do século XVII, a Capitania de Pernambuco continuou
aumentando sua produção canavieira. Sua estrutura territorial de
acumulação passou a ter na produção açucareira sua maior fonte de
riquezas. Os holandeses que já haviam identificado esta característica
da Capitania de Pernambuco, que, ao contrário de todas as outras,
prosperou

devido

aos

engenhos

de

açúcar.

Além

disso,

eles

participavam da maior parte do processo de comercialização do açúcar,
o que fez com que eles tivessem conhecimento acerca dos lucros
advindos do açúcar.
Este fato aumentava a possibilidade de um ataque estrangeiro na
tentativa de saquear mercadorias ou mesmo tomar parte da Capitania
de Pernambuco da coroa portuguesa.
“A Coroa ia entrementes accentuando a sua ingerência nos negócios da
capitania, chegando Olinda a ser por vezes sede do governo geral, sob os
pretextos de se activarem as expedições para o Norte, sempre infestado pelos
franceses; melhorarem-se as fortificações por causa dos prenúncios de
próximos ataques hollandezes. (...) os hollandezes percorriam o mar em busca
de navios hespanhoes, facilmente capturados pelas embarcações ligeiras e
bem guarnecidas, que sahiam dos estaleiros batavos. Varnhagen conta vinte e
oito navios da carreira do Brazil tomados por ellas durante o ano de 1616, e
setenta no decorrer de 1623. Crescia a fortuna hollandeza, e simultaneamente
a sua audácia”.47

Em 1580, é criada a União Européia. Neste momento, o rei de
Espanha, que estava em guerra com os holandeses, se torna também o
rei de Portugal devido ao falecimento do rei D. Sebastião que não
47

LIMA, Oliveira. Pernambuco: seu desenvolvimento histórico. Recife: Editora
Massangana, 1997. p 40-45.
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deixou herdeiros e que era primo de Filipe II, rei da Espanha.

A

Espanha impede que Portugal continue mantendo relações comerciais
com os holandeses.
“Problemas de sucessão do trono português, desencadeados pela morte de D.
Sebastião e seu sucessor, cardeal D. Henrique, levaram à formação da União
Ibérica (1580-1640), com a Espanha passando a governar Portugal e suas
colônias. (...) A Espanha impôs um bloqueio comercial que impediu a expansão
das companhias holandesas. Restava o uso da força militar.(...) Pernambuco,
com mais de 120 engenhos, passaria a ser, então, o grande alvo”.48

Em 1621, os holandeses criaram a Companhia das Índias Ocidentais,
em Amsterdã, sob administração dos Estados Gerais das Províncias
Unidas. Após este momento, iniciaram-se as invasões ao Brasil49:
•

1625: conquista de Salvador, na Bahia.

•

1625: reconquista de Salvador por parte das tropas hispanoportuguesas;

•

1630: conquista holandesa de Olinda e Recife:

“Com efeito, a esquadra holandesa (...) surgiu diante do Recife e de Olinda. A
frota era tão poderosa que os habitantes, já alertados, compreenderam que
não se tratava de uma incursão de piratas, e sim de uma expedição de
conquista”.50

Como os holandeses possuíam uma contribuição grande no processo
de refinamento e comercialização do açúcar, as invasões se justificam,
visto que eles não estavam dispostos a perder seus lucros em função da
48

REZENDE, Antônio Paulo. Op. Cit., p. 33.
.LIMA, Oliveira., Op. Cit., p. 40-45.
50
GOUVÊA, Fernando da Cruz. Maurício de Nassau e o Brasil Holandês:
Correspondência com os Estados Gerais. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 1998, p.
31.
49
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intervenção espanhola em suas relações comerciais com Portugal. Além
disso, “a burguesia holandesa era próspera, não era católica, mas
calvinista,

portanto

mais

liberta

para

exercitar

as

ambições

capitalistas”.51
Figura 3 - Frota de Maurício de Nassau:

Fonte: O Brasil e os Holandeses. São Paulo: Banco Real, 2000. p. 13.

Estes fatos merecem destaque por desencadearem nas invasões
holandesas52 na Colônia portuguesa, conforme demonstrado pela
51

REZENDE, Antônio Paulo. Op. Cit. p. 32.
“As guerras holandesas foram inegavelmente guerras do açúcar e isto não apenas
no sentido, que é o geralmente posto em relevo, de guerras pelo açúcar, vale dizer
pelo controle de suas fontes brasileiras de produção, mas também no sentido que é o
deste livro, de guerras sustentadas pelo açúcar ou, antes, pelo sistema econômico e
social que se desenvolvera no Nordeste com o fim de produzi-lo e exportá-lo para o
mercado europeu. (...).
Quando se exclui o episódio da ocupação de Salvador em 1624-1625, a dominação
holandesa no Nordeste, que vai de 1630 a 1654, se divide naturalmente em três
períodos distintos. (...) o segundo período, de 1637 a 1645, um intervalo de relativa
paz comprimido entre duas guerras, corresponde grosso modo ao governo de João
Maurício de Nassau (1637-1644), (...). É esta fase que constitui para a historiografia,
a Idade de Ouro do domínio holandês. (...). Mas, na realidade, de 1637 até a trégua
luso-holandesa de 1641, o Brasil neerlandês conhece apenas uma paz precária,
interrompida com monótona regularidade pelas excursões contingentes de
52
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Figura 3, e por promoverem diversas transformações no espaço urbano
do Recife, iniciando um processo de urbanização.
Na época da chegada dos holandeses, Olinda possuía cerca de dois
mil habitantes e Recife mil e quinhentos.
“Com o crescente movimento do porto, tinha, forçosamente, que crescer a
aldeia ou povoação criada para ser serviço e a verdade é que, pouco a pouco, o
burgo se foi alongando. (...) Novos armazéns se acrescentaram aos primeiros.
Algumas casas melhores, embora com pouca nobreza em suas construções,
completaram o incipiente agrupamento urbano”.53

•

1636: Os diretores da Companhia das Índias Ocidentais decidem
enviar ao Brasil um governador-geral João Maurício de NassauSiegen (1607-1679), então, com 32 anos.

No caso da ocupação holandesa sobre Recife, este território, que em
um primeiro momento, expressava relações de poder, passou a fazer
parte do imaginário holandês, como a Nova Holanda54.

A partir deste

momento, o território se transformou para em eles um lugar:
“Os lugares têm uma dimensão existencial, dando caráter e conteúdo ao
espaço,“humanizando-o”.

Assim,

diferencia-se

claramente

o

“espaço”,

enquanto base material de análise científica do “lugar”, que diz respeito à
experiência cotidiana do homem no espaço, envolvendo relações de afetividade
e, ainda, do “território”, o qual se refere às relações de poder estabelecidas
campanhistas vindos da Bahia, que atacam os engenhos, saqueiam as povoações,
incendeiam os canaviais”. Fonte: MELLO, Evaldo Cabral de. Olinda Restaurada:
Guerra e Açúcar no Nordeste, 1630/1654. São Paulo: Ed. da Universidade de São
Paulo, 1975, p. 12-13. Segundo este autor, embora o período de Nassau seja
caracterizado como sendo uma época de prosperidade, em todo o período de
permanência dos holandeses no Nordeste, existiram conflitos. Desta forma, a tentativa
de ocupar o território originalmente português e suas estruturas territoriais de
acumulação vieram seguidos permanentemente de guerras e disputas por estas
estruturas, inclusive no próprio período de Nassau.
53
CASTRO, Josué. Op. Cit., p. 73.
54
Ibid., p. 86.
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sobre este espaço. Nada impede, entretanto, que territórios transformem-se
em lugares e vice-versa, segundo as necessidades, desejos e condições de
utilização do espaço desenvolvidas ao longo do tempo”.55

Conforme ressaltado anteriormente, a partir do momento em que os
holandeses desenvolveram uma relação de identidade com o Recife,
este espaço passou a ser solicitado pelos dominadores holandeses não
apenas como um território que lhes pertencia, mas também e,
principalmente, como um lugar sobre o qual estariam enraizados
elementos de sua própria identidade e cultura. Desta maneira, não
bastava somente tornar suas estruturas territoriais de acumulação mais
eficientes. Era preciso fazer com que o lugar tivesse materializado
nesta estrutura informações a respeito daqueles que a dominavam
naquele momento.
Entretanto para que este objetivo fosse atingido foi necessário
promover alterações no espaço urbano da antiga Vila do Recife através
da criação de novos fortes ou modificando a estrutura do porto, por
exemplo. E isto ocorreu com mais intensidade no período da
administração de Maurício de Nassau. Entretanto, esta temática será
analisada com profundidade no próxima parte.

55

CAMPOS, Heleniza Ávila. Op. Cit., p. 14.
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3. Bairro do Recife: De zona portuária a parque
tecnológico

Esta

parte

tem

como

preocupação

central

analisar

as

transformações ocorridas no espaço urbano do Bairro do Recife ao
longo dos séculos em função da modificação e da implantação de um
novo modelo de reprodução capitalista. Enquanto no período colonial,
na antiga Vila do Recife, eram as estruturas territoriais de acumulação
que garantiam a reprodução do capital, no período atual, no Bairro do
Recife, as estruturas virtuais de acumulação tendem a exercer este
papel.
A relação destas estruturas com os espaços nos quais elas se fixam
diferem totalmente em função de suas características. Durante o
período colonial, a estrutura territorial de acumulação necessitava de
grandes porções de terra para que a atividade açucareira fosse
possível. Desta forma, o espaço e sua extensão, nesta perspectiva,
constituem elementos fundamentais para a reprodução do capital. Sem
a existência dos grandes latifúndios monocultores torna-se inviável a
produção de cana-de-açúcar. Além disso, não podemos esquecer
também o papel fundamental do porto neste contexto.
Este fato faz com que se construa um espaço com características
específicas que irá atender a uma demanda específica. Entretanto, com
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a evolução dos processos industriais e atualmente dos processos
tecnológicos, esta configuração do espaço precisou ser alterada para se
adaptar a um novo paradigma de reprodução do capital.
Com a implantação das estruturas virtuais de acumulação no Bairro
do Recife, o “espaço da reprodução do capital” deixou aparentemente
de se submeter a processos que exigiam grandes extensões territoriais
para se reproduzir, agora a EVAS tendem a não mais exigir isso, visto
que não depende da extensão deste espaço, mas sim a existência de
determinados atributos e requisitos tecnológicos presentes no espaço.
Com isso, para que este espaço seja o “espaço de reprodução do
capital”, ou conforme Corrêa “espaços do capital”56, é preciso dotar
este espaço com estes elementos.
Foi este o fenômeno que ocorreu no Bairro do Recife quando da
implementação do Porto Digital. O bairro sofreu uma reforma urbana
que fez com que fosse possível tornar aquele espaço atraente às
empresas de tecnologia de informação e comunicação. Porém, antigos
prédios foram adaptados a esse novo período. A arquitetura colonial foi
56

O capital atua conforme certos atrativos que o espaço lhe oferece. Atualmente,
estes atrativos não se reduzem apenas à extensão deste espaço. Para CORRÊA,
Roberto Lobato. Região e Organização Espacial. São Paulo: Editora Ática S.A., 1991.
p. 61: “A ação do capital não se verifica de modo uniforme, quer em termos temporais
ou espaciais. Há uma diferenciação espaço-temporal nos investimentos de capital.
(...).
A centralização e a concentração do capital têm uma expressão espacial que é a sua
internacionalização. (...) Este não se dá, contudo, por igual: a superfície da Terra
apresenta uma natureza primitiva e uma segunda natureza que oferecem atrativos
diferenciados para o capital, que procura lugares onde a sua remuneração é maior. E
note-se que o valor de um lugar para o capital pode mudar com o tempo”.
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restaurada e adequada a uma nova demanda do capital. Este fato
ocorreu porque:
“As grandes corporações criam, desse modo, não apenas uma organização
espacial própria, como inserem-se em uma prévia, alterando-a parcial ou
totalmente, de acordo com seus interesses. Fala-se, assim, repita-se, do espaço
do capital. (...). A organização espacial acumula formas herdadas do passado.
Elas tiveram uma gênese vinculada a outros propósitos e permaneceram no
presente, porque puderam ser adaptadas às necessidades atuais, que não
mudaram substancialmente ao longo do tempo. As formas espaciais herdadas
do passado e presentes na organização atual apresentam uma funcionalidade
efetiva em termos econômicos ou um valor simbólico que justifica a sua
permanência”.57

Desta forma, embora a escolha do espaço se faça em função de
novos elementos, há a coexistência destes novos elementos com outros
pertencentes a outras épocas, mas que se mantém em função de sua
importância histórica, econômica e social.
Entretanto, para compreender o motivo que provocou uma alteração
no modo de escolha do espaço, é preciso que se reconstrua o período
histórico relativo. Com isso, torna-se clara a importância de se analisar
como estes fenômenos históricos interferem na configuração do espaço
e

na

montagem

da

estrutura

territorial

de

acumulação

e,

posteriormente, de uma estrutura virtual de acumulação.
É importante salientar que, por se tratar de um período em que se
disputavam

colônias

que

se

transformavam

em

territórios

dos

dominadores, a posse de um determinado espaço era um elemento
57

Ibid., p 67-71.
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fundamental para se demonstrar o domínio de um povo sobre outro.
Desta forma, a ocupação holandesa deve ser caracterizada como um
período de construção de um território holandês em uma América
portuguesa. Todos os elementos que se materializaram neste espaço
tinham também por objetivo afirmar esta soberania. Desta forma, o
período histórico analisado e seus desdobramentos no espaço reforçam
a idéia de que as estruturas territoriais de acumulação tinham por
objetivo garantir a acumulação de capital, mas também registrar de
forma perene a existência de um determinado território.
“A análise histórica é indispensável à compreensão da formação do território,
da forma como que se apresenta hoje. Na verdade, a paisagem e o tipo de
exploração do território e de organização das suas relações vão indicar os seus
antecedentes e o processo de sua formação: a compreensão desse processo é
fundamental para a compreensão do estágio que está sendo percebido, que é
objeto de análise”.58

Em função disso, evoca-se aqui ao período de Maurício de Nassau
por ter sido este período considerado, no imaginário histórico e social
de Pernambuco, um momento importante de progresso e projeção do
Bairro do Recife.
O governador João Maurício de Nassau chegou em Recife a 23 de
janeiro de 1637 e permaneceu no Brasil até 22 de Maio de 1644.
Durante sua estadia em Pernambuco, Nassau promoveu a transferência

58

ANDRADE, Manuel Correia de. A Questão do Território no Brasil. São Paulo-Recife:
Ed. Hucitec, 1995, p. 14.

74

da sede do governo de Olinda para o Recife, erguendo na ilha de Santo
Antônio a cidade a que chamou ‘Maurícia’.59
Apesar desta mudança, a antiga estrutura territorial de acumulação
que tinha na exportação do açúcar sua principal fonte de rendas foi
mantida pelos holandeses. Porém, Nassau promoveu uma séria de
mudanças no espaço urbano do Recife, inclusive na própria estrutura
do porto:
“esse progresso urbano era ocorrência nova na vida brasileira, e ocorrência
que ajuda a melhor distinguir, um do outro, os processos colonizadores de
“flamengos” e portugueses. Ao passo que em todo o resto do Brasil as cidades
continuavam simples e pobres dependências dos domínios rurais, a metrópole
pernambucana ‘vivia por si’ ”. 60

Sobre a permanência dos holandeses no Recife, há uma quase
unanimidade entre os autores ao destacarem o desenvolvimento
urbano, cultural e econômico que ocorreu no Recife. Este progresso só
foi possível porque:
“A administração holandesa se preocupou em reter na colônia parte das rendas
fiscais proporcionadas pelo açúcar, o que permitiu um desenvolvimento mais
intenso da vida urbana”.61

Desta forma, embora a estrutura territorial de acumulação fosse a
mesma, os holandeses por ter uma orientação religiosa diferente e por
promoveram mudanças na sua administração tornaram o Bairro do

59

TEENSMA, B. N.. Brasil Holandês: Dezessete Cartas de Vicente Joaquim Soler
(1636-1643). Rio de Janeiro: Editora Index, 1999, p. 117.
60
HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras,
1995, p. 63.
61
FURTADO, Celso. Op. Cit.. São Paulo: Ed. Nacional, 1974, p. 65.
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Recife mais urbanizado e com uma vida cultural mais ativa, conforme
demonstrado pela Figura 4, a seguir.
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Figura 4 - Ilha de Antonio Vaz em 1637, ilustração do livro de
Gaspar Barleus

Fonte: O Brasil e os Holandeses. São Paulo: Banco Real, 2000., p. 32.

A figura 5, localizada na página 48, nos informa que havia um
projeto para a ilha do Bairro do Recife com fortificações, com o objetivo
de promover a defesa desta região e do restante da cidade do Recife.
Após ter concretizado o seu domínio sobre Recife, os holandeses
implementaram mudanças no espaço urbano de forma a garantir a sua
propriedade da terra e o funcionamento da Estrutura Territorial de
Acumulação criada anteriormente pelos portugueses. A partir desta
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tentativa de promover a defesa deste novo território holandês é que se
desenvolveram os planos de fortificações.
O que se observa neste período é uma série de medidas que visavam
a melhoria da estrutura territorial de acumulação criada pelos
portugueses e, conseqüentemente, do espaço urbano em que esta
estrutura foi implantada.
Em um primeiro momento, Nassau transfere a sede do governo de
Olinda para Recife. Este fato fez com que Recife passasse a ter mais
importância

política

e,

como

resultado

disso,

mais

importância

econômica. Assim, o espaço urbano do Recife deveria ser adequado a
este novo contexto. Para isso, Nassau resolve trazer pessoas que
pudessem auxiliá-lo a promover a primeira reforma urbana do Recife.
Para fortalecer o domínio holandês e diminuir o risco de invasões nesta
área, Pieter Post, irmão arquiteto de Frans Post, desenvolve um plano
de fortificações, visando garantir maior segurança para a administração
de Nassau.
Figura 5 - O Recife em 1639 – Plano de Pieter Post62

62

Pieter Post era irmão arquiteto de Frans Post. Ambos tiverem formação artística
familiar e foi P. Post quem iniciou os estudos de F. Post: “A nova urbe, projetada por
Pieter Post, um dos principais representantes, (...), do classicismo arquitetônico dos
Países Baixos, recebeu a denominação de Cidade Maurícia, em 17 de dezembro de
1639”. Fonte: A exposição “O Brasil e os Holandeses”, realizada em São Paulo, em
2000, p. 12 e 21.
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Fonte: http://urban.iscte.pt/revista/numero4/artigos/artigo_12.htm

Recife e sua estrutura territorial de acumulação deixariam de ser um
complemento do desenvolvimento de Olinda e passaria a possuir o seu
próprio desenvolvimento enquanto centro urbano. Devido a este fato, o
porto, elemento de intermediação comercial e cultural, tem sua função
exacerbada, pois está agora diretamente atrelado aos demais elemento
da estrutura territorial de acumulação.
Sobre a estrutura territorial de acumulação desenvolvida pelos
portugueses e ampliada pelos holandeses é pertinente que se reflita a
respeito de sua essência. Não se tratava apenas de uma grande
propriedade monocultora e exportadora, mas já era o início de uma
estrutura colonial com fins capitalistas:
“Daí admitir-se, hoje, que o processo de ocupação liderado pela produção
açucareira foi um empreendimento inteiramente capitalista, de vez que, pela
primeira vez, se fazia investimentos maciços de capitais na agricultura e se
voltava à economia agrícola para o mercado. (...) Iniciava-se, no Brasil, o
domínio econômico do engenho (...). Daí admitirmos, (...) que o Brasil tenha
tido, (...), uma formação econômico-social capitalista que procurava maximizar
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a acumulação primitiva, destruindo a natureza, escravizando e dizimando as
tribos indígenas e desenvolvendo o tráfico de africanos: o tráfico tinha grande
importância econômica, sendo um dos mais importantes negócios da elite
colonial, por isso, ele seria mantido até os meados do século XIX”.63

Com isso, a montagem da estrutura territorial de acumulação já
estava atrelada aos objetivos econômicos do capitalismo e visava
garantir aos dominadores, fossem eles portugueses ou holandeses, a
máxima reprodução do capital adquirido com a exportação de cana-deaçúcar.
Este mesmo fenômeno se observa com as estruturas virtuais de
acumulação. O espaço atua como elemento fundamental destas
estruturas, visto que é ele que fornece as condições ou pré-condições
necessárias a reprodução do capital.
É importante salientar que a ETA foi a forma ou o padrão espacial
encontrado pelo dominador para criar as bases mínimas da colonização.
Faziam parte desta forma o engenho, a casa grande, o porto. O que
assegurava a manutenção e a reprodução desta forma era a estrutura,
ou seja, a ordenação das instituições e a execução da função de cada
uma delas, que afixava em campos opostos os dominadores e os
dominados. A administração portuguesa e também a holandesa
reforçaram através da estrutura colonial ou estrutura territorial de
acumulação os seus respectivos domínios políticos, econômicos e
culturais.
63

ANDRADE, Manuel Correia de. A Questão do Território no Brasil. São Paulo-Recife:
Ed. Hucitec, 1995. p. 32.
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E tudo isso faz parte de um processo que se entendeu não só pela
América portuguesa, mas também pela América espanhola e inglesa. O
contexto era justamente o de localização, exploração e colonização das
novas áreas descobertas pelos navegadores europeus.
As correspondências de Vicente Joaquim Soler, contemporâneo de
Nassau, e que foi nomeado pastor-ministro para os soldados da
Companhia das Índias Ocidentais em Pernambuco, é um testemunho da
atuação de Maurício de Nassau em Recife. Segue o trecho de uma das
suas correspondências, datada de 15 de março de 1637, e enviada aos
diretores da Câmara Holandesa da Companhia das Índias Ocidentais:
“Tomo a ousadia de escrever-vos (...) para regozijar-me com vós de que fôsseis
servido (...) de nos mandar um general (Maurício de Nassau) tão ponderado,
tão virtuoso e tão temente a Deus. (...) Este vosso Estado começa a adotar uma
nova face, permitindo-vos de recolher os frutos de tantas e tão imensas
despesas que fizestes e ainda fazeis todos os dias”.64

Maurício de Nassau promoveu diversas modificações em Recife,
cidade por ele escolhida para sede do governo. O resultado destas
mudanças foi a melhoria da estrutura territorial de acumulação
originada pelos portugueses. Além das obras de urbanização; da vinda
para Recife de cientistas, escritores, artistas e de instalar o primeiro
observatório astronômico e meteorológico do novo mundo65, medidas
essas que deram origem às rugosidades66 que estão presentes até hoje
64

TEENSMA, B. N.. Op. Cit., p. 29.
GOUVÊA, Fernando da Cruz. Op. Cit. p. 45, 155 e 209.
66
Segundo SANTOS, Milton. Espaço e Método. São Paulo: Nobel, 1985. p. 55:
“Rugosidades - são as formas remanescentes dos períodos anteriores - devem ser
levadas em conta quando uma sociedade procura impor novas funções.”
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e que foram apropriadas pelo projeto do Porto Digital. Abaixo, segue
Figura 6, retratando a Cidade Maurícia ou Mauritsstadt.
Figura 6 - Cidade Maurícia (Mauritsstadt), produzida por Frans
Post, 1645:

Fonte: O Brasil e os Holandeses. São Paulo: Banco Real, 2000., p. 15.

Assim, o depoimento de Vicente Joaquim Soler comprova uma série
de modificações implementadas por Nassau na estrutura territorial de
acumulação e que atualmente são utilizadas pela estrutura virtual de
acumulação do Porto Digital. Um fato merece destaque por se fazer
presente até hoje: a vinda dos judeus. Dos 6 mil habitantes de Recife,
no século XVII, da população civil, 1.492 moradores eram judeus. Eles
vinham da Europa fugindo da Inquisição. Em 1644, quando a Holanda
ordenou o retorno do conde, os judeus brigaram pela permanência de
Nassau em Recife. Dois dos mais famosos judeus da época, David
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Coronel e Duarte Saraiva lotearam uma rua somente para seus irmãos
de fé, (Jodenstraat) a Rua dos Judeus, hoje Rua do Bom Jesus67.
Esta rua representa

uma

rugosidade do período nassoviano.

Enquanto neste período a Rua dos Judeus teve a função de abrigar os
judeus fugitivos da Europa em torno de sua fé e identidade, atualmente,
a rua (Rua do Bom Jesus) que foi revitalizada e se tornou um centro
gastronômico tem a função de agregar empresários vinculados ao
projeto Porto Digital em torno deste espaço para realizarem seus
negócios. Sua importância no período atual é que se tornou um ponto
de encontro entre os executivos vinculados às empresas do Porto
Digital. Isto ocorre devido às opções de lazer que esta rua oferece,
como restaurantes e barzinhos com música ao vivo. Por ser um
ambiente agradável, estes executivos vão até esta rua em seus horários
de almoço e deste contato entre eles, muitas vezes, bons negócios
acabam sendo realizados.
“A idéia do Porto, (...), é congregar as empresas, as pessoas conversam mais. É
muito comum que você às vezes vá tomar um café, almoçar com alguém e dali
surja um negócio. Então, a gente quer que as empresas estejam próximas
umas das outras para isso”.68

Este tipo de ambiente é necessário para promover a concretização
de determinados negócios, visto que estimula o contato pessoal entre
as pessoas o que facilita a obtenção de confiança e conhecimento a
67

Fonte: http://sitededicas.uol.com.br/clip_pe0.htm
Cf. entrevista realizada em 27 de janeiro de 2004, com Prof. Sérgio Cavalcanti,
Coordenador de Cooperação do Centro de Informática.
68
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respeito da atividade, serviço ou trabalho que se deseja obter. Assim,
este tipo de contato revela-se muito importante:
“Um aspecto importante das transações entre empresários é que elas
ocorrem sobre um espaço geográfico. (...). Uma variante enormemente
importante sobre este assunto de atributos formais da transação é onde elas
tornam necessário o movimento de pessoas que precisam negociar face a
face com o outro para que qualquer transação ser completada”.69

Desta forma, a existência destes ambientes que facilitam o contato
entre os executivos em horários como o do almoço, acabam propiciando
a expansão dos negócios.
Assim, a antiga Rua dos Judeus, atual Rua do Bom Jesus é um
exemplo de uma forma da estrutura territorial de acumulação que foi
refuncionalizada

com

a

implantação

da

estrutura

virtual

de

acumulação. A seguir, nas Figuras 7 e Fotografia 1, as transformações
ocorridas nesta rua ao longo dos séculos.
Figura 7 - Rua dos Judeus, produzida por Emil Bauch (sec.
XIX):

Fonte: http://sitededicas.uol.com.br/clip_pe1.htm

Fotografia 1 - Foto da Rua do Bom Jesus, em Janeiro de 2004:
69

SCOTT, Allen J. Technopolis: High-Technology Industry and Regional Development
in Southern Califórnia, Califórnia: University of California Press, 1993. p. 22.
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Fonte: GIRÃO, Cecília Silva, foto retirada em 29 de Janeiro de 2004.

A herança de Nassau, registrada nas ruas, estradas, diques, canais e
pontes, prédios, se revela como sendo uma tentativa de transformar
Recife em um centro urbano. Nassau foi inovador ao promover a gênese
da cidade do Recife, iniciando nesta área um processo de urbanização
que culminou na estrutura territorial de acumulação utilizada durante o
período da colonização. Além desta rua, pode ser citada como uma
rugosidade desta época a ponte produzida por Nassau que se mantém
até hoje na cidade do Recife
Figura 8 - Desenho a lápis da

Figura 9 - Ponte Maurício de

primeira ponte construída por

Nassau, no séc. XIX, de Emil

Maurício de Nassau

Bauch
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Fonte:

Fonte:

http://sitededicas.uol.com.br/clip_pe0.htm

http://sitededicas.uol.com.br/clip_pe1.htm

Fotografia 2 - Foto da Ponte Maurício de Nassau, em 1917

Fonte: http://www.brasilcult.pro.br/brasil_antigo/recife/lembr_recife09.htm

Com os holandeses, a paisagem de Recife foi transformada. O meio
natural não era mais considerado um obstáculo, mas sim um elemento
integrador, visto que as características naturais de Recife são muito
semelhantes às dos Países Baixos:
“os invasores já vinham bem informados das principais características da
região, através de mapas, desenhos e informações que lhes tinham sido
fornecidos, (...), não deixaram, no entanto, de produzir no seu espírito uma
excelente impressão. Impressão de reencontrar, deste outro lado do Atlântico,
um tipo de paisagem até certo ponto familiar, com uma topografia idêntica à
de suas terras mais baixas do norte da Holanda. Essa identidade de topografia,
refletindo mesmo uma semelhança mais profunda – semelhança de origem dos
dois tipos de solo das duas regiões distantes”.70

70

CASTRO, Josué. Op. Cit., p. 81.
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Nas Figuras 10 e 11, percebe-se um pouco desta topografia nos
quadros de Post:
Figura 10 - Vista de Recife e do atual Bairro do
Recife, produzido por Frans Post, em 1640

Fonte: http://sitededicas.uol.com.br/clip_pe0.htm

Figura 11 - O Recife em 1637 – 1644. Mauritiopolis – detalhe F.
Post

Fonte: http://urban.iscte.pt/revista/numero4/artigos/artigo_12.htm#_edn1

Com isso, podem ser atribuídos como interferência holandesa no
espaço urbano do Recife, a construção de pontes, diques, fortes e
outros. Até o momento de sua expulsão, os holandeses continuaram
reproduzindo a antiga estrutura territorial de acumulação que tinha
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como produto o açúcar. “Até fins do século XVIII, o açúcar exerceu um
predomínio indisputado na economia pernambucana”.71
Recife apenas é elevado á condição de vila em 1709, tornando-se Vila
de Santo Antônio do Recife. O resultado disso foi a invasão da vila pelos
olindenses que não se conformaram com este título concedido a Recife.
Olinda é derrotada e Recife permanece com sua condição de vila72.
A presença holandesa deixou suas rugosidades no Bairro do Recife
que ainda estão sendo desvendadas. Durante escavações promovidas
no Bairro do Recife, em 1970, foram localizados vestígios materiais da
presença humana no século XVI, ou seja, eram vestígios da presença
holandesa, conforme demonstram as fotos a seguir73:

71

MELLO, Evaldo Cabral de. Rubro Veio: o imaginário da restauração pernambucana,
Rio de Janeiro: Topbooks, 1997, p. 25.
72
CAMPOS, Heleniza Ávila. Op. Cit., p. 105.
73
“Quando as Obras do Porto e a grande intervenção sofrida pelo Bairro do Recife,
(...), nessa Rua do Vigário foram encontrados, na década de setenta do século XX, em
uma escavação para as fundações de uma edificação moderna, cinco pedaços de
cantaria, trabalhados, à maneira holandesa, dois deles trazendo, em cartela,
respectivamente, a data de 1637 e uma inscrição que diz Niet Sonder Got. (...) A
povoação era cercada com uma paliçada, construída em madeira, dita a primeira do
Recife,
segundo
documentos
holandeses”.
Fonte:
http://urban.iscte.pt/revista/numero4/artigos/artigo_12.htm
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Fotografia 3 - Fotos das escavações realizadas no Bairro do
Recife

Fonte: http://urban.iscte.pt/revista/numero4/artigos/artigo_12.htm

Esta descoberta só fortalece a idéia de que a presença holandesa
não deixou como herança apenas suas instituições materializadas no
espaço urbano do Bairro do Recife, mas junto com isto, uma parte da
história que ainda se faz necessário desvendar.
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3.1. Transformações Econômicas no Brasil e Degradação de
Recife

Durante o século XVIII, de uma maneira geral, a vila de Recife
permaneceu crescendo devido à alta movimentação do porto, com a
exportação de açúcar e algodão. “No caso do Recife, o que se passou no
século XVIII foi a angústia cada vez maior de terreno em relação com as
necessidades do porto cada vez mais movimentado”.74
No início do século XIX, o porto passou a ter sua função exacerbada
em função da abertura dos portos nacionais às nações amigas, em
1808. Devido a este fato, tornou-se cada vez mais necessário que
houvesse melhoria nas instalações portuárias. O porto do Recife tornouse o terceiro porto mais importante da Colônia75. Conforme este
elemento de intermediação da estrutura territorial de acumulação
crescia em importância no contexto nacional, passando inclusive por
uma reforma em sua estrutura:
“Em todo o século XIX, porém, o Recife continuou sendo apenas o centro
administrativo e o porto por onde escoava a produção de açúcar e de algodão
da porção oriental do Nordeste. Estes produtos chegavam ao porto em lombo
de burro ou em embarcações, que subiam o baixo curso dos rios principais o
que traziam de pequenos portões-satélites – Goiânia, Itamaracá, Tamandaré,
Barra Grande, Maceió, etc – os produtos destinados à exportações. Tanto que a
cidade pouco cresceu até o fim do século passado, não possuindo em 1900
mais de 120.000 habitantes. A construção de estradas de ferro, iniciada na
74
75

CASTRO, Josué. Op. Cit., p. 161.
TORRES, Edvânia Aguiar Gomes. Op. Cit., p. 97.
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segunda metade do século XIX e continuada nas primeiras décadas do século
XX, faria crescer a importância do porto do Recife, porque facilitava o
escoamento da produção interiorana diretamente até ele. As estradas foram
construídas como típicos condutos de exportação, visando a facilitar a remessa
para o exterior dos produtos da terra, e tinham direções predeterminadas que
bem caracterizam esta orientação.(...) A ampliação da rede ferroviária e a
implantação contínua de rodovias ampliou consideravelmente a importância da
cidade – hoje com múltiplas funções – e do porto do Recife, (...)”.76

Isto se refletia na própria cidade que passou por um momento de
expansão urbana, durante o século XIX, conforme está relatado a
seguir:
“No período de 1810 a 1820, foram adotadas novas posturas administrativas
sobre o espaço e normatização do solo urbano. As ruas – previstas como
espaço de uso coletivo – não tinham mais seu uso restrito ao acesso dos
sobrados. Outras medidas também repercutiram de forma direta ou indireta na
utilização dos espaços públicos, tais como: a proibição de calhas desaguando
nas ruas; o impedimento de abertura de janelas e porta para fora com prejuízo
para transeuntes; normatização das calçadas e fachadas com alinhamentos,
larguras e alturas, evitando-se degraus. Era a modernização transportada
pelas idéias dos liberais. (...) Tais práticas acenam para a utilização dos
espaços públicos como forma de coerção ou intimidamento pelo poder
dominante, sendo uma forma de territorialidade autoritária”.77

Um fato histórico que merece destaque é a Independência do Brasil,
em 1822. O que modificou em Recife foi a sua elevação em 1825 à
categoria de Capital provisória da Província e, em 1827, tornou-se
oficialmente a Capital de Pernambuco:
“Em 1827, a população do Recife já era de quarenta mil habitantes. Com área
urbana de pouco mais de duzentas ruas. Possui muitos becos, travessias,
76

ANDRADE, Manuel Correia de. A Estrutura Portuária e a Organização do Espaço no
Brasil, in Anais da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Volume XIX, São Paulo, 1978.
p. 89.
77
CAMPOS, Heleniza Ávila. Op. Cit., p. 106.
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vielas, algumas praças e poucas pontes. A água era colhida em cacimbas ou
trazidas em canoas da Vila d’Olinda. As ruas eram iluminadas por lampiões
com azeite de carrapato”.78

Estes

dados

demonstram

o

crescimento

da

cidade

e

o

reconhecimento de sua importância dentro do Estado de Pernambuco. A
atividade portuária e a estrutura territorial de acumulação baseada na
exportação de açúcar e algodão estavam devidamente consolidadas e
promoveram o crescimento e visibilidade para a cidade do Recife. Os
dados acima demonstram que era necessário interferir na paisagem
urbana de Recife no sentido de torná-la mais adequada às novas
demandas de utilização do porto e era isso o que se estava
acontecendo. Na Fotografia 4, pode-se ver a foto mais antiga do Recife.

78

TORRES, Edvânia Aguiar Gomes. Op. Cit., p. 98.
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Fotografia 4 - A mais antiga foto conhecida do Recife, 1851

Fonte: http://www.longoalcance.com.br/brecife

Já na segunda metade do século XIX, este cenário começa a sofrer
alterações devido ao contexto da expansão mundial do capitalismo.
“O século XIX é marcado pelo liberalismo econômico norteado para uma
sociedade engajada na criação de um sistema de mercado, apoiada pelo
Estado burocrático. A emergência de uma classe trabalhadora livre demanda
políticas públicas que atentem para suas necessidades na cidade”.79

Devido a esta nova demanda internacional, Recife como tantas
outras cidades do Nordeste que tinham sua estrutura territorial de
acumulação vinculada à exportação de açúcar, passam por um momento
de mudança de paradigma de acumulação e, conseqüentemente,
degradação urbana. A paisagem e o espaço urbano de Recife, neste
período, não mais exaltavam as belezas naturais tão admiradas pelos
holandeses80.
79

TORRES, Edvânia Aguiar Gomes. Op. Cit.. p. 102.
“As condições de higiene para os estrangeiros que chegavam no Recife eram
precárias, promovendo uma má imagem da cidade”. Fonte: CAMPOS, Heleniza Ávila.
Op. Cit. p. 109.
80
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Além disso, embora a estrutura territorial de acumulação do Brasil
continuasse baseada no latifúndio; na monocultura; na mão de obra
escrava e tendo como elemento de intermediação o porto, a preferência
do consumidor externo pelo café em detrimento do açúcar provocou um
desaquecimento da economia local. A mudança do produto principal
produzido no Brasil fez com que o esplendor da exportação açucareira
fosse substituído pela monocultura e exportação de café, produzido no
Sudeste Brasileiro.
A conseqüência deste novo contexto econômico para Recife foi o
início

de

um

processo

gradual

e

contínuo

de

degeneração

e

determinadas áreas da cidade de Recife tornaram-se degradadas,
inclusive o Bairro do Recife devido à diminuição de importância do
porto no novo cenário de exportação nacional.
Segue abaixo, na Tabela 1, a posição do porto de Recife em função
de exportação por quantidade exportada (T) e por valor adquirido pela
exportação (V), ao longo dos anos:

Tabela 1 - Posição do porto de Recife, início do século XX
Exportação
Posição do
Porto de

1940
(T)
(V)
2º

8º

1950
(T)
(V)
12º

6º

1960
(T)
(V)
6º

6º

1970
(T)
(V)
6º

7º

Recife
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Fonte: Adaptação das tabelas contidas em ANDRADE, Manuel Correia de. A Estrutura
Portuária e a Organização do Espaço no Brasil. Anais da Associação dos Geógrafos
Brasileiros. São Paulo, Volume XIX. 1978. p. 69, 72, 76 e 80. Nas tabelas originais, foi
citado o total de 49 portos.

Desta forma, pode-se observar que, ao longo do século XX, o porto
do Recife decaiu em importância dentro do contexto nacional para
outros portos, como Rio de Janeiro e Santos, comprometidos com a
exportação do café principalmente para os Estados Unidos. Além disso,
com exceção da década de 1950, comparando-se a quantidade
exportada (T) com o valor adquirido com a exportação (V), conclui-se
que a posição do porto do Recife pelo valor adquirido com a exportação
foi igual ou superior à quantidade exportada. De onde se conclui que
precisava-se exportar uma grande quantidade para obter um valor
considerável. Daí se conclui também uma possível queda do valor do
açúcar no mercado internacional, o que explica a quantidade exportada
ser maior do que o valor adquirido pelo açúcar. Entretanto, durante o
século XX houve várias tentativas de melhorar as instalações do porto
do Recife:
“Somente em 1º de julho de 1909, com a publicação do Decreto nº 7.447, a
empresa Société de Construction du Port de Pernambuco foi autorizada a
construir as novas instalações, compreendendo, essencialmente, 2.125m de
cais e três armazéns.
A entrada em operação comercial ocorreu em 12 de setembro de 1918. Pelos
decretos nº 14.531 e nº 14.532, ambos de 10 de dezembro de 1920, ficou
definida a transferência da concessão do porto para o governo estadual, que
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deu prosseguimento às obras da sua implantação, concluindo mais cinco
armazéns, um galpão e começando o prolongamento do cais. Essa concessão
foi revista e aprovada pelo Decreto nº 1.995, de 1º de outubro de 1937, e
encampada, posteriormente, pelo Decreto nº 82.278, de 18 de setembro de
1978, pela Empresa de Portos do Brasil S.A. (Portobras), extinta em 1990,
passando a administração do porto a ser exercida pela Companhia Docas do
Rio Grande do Norte, mediante o Convênio de Descentralização de Serviços
Portuários nº 004/90-SNT-DNTA, celebrado em 19/11/90, por força do Decreto
99.475, de 24/08/90, aditado em 17/01/91. Atualmente, por força do Convênio
de Delegação nº 02/2001 entre a União e o Estado de Pernambuco, publicado
no Diário Oficial do Estado de Pernambuco em 31/12/99, por delegação da
União, o porto passou a ser administrado oficialmente, a partir de 1º de junho
de 2001, pela empresa estadual Porto do Recife S.A”.81

Segue foto aérea do porto do Recife e suas instalações, na fotografia
5.

81

Fonte: www.portodorecife.pe.gov.br. A extensão total de cais contínuo é de 2.960
metros, distribuídos em quatro trechos. As dimensões do porto são: Profundidade do
Cais: entre 8m e 10m; Comprimento do Cais: 3.060 m e Área total: 48.070m2
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Fotografia 5 – Porto do Recife

Fonte: www.portodorecife.pe.gov.br

Enquanto o açúcar foi o principal produto de exportação produzido
no Brasil, o porto do Bairro do Recife obteve um crescimento que levou
a mudança no espaço urbano deste bairro.
O Bairro do Recife,
“foi um dos poucos que não surgiram em conseqüência da fundação de um
engenho, mas sim em função dos produtos deles todos, girando em torno do
comércio, que determinou suas primeiras construções. Inicialmente, foram as
feitorias ou os ‘passos’, verdadeiros armazéns gerais; em seguida, os fortes,
garantindo-lhes a defesa”.82

Este foi o momento em que o Estado de Pernambuco se viu obrigado
a pensar em uma diversificação da atividade econômica para poder
fazer frente ao novo cenário econômico que estava se estruturando. O
resultado foi um processo intenso de reformas urbanas durante o século
XX com o objetivo de promover a modernização de Recife e garantir sua
82

DONATO, Maria das Graças Andrada. Op. Cit. p. 23.
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inserção econômica neste novo contexto de consolidação do capitalismo
e suas novas demandas.
Neste etapa serão citadas de forma sintética as principais reformas
urbanas implementadas em Recife durante o século XX. Na verdade, o
que se deseja demonstrar não são as reformas urbanas em si, mas sim o
resultado que adveio delas. Buscou-se relacionar o resultado geral das
reformas urbanas para a formação da estrutura virtual de acumulação
que existe hoje no Bairro do Recife. Desta forma, não será feita uma
avaliação minuciosa de cada reforma, mas apenas uma pequena
descrição para que se possa pontuar e demonstrar como o processo de
construção das estruturas virtuais de acumulação se entrelaça com as
reformas urbanas.
Cabe ressaltar, entretanto, que esta relação entre as EVAs e as
reformas somente se fizeram presente nas últimas décadas do século
XX, especialmente na gestão do prefeito Jarbas Vasconcelos, atual
governador do Estado de Pernambuco (2004). Desta forma, as reformas
realizadas no início do século serão citadas apenas para se demonstrar
como o espaço urbano do Bairro do Recife foi modificado até o
momento da montagem das estruturas virtuais de acumulação do Porto
Digital. Entretanto, é importante ressaltar que no século XX:
“reformar

cidades

foi

uma

concepção

que

fez

parte

do

projeto

de

modernização nacional daquele período, delineando, sobretudo, um novo
modelo ideológico e cultural que o mundo ocidental fazia cumprir. ‘Reformar’,
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‘sanear’ e ‘modernizar’ foram palavras de ordem para aquela grande
transformação na maneira de pensar e agir dentro (e fora) do país”.83

No início do século XX, Recife já demonstrava uma situação de
degradação sócio-econômica devido aos reflexos do cenário econômico
que se iniciou na segunda metade do século XIX84. “Até o início do
século XX, num Recife que cresce lentamente, metade dos 200.00
habitantes recenseados em 1913 reside em ‘mocambos, (...)”.85
Para promover modificações foi promovida a modernização do Recife
e do Bairro do Recife que se iniciou em 1909, através de três planos:
“Plano de Saneamento do Recife (1909 – 1915); o Reaparelhamento e
Modernização do Porto (1909 – 1926) e Reforma Urbana do Bairro do
Recife (1909 – 1920)”.86
As reformas urbanas implantadas em Recife neste início de século
foram influenciadas pelos ideais de modernização, promovendo o
alargamento

das

ruas,

demolições

generalizadas

e

expulsão

da

população de baixa renda. Assim, deve-se ter em mente que:
83

LUBAMBO, Catia Wanderley. Reforma Urbana: O que há de novo depois de um
século? (A experiência do Bairro do Recife), in Cidade & História: Modernização das
Cidades Brasileiras nos Séculos XIX e XX, Salvador: ANPUR, 1992. p. 117.
84
ANDRADE, Manuel Correia de, Recife. Uma trajetória secular. Recife, Artelivro,
2003. p. 27: “Na segunda metade do século XIX, as exigências do mercado externo
provocaram o desenvolvimento industrial de Pernambuco com a substituição dos
velhos banguês por usinas de açúcar e das destilarias de aguardente por destilarias
de álcool, a substituição de bolandeiras movidas a tração animal por motores de
separação da semente e da pluma do algodão e, em seguida, de fábricas de fiação e
tecelagem; de indústrias mecânicas e de móveis; de laboratórios farmacêuticos, de
fábricas de chapéus, de charutos e de cigarros. Formou-se, assim, um empresariado e
um operariado industrial, preparando o Recife para se tornar um centro de grandes
tensões sociais e políticas na primeira metade do século XX.”
85
BITOUN, Jan. Territórios do Diálogo: Palavras da Cidade e Desafios da Gestão
Participativa no Recife (Brasil). In Revista de Geografia, Volume 16, n. 2,
Julho/Dezembro 2000. Recife: UFPE/DCG-NAPA, 2000. p. 43.
86
TORRES, Edvânia Aguiar Gomes. Op. Cit., p. 111.
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“as estruturas urbanas do futuro (i) devem conter lembranças autênticas do
passado (relativas ao presente), desde que elas possam oferecer soluções
possíveis para problemas urbanos ainda desconhecidos; (ii) elas devem conter
lembranças do presente (hoje) e (iii) elas precisam conter lembranças das
estruturas do passado que foram transformadas no presente”.87

Entretanto, o resultado deste período de reformas não levou em
consideração as lembranças autênticas do passado e as necessidades
das populações de baixa renda. A conseqüência destas reformas foi a
destruição de antigos fixos urbanos - monumentos, casas e outros - que
se integravam à história e à paisagem deste lugar.
“Para a abertura de vias, foram demolidos monumentos, destruídas
ruas, demolidas residências e antigos passos (armazéns de açúcar),
restando poucos imóveis do período colonial, assim como os marcos de
origem da povoação inicial”.88 O objetivo agora é construir uma cidade
completamente

urbana,

sem

os

resquícios

do

passado

para

comprometer esta imagem que se deseja produzir. Assim, durante a
primeira reforma urbana, dos 1.180 prédios do Bairro do Recife, 205
foram demolidos. Todo núcleo original foi demolido para dar lugar a um
traçado influenciado pelo urbanismo francês do século XIX. Houve
desapropriações e os antigos moradores formaram uma população
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marginalizada, ocupando os prédios em ruínas ou erguendo barracos89.
Além da
“ apropriação do espaço urbano ‘renovado’ por quem detinha condições de
pagar pela valorização imobiliária imprimida à área depois da reforma. (...) Os
novos proprietários dos terrenos eram bancos, companhias de seguros, de
serviços de importação e exportação, além de firmas construtoras e
comerciantes diversos, nacionais e estrangeiros. (...) em 1910, entre 8.000 e
10.000 pessoas

moravam no Bairro do Recife, e, em 1913, registravam-se

aproximadamente 5.000 habitantes. (...) A principal razão para essa evasão do
Bairro foi a supervalorização empreendida com a reforma que, nas avenidas
principais, ficou em torno de 400% entre 1910 e 1913”.90

Este cenário urbano de pobreza se deve ao fato de que
“As estratégias de sobrevivência dos pobres urbanos, (...), são, elas próprias,
condicionadas por determinantes estruturais decorrentes da ‘lógica’ do modelo
social capitalista. Logo, essa lógica é a causa mediata daqueles problemas. (...)
além de sofrerem com a pobreza, que traz consigo a segregação residencial, os
pobres urbanos das metrópoles brasileiras são vitimados pelas conseqüências
nefastas dos impactos ambientais negativos que eles, eventualmente, são
induzidos a perpetrar”.91

Ao invés de promoverem modernização e melhorias para a população
residente no Bairro do Recife, estas reformas urbanas acabaram
fazendo com que este bairro e adjacências passassem novamente por
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um processo de degradação e abandono92. Tornou-se um reduto de
prostituição, com construções irregulares, população de rua e outros
problemas urbanos. “No final da década de 1930, durante o Governo de
Agamenon Magalhães, o planejamento urbano que foi concretizado no
Recife, se converteu mais em uma estratégia de classe do que
planejamento propriamente dito”.93
Nas décadas de 1940 e 1950, as reformas permaneceram e
produziram o fenômeno da especulação imobiliária:
“O processo de valorização do espaço, na década 40 e 50, teve estreita ligação
com o processo de expansão da cidade. Terrenos, que antes não possuíam o
menor valor em termos de venda, ao serem dotados de infra-estrutura urbana
começaram a adquirir alto valor imobiliário. Foi nesse período que se
aprofundou a segregação social do espaço”.94

Nos anos 1960 e 1970, a situação tornou-se mais complexa devido ao
golpe militar. O relato a seguir demonstra como a situação no Bairro do
Recife tornou-se tensa e favoreceu seu isolamento nestas décadas. “A
crise política repercutiu no isolamento do Bairro do Recife, enquanto
área fora do controle político e social: os freqüentadores de ‘esquerda’
perseguidos e procurados pelo regime militar utilizavam-se da área

“Por outro lado, a conseqüência do espraiamento urbano e a ‘descoberta’ de novos
bairros de aprazibilidade residencial e facilidades modernas de comércio, redundaram
em relativo ‘esvaziamento’ de importância e atratividade dos bairros centrais, a
exemplo do que ocorreu em outra metrópoles brasileiras na década de 80.” Fonte:
TORRES, Edvânia Aguiar Gomes. Op. Cit.. p. 115.
93
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como refúgio”.95 Além disso, era o governo militar quem indicava o
prefeito, o que suprimia toda a autonomia político-administrativa da
cidade96.
Nas décadas de 1980 e 1990, período da abertura política e fim do
governo militar, houve a primeira (1986-1988) e segunda gestão (19931996) do prefeito Jarbas Vasconcelos, atual governador do Estado de
Pernambuco (2004).
Sua primeira proposta foi iniciar um plano de revitalização da área
central e durante o seu segundo mandato seguiu com o mesmo objetivo.
“O Bairro do Recife, após décadas, voltou a ser objeto de interesse do
poder público. Áreas ocupadas por prostitutas, áreas ociosas e
abandonadas foram também analisadas para reabilitação”.97
Neste momento, pode-se observar uma mudança de mentalidade
com relação às reformas urbanas. O patrimônio histórico e cultural
voltou a ser conservado. Entretanto, a situação da população de Recife
ainda era caótica. Havia precariedade de serviços básicos, conforme
retratado a seguir:
“Na metrópole recifense, de maneira ainda mais forte que no Rio de Janeiro ou
em São Paulo, a problemática ambiental diz respeito à insalubridade dos
espaços residenciais da população pobre e aos efeitos negativos da pobreza e
da segregação sobre o meio ambiente. A questão da moradia em sentido
amplo, a qual inclui não apenas o déficit habitacional quantitativo, mas
também o problema da falta de saneamento básico, é, além de um problema
95
96
97
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ambiental da maior importância, a deficiência que mais chama a atenção no
espaço urbano do Recife. Cinqüenta e seis por cento dos domicílios
metropolitanos utilizavam-se, em 1991, de formas inadequadas de escoamento
de dejetos (fossas rudimentares, valas, etc.), sendo apenas 27% dos domicílios
atendidos de maneira convencional no que tange ao esgotamento sanitário”.98

Conforme analisado, esse novo processo de revitalização teve como
principais objetivos99:
1) Revitalização enquanto mediação de conflitos de agentes sociais;
2) Valorização de espaços públicos enquanto locais de encontro e de
convivência;
3) Reabilitação do conjunto arquitetônico e monumentos:
“Dessa forma, a atenção municipal voltou para o Bairro do Recife, através de
um Plano de Revitalização denso e arrojado, para promoção de novas atrações
neste bairro para turistas e para a população local de classe média e alta. O
incentivo ao desenvolvimento econômico da cidade passava a estar associado à
imagem de seu centro recuperado: história, tecnologia e espetáculo eram o
tripé que dava significado e conteúdo a uma área esquecida até pouco tempo
atrás”.100

Desta forma, o objetivo foi promover a revitalização do Bairro do
Recife para torná-lo atraente às atividades ligadas ao grande capital,
como o turismo e atividades ligadas ao setor de alta tecnologia. Era o
início do surgimento das condições que levariam à montagem das
estruturas virtuais de acumulação e à execução do projeto Porto Digital.

98

SOUZA, Marcelo Lopes de. O Desafio Metropolitano: Um estudo sobre a
problemática sócio-espacial nas metrópoles brasileiras. Rio de Janeiro, Bertrand
Brasil, 2000, p. 127.
99
CAMPOS, Heleniza Ávila. Op. Cit., p. 134.
100
Ibid., p. 137.

104

Porém, isto não significa que a população residente em Recife obteve
benefícios diretos com as novas reformas:
“De acordo com os resultados preliminares do censo demográfico, a capital de
Pernambuco possuía cerca de 1,42 milhão de habitantes em 2000. (IBGE,
2001). Desse quase um milhão e meio de habitantes, um percentual altíssimo
reside em favelas: de acordo com dados oficiais, 46,4% dos domicílios
recifenses se achavam, em 1991, em favelas, correspondendo, em números
absolutos, a mais de 142 mil domicílios localizados em 224 favelas”.101

Isto ocorre porque:
“(...)o reconhecimento pelos gestores do espaço dos pobres, com as suas
diferenciações internas, foi difícil e ficou imperfeito. Por outro lado, a profusão
de

novas

divisões

territoriais

criadas

pelos

gestores

para

organizar

informações e ações no espaço dos pobres produziu uma cartografia da cidade,
pouco apreendida pela população”.102

Hoje, como governador, Jarbas Vasconcelos (2004) continua atuando
com o propósito de melhorar a área urbana do Bairro do Recife. O Porto
Digital, atualmente está revitalizando as antigas construções deste
bairro, além de promover o seu desenvolvimento como produtor e
exportador de novas tecnologias de informação. Desta forma, a
supremacia dos objetivos econômicos ainda se fazem presente com o
projeto Porto Digital, visto que a população residente pouco usufrui os
benefícios deste projeto.
As figuras103 abaixo demonstram as transformações no espaço
urbano do Bairro do Recife que se iniciaram com a presença holandesa.
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Elas auxiliam na compreensão do processo de construção e melhoria
das estruturas territoriais de acumulação e na sua materialização no
espaço urbano.
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Desenho 1 - Bairro do Recife, em 1631

1631: Os holandeses já haviam tomado Recife e Olinda. Esta figura
demonstra uma pequena urbanização no Bairro do Recife, constando
como instituições mais importantes o Forte de São Jorge, construído
pelos portugueses na tentativa de evitar uma possível invasão e a Igreja
do Corpo Santo. Além disso, pode-se localizar o porto do Recife, tão
importante para a estrutura territorial de acumulação durante todo o
período da presença dos holandeses no Recife.
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Desenho 2 - Bairro do Recife, em 1637

1637: Ainda sob domínio holandês, o Bairro do Recife começa a
aumentar suas dimensões territoriais em função do gradativo processo
de aterramento e crescimento urbano no seu interior.
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Desenho 3 - Bairro do Recife, em 1648

1648: Neste momento, já aparece a Rua do Bom Jesus – antiga Rua dos
Judeus – tão importante para os negócios do Porto Digital atualmente.
Além da construção da primeira ponte – a ponte Maurício de Nassau –
que interliga o Bairro do Recife ao Recife.
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Desenho 4 - Bairro do Recife, em 1733

1709: Recife foi elevado à categoria de Vila de Santo Antônio do Recife.
Durante o início do século XVIII, o açúcar ainda possuía supremacia
econômica em relação ao café, que só passou a oferecer perigo em
meados deste século. Durante o século XVI e XVII, o Bairro do Recife
pôde desfrutar dos benefícios advindos da produção açucareira e
promover a sua urbanização. No decorrer deste século, nota-se o
crescimento da estrutura urbana no Bairro do Recife devido á
importância atribuída ao porto, localizado próximo ao Rio Capibaribe. O
Bairro do Recife neste contexto era tão importante economicamente
que sofreu diversos aterros para aumentar sua formação inicial e
melhorar sua infra-estrutura urbana como pode-se observar nesta
figura.
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Desenho 5 - Bairro do Recife, em 1766

1766: O Porto de Recife continua sendo importante devido a
exportação de açúcar e algodão. Em função disso, é criada a Alfândega.
Além

disso,

as

instalações

próximas

ao

porto

crescem

consideravelmente o que indica um período de prosperidade urbana no
Bairro do Recife, inclusive com a construção de novas ruas, como a Rua
de São Jorge.
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Desenho 6 - Bairro do Recife, em 1808

1808: Com a abertura dos portos às nações unidas, o porto torna-se o
terceiro mais importante da Colônia. É criado o armazém de carga para
dar suporte às atividades portuárias em ascensão e aumenta-se a
proporção dos aterros.
“Os aterros eram feitos, geralmente, em pontos marginais às áreas já
ocupadas, aumentando o espaço ocupado pelas casas e ruas, ou também em
direção ao leito do rio, com a construção de pontos no talvegue, que permitiam
edificações na margem oposta”.104

É importante ressaltar que com relação aos constantes aterros,
houve uma política desenvolvida pelo o engenheiro Francisco Rego
Barros, senhor do engenho Trapiche e conde da Boa Vista:
“O Recife embora já possuindo, em 1825, alguma expressão populacional
(25.000 hab) e dispondo de uma infra-estrutura administrativa razoável,
sofreria uma série de transformações impostas pelo conde da Boa Vista, que
governou a província em dois períodos, de 02 de dezembro de 1837 a 03 de
abril de 1841 e de 07 de dezembro de 1841 a 13 de abril de 1844. (...) Fez
planos de expansão e de ordenamento de ruas nos bairros centrais da cidade,
104
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os do Recife, do Santo Antônio, de São José e da Boa Vista, e projetou e iniciou
a construção do Teatro de Santa Izabel. Outra preocupação do conde de Boa
Vista foi a expansão da área urbana através do aterro dos. mangues; era uma
política indispensável mas perigosa, de vez que ao aterros, na sua expansão,
roubavam áreas do Capibaribe e na ocasião das cheias o rio reivindicava essas
áreas que lhe foram tiradas; causando sérios problemas aos habitantes da
cidade.”105

Este fato justifica o crescimento urbano ocorrido no Bairro do Recife
durante a primeira metade do século XIX.

Desenho 7 - Bairro do Recife, em 1854

1854: Já no final do século XIX, o cenário começa a ser alterado. O
Porto não possuía mais a função e o êxito do século passado. A
modificação da conjuntura externa afetou seu desempenho. O produto
para exportação mais solicitado não era o açúcar e sim o café. O
resultado

foi

um

declínio

das

atividades

portuárias

e,

conseqüentemente, um processo de degradação urbana no Bairro do
105
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Recife, pois esta área não era considerada mais estratégica para a
política econômica nacional.
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Desenho 8 - Bairro do Recife, em 1906

1906: Durante o início do século XX, o Bairro do Recife passou por
algumas reformas urbanas com o objetivo de criar um espaço
desenvolvido, com ruas largas e sem a degradação pela qual passou no
século anterior. Para isso, foram demolidos muitos prédios e casarões
em estilo colonial onde habitavam pessoas de baixa renda. Era uma
tentativa de desvincular a nova paisagem do Bairro do seu passado
colonial:
“O velho bairro do Recife sofreu forte impacto com a construção do cais do
porto através da demolição de numerosas casas e edifícios. (...) No bairro
foram abertas duas grandes avenidas, a Marquês de Olinda e a Rio Branco,
com repercussão nas ruas paralelas e transversais. Aí se distribuiria o
comércio grosso, os escritórios de empresas de maior porte, a rede bancária,
os armazéns do porto e foi área de concentração da boemia, com bares e as
pensões de prostitutas, entre as quais se destacavam as francesas e as
‘polacas’".106

106
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Desta forma, observa-se à ampliação das ruas e da própria estrutura
portuária. Este é um momento de modificação do contexto nacional e
de reestruturação do espaço urbano. A partir daí, seriam iniciadas as
transformações

que

dariam

origem

às

estruturas

virtuais

de

acumulação.
O Bairro do Recife devido às obras realizadas por Maurício de
Nassau teve sua paisagem alterada e transformada. De antiga área sem
expressão, diante de Olinda, o Bairro do Recife tornou-se o terceiro
maior porto do Brasil Colônia.
Posteriormente, com a substituição da cana-de-açúcar pelo café, o
Bairro do Recife passou novamente por uma fase de degradação que só
foi alvo de preocupação das políticas públicas no início do século XX.
Porém, superadas as diversas administrações municipais, o Bairro do
Recife hoje constitui alvo de preocupação e de recuperação de suas
antigas estruturas urbanas e do seu próprio passado histórico.
Juntamente com estas preocupações a respeito do passado histórico do
Bairro

do

Recife,

somou-se

a

necessidade

de

estruturação

e

consolidação de um ambiente de negócios baseado em tecnologia de
informação e comunicação. Precisava-se implementar um cenário que
viabilizasse novamente a inserção da economia pernambucana no
cenário nacional e internacional.
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Para isso, foi necessário aliar diversos atores sociais – governo do
Estado, Universidade Federal de Pernambuco e empresas privadas –
com o objetivo de se construir e consolidar um parque tecnológico no
Bairro do Recife. O objetivo era mudar o seu paradigma de acumulação
e também de exportação. Isto é, ao invés de promover reformas com o
objetivo

de

se

melhorar

a

zona

portuária,

como

era

feito

permanentemente, priorizou-se a criação de uma estrutura virtual de
acumulação, baseada em inovação tecnológica, que permitisse a
projeção desta área no contexto nacional e internacional não mais como
exportador de matérias-primas, mas sim de alta-tecnologia, conforme
afirma Pires (1996, pág. 133).
Para isso, foi necessário realizar uma reforma urbana que permitisse
montar a infra-estrutura tecnológica necessária à viabilidade do
projeto. Além disso, buscou-se associar este novo ambiente de negócios
ao passado histórico que havia restado de tantas reformas urbanas. O
Porto Digital promoveu a reestruturação da infra-estrutura daquele
espaço;

a

revitalização

e

também

forneceu

nova

funções

para

construções antigas com o objetivo de integrá-las a este novo cenário
econômico.
Desta forma, a paisagem que o Porto Digital está construindo no
Bairro do Recife possui estreito vínculo com a própria história do
Recife. É uma paisagem em que antigos prédios históricos se integram
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a uma estrutura virtual de acumulação. Não se propõe mais a
substituição de uma paisagem – antiga e sem função – por uma nova
que se caracteriza por possuir construções modernas e imponentes. A
proposta é a integração de ambas para promover o desenvolvido
econômico do Estado de Pernambuco.
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4. Porto Digital: Estudo de Caso de uma Estrutura
Virtual de Acumulação

O Porto Digital foi um projeto que surgiu da necessidade de se dotar
e implementar a economia do Estado de Pernambuco de meios
concretos para sobreviver no contexto atual. A característica mais
significativa deste período foi o advento da Sociedade da Informação. O
Porto Digital é um projeto que visa inserir o Bairro do Recife neste novo
paradigma de acumulação capitalista.
Este novo modelo de Sociedade da Informação se estrutura através
da produção e circulação da informação e do conhecimento e surgiu
com a emergência do meio técnico-científico-informacional. “A ciência e
a tecnologia, junto com a informação, estão na própria base da
produção, da utilização e do funcionamento do espaço e tendem a
constituir o seu substrato”.107
107

SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço. São Paulo: ED. USP, 2002, p. 238.
Conforme Friedmann, “(...), o conjunto de técnicas criadas, instala, aumenta cada dia
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Fonte: FRIEDMANN, Georges. 7 Estudos sobre o Homem e a Técnica. São Paulo:
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para si um substituto”. E como meio natural, o autor define: “(...) meio natural, pela
qual designamos o conjunto das condições de vida da humanidade ocidental na
civilização pré-maquinista, que precedeu as revoluções industriais e, com elas, a
aparição de um meio técnico”. Fonte: Ibid., p. 32. De fato, as novas tecnologias
propiciam a execução de determinadas atividades em substituição ao trabalho
humano. E no atual contexto da Sociedade da Informação, este processo torna-se cada
vez mais rápido. Através das novas tecnologias de informação e comunicação, a
presença humana na execução de tarefas torna-se cada vez mais dispensável. A
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Desta forma, a antiga estrutura territorial de acumulação foi
gradativamente sendo substituída, em um contexto de globalização
econômica, pela estrutura virtual de acumulação. Os centros urbanos
atuais que desejarem se integrar a esta nova economia mundial deverão
se reestruturar, inclusive no âmbito de seus próprios territórios, para
não se tornarem apenas importadores e consumidores das novas
técnicas ou tecnologias e também da própria informação:
“A

economia

globalizada

nasceu

dependente

da

expansão

das

redes

informatizadas, da mesma forma como as redes tiveram seu primeiro impulso
comercial com as aplicações que uniram os mercados financeiros mundiais.
Juntas, a economia globalizada e as redes, elas cristalizaram a sociedade da
informação. As tecnologias da informação ampliaram os espaços de trocas,
criaram uma nova praça comunitária e de certo modo, inventaram um novo
tipo de cidade. A cidade virtual. O desafio maior é intelectual e não material.
Não se pode desprezar o trabalho colossal que representa tanto a construção
da infra-estrutura da cidade digital. Mas não se pode deixar de cada a tarefa
de imaginar o impacto de uma sobre a outra, isto é, como é que essas infraestruturas se cruzam, e como sua interação reflete-se sobre o tecido urbano. E,
naturalmente, na vida do homem”.108

As cidades passaram a se integrar de uma forma mais intensa,
através das redes informacionais, ao mercado mundial em tempo real
por meio da Internet. O governo de Pernambuco ao perceber esta
tendência mundial tratou de criar um projeto que permitisse o ingresso
conseqüência disso, é que, “(...), o empobrecimento de riqueza sensitiva e afetiva, (...),
se traduz freqüentemente por uma certa forma de intelectualismo seco, descarnado,
privado de contato com a sensibilidade e de substância viva (...).” Fonte: Ibid., p. 55. E
outra conseqüência decorrente do meio técnico é que “a civilização tecnicista, munida
de prodigiosos meios de difusão, é de essência universalista”. Fonte: Ibid., p. 95. Ou
seja, busca se projetar para além dos seus limites geográficos.
108
MORENO, Julio. O Futuro das Cidades na Sociedade da Informação. São Paulo:
Anais do Simpósio Internacional Cibercity, 2003.
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de Recife neste cenário mundial, não como importador das tecnologias
de informação e comunicação, mas sim como produtor e exportador: o
projeto Porto Digital.
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4.1. Diferenças básicas entre ETA e EVA

Para compreender a transição da estrutura territorial de acumulação
para a estrutura virtual de acumulação é preciso que se relacione esta
transição com o próprio processo de evolução do sistema capitalista de
produção. Este sistema se caracteriza basicamente por períodos de
crise e superação, conforme já foi demonstrado pelas “ondas longas” do
desenvolvimento econômico capitalista – ciclos das longas ondas de
Kondratieff.
Basicamente, o que se observou foi a capacidade do capitalismo de
se reformular perante um período de crise e de retornar a um período
de prosperidade econômica, normalmente através da implantação de
novos métodos mais eficientes de produção.
“Em conseqüência, podemos esperar testemunhar uma luta contínua, em que o
capitalismo, em um determinado momento, constrói uma paisagem física
apropriada à sua própria condição, apenas para ter de destruí-la, geralmente
durante uma crise, em um momento subseqüente”.109

Entretanto, para que isso ocorra é preciso haver mudanças na
própria estrutura de produção capitalista, o que significa promover
alterações no próprio espaço de produção e na antiga estrutura
existente. No caso de Pernambuco, que entrara em fase econômica de
declínio desde a supremacia do café na pauta de exportações
brasileiras, para que este objetivo fosse alcançado, era preciso
109

HARVEY, David. A Produção Capitalista do Espaço. São Paulo: Annablume, 2005. p.
54.
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implementar uma nova estrutura de acumulação que fornecesse os
mecanismos e instrumentos necessários à constituição de um ambiente
implementador das tecnologias de informação e comunicação.
Devido a esta modificação na estrutura de produção, a própria noção
de território e sua configuração também foram alteradas. Enquanto na
ETA, o domínio do território estava diretamente associado às questões
de fronteiras, como no caso da invasão dos holandeses e a disputa pela
área açucareira, na EVA, o território que se busca dominar não é
apenas o físico.
Isto ocorre porque as empresas de tecnologia de informação e
comunicação são nômades, isto é, estão buscando sempre se alocarem
em lugares que lhes ofereçam as melhores condições de negócio. Desta
forma, não é mais a proximidade do porto ou a qualidade do solo que
caracteriza o grau de produtividade de um lugar e sua importância
enquanto território que se deseje dominar.
Na EVA, o que torna uma determinada área atraente às empresas
detentoras do grande capital é a infra-estrutura que permite agilidade
nas transações comerciais e financeiras, além de precisarem oferecer
um elevado padrão de vida:
“Aqui, o território, na sua dimensão concreta e funcional, adquire nova
configuração. Os requisitos materiais para a articulação territorial não
desaparecem, mas são muito mais seletos, densos, ou melhor, encontram-se
muito

mais

‘condensados’

ou

‘comprimidos’

(...).

Isto

não

significa

simplesmente que tenha diminuído o ‘peso’ da materialidade nos processos
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sociais mais relevantes e que, por isso, tenha ocorrido uma desterritorialização
(no sentido mais simplista da palavra, praticamente como sinônimo de
‘desmaterialização’), mas que os espaços passaram a condensar em áreas ou
redes fisicamente muito mais restritas essa materialidade – verdadeiros ‘
condensadores tecnológicos’ de ação, de movimento da sociedade”.110

Assim, o território que se deseja conquistar está interligado a um
espaço virtual – o ciberespaço ou espaço de fluxo111. Este sim será o
110

HAESBAERT, Rogério. O Mito da Desterritorialização: Do “fim dos territórios” à
multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. p. 269.
111
Esse é um conceito de CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede - A Era da
Informação: Economia, Sociedade e Cultura, Volume I. São Paulo, Ed. Paz e Terra,
1999. p. 501. Para o autor, o espaço de fluxo é “ a organização material das práticas
sociais de tempo compartilhado que funcionam por meio de fluxos. Por fluxos,
entendo as seqüências intencionais, repetitivas e programáveis de intercâmbio e
interação entre posições fisicamente desarticuladas, mantidas por atores sociais nas
estruturas econômicas, política e simbólica da sociedade. Práticas sociais dominantes
são aquelas que estão embutidas nas estruturas sociais dominantes. Por estruturas
sociais dominantes, entendo aqueles procedimentos de organizações e instituições
cuja lógica interna desempenha papel estratégico na formulação das práticas sociais e
da consciência social para a sociedade em geral.” Desta forma, o espaço de fluxo seria
o correlato de ciberespaço porque nele se realizam através de fluxos (seqüência de
intercâmbios) as práticas sociais dominantes, como as transações econômicas,
financeiras e culturais. Além disso, o espaço de fluxo como o ciberespaço possui
elementos que lhe constituem uma materialidade localizada em determinado espaço
físico, conforme o autor descreve: “O espaço de fluxos, como a forma material de
suporte dos processos e funções dominantes na sociedade informacional, pode ser
descrito (em vez de definido) pela combinação de, pelo menos, três camadas de
suportes materiais que, juntas, constituem o espaço de fluxos. A primeira camada, o
primeiro suporte material do espaço de fluxos, é realmente constituída por um
circuito de impulsos eletrônicos (microeletrônica, telecomunicações, processamento
computacional, sistemas de transmissão e transporte em alta velocidade - também
com base em tecnologias da informação), formando, em conjunto, a base material dos
processos que verificamos serem estrategicamente cruciais na rede da sociedade.
(...). A segunda camada do espaço de fluxos é constituída por seus nós (centros de
importantes junções estratégicas) e centros de comunicação.(...). (O espaço de fluxo)
Está localizado em uma rede eletrônica, mas essa rede conecta lugares específicos
com características sociais, culturais, físicas e funcionais bem definidas. Alguns
lugares são intercambiadores, centros de comunicação desempenhando papel
coordenador para a perfeita interação de todos os elementos integrados na rede.
Outros lugares são os nós ou centros da rede, isto é, a localização de funções
estrategicamente importantes que constroem uma série de atividades e organizações
locais em torno de uma função chave na rede.(...) Mas essa hierarquia pode mudar
dependendo da evolução das atividades processadas.(...). A terceira camada
importante do espaço de fluxos refere-se à organização espacial das elites gerenciais
dominantes (e não das classes) que exercem as funções direcionais em tomo das quais
esse espaço é articulado.(...). O espaço de fluxos não é a única lógica espacial de
nossas sociedades. É, contudo, a lógica espacial dominante porque é a lógica espacial
dos interesses/funções dominantes em nossa sociedade”. Fonte: Ibid., p. 501. Desta
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território, o domínio das empresas que lhe projetarão para os negócios
além das fronteiras da cidade ou do estado em que estão alocadas:
“Trata-se agora muito mais de controlar linhas e pontos, ou melhor, fluxos e
conexões, em síndissertação, redes, do que de controlar zonas e fronteiras, os
‘territórios-zona’ num sentido mais tradicional. Mas como a carga imaterial
desses fluxos é o que domina, e pode-se conectar a rede desde posições ou
locais muito distintos, torna-se muito mais difícil e complexo o controle
territorial”.112

Isto não significa que as fronteiras perderam completamente sua
importância, apenas que outros parâmetros de poder estão sendo
evidenciados. Desta forma, os antigos elementos pertencentes à
estrutura

territorial

de

acumulação

foram

sendo

gradualmente

adaptados por outros. Houve uma justaposição de novos elementos com
os antigos. Entretanto, é possível enumerar algumas diferenças entre a
ETA e a EVA:

1º) Um caso exemplar desta mudança foi a que ocorreu no espaço do
porto do Recife:
Enquanto na ETA, o porto possuía uma função estratégica dentro do
processo de desenvolvimento econômico de Recife – era a porta de
forma, pode-se constatar que para efeitos de nomenclatura será usado ou ciberespaço
ou espaço de fluxos.
112
HAESBAERT, Rogério. Op. Cit., p. 270. Além disso, o autor continua sua análise,
afirmando que “(...) podemos (...) pensar a desterritorialização como um movimento
que, longe de estar fazendo desaparecer os territórios, ou mesmo de correr ‘paralelo’
a um movimento territorializador (...) deve ser interpretado como um processo
relacional, des-re-territorializador, onde o próprio território se torna mais complexo,
por um lado mais híbrido e flexível, mergulhado que está nos sistemas em rede,
multiescalares, das novas tecnologias da informação e, por outro, menos flexível,
marcado pelos tantos muros que separam ‘incluídos’ e ‘excluídos’, etnia ‘x’ e etnia ‘y’,
grupos ‘mais’ e ‘menos’ seguros (e/ou violentos)”. Fonte: Ibid., p. 275.
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entrada de novas mercadorias, idéias e cultura – na EVA, sua função de
intermediação nesta etapa mais recente foi reduzida. Isto ocorre
porque agora o ciberespaço promove de forma mais rápida as trocas
culturais, de informação, além de viabilizar a constituição de novas
modalidades de serviços, de comércio e de entretenimento. Assim, na
EVA, o ciberespaço abriga empresas, informações, fluxos financeiros e
comércio.
A denominação do porto como porta de entrada se enquadra na
perspectiva da concepção tradicional. Atualmente,
“A tradicional concepção de porto como porta de entrada está sendo
substituída pela noção de portos ligados, tanto nos países desenvolvidos, que
possuem extensas redes e hinterlâncias, como nos países em desenvolvimento,
onde a infra-estrutura é fraca e imatura e a hinterlândia é limitada”.113

Devido a isso, o porto do Recife foi gradativamente perdendo
importância no contexto de surgimento e desenvolvimento da EVA.
Entretanto, seus aspectos simbólicos, como a visão de porto, âncoras e
cais, por exemplo, foram reutilizados pelo Porto Digital. Assim, a forma
e funcionamento do Porto do Recife não estavam mais adequados à
nova

estrutura

vigente.

Porém,

não

se

pretendia

eliminar

sua

importância e vínculo histórico com o Bairro do Recife. Desta forma,
seus elementos simbólicos foram apropriados pelo Porto Digital como
forma de modificar o paradigma territorial de acumulação, mas também
113

STARR, John T. Porto como Porta de Entrada: Discutindo a Concepção Tradicional.
In COCCO, Giuseppe, SILVA, Gerardo. Cidades e Portos: os espaços da globalização.
Rio de Janeiro: DP&A, 1999. p. 207.
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de se manter viva a própria origem da cidade de Recife, identificada
com o porto do Recife.
Esta mudança com relação ao porto é decorrência do novo
paradigma de desenvolvimento econômico proposto pelo governo de
Pernambuco para o Bairro do Recife. Não se pretendia mais tornar este
bairro um simples produtor e exportador de matérias-primas (açúcar),
como ocorria no período das ETAS. Atualmente, se construiu no Bairro
do Recife um ambiente produtor e exportador de tecnologia (softwares
de diversos tipos) através do projeto Porto Digital. O caminho que
viabilizou o alcance deste objetivo foi a construção da EVA:
“Participar do processo de globalização implica a construção de uma
estratégia de sobrevivência dentro da rede global. Esta estratégia significa, em
grande parte, o reforço das especificidades locais de maneira que as
diferenças possam se tornar valorosas, revertendo conseqüentemente a
tendência de desvalorização geral do determinado capital. Valor na economia
pós-industrial, é menos uma categoria vinculada as coisas materiais, e mais a
categoria conectada com o imaterial, isto é, para processos geradores de
informação e cultura”.114

Desta forma, o Bairro do Recife foi re-desenhado para ser o
ambiente onde a EVA se projetaria e se fixaria. Para isso, foi preciso
promover algumas alterações em sua antiga estrutura. Entre 1973 e
1975, o Governo do Estado de Pernambuco, resolveu criar o Complexo
Industrial Portuário de Suape para que as atividades portuárias fossem
feitas em sua maioria neste porto e não mais no porto do Recife.

114

ZANCHETI, Silvio Mendes, LACERDA, Norma. Op. Cit. p. 153.
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Este porto está localizado a 40km do sul do Recife (PE), nos
municípios de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho. Sua localização é
considerada estratégica em relação às principais rotas marítimas de
navegação, por conectar-se com mais de 160 portos em todos os
continentes, colocando-o em condições de ser o principal porto
concentrador do Atlântico Sul. O porto é a única entrada e saída para
toda a Região Nordeste. Um mercado consumidor com 50 milhões de
habitantes e um PIB de US$ 110 bilhões. Suape ocupa uma área
extensa de 13.500 hectares de terra. Para garantir um crescimento
ordenado e facilitar a administração, o complexo foi dividido em zonas:
portuária, industrial, administrativa e de preservação ecológica e
cultural115. Na Fotografia 6, segue uma foto aérea do Porto de Suape.

115

Fonte: www.suape.pe.gov.br
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Fotografia 6 - Porto de Suape

Fonte: www.suape.pe.gov.br

Mais de 70 empresas já se instalaram ou estão em fase de
implantação no Complexo Industrial, representando investimentos da
ordem de US$ 1,7 bilhão. Além da infra-estrutura adequada, essas
empresas contam ainda com incentivos fiscais, oferecidos pelos
governos estadual e municipal, com o objetivo de estimular a geração
de empregos e incrementar a economia regional116. Este fato demonstra
que o Governo do Estado de Pernambuco está investindo em diversas
áreas da economia para se tornar cada vez mais competitivo no cenário
nacional e internacional.

2º) Além desta diferença entre a ETA e a EVA, há ainda uma
segunda. Enquanto na ETA, a informação não se constituía em uma
116

Idem.
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mercadoria, na EVA essa expressão de valor passou a ser mais nítida
sob a forma de software. Atualmente, o conhecimento científico e o
acesso às informações de forma ágil passaram a ter um valor
primordial devido a sua aplicação na resolução de problemas ou na
implementação de inovações produtivas.

Desta forma, ambos se

tornam mercadorias e possuem um alto valor de troca.
“Na prática, o conceito de ‘sociedade do conhecimento’ refere-se a um certo
tipo de conhecimento, o conhecimento científico, a partir do qual se
desenvolve a capacidade de inovação tecnológica, principal motor da expansão
econômica no mundo contemporâneo”.117

3º) Porém, para que este conhecimento e esta informação circulem
de forma segura e rápida era necessário a construção de uma infraestrutura de redes bem localizada e estruturada que fornecesse o
suporte necessário para a construção deste ambiente virtual de
negócios. Com o objetivo de promover também esta função foi
desenvolvido o projeto Porto Digital. Isto nos leva a terceira diferença
entre a ETA e a EVA.
A infra-estrutura de redes de informação implementada pela EVA no
Bairro do Recife difere totalmente daquela concretizada pela ETA. Esta
nova infra-estrutura da EVA assegura a existência e o funcionamento do
ciberespaço, onde as trocas de diversos tipos são possíveis e se

117

SORJ, Bernardo. Brasil@povo.com: A luta contra a desigualdade na Sociedade da
Informação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003. p. 35.
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materializa no espaço urbano do Bairro do Recife através de dutos de
25 km de cabos de fibra-ótica118:
“Assim, a informação e a comunicação deixaram de estar espacialmente
localizadas, isto é, foram transferidas para o ‘espaço virtual’ (denominado de
ciberespaço), possibilitando o contato simultâneo de inúmeras pessoas entre si
e com a memória do conjunto dos computadores participantes da rede,
independentemente de sua localização no espaço”.119

118
119

Fonte: www.portodigital.org.br.
SORJ, Bernardo. Op. Cit., p. 36.
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Segue abaixo, uma apresentação dos elementos principais da EVA.
No caso do Porto Digital, a instituição que desempenhou o papel de
agente transformador do espaço foi o Governo do Estado de
Pernambuco através da Sectma e NGPD, visto que os recursos e o
planejamento

do

projeto

vieram

destes

órgãos.

Já

o

espaço

transformado foi o Bairro do Recife devido a seu forte apelo histórico,
cultural e também como centro de referência para atividades ligadas a
exportação. Entretanto, para dotá-lo de condições de se constituir em
um parque tecnológico foi necessário construir uma estrutura
territorial de 25 Km de dutos de cabos de fibra ótica. Esta nova infraestrutura tem como função garantir a propagação de novos produtos
para exportação, como conhecimento, inovação cientifica e softwares.
Para que este objetivo fosse possível era necessário formar um corpo
competente e inovador. Era necessário reunir como mão-de-obra os
empreendedores e pesquisadores que detinham juntos o capital e o
conhecimento inovador. E, por fim, para que a troca destes novos fluxos
de conhecimento, informações e produtos se desse de forma rápida era
necessário que o elemento de intermediação agregasse o maior
número de parceiros, de ligações e promovesse a facilidade de
comunicação entre os diversos agentes envolvidos. Por isso, este novo
elemento de intermediação passou a ser o Ciberespaço do Porto Digital
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enquanto Espaço de Fluxo, indispensável para o funcionamento
eficiente e integrado da EVA.
A existência desta infra-estrutura promove, entretanto, uma nova
reflexão. Embora a ETA e a EVA possuam diferenças fundamentais em
termos de estruturação no espaço no qual estão localizadas e de
funcionamento próprio, não se pode deixar de relacionar uma certa
continuidade entre ambas. O que ocorre não é uma ruptura do ponto de
vista do processo de acumulação capitalista. Este processo, ao
contrário, é potencializado devido à utilização das novas tecnologias
informacionais na EVA que permitem uma acumulação e reprodução
globalizada do capital informacional. Assim, a infra-estrutura se altera,
porém, a lógica de acumulação se mantém, ou melhor, se fortalece.
A conclusão que se obtém é que as diferenças operacionais existem e
se materializam no espaço de acordo com os elementos de cada uma
(ETA e EVA), porém, o processo de busca desenfreada pelo lucro ainda
é o mesmo. Neste sentido, a EVA nada mais é do que uma ETA
metamorfoseada, desenraizada aparentemente de seus fundamentos
eminentemente espaciais ou físicos, porém, o seu objetivo final
permanece sendo o da ETA. Este fenômeno demonstra, então, que não
se deve analisar a ETA somente como elemento anterior e desarticulado
da EVA. Ambos possuem estreita ligação do ponto de vista dos fins que
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desejam atingir. Assim, mesmo sem distinguir entre ETA e EVA,
conforme o fez Pires (2004, pág. 4),
“Parece

hoje

que

operacionalmente

os

tecnopolos

apresentam

uma

continuidade com os conceitos e instrumentos tradicionais de ordenamento,
aplicados sobre um contexto novo que promove oportunidades para a evolução
rápida e intensa das tecnologias”.120

Porém, mesmo tendo em vista esta continuidade do ponto de vista do
processo

de

acumulação

capitalista,

é

possível

demonstrar

as

transformações que foram necessárias realizar para que fosse possível
implantar a EVA no Bairro do Recife. Além disso, é possível identificar a
atuação dos atores sociais que estão por trás deste novo processo e
suas prioridades. O resultado da materialização da Eva no Bairro do
Recife foi a constituição territorial do Ciberespaço do Porto Digital.

120

BENKO, Georges. Géographie des techinopóles. Paris: Masson, 1991. p. 14.
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4.2. Implantação e Usos da Tecnologia de Informação no
Recife

A perspectiva de formulação de uma política pública para criação de
um ambiente de negócios em tecnologia de informação e comunicação e
em

integração

com

diversas

organizações

e

instituições

foi

o

fundamento de gestação do projeto Porto Digital. Pretendia-se criar um
parque tecnológico dotado de infra-estrutura urbana adequada à
criação de empresas e atração de investimentos que promovessem o
desenvolvimento do Estado de Pernambuco no setor das tecnologias de
informação e comunicação. A respeito da formação dos parques
tecnológicos, pode-se afirmar que “(...), as empresas e instituições estão
unidas em torno de um mesmo objetivo e trabalham juntas para vender
as inovações tecnológicas que elas produzem juntamente”. 121

121

MEDEIROS, José Adelino. Brazilian Science Parks, Technopoles and Innovation
Centers in 1988: Models and Outcomes, artigo apresentado no National Council for
Scientific and Technological Development. São Paulo: 1990, p. 218. Este autor afirma
que até o ano de 1987, não havia uma articulação integrada entre os diversos atores
sociais para se promover um ambiente de negócios do tipo do Porto Digital: “Em
1987, alguns empresários dos setores elétrico e eletrônico, devido a sua iniciativa
própria, iniciaram uma série de encontros que revelaram algumas das deficiências do
aparato econômico estatal: pouca interação entre as empresas do setor privado e a
universidade; dificuldade no acesso ao crédito; dificuldades do Estado de Pernambuco
de promover e desenvolver capacidades tecnológicas; deficiências em trocar e
difundir informações. Confrontando com estas dificuldades, os empresários, em 1987,
fundam uma associação sem fins lucrativos com o objetivo de criar um fórum para
promover um esforço de desenvolvimento científico e tecnológico. As pesquisas
setoriais e o potencial acadêmico local certamente justificam este objetivo”. Fonte:
Ibid., p. 218.
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O Porto Digital está situado na ilha do Bairro do Recife e representa
um exemplo concreto da construção de um parque tecnológico no
Recife, que está atingindo repercussão mundial, inclusive sediando
empresas estrangeiras de grande porte. Assim, após análise acerca do
tema, para que seja viável a existência de um parque tecnológico são
necessárias algumas pré-condições:
“1) existência de instituições que privilegiem os desenvolvimentos tecnológicos
e uma concentração significativa de recursos humanos de alto nível;
2) pesquisas passíveis de serem transformadas em inovação tecnológica; e
3) empreendedores e lideranças que personifiquem os projetos e possibilitem o
surgimento de empresas de base tecnológica”.122

O Porto Digital, por ter garantido a combinação destes elementos
que já se faziam presentes em Recife, tem como missão não só criar
uma estrutura de rede de comunicação com alta velocidade. Seu
desafio é efetivamente criar inovações tecnológicas, como softwares e
promover sua exportação.
O Bairro do Recife foi escolhido para abrigar este ambiente por ser
uma área historicamente importante, como já foi anteriormente
demonstrado, e por Recife já possuir uma história de desenvolvimento
deste ambiente de negócios.
A história da implementação de tecnologia de informação no Recife
não é recente. O Porto Digital foi apenas o desdobramento de um
processo que possui sua origem na década de 1930. A seguir, um
122

MEDEIROS, José Adelino. Perfil dos Pólos Tecnológicos Brasileiro. São Paulo:
CNPQ/ASP – ANPROTEC, 1990. p. 5.
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pequeno histórico a respeito da introdução e da utilização das
tecnologias de informação no Recife123:
•

1939: Introdução do primeiro sistema de processamento de dados
na administração municipal de Recife:

“O primeiro sistema de processamento de dados, baseado em cartão
perfurado, foi introduzido na administração municipal de Recife em 1939, em
pleno período do Estado Novo na ditadura de Vargas, durante o governo de
Agamenon

Magalhães,

Pernambuco”.

•

seu

principal

interventor

governamental

em

124

1952: Na

gestão

introduzido

o

do

prefeito

primeiro

Arthur

computador

Lima
de

Cavalcanti,

segunda

foi

geração

tecnológica, o IBM 1401;
•

1969: Na gestão do prefeito Augusto Lucena foi criada a Empresa
Municipal de Processamento Eletrônico (EMPREL) – passou a
cumprir funções de gerência tributária, arrecadação e execução
da folha de pagamento do funcionalismo municipal;

•

1973: Fundação do ITEP (Instituto de Tecnologia do Estado de
Pernambuco).

“O Estado vem tratando tecnologia de uma forma institucional já
há algum tempo. E isso é um dado importante para esta coisa do
Porto Digital. Isso de alguma forma interfere na sua gênese”.125

123

PIRES, Hindenburgo F. Gestão Urbana e Tecnologia de Informação: A contribuição
da Tecnologia de Informática. 1988. Dissertação de Mestrado - Departamento de
Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 1988. p. 41.
124
Idem.
125
Cf. entrevista realizada em 28 de janeiro de 2004 com Marcos Suassuna, Consultor
de Estratégia do Porto Digital.
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•

1981: A EMPREL adquire novos equipamentos da IBM e
aperfeiçoa a execução de seus serviços:

“Entre as primeiras cidades das regiões metropolitanas do Brasil, o Recife é,
no norte e no nordeste, a melhor equipada em termos de computadorização em
sua estrutura administrativa municipal e, certamente esteve, no início dos
anos 80, entre as cidades brasileiras que reuniu um dos maiores níveis de
informatização do setor público municipal”.126

•

1986: o uso dessas tecnologias é ampliado para algumas
instituições administrativas municipais;

•

1987: EMPREL busca descentralizar seus recursos informáticos
através do Programa de Informatização Municipal127, permitindo o
acesso aos usuários dos arquivos da administração municipal dos
micro-computadores;

•

1986/1987 – Gestão Jarbas Vasconcelos: implantou na prefeitura
sistemas

de

informação

que

buscassem

abrir

canais

de

comunicação entre a população e o governo128.
Além do ITEP, outras instituições ajudaram a fomentar tecnologia em
Pernambuco. O BANORTE contribuiu para o desenvolvimento da
tecnologia ao associar o uso desta tecnologia à administração bancária.

126

PIRES, Hindenburgo F. Op. Cit. p. 34.
As finalidades eram: “a) Proceder a descentralização e democratização da
informática ao nível do setor público municipal; b) Assegurara a informatização a
nível de toda a máquina administrativa municipal; c) Promover a disseminação
pública das informações sobre o desempenho da administração municipal; d) Voltar os
recursos humanos e tecnológicos disponíveis para o atendimento das questões
demandadas pela própria comunidade”. Fonte: Ibid., p. 44.
128
Sistema de Controle de Reivindicações (GPAE): implantado em fevereiro de 1987
para atender às demandas da sociedade e dos movimentos sociais organizados. Fonte:
Ibid., p. 126.
127
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Através deste processo, este banco possibilitou inovações em termos de
automação bancária que estavam atreladas à telecomunicação e a
informática.
“O BANORTE tinha excelência em aplicações, ele se utilizava da tecnologia por
exemplo da IBM, da EMBRATEL, etc, para desenvolver todos os seus projetos
de automação. Com isso, ele desenvolveu um projeto na época que chegava a
manter uma fábrica de software com 400 pessoas”.129

Desta forma, além de facilitar a execução de certas tarefas, esta
tecnologia implantada possui também uma outra função, isto é, “não
somente controla e vigia o Estado, que concentra uma grande
informação, como também as empresas privadas que podem reunir
imensas

quantidades

de

dados,

combiná-los

e

referenciá-los

espacialmente”.130
Assim, esta nova tecnologia difundida tem uma função muito mais
importante do que apenas agilizar determinados processos matemáticos
ou de resolução de problemas técnicos. Sua principal característica é
fornecer aos agentes produtores e transformadores do espaço urbano
informações de seus interesses e de interesse da própria população
residente neste espaço. Isto é, informações que atendam suas principais
demandas. Possibilitando atuar de forma direcionada no atendimento e
no uso da TICs pela sociedade.

129

Cf. entrevista realizada em 28 de janeiro de 2004 com Marcos Suassuna, Consultor
de Estratégia do Porto Digital.
130
CAPEL, Horacio. Dibujar el mundo, Borges, la ciudad y la geografia del siglo XXI.
Barcelona: Ediciones del Serbal, 2001. p. 55.
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4.3. Origens do Porto Digital

Com relação à criação do Porto Digital, há um consenso em se
afirmar que este projeto teve seu início há, pelo menos, 20 anos. O
parque tecnológico “(...) surge quase naturalmente, depois que as
lideranças locais, responsáveis pelo processo de inovação tecnológica,
sentiram a necessidade de estruturar suas ações”.131
Dentro da premissa sugerida acima por Medeiros, este processo, de
fato tende a ocorrer com o projeto Porto Digital, conforme será relatado
a seguir.
No final da década de 1980, um grupo de professores do
Departamento de Informática da UFPE resolveu fazer seu doutorado
fora do país. O objetivo era retornar para a UFPE para desenvolver um
centro de excelência em ciência da computação no Recife. Ao
regressarem, estes professores promovem a criação do Centro de
Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn-UFPE). Este
centro seria responsável pela transmissão do conhecimento adquirido
com o objetivo de formar um capital humano de nível elevado na área
de tecnologia da informação e comunicação. Recife passou a ser

131

MEDEIROS, José Adelino. Pólos Tecnológicos e Núcleos de Inovação: Lições do
Caso Brasileiro, artigo apresentado no XIV Simpósio Nacional de Pesquisa de
Administração de C&T. Curitiba, 1989. p. 18.
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conhecido como um centro de excelência em formação de capital
humano132.
Entretanto,

este

quadro

de

excelência

no

Nordeste

já

era

reconhecido. Andrade (1978, pág. 71) ressalta que Pernambuco sempre
possuiu importância no Nordeste como centro universitário. Já em
1974, o autor demonstra o destaque deste estado no ensino superior,
conforme a Tabela 2 abaixo:
Tabela 2 - O ensino superior no Nordeste
ESTADOS

Nº de Cursos

Nº de

Nº de Alunos

Pernambuco

92

Professores
2.394

13.668

Bahia

69

1.566

9.661

Ceará

40

1.222

6.931

Fonte: ANDRADE, Manoel Correia. Cidade e Campo no Brasil. p. 71. Tabela adaptada
da tabela original. Nesta, foram citados 09 estados do Nordeste e Pernambuco
manteve sua posição de destaque.

Destes cursos, conforme o mesmo autor, a maioria se encontra nas
quatro universidades mais importantes localizadas em Recife, neste
cenário a UFPE, uma das implementadoras do projeto Porto Digital,
vem desempenhando papel de destaque. Além desta universidade,
existem outras como a Universidade Federal Rural de Pernambuco; a

132

Cf. entrevista realizada em 28 de janeiro de 2004 com Marcos Suassuna, Consultor
de Estratégia do Porto Digital.
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Universidade Católica de Pernambuco e a Universidade de Pernambuco
que também estão localizadas dentro do município do Recife:
“Quanto ao setor de educação, observa-se que o Recife concentra quase todos
os estabelecimentos e as possibilidades de matrículas no ensino superior e, até
certo ponto, no ensino de 2º grau (secundário). A capital pernambucana possui
em sua área administrativa, quatro universidades e algumas escolas superiores
isoladas”.133

Quando o Centro de Informática da UFPE passou a concentrar um
grande número de mestres e doutores, os jovens universitários além de,
muitas vezes, não completarem o curso, se dirigiam para outras regiões
do país como o Sudeste e até mesmo para o exterior em busca de
melhores ofertas de trabalho:
“Esse conhecimento não é gerado apenas pelo CIn (Centro de Informática) da
UFPE. Hoje em Pernambuco existem 17 unidades de ensino na área de TIC,
mais de 50 doutores (TIC) somente no CIn, uma das cinco melhores
instituições da América Latina na área de Ciência da Computação, 31% dos
pesquisadores da região Nordeste”. 134

Estes professores resolveram criar alternativas para absorver de
uma forma mais eficiente o excedente de capital humano que estava se
formando na área de Tecnologia de Informação e Comunicação135:
“O ideal seria que nós tivéssemos aqui um ambiente onde o aluno uma vez
formado,

esse

potencial/capital

humano

formado,

tivesse

lugar

para

desenvolver suas atividades. Então, essa é uma das primeiras preocupações do
Porto Digital: ser um ambiente adequado para dar continuidade àquela
formação daqueles alunos empreendedores nas Universidades e aqui neste
133

ANDRADE, Manuel Correia de. Recife: Problemática de uma Metrópole de Região
Subdesenvolvida, Recife: Ed. Universitária, 1979. p. 47.
134
Cf. Porto Digital Institucional, material enviado por correio eletrônico em janeiro de
2004.
135
Cf. entrevista realizada em 27 de janeiro de 2004 com Sérgio Cavalcanti, professor
do CIn e Coordenador de Cooperação dentro do CIn.
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ambiente que ele consiga desenvolver todo o seu potencial para a partir daqui
prestar serviço para fora e não precisar sair. Ou seja, para a gente não perder
este capital humano”.136

Após o Centro de Informática tornar-se reconhecido como um centro
de excelência, houve a preocupação em não se perder, através da
evasão e migração, o capital humano que estava sendo formado137:
“Ao mesmo tempo em que criamos um sistema de formação capaz de exportar
gente de qualidade, estamos montando um centro de desenvolvimento capaz
de manter esse mesmo pessoal conosco e atrair os de fora, com salários
bastante razoáveis e mais qualidade de vida”, explica Sílvio Meira, presidente
e fundador do CESAR e um dos pioneiros na Internet brasileira”.138

O projeto Porto Digital tinha e ainda tem como um dos seus objetivos
fornecer melhores ofertas de trabalho para manter o capital humano
dentro do Estado de Pernambuco, através da criação de um ambiente
de negócios e também oferecendo melhores condições de vida. Isto se
faz necessário porque este capital humano atrelado às tecnologias de
informação e comunicação, seja ele formado em Recife ou em outro
local, possui características peculiares por ser:
“altamente qualificado, globalizado, exigente em qualidade de vida etc. Este
capital humano também é móvel e procura os melhores lugares e as melhores
empresas para trabalhar. Portanto, além dos imperativos de negócios, o
território do SLI (Sistema Local de Inovação) deve ser rico em outros ativos

136

Cf. entrevista realizada em 28 de janeiro de 2004 com Marcos Suassuna, de
Estratégia do Porto Digital.
137
Idem: “Recife passou a ser conhecido aí fora como um centro de excelência em
formação de capital humano. Ao ponto, por exemplo, da Microsoft americana todo ano
vir para cá, fazer seleção aqui. Então nós temos mais de 20 pessoas, são 25 técnicos,
eu acho, ou um pouco mais do que isso hoje trabalhando na Microsoft saídos daqui da
Universidade”.
138
Fonte: Entrevista datada de 05 de Abril de 2002 com Sílvio Meira, presidente e
fundador do C.E.S.A.R em http://webinsider.uol.com.br/vernoticia.php/id/1230.
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intangíveis como qualidade de vida, preservação do meio ambiente, acesso a
produtos culturais, lazer e diversão de classe mundial.
O sucesso de longo prazo de um SLI está vinculado a sua capacidade de
produzir continuamente condições locais duradouras para empresas e
profissionais”.139

Além disso, após o retorno dos professores ao Centro de
Informática, buscava-se uma aplicabilidade de todo o (know-how)
adquirido. Não se pretendia limitar os conhecimentos e as pesquisas
científicas

oriundos

do

doutorado

apenas

internamente

na

Universidade. Esta preocupação passou a existir porque atualmente na
EVA, como já foi mencionado acima, conhecimento e informação são os
principais

requisitos

para

que

se

implemente

permanentemente

inovações tecnológicas Desta forma, esta adaptação aos imperativos da
economia global tendeu atrelar este conhecimento às demandas do
mercado.
A citação abaixo reflete de forma fidedigna a função estratégica que
o investimento em pesquisa científica possui nas economias capitalistas
desenvolvidas. Atualmente, existe uma relação direta e intrínseca entre
a ciência e a produção.
“Trata-se agora de uma verdadeira interdependência entre a ciência e a
técnica (...). A tecnologia daí resultante é utilizada em escala mundial, e nada
mais conta a não ser uma busca desenfreada do lucro, onde quer que as
condições o permitam. Este é um dado fundamental da situação atual. (...) Ora,
tudo isso só foi possível porque o trabalho científico foi praticamente colocado
139

Fonte: Porto Digital – Um Ambiente de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologias
e Comunicação e Informação. Recife: Núcleo de Gestão do Porto Digital, 2002. p. 26.
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a serviço da produção. A ciência tem, doravante, um papel produtivo (J.
Thibault, 1967)”.140

No caso do Porto Digital, a percepção das vantagens desta relação
fez

com

que

efetivamente

a

Universidade

e

sua

pesquisa

se

mantivessem atreladas aos incrementos necessários na produção de
forma a torná-la mais competitiva perante seus concorrentes. Os
produtos ou serviços inovadores decorrem do intercâmbio existente
entre as demandas do mercado que são repassadas ao meio acadêmico
de modo que o resultado seja o mais lucrativo possível. Desta forma, a
ciência se tornou um instrumento capaz de implementar a reprodução
da produção e conseqüentemente do capital. A ciência (inovações
tecnológicas)

se

transformou

em

um

elemento

fundamental

da

estrutura virtual de acumulação.
Sem as inovações tecnológicas decorrentes da ciência e do uso das
TICs, as estruturas virtuais de acumulação não existiriam e não se
propagariam da forma como está ocorrendo atualmente.
Assim, para viabilizar a identificação das demandas do mercado de
forma mais competente, surgiu a idéia de se criar uma instituição que
pudesse ser o elo entre a Universidade e o mercado. Esta iniciativa
partiu de Silvio Meira, professor da UFPE141 juntamente com o
140

SANTOS, Milton. Metamorfoses do Espaço Habitado. São Paulo: Nobel, 1985. p. 17.
Cf. entrevista realizada em 28 de janeiro de 2004 com Márcia Galvão, Gerente de
Marketing do C.E.S.A.R.
141
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Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do
Governo do Estado, Cláudio Marinho. Foi criado em Maio de 1996 o
Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife – C.E.S.A.R.142:
“Os professores queriam um espaço para aplicar todo o seu conhecimento em
pesquisa em coisas práticas em negócios do mercado. E aí foi criado o
C.E.S.A.R.

Mas,

o

C.E.S.A.R

é,

antes

de

mais

nada,

uma

interface

Universidade/Mercado para aplicação de todo esse cabedal de conhecimento
que está lá com os professores”.143

O

C.E.S.A.R.

empreendimentos”.

atualmente
Além

de

é

conhecido

promover

como

uma

“fábrica

ligação

de

entre

a

Universidade e o meio empresarial, tornou-se também uma incubadora
de empresas de tecnologia da informação.
“O C.E.S.A.R é uma incubadora. È o que a gente chama de fábrica de
empreendimentos visando proliferar o cluster de tecnologia da informação de
Pernambuco com mais empresas de classe mundial. Então, a partir daí o
C.E.S.A.R executa, realiza a sua missão”.144

O que o Porto Digital chama de inovações tecnológicas advém
justamente do investimento em pesquisa e desenvolvimento científico
realizado nas universidades e nos centros de pesquisa.
Além da criação do C.E.S.A.R, nos anos 1990, foi a chegada em
Recife do núcleo Softex. Segue abaixo uma pequena descrição a
respeito dos núcleos Softex, sua atuação no território nacional e o papel

142

Fonte: www.cesar.org.br.
Cf. entrevista realizada em 28 de janeiro de 2004 com Marcos Suassuna, de
Estratégia do Porto Digital.
144
Cf. entrevista realizada em 28 de janeiro de 2004 com Márcia Galvão, Gerente de
Marketing do C.E.S.A.R.
143
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que desempenham

junto às empresas

brasileiras nos mercados

externos:
“SOFTEX, uma entidade privada sem fins lucrativos, que desenvolve ações de
empreendedorismo, capacitação, financiamento e mercado para promover a
competitividade da indústria brasileira de software. (...) A SOFTEX está
presente em praticamente todo o território nacional por meio de uma rede de
Agentes (Núcleos Regionais e Centros GENESIS) que, junto a instituições
parceiras, promovem ações tecnológicas e de mercado para capacitar as
empresas de software da região. Além de escritórios locais, alguns destes
Núcleos contam com representações no exterior, funcionando como porta de
entrada para as empresas brasileiras nos principais mercados de tecnologia do
mundo”.145

Desta forma, Recife já possuía uma série de elementos que juntos
possibilitaram a criação de um ambiente de negócios em tecnologia da
informação:
“Foi quando em 2000, num movimento assim muito interessante que
aconteceu aqui em Recife, um grupo de políticos e empresários, um grupo que
toca a agenda 21, que é um grupo supra-partidário,de empresários, de
políticos, de profissionais liberais, etc, para pensar a economia do Estado, o
desenvolvimento da economia do Estado”. 146

O resultado deste encontro e deste ambiente foi a criação do projeto
Porto Digital do Recife, fruto da iniciativa do Governo do Estado, tendo
a frente o governador Jarbas Vasconcelos e seu Secretário Estadual de
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente Cláudio Lúcio Marinho em julho
de 2000. O Governo do Estado forneceu um investimento inicial de R$
33 milhões, provenientes da parte do saldo da privatização da

145

Fonte: http: www.softex.br.
Cf. entrevista realizada em 28 de janeiro de 2004 com Marcos Suassuna, de
Estratégia do Porto Digital.
146
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Companhia Elétrica de Pernambuco147. Conforme divulgado no Projeto
do Porto Digital:
“Deste investimento total, R$ 14 milhões estão sendo executados pelo NGPD.
Os recursos restantes estão sendo executados diretamente por órgãos do
Governo, na seguinte distribuição:
•

- Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE):
gestão do FCH com aporte inicial de R$ 5 milhões.

•

- Agência de Desenvolvimento de Pernambuco (AD-DIPER): gestão do FCR
com aporte inicial de R$ 5 milhões.

•

- Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA): R$ 3
milhões.

Núcleo Softex do Recife: R$ 6 milhões”.148

Além disso, houve aplicação dos recursos em149:
1)

Investimento

e

fomento:

implementação

de

fundos

de

financiamento para as empresas;
2) Infra-estrutura: reurbanização do território do Porto Digital;

147

SOLA, Píer Carlo. A Sociedade em Rede nas Cidades: O Porto Digital, in Anais do
Simpósio Internacional Cibercity: Cidade Digital e Sociedade em Rede. São Paulo:
GTS, 2003.
148
Fonte: Porto Digital – Um Ambiente de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologias
e Comunicação e Informação. Recife: Núcleo de Gestão do Porto Digital, 2002. p. 35.
149
SOLA, Píer Carlo. A Sociedade em Rede nas Cidades: O Porto Digital. In Anais do
Simpósio Internacional Cibercity: Cidade Digital e Sociedade em Rede. São Paulo:
GTS, 2003.
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3)

Gestão: criação, estruturação e operação

de

um núcleo

organizacional para a estruturação e gestão do ambiente.
É importante ressaltar que na parte da Infra-Estrutura do Porto Digital,
aprofundar-se-á a reflexão sobre o caráter deste processo e seu impacto
sobre a estruturação do projeto Porto Digital. A seguir, está a Tabela 3
elucidando a distribuição deste investimento para a implantação do
Porto Digital150:

150

Fonte: Porto Digital – Um Ambiente de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologias
e Comunicação e Informação. Recife: Núcleo de Gestão do Porto Digital, 2002. p. 40.
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Tabela 3 - Distribuição do investimento provenientes da parte do
saldo da privatização da Companhia Elétrica de Pernambuco
Projeto

Descrição

Infra
de Rede de 25 Km de dutos para fibra
Telecom
ótica e comunicação, instalada no
Pólo Bom Jesus.
CIn/UFPE
Recuperação, reforma e ampliação
do prédio da atual Capitania dos
Portos para conversão em uma área
de 25.000 m2 para o CIn-UFPE.
CESAR
Revitalização e reforma de um
armazém para abrigar o CESAR,
com capacidade para 320 pessoas
em 2.000 m2.
Incubadora Revitalização e reforma de três
do
Porto edifícios conjugados para abrigar a
Digital
Incubadora do Porto Digital, com
espaço para 28 empresas e outros
equipamentos, em 2.200 m2.
ITBC
Revitalização, reforma e ampliação
de um edifício industrial para
abrigar o ITBC e a Sede do Softex
Recife, com capacidade para 30
empresas em 5.000 m2.
SECTMA
Revitalização e reforma de um
edifício para abrigar a SECTMA, em
1.000 m2.
ITPO
Contratação da UNIDO para criação
(UNIDO)
do ITPO e implantação da estrutura
física e operacional.

Governo
do Estado
(R$)

Outros
Investiment
os
(R$)
2.000.000151

5.300.000

25.000.000*

2.250.000

2.500.000

6.000.000

3.000.000*

2.450.000

390.000

151
*

Empresas de telecomunicação: Telemar, Vésper, Eletronet e Embratel.
Recursos necessários em fase de captação com parceiros públicos e privados.

*

151

NGPD

Adequação de 160 m2 de escritórios
para o NGPD.

225.000

NGPD

Operação
criação.

885.000

do

NGPD

desde

sua

Comunidad Reurbanização de uma área urbana
e do Pilar
degrada, com a construção de 300
casas populares e organização do
espaço urbano.

3.000.000

8.000.000*

Fonte: Porto Digital – Um Ambiente de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologias e
Comunicação e Informação. Recife: Núcleo de Gestão do Porto Digital, 2002. p. 41.

Além deste investimento inicial por parte do governo estadual,
empresas de telecomunicações investiram mais de R$ 1 milhão em
infra-estrutura

e

empresas

privadas

já

fizeram

investimento

comprometido de mais de R$ 10 milhões152. A implementação do Porto
Digital, embora tenha sido uma iniciativa do governo do Estado, contou
com os investimentos da iniciativa privada.
Desta forma, sem desmerecer o papel do poder público, o Porto
Digital possui uma formação mais vinculada às ações das empresas – o
que demonstra uma característica corporativista – do que vinculadas às
ações do poder público, o que evidenciaria uma característica estatal,
pública. Assim,
“Embora com a proposta de ‘menos Estado na Economia’ ou o Estado com a
mão leve nas regras de mercado, os grupos econômicos paralelamente não
dispensam, no entanto, a outra mão do Estado, de modo firme e pesadamente,
na aquiescência de incentivos, de subsídios, de proteção às transações
*
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Cf. Porto Digital Institucional, material enviando por correio eletrônico em janeiro
de 2004.
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econômicas e de apoio maciço aos meios que impulsionaram a revolução
técnico-científica”.153

Em dezembro de 2000, houve a fundação do Núcleo de Gestão do
Porto Digital – associação civil de direito privado sem fins
lucrativos, para fazer a implantação e operação do projeto. Além disso,
este Núcleo tem a função de administrar o parque tecnológico, atrair
investimentos e negócios.
Portanto, o consultor de estratégia do Núcleo de Gestão do Porto
Digital Marcos Suassuna declarou que a implementação do projeto
Porto Digital só foi possível devido ao conhecimento prévio da vocação
e experiência do Recife no uso de tecnologias, sendo por isso escolhido
para sediar o Porto Digital. O Porto não foi, desta forma, a primeira
maneira de se implementar tecnologias de informação em Recife, sendo
esta uma história que possuía uma fundamentação relativamente mais
antiga, isto é,
“tecnologia da informação aqui no Recife é uma história de mais de 30 anos.
(...)Na verdade, tecnologia de uma maneira geral aqui no Estado tem uma
história de mais de 60 anos. Nós temos aqui uma organização chamada ITEP
que é o Instituto de Tecnologia de Pernambuco e o ano passado fez 60 anos.
Então, o Estado vem tratando tecnologia de uma forma institucional já há
algum tempo. E isso é um dado importante para esta coisa do Porto Digital,
isso de alguma forma interfere na sua gênese”.154
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LIMA, Luiz Cruz. Novo Espaço da Produção: Os Tecnopolos. 1994. Tese de
Doutorado - Departamento de Geografia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994.
p. 33.
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Cf. entrevista realizada em 28 de janeiro de 2004 com Marcos Suassuna, de
Estratégia do Porto Digital.
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Na Fotografia 7 a seguir, pode-se localizar o Bairro do Recife, sede
do projeto Porto Digital. É nesta área que estão situadas as instituições
tratadas anteriormente, como o NGPD, SECTMA, C.E.S.A.R, ITBC e
Comunidade do Pilar. Também localiza-se na Ilha do Bairro do Recife a
infra-estrutura de 25 km de dutos de fibra ótica construída para dar
suporte às empresas de TICs.
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Fotografia 7 - Porto Digital do Bairro do Recife

Fonte: Estruturas Virtuais de Acumulação e Cibercidades: das estruturas territoriais
às estruturas virtuais de acumulação no capitalismo contemporâneo. Barcelona: VI
Colóquio Internacional de Geocrítica, 2004. Disponível em:
<http://www.ub.es/geocrit/c6-pires.htm.>. Acesso em 25 de Março de 2004.
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4.4. O Conhecimento Científico e Inovações Tecnológicas no
Porto Digital

Já é sabido que o conhecimento científico possui função de destaque
dentro da EVA. Devido à sua importância fundamental, é necessário que
seja evidenciada a sua contribuição para o projeto Porto Digital:
“Os conhecimentos atuam sobre os instrumentos de trabalho, impondo-lhes
modificações não raro brutais e produzindo males ou benefícios, segundo as
condições de utilização. Quando a ciência se deixa claramente cooptar por uma
tecnologia cujos objetivos são mais econômicos que sociais, ela se torna
tributária dos interesses da produção e dos produtores hegemônicos e
renuncia toda a vocação de servir a sociedade”.155

Desta

forma,

dentro

do

contexto

das

estruturas

virtuais

de

acumulação, as empresas se apropriam das inovações advindas da
pesquisa científica em prol de objetivos econômicos. Busca-se produzir
um determinado tipo de conhecimento científico que será transformado
em inovação tecnológica que reservará a empresa criadora o status de
inovadora.
Com isso, ela se tornará mais competitiva perante as demais. Desta
forma, o conhecimento científico se tornou um elemento fundamental e
possui um papel estratégico para as empresas de tecnologia de
informação e comunicação. É através dele que estas empresas são
capazes de se projetar para além de suas capacidades iniciais.
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SANTOS, Milton. Metamorfoses do Espaço Habitado. São Paulo: Nobel, 1985. p. 18.
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“Não são as matérias-primas que constituem os recursos mais estratégicos,
mas as habilidades que os atores territoriais podem desenvolver, promovendo
as externalidades apropriadas. (...) A cientifização, transformando um knowhow ‘fácil’ dificilmente difundível em conhecimentos fáceis de ser apropriados
por atores convenientemente educados, permitiu a reprodução das estruturas
produtivas (das tecnologias e dos modelos de organização) e sua difusão por
outras empresas e novos lugares”.156

Para Pires(1992, p. 06), este processo possui três etapas:
1ª. Etapa: O processo de negação do trabalho vivo pela ciência
“O trabalho vivo teria sua atividade transformada de suporte (ativo) para a
condição mediativa (passiva) do processo produtivo, ou seja, deixava de ser
sujeito do processo produtivo e passava a ter uma relação de mediação.
Segundo essas idéias, com o avanço das inovações tecnológicas e modificações
no desempenho das relações de produção, o papel desempenhado pela ciência
e pela tecnologia passou a ser mais significativo, elevando a produtividade e
ampliando a riqueza material produzida pela sociedade”.157

2ª. Etapa: A ciência como força produtiva
“A orientação produzida pela sociedade capitalista às conquistas das inovações
oriundas da revolução científico-técnica, acentuou, em nome de um pretenso
progresso científico, o processo de apropriação privada do caráter social da
produção científica, convertendo-a mais em ameaça do que em benefício para
a forma material da produção social. O uso de técnicas científicas no processo
de produção capitalista, muitas vezes, foi condicionado pelos investimentos em
pesquisa, pela busca constante de obtenção de lucros, competitividade,
produtividade e poderio bélico”.158

3ª. Etapa: Reestruturação industrial do capitalismo
“O processo de reterritorialização industrial emergente vem ocasionando a
formação de uma nova composição do capital para reorganização do processo
de produção, estes espaços formam circuitos tecnológicos no território ou
156

BENKO, Georges. Economia, Espaço e Globalização: na aurora do século XXI. São
Paulo, Ed. Hucitec, 1996. p. 80.
157
PIRES, Hindenburgo F. As “Metamorfoses” Tecnológicas do Capitalismo no Período
Atual, in Revista Terra Livre, AGB. São Paulo, Nº 9, 1992. p. 2.
158
Ibid., p. 6.
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tecnopólos, cuja base produtiva pode se dar em vários lugares ao mesmo
tempo numa trama complexa e simultânea de troca de informações e
conhecimentos tecnológicos, graças a uma relativa queda tendencial dos
custos de comunicação. Novos nexos interindustriais e intrasectoriais estão se
desenvolvendo entre empresas e espaços”.159

Desta forma, a ciência ao longo destas três etapas passou por um
processo de “metamorfose”, cujo resultado foi a sua utilização
prioritária para objetivos relacionados ao grande capital e às empresas
de tecnologia da informação e comunicação, que necessitam de
inovações freqüentemente para que sobrevivam nesta nova geografia
do capital informacional.
No caso do Porto Digital, este modelo se reproduz de forma a tornálo

atrativo

inclusive

às

empresas

transnacionais.

Embora

haja

investimentos em projetos sociais, o objetivo principal é tornar a
economia do estado de Pernambuco competitiva perante os demais
centros produtores de TICs e suas empresas. E este objetivo está sendo
atingindo graças a esta preocupação em se investir em inovações
científicas

em

função

das

demandas

do

mercado

nacional

e

internacional.
O Porto Digital se configura como um exemplo concreto da
apropriação do conhecimento científico voltado para as demandas do
mercado. Ao se buscar criar um ambiente de negócios, o que se
privilegia são as iniciativas de cunho empresarial visando promover o
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Ibid., p. 16.
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desenvolvimento econômico desta área, o que não significa que existirá
um desenvolvimento na esfera social. Estas iniciativas prevêem o
investimento em conhecimento científico de ponta que será utilizado na
produção de serviços e produtos inovadores. “Se, por um lado, a ciência
se torna uma força produtiva, observa-se, por outro, um aumento da
importância do homem – isto é, de seu saber – no processo
produtivo”.160
Desta forma, o conhecimento adquirido também se traduz como um
elemento imprescindível nesta nova etapa de acumulação capitalista. O
saber possui um valor cada vez maior, de forma que quem detém o
conhecimento, detém o poder. É por este motivo que o conhecimento e
a viabilidade da pesquisa científica são tão importantes dentro da EVA.
Busca-se produzir conhecimento inovador que será apropriado no
processo produtivo de forma a torná-lo pioneiro na elaboração de certos
produtos e serviços solicitados pelo mercado:
“A produtividade e a competitividade na produção informacional baseiam-se na
geração de conhecimentos e no processamento de dados. A geração de
conhecimentos e a capacidade tecnológica são as ferramentas fundamentais
para uma concorrência entre empresas, organizações de todos os tipos e, por
fim, países. Assim, a geografia da ciência e da tecnologia deve surtir grande
impacto sobre as sedes e as redes da economia global”.161

Assim, o valor atribuído ao conhecimento científico é resultado de
um processo recente de globalização econômica, onde o saber se
160

SANTOS, Milton. Op. Cit., p. 20.
CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: A Era da Informação: Economia,
Sociedade e Cultura, Volume I, São Paulo, Ed. Paz e Terra, 1999. p. 165.
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transformou em um bem capaz de promover a obtenção máxima de
lucros através de sua correta utilização no processo produtivo. É um
processo, como afirma Castells (1999, pág. 165), de ligação entre a
pesquisa elementar e a “pesquisa aplicada”162. Além disso,
“(...) os centros de pesquisa mais dinâmicos se conectam em rede,
retroalimentando-se com as informações. Nesse caso, formam-se pontos,
lugares privilegiados de modo disperso no mundo, condizente com a atual
mundialização da produção, da técnica e da economia”.163

Entretanto, nem sempre foi assim:
“Passou-se, portanto da aplicação de saberes estáveis, que constituem o pano
de fundo da atividade, à aprendizagem permanente, à navegação contínua
num conhecimento que doravante se projeta em primeiro plano. O saber
prendia-se ao fundamento, hoje se mostra como figura móvel. Tendia para a
contemplação,

para

o

imutável,

ei-lo

agora

transformado

alimentando as operações eficazes, ele próprio operação”.

em

fluxo,
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No Porto Digital, o CIn da UFPE e o C.E.S.A.R são as instituições que
têm a função de promover o conhecimento e buscar atrelá-lo às
necessidades

mercadológicas.

Sendo

assim,

na

sociedade

da

informação, o conhecimento científico está diretamente atrelado ao
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“O desenvolvimento econômico e o desempenho competitivo não se baseiam na
pesquisa fundamental, mas na ligação entre a pesquisa elementar e a pesquisa
aplicada (o sistema P&D), e sua difusão entre organizações e indivíduos. A pesquisa
acadêmica avançada e um bom sistema educacional são condições necessárias, porém
não suficientes, para que os países, as empresas e os indivíduos ingressem no
paradigma informacional. Assim, a globalização seletiva da ciência não estimula a
globalização da tecnologia. O desenvolvimento tecnológico global precisa da conexão
com a ciência, a tecnologia e o setor empresarial, bem como as políticas nacionais e
internacionais”. Fonte: Ibid., p. 167.
163
LIMA, Luiz Cruz. Novo Espaço da Produção: Os Tecnopolos. 1994. Tese de
Doutorado - Departamento de Geografia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994.
p. 25.
164
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processo produtivo e a acumulação e reprodução do capital. Conforme
descrito abaixo:
“Esse período também se caracteriza pela expansão e predominância do
trabalho intelectual e de uma circulação do capital à escala mundial, que
atribui à circulação (movimento das coisas, valores, idéias) um papel
fundamental. Esses dois dados, em conjunto, permitem a aceleração da
acumulação, da qual, aliás, são um fruto e já agora em escala mundial. (...) a
ciência, isto é, o conhecimento, se torna uma força produtiva direta”.165

A ciência, no contexto da EVA, implementa inovações tecnológicas
que promovem melhorias ou aceleram o processo de produção166. O
Porto Digital possui elementos que fazem com que se torne fonte de
produção de riqueza. Este fato fez com que o projeto se tornasse
reconhecido nacionalmente e internacionalmente, possuindo, inclusive,
empresas estrangeiras no Bairro do Recife.
“Podemos, igualmente, dizer que, graças à ciência e à tecnologia, o espaço se
torna ‘conhecido’, isto é, um inventário das possibilidades capitalistas de sua
utilização é cada vez mais possível e mais necessário como um pré-requisito à
instalação de atividades produtivas (...)”.167
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SANTOS, Milton. Metamorfoses do Espaço Habitado. São Paulo: Nobel, 1985. p. 38.
Segundo MASSEY, este investimento em inovação não é recente, visto que “os
trabalhos governamentais desde a segunda Guerra mundial têm constantemente
investido em formas de acabar com a lacuna no setor de inovação para encorajar um
forte crescimento industrial. Havia mais estados envolvidos e financiando a ciência e
tecnologia nos últimos quatro anos. Havia investimento para a ciência nas
universidades; mais investimento foi destinado para a pesquisa e desenvolvimento nas
indústrias nacionalizadas (como gás, eletricidade, carvão, transporte e
particularmente energia nuclear); mais dinheiro foi gasto nos laboratórios
governamentais civis; e na união de Associações de Pesquisa Governo-indústria; e
havia suporte de investimento para indústria privada, especialmente para aquelas
envolvidas em trabalhos militares concentrados em aeronaves e engenharia elétrica”.
Fonte: MASSEY, Doreen, QUINTAS, Paul, WIELD, David. Hightech Fantasies: Science
Parks in Society, Science and Space. London: Routledge, 1992. p. 67.
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Assim, conhecimento científico e informação são elementos que
integrados se tornaram imprescindíveis para o seu sucesso do Porto
Digital.
Desta forma, “a informação e o conhecimento, de fato, são doravante
a principal fonte de produção de riqueza”.168
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LÉVY, Pierre. Op. Cit., p. 54.
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4.5. Infra-Estrutura do Porto Digital

Um dos resultados das inovações tecnológicas promovidas pelo
avanço nas pesquisas científicas foi a constituição do ciberespaço.
Entretanto, conforme já foi observado, este ciberespaço ou espaço de
fluxo não existe somente no ambiente virtual, mas para que isso seja
possível, é preciso que antes se construam as bases tecnológicas sólidas
e materiais.
Estas bases possuem uma estrutura e ocupam um determinado
espaço concreto. Desta forma, não é possível tratar o ciberespaço
somente como um ambiente virtual. Devido a isso, é importante que se
demonstre esta outra face do ciberespaço.
Isto ocorre porque “os fornecedores de conteúdo não podem operar
sem os fornecedores de infra-estrutura, e vice-versa. A economia da
informação refere-se tanto à informação quanto à tecnologia a ela
associada”.169 A busca pela compreensão sobre a constituição do
ciberespaço leva à busca pela sua materialização no espaço.
“A materialização desse ciberespaço se dá através da expansão da rede
mundial de computadores e da Internet, que além de ser a maior biblioteca da
humanidade é um processo que interfere e altera as novas formas de
composição do capital dos lugares, cidades e regiões, que possuem fluxos e
conexões em rede. Esta composição está permitindo, no ciberespaço, a

169

SHAPIRO, Carl, VARIAN, Hal R.. A Economia da Informação: Como os princípios
econômicos se aplicam à era da Internet. Rio de Janeiro: Campus, 1999. p. 22.
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formação de espaços de comando e de administração dos fluxos de
informação”.170

No caso do projeto Porto Digital, para ser possível criar a infraestrutura de rede necessária, foi preciso uma nova intervenção urbana
por parte do Governo do Estado de Pernambuco. Esta intervenção
ocorreu no ano de 2001, conforme relatado pelo Secretário Estadual de
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente Cláudio Marinho171.
O objetivo desta iniciativa era transformar o Bairro do Recife em um
ambiente propício a sediar empresas de tecnologia de informação e
comunicação,

além

de

promover

os

negócios

necessários

ao

crescimento econômico do estado de Pernambuco.
“A vocação do Estado em ser um centro de tecnologia também pode ser
medido pelo PIB. Enquanto a média nacional de participação da área de TIC
nos Estados é de 0.78%, o de Pernambuco é de quase 1.5%. Isso envolve
software e empresas de informática”.172

Para se atingir este objetivo, entretanto, era necessário que esta
infra-estrutura desenvolvida no

Bairro do Recife tivesse alguns

elementos que norteassem a construção da estrutura virtual de
acumulação.

Assim,

a

montagem

da

infra-estrutura

previu

principalmente a:
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PIRES, Hindenburgo F. A Produção Morfológica do Ciberespaço e a Apropriação
dos Fluxos Informacionais no Brasil, artigo apresentado no VII Colóquio Internacional
de Geocrítica, Santiago de Chile, 2005. p. 9.
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Fonte: Informação enviada por correio eletrônico pelo Secretário Claudio Marinho,
em 28 de abril de 2005.
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Cf. Porto Digital Institucional, material enviando por correio eletrônico em janeiro
de 2004.
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•

Articulação para a melhoria dos serviços urbanos e para o
provimento de serviços de comunicação adequados às empresas
de TIC;

•

Adequação

de

edifícios

históricos

para

implantação

das

organizações âncoras do ecossistema local de inovação do Porto
Digital.
Estes elementos foram fundamentais na montagem dessa infraestrutura porque visaram à consolidação da estratégia de cooperação e
integração entre as organizações do Porto Digital173.
A estrutura do parque tecnológico Porto Digital, montado no Bairro
do Recife, possui uma infra-estrutura de rede de telecomunicações com
25 quilômetros de cabos de fibra ótica174 que foi montado através de
uma associação entre as empresas de telecomunicações (Telemar,
Vésper, Embratel e Eletronet). A escolha pela fibra ótica se deu em
função de esta permite a transmissão de informações de uma maneira
muito mais ágil, conforme está descrito abaixo.
“Desde que foram desenvolvidas, as fibras ópticas representaram uma
revolução na forma de transmitir informações. A fibra óptica vem sendo
utilizada para transmitir voz, televisão e sinais de dados por ondas de luz, por
meios de fios finos e flexíveis, constituídos de vidro e plástico que comparados
com fios metálicos, apresentam inúmeras vantagens. Não é mais mera
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Fonte: Porto Digital – Um Ambiente de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologias
e Comunicação e Informação. Recife: Núcleo de Gestão do Porto Digital, 2002. p. 54.
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BALBIO, Marcelo.Um Restart na História. Jornal O Globo, Rio de Janeiro, 12 de
Janeiro de 2004. Caderno Informática etc.
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curiosidade de laboratórios de pesquisas. São, agora, uma importante
tecnologia, provada e aprovada, uma realidade reconhecida”.175

Para que o Porto Digital efetivamente se integrasse no ramo das
empresas de tecnologia de informação e comunicação de forma
competitiva era necessário que possuísse como base uma infraestrutura tecnológica que fosse capaz de lhe permitir alcançar as metas
desejadas. Desta forma, a qualidade desta infra-estrutura tecnológica
constitui um dos elementos mais importantes para o sucesso do projeto
Porto Digital. Isso ocorre porque, conforme descrito a seguir:
“A grande inovação para o futuro das redes metropolitanas instáveis são os
serviços de comunicação com sistemas de alta capacidade e velocidade que
ambicionam principalmente as articulações dos espaços regionais com o resto
do país. Essas redes são organizadas em áreas centrais da estrutura urbana,
que congregam os fluxos disseminados localmente e executam as conexões
com o exterior”.176

Desta forma, ao se buscar inserir o estado de Pernambuco, por meio
da construção do Porto Digital no Bairro do Recife, no novo paradigma
tecnológico177 mundial, era preciso criar neste espaço uma estrutura de
175

Fonte: http://www.rnp.br/newsgen/0203/fibras_opticas.html, Boletim Bimestral
sobre tecnologias de rede produzido e publicado pela RNP – Rede Nacional de Ensino
e Pesquisa, 12 de Abril de 2002/Volume 6, Número 2.
176
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Segundo Castells, este conceito de Paradigma Tecnológico ou técnico-econômico
(Pires, 1995) foi elaborado por Carlota Perez, Christopher Freeman e Giovanni Dosi,
com a adaptação da análise clássica das revoluções científicas feita por Kuhn . A
contribuição de Castells para este conceito é buscar identificar as características
pertencentes a este conceito. Segundo ele, são estas: “A primeira característica do
novo paradigma é que a informação é sua matéria-prima: são tecnologias para agir
sobre a informação, não apenas informação para agir sobre a tecnologia, como foi o
caso das revoluções tecnológicas anteriores”.
O segundo aspecto refere-se à penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias.
Como a informação é uma parte integral de toda atividade humana, todos os
processos de nossa existência individual e coletiva são diretamente moldados
(embora, com certeza, não determinados) pelo novo meio tecnológico.
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rede que fosse capaz de suportar de forma eficiente as informações e os
processos produtivos que se desejava concretizar.
O Desenho 9, a seguir, é uma figura ilustrativa da topologia da rede
de 25 km de fibra ótica implantada no Bairro do Recife, que interliga
180 prédios antigos que foram reformados, com capacidade de
transmissão de 11 gigabytes por segundo178:

A terceira característica refere-se à lógica de redes em qualquer sistema ou conjunto
de relações, usando essas novas tecnologias da informação. (...).Essa configuração
topológica, a rede, agora pode ser implementada materialmente em todos os tipos de
processos e organizações graças a recentes tecnologias da informação. Sem elas, tal
implementação seria bastante complicada. E essa lógica de redes, contudo, é
necessária para estruturar o não-estruturado, porém preservando a flexibilidade, pois
o não-estruturado é a força motriz da inovação na atividade humana. (...).
Em quarto lugar, referente ao sistema de redes, mas sendo um aspecto claramente
distinto, o paradigma da tecnologia da informação é baseado na flexibilidade. Não
apenas os processos são reversíveis, mas organizações e instituições podem ser
modificadas, e até mesmo fundamentalmente alteradas, pela reorganização de seus
componentes. O que distingue a configuração do novo paradigma tecnológico é sua
capacidade de reconfiguração, um aspecto decisivo em uma sociedade caracterizada
por constante mudança e fluidez organizacional. Tornou-se possível inverter as regras
sem destruir a organização, porque a base material da organização pode ser
reprogramada e reaparelhada”. Fonte: CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: A
Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura, Volume I. São Paulo, Ed. Paz e
Terra, 1999. p. 108.
178
Fonte: www.amcham.com.br, informação obtida na Revista Update – Ed. 402, em
Março de 2004.
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Desenho 9 - Rede de Fibra Óptica do Porto Digital

Legenda

Rede Primária de
Dutos
Rede Secundária de
Dutos

Rede de FibraÓtica
do Porto Digital
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Fonte: Material enviado por Correio Eletrônico pelo Secretário Cláudio Marinho, em
de Maio de 2005.

Nesta figura está localizada a rede de fibra ótica do Porto Digital. No
Desenho 10, a seguir, pode-se associar esta rede com as instituiçõesâncora do Porto Digital e seus respectivos endereços:
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Desenho 10 – Bairro do Recife 1

Fonte: Material cedido pelo Consultor do Porto Digital Marcos Suassuna em Janeiro
de 2004.

Legenda:

- - - -Rede de dutos de telecomunicações;
01 – Instituto Porto Digital, localizado na Rua Domingos I. Martins;
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11 – SECTMA: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente,
localizada na Rua Vital de Oliveira, 32;
14 – NGPD: Núcleo de Gestão do Porto Digital, localizado na Rua
Apolo, 181. Além do NGPD, há algumas empresas alojadas em suas
incubadoras, como Oracle e Anima. A lista completa encontra-se no
sub-divisão 4.9: Desafios e Resultados do Porto Digital;
22

–

ITBC:

Information

Technology

Business

Center,

prédio

inteligente, localizado na Av. Barbosa Lima;
Além destas instituições-âncora podem ser destacados:
02 – Centro Brasileiro de Energia Eólica;
03 – Biblioteca do Porto Digital;
21 – IBM;
Além da Rua do Bom Jesus, onde foi criada a primeira sinagoga do
Estado. Na figura abaixo segue a continuação desta planta, porém
salientando a localização de outras instituições-âncora, além de outros
elementos. A figura completa pode ser encontrada no final da
dissertação, na parte de anexos.
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Desenho 11 – Bairro do Recife 2

Fonte: Material cedido pelo Consultor do Porto Digital Marcos Suassuna em Janeiro
de 2004.

Legenda:
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07 – C.E.S.A.R: Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife,
localizado na Praça Tiradentes;
14 – NGPD;
Além disso, pode-se localizar perfeitamente o Rio Beberibe, além da
Comunidade do Pilar e a Igreja Nossa Senhora do Pilar que será objeto
da sub-divisão 4.8: Comunidade do Pilar.
Cláudio Marinho, Secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente
do Estado de Pernambuco, em entrevista realizada para a Revista
Update, em Outubro de 2000, ressalta a importância que a espinha
dorsal da rede criada em 1998 já possuía perante os demais estados do
Nordeste, e não somente para Pernambuco que “tem conexões de
classe mundial e conecta o Nordeste, constituindo a espinha dorsal da
região na infra-estrutura e na produção do conhecimento que se irradia
para outros estados nordestinos”.179
Segue na próxima página, no Desenho 12, a infra-estrutura
montada no ano de 1998.

179

Cf. Cláudio Marinho, Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente,
em entrevista para a Revista Update – Ed. 365, em Outubro de 2000. Fonte:
www.amchan.com.br.
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Desenho 12 - Espinha Dorsal da Infra-Estrutura em 1998

Fonte: www.pop-pe.rnp.br

A montagem desta infra-estrutura tinha por objetivo criar o ambiente
de negócios em tecnologia de informação e comunicação, mas também
agregar no Bairro do Recife as instituições-âncora do projeto, ou seja,
as instituições que participaram da própria execução do projeto em seu
primeiro estágio. A transferência destas instituições para o Bairro do
Recife tem como objetivos: a) facilitar a comunicação entre estas
instituições; b) criar condições de competitividade para as empresas e
c) contribuir para a revitalização do patrimônio histórico e preservação
do meio ambiente180.
180

Fonte: Porto Digital – Um Ambiente de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologias
e Comunicação e Informação. Recife: Núcleo de Gestão do Porto Digital, 2002. p. 37.
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Esta rede de fibra-ótica desenvolvida no Bairro do Recife permitiu
uma séria de facilidades para as empresa que se transferissem para lá,
como: acesso à Internet em alta velocidade; apoio de um grupo de
administradores e pesquisadores para orientar nos rumos dos negócios;
apoio às pequenas e novas empresas; proximidade das principais
agências bancárias e da prefeitura; incubadoras de empresas dentro do
Núcleo de Gestão do Porto Digital, onde as empresas podem ter acesso
a diversos serviços – videoconferência, salas de reunião e conferência,
incentivo a empreendimentos inovadores – e também redução de tarifas
telefônicas181.
Segue abaixo, na Fotografia 8, tirada em 28 de Janeiro de 2004, o
ambiente interno do Núcleo de Gestão do Porto Digital, onde podem
ser observados os dutos dos cabos de fibra ótica. O antigo edifício
histórico foi assim adaptado às demandas produtivas da EVA, tornandose não só um referencial do passado histórico do Bairro do Recife, mas
também sede de uma das principais instituições do modelo territorial
de acumulação atual. Além disso, cabe ressaltar que o NGPD, neste
contexto, possui novas funções que estão atreladas aos objetivos do
Porto Digital.

181

Cf. entrevista realizada em 28 de janeiro de 2004 com Marcos Suassuna, de
Estratégia do Porto Digital e no site do Porto Digital (www.portodigital.org.br).
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Fotografia 8 - Foto do Núcleo de Gestão do Porto Digital
Detalhe dos dutos de cabos de fibra-ótica

Fonte: GIRÃO, Cecília Silva, foto retirada em 28 de Janeiro de 2004.

Concretizada esta infra-estrutura espacial, o Bairro do Recife passou
a agregar diferentes setores da economia em uma mesma área,
promovendo nesta área uma variedade enorme de opção de empresas
de tecnologia da informação, setores da administração pública e
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serviços, inclusive ligados ao lazer. Isto é demonstrado no Desenho 13 a
seguir.

Desenho 13 - Distribuição das Atividades pelo Bairro do Recife
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Fonte: Porto Digital – Um Ambiente de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologias e
Comunicação e Informação, Recife: Núcleo de Gestão do Porto Digital, 2002. p.
29.

A figura acima demonstra de que forma a nova infra-estrutura
acabou por promover o surgimento e desenvolvimento de novas
atividades, interligadas ou não pela Internet182. Entretanto, a maioria
destas atividades acabou sendo beneficiada por esta infra-estrutura
tecnológica

que

teve

como

conseqüência

direta

a

valorização

imobiliária do Bairro do Recife e a reativação da vida comercial,
cultural e noturna.
Assim, a infra-estrutura baseada nos cabos de fibra ótica, além de
permitir que todas as empresas instaladas dentro do parque tenham
acesso em banda larga à Internet, facilita a comunicação destas
empresas entre si.
182

Sobre a Internet é importante salientar que também possui uma estrutura básica
de funcionamento: “A Internet, como uma rede de redes, é formada por LANs (Local
Área Network ou Redes Locais), MANs (Metropolitan Área Network ou redes
Metropolitanas) e WAN (World Área Network ou redes mundiais). Estas são
conectadas por redes telefônicas, satélites, microondas, cabos coaxiais e fibras óticas,
permitindo a comunicação com os computadores que utilizam protocolos comuns
(regras e acordos que permitem o vínculo e a comunicação entre máquinas
diferentes). (...) A rede Internet é composta de hierarquias diferente: as redes centrais
de alta velocidade (high-speedy central networks), os backbones, ou espinha dorsal.
Existem redes de nível médio (mid-level networks), que liga-se aos backbones e
distribuem a informação para os usuário”. Fonte: LEMOS, André, Cibercultura,
Tecnologia e Vida Social na Cultura Contemporânea. Porto Alegre: Ed. Sulina, 2002, p.
126. BOTTO complementa esta descrição: “(...) a Arquitetura de Redes possui vários
sub-domínios na sua ampla gama de tecnologias associadas para Lan (Local Área
Network), Wan (Wide Area Network), San (Sotrage Área Network), uma variedade de
protocolos de redees como OSI, TCP, IP, X.25, Protocolos para Internet, etc. Além
disso, estruturas de Internet/Intranet/Extranet são matéria para os arquitetos (ou
engenheiros) de rede”. Fonte: BOTTO, Renato. Arquitetura Corporativa da Tecnologia
da Informação, Rio de Janeiro: Brasport, 2004. p. 38.
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Desta forma, surge com a nova estrutura de rede183 implementada
uma outra forma de território. A extensão do domínio das empresas,
como já foi analisado na parte anterior, transcende a sua localização
geográfica no espaço. Isso ocorre porque a montagem deste novo
paradigma tecnológico permite que estas empresas se situam ao
mesmo tempo no ciberespaço enquanto EVA. Com isso, sua a própria
noção de territorialidade se expande. É preciso ter domínio não apenas
no espaço físico concreto, mas também no espaço virtual.
“A estruturação de uma sociedade em rede não é, obrigatoriamente, sinônimo
de desterritorialização, pois em geral significa novas territorializações, aquelas
183

SANTOS cita N. Curien para definir redes: “toda infra-estrutura, permitindo o
transporte de matéria, de energia ou de informação, e que se inscreve sobre um
território onde se caracteriza pela topologia dos seus pontos de acesso ou pontos
terminais, seus arcos de transmissão, seus nós de bifurcação ou de comunicação.”
Fonte: SANTOS, Milton, A Natureza do Espaço. São Paulo: ED. USP, 2002, p. 262.
Para MASUDA, “A rede para a transmissão de informação entre um grande número de
pessoas em uma grande área, tornou-se possível a partir da implantação das redes
telefônica e telegráfica. A partir do advento do computador, essa rede vem se
transformando em um sistema que se assemelha aos mecanismos de informação do
corpo vivo, ou seja, a um organismo”. Este autor define rede de um ponto de vista
mais biológico, buscando sempre comparar suas características com a dos organismos
vivos: “A similaridade do sistema de informação ambiental, que faz uso da tecnologia
de telecomunicações e informática, sugere algo de importante para a visão da futura
sociedade da informação. Pode-se formular a hipódissertação de que a futura
sociedade da informação será uma ‘sociedade altamente orgânica’, assemelhando-se a
um organismo. (...) Além disso, essa sociedade terá dinamismo para reagir mais
depressa e com mais propriedade do que a sociedade contemporânea às mudanças do
ambiente exterior. Então, a sociedade da informação do futuro surgirá diante de nós
como uma sociedade com um espaço informacional altamente orgânico, ligado por
uma rede de informação cognitiva, com malhas de proalimentação”. Fonte: MASUDA,
Yoneji. A Sociedade da Informação como novidade pós-industrial. Rio de Janeiro, Ed.
Rio, 1980. p. 74, 77-78.
Porém, SANTOS salienta outro aspecto importante e pertinente às redes: “Mas rede é
também social e política, pelas pessoas, mensagens, valores que a freqüentam”. Com
isso, o autor salienta o aspecto dúbio do termo rede. E é com este sentido que está
sendo aplicado, isto é, seja como a infra-estrutura – aspecto material – seja como o
espaço de fluxos – aspecto social – o qual possibilita a troca de informações, fluxos,
conhecimento. Assim, não busca-se comparar as redes informacionais aos sistemas
orgânicos, visto que as primeiras são fruto do conhecimento humano e têm por
objetivo a reprodução do capital e não da vida.
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em que o elemento fundamental na formação de territórios, a ponto de quase
se confundir com eles, é a rede”.184

Portanto, a revitalização urbanística do Bairro do Recife e a criação
dessa

infra-estrutura

tecnológica

foram

fundamentais

para

o

desenvolvimento de empresas da área de tecnologia de informação e
comunicação que se situam no Bairro do Recife:
“De acordo com o Instituto de Planejamento de Pernambuco, em pesquisa
realizada durante o mês de dezembro de 2001, são quase 600 empresas locais
de informática atuando no mercado. O perfil do ecossistema tecnológico no
estado revela que tais empresas foram responsáveis por R$ 172,2 milhões em
lucros durante 2001. Para este ano (2002), os lucros previstos são de R$ 223,6
milhões. De 1995 até hoje, o número de empresas de TI cresce a uma média de
10% ao ano. O cenário econômico presencia uma constante mutação e a
tendência é mudar ainda mais, principalmente para atrair novas empresas. A
previsão da Secretaria de Ciência e Tecnologia é de que haja pelo menos cem
delas devidamente instaladas até o final deste ano (2002)”.185

184
185

HAESBAERT, Rogério. Op. Cit., p. 279.
Fonte: http://webinsider.uol.com.br/vernoticia.php/id/1233.
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4.6. O Estado e as Instituições-Âncora do Porto Digital

Antes de se analisar de que forma a atuação do Estado, no caso em
questão, o Governo do Estado de Pernambuco, e das instituições-âncora
ocorreu, é preciso que se identifique primeiramente o que representam
estas instituições na constituição do Porto Digital. Desta maneira, são
as Instituições-âncora foram as que:
“Participaram ativamente da criação do conceito de Porto Digital; possuem
capacidade e disposição de investimento; possuem definição e execução de
políticas setoriais; liderança técnica ou conceitual: excelência na produção dos
cinco ativos de classe mundial (conhecimento, competência, conexões, capital
e confiança).” 186

É preciso que se ressalte que a atuação destas instituições-âncora,
juntamente com o governo do Estado, busca um objetivo econômico e
que suas formas de atuação irão se refletir no espaço urbano sobre o
qual elas estão instaladas. Desta forma, a ação destas instituições
produzem impactos sócio-espaciais que se materializam no espaço e se
refletem sobre o restante da sociedade que também habita este espaço.
“O espaço urbano capitalista – fragmentado, articulado, reflexo, condicionante
social, cheio de símbolos e campo de lutas – é um produto social, resultado de
ações acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes que produzem
e consomem o espaço. São agentes sociais concretos, e não um mercado
invisível ou processos aleatórios atuando sobre um espaço abstrato. (...) A
complexidade da ação dos agentes sociais inclui práticas que levam a um
constante processo de reorganização espacial que se faz via incorporação de
186

SOLA, Píer Carlo, A Sociedade em Rede nas Cidades: O Porto Digital, in Anais do
Simpósio Internacional Cibercity: Cidade Digital e Sociedade em Rede. São Paulo:
GTS, 2003.
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novas áreas ao espaço urbano, desertiificação do solo, deterioração de certas
áreas, renovação urbana, relocação diferenciada da infra-estrutura e mudança,
coercitiva ou não, do conteúdo social e econômico de determinadas áreas da
cidade”.187

No caso do projeto Porto Digital, conforme será desvendado nesta
etapa, a atuação destas instituições é bastante significativa, visto que
sua ação se faz de forma integrada e supervisionada pelo governo do
Estado. Assim, cada instituição possui uma função determinada que
implicará inovações ou melhorias para o funcionamento geral do
projeto. Além disso, é a implementação destas instituições no Bairro do
Recife que caracterizam a etapa de consolidação e desenvolvimento da
estrutura do parque tecnológico Porto Digital.
Isto ocorre porque estas são as instituições mais importantes dentro
do Porto Digital e, por isso, sua localização e atuação no Bairro do
Recife demonstram a concretude não só do projeto Porto Digital, mas
também da própria estrutura do parque tecnológico que foi montado no
Bairro do Recife. São estas instituições e seu êxito que materializam a
viabilidade do projeto Porto Digital e da infra-estrutura que fornece o
suporte tecnológico necessário à sua atuação no mercado nacional e
internacional. A partir deste momento, o Bairro do Recife e sua infraestrutura

tornam-se

referencial

para

empresas

nacionais

e

internacionais no setor de alta tecnologia.

187

CORRÊA, Roberto Lobato. O Espaço Urbano. São Paulo: Ed. Ática, 1989. p. 11.
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Para

melhor

compreender

quais

são

estes

agentes

e

suas

características, dentro do projeto Porto Digital, serão descritas a seguir
estas funções por instituição, com o objetivo de revelar como cada uma
dessas instituições atuam no sentido de projetar o Bairro do Recife
mundialmente como um centro exportador de tecnologias:
1) Centro de Informática/UFPE – é considerado um dos melhores
centros acadêmicos da América Latina. Oferece sua própria incubadora,
a Recife BEAT – Base de Empreendimentos de Alta Tecnologia. O
objetivo principal deste centro é promover a formação de recursos
humanos e educação continuada, além de aproximar a Universidade da
Comunidade188. Além disso, mais de 20 empresas de softwares foram
criadas por seus alunos189.
2) I3 – Instituto para Inovação em Informática - cuida da
interdisciplinaridade em informática e entre a mesma e outras
disciplinas. A agenda do 13 é baseada nas demandas do mercado,
subvertendo a ordem acadêmica.190
3) CAIS do Porto (Centro Apolo de Integração e Suporte a
Empreendimentos de TIC do Porto Digital) – Está instalado no
Bairro do Recife em um prédio de mesmo nome, um sobrado restaurado

188

Cf. entrevista realizada em 27 de janeiro de 2004, com Prof. Sérgio Cavalcanti,
Coordenador de Cooperação do Centro de Informática.
189
SOLA, Píer Carlo. A Sociedade em Rede nas Cidades: O Porto Digital, in Anais do
Simpósio Internacional Cibercity: Cidade Digital e Sociedade em Rede. São Paulo:
GTS, 2003.
190
Idem.
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de 2.500 metros quadrados, que abriga um centro de convenções de
pequeno

porte,

o

mais

moderno

de

Pernambuco.

Oferece

videoconferência e rede sem fio “wireless”191. Sola a define como um
micro-sistema de inovação, realizando atividades de capacitação,
treinamento, estruturação de empresas, incubação e pós-incubação com
o objetivo de promover o desenvolvimento de estratégias de negócios
para a estruturação, suporte e crescimento de empreendedores
inovadores de base tecnológica, através da integração dos componentes
do Porto Digital.
4) NGPD (Núcleo de Gestão do Porto Digital) – Foi criado para
administrar o parque tecnológico, atrair investimentos e negócios. Além
disso, esta instituição atua no sentido de criar mercados para o
desenvolvimento de pesquisas tecnológicas; promover aproximação
entre meio acadêmico e meio empresarial; apoiar e incentivar o
desenvolvimento de novos produtos (bens materiais e serviços) e
processos

(organizacionais

e

de

tecnologia

relevantes

para

o

desenvolvimento sustentável do estado); gerar empregos, aumentar a
arrecadação do Estado (desenvolvimento econômico e melhoria da
qualidade de vida); fornecer infra-estrutura física e tecnológica para o
crescimento192.
191

Cf. Porto Digital Institucional, material enviando por correio eletrônico em janeiro
de 2004.
192
SOLA, Píer Carlo. A Sociedade em Rede nas Cidades: O Porto Digital, in Anais do
Simpósio Internacional Cibercity: Cidade Digital e Sociedade em Rede. São Paulo:
GTS, 2003.
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5) ITBC (Information Technology Business Center) / Softex condomínio inteligente de empresas, em fase de construção, situado no
Bairro do Recife. A previsão é de que abrigue em torno de 30
Escritórios de Negócios de empresas193.
6) C.E.S.A.R. - o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife
é

hoje

a

terceira

maior

fábrica

de

software

do

Brasil194

(www.cesar.org.br). O C.E.S.A.R. forjou uma articulação entre o
mercado

e

a

universidade,

incentivando

a

criação

de

projetos

cooperados com as empresas do setor público e privados. Além de
fornecer uma avaliação das demandas do mercado e buscar supri-las. O
C.E.S.A.R ocupa o prédio de 1.874 mil m2 datado do fim do século XIX
ou início do século XX, de tipologia arquitetônica portuária195:
“É a única fábrica de software do Norte-Nordeste e uma das poucas do
Brasil a obter a certificação internacional CMM 2 para seu processo de
desenvolvimento de software; uma das 200 maiores empresas de TI do Brasil
segundo a revista InfoExame; o primeiro centro de excelência da Sun
Microsystems na Arquitetura Sun One no mundo, um dos primeiros
centros de desenvolvimento de aplicações J2ME para celulares da
Motorola e instituição reconhecida pelo MCT para realização de projetos
de P&D para empresas produtoras de hardware, atuando também como
executora e articuladora de parcerias que permitem às empresas de variados
setores tornarem viáveis e inovadores seus projetos de desenvolvimento
tecnológico”.196
193

Cf. Porto Digital Institucional, material enviado por correio eletrônico em janeiro de
2004.
194
Idem.
195
Cf. Porto Digital: www.portodigital.org.br.
196
Fonte: www.cesar.org.br. Cabe ainda ressaltar a respeito do C.E.S.A.R.: “Uma
empresa composta por cinco pessoas e faturando R$ 60 mil ao ano, que se
transformou em uma corporação com mais de 300 colaboradores e receita anual de
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7)

Secretaria

de

Ciência,

Tecnologia

e

Meio

Ambiente

(S.E.C.T.M.A.) - É a instituição do governo do estado responsável pela
definição e desenvolvimento da

Política Estadual de Ciência e

Tecnologia. O Porto Digital é o primeiro resultado desta política e foi o
primeiro e principal investidor público no SLI do Porto Digital197.
Para realizar uma análise sobre a atuação do Governo do Estado do
Pernambuco e das Instiuições-âncora acima descritas, foram utilizadas
as categorias analíticas de fixo e fluxo. Conforme descrito abaixo:
“Os fixos são os próprios instrumentos de trabalho e as forças produtivas em
geral, incluindo a massa dos homens. (...) Os fluxos são o movimento, a
circulação e assim ele nos dão, também, a explicação dos fenômenos da
distribuição e do consumo. Desse modo, as categorias clássicas, isto é, a
produção propriamente dita, a circulação, a distribuição e o consumo, podem
ser estudados através desses dois elementos: fixos e fluxos”.198

Estas categorias analíticas foram escolhidas por fornecerem a
possibilidade de se relacionar diretamente a atuação do Governo e suas
instituições e seus resultados. Desta forma, os fixos são identificados
com as instituições que efetivamente fomentaram o projeto Porto
Digital no Bairro do Recife e a infra-estrutura montada que possibilita a

R$ 20 milhões. Este foi o caminho percorrido pelo C.E.S.A.R em seus oito anos de
existência, completados neste mês de maio (2004). Foram oito anos de muito trabalho,
perseverança e vitórias, que resultaram na criação de mais de 30 novos
empreendimentos para o mercado, além da abertura de filiais em Brasília e São Paulo,
a consolidação de uma carteira com mais de 45 clientes no Brasil e no exterior (...)”.
197
SOLA, Píer Carlo. A Sociedade em Rede nas Cidades: O Porto Digital, in Anais do
Simpósio Internacional Cibercity: Cidade Digital e Sociedade em Rede. São Paulo:
GTS, 2003.
198
SANTOS, Milton. Metamorfoses do Espaço Habitado, São Paulo: Ed. Hucitec, 1988.
p. 77.
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transmissão de dados e a circulação de produtos e também as próprias
demandas de mercado e sociais podem ser consideradas fluxos, já que
“Num mundo de maior mobilidade, inclusive aquela proporcionada pelo
chamado ciberespaço, territorializar-se implica cada vez mais ‘gerenciar’ a
disposição e a circulação dos corpos no espaço – e não de corpos
individualizados, mas da ‘massa’ potencialmente incontrolável que eles
compõem, principalmente quando se trata daquilo que aqui denominamos
‘aglomerados humanos de exclusão’”.199

Entretanto, esta separação entre fixos e fluxos é feita somente para
facilitar a análise deste processo, visto que na prática fixos e fluxos só
podem ser compreendidos de forma articulada e combinada, sem este
entendimento qualquer perspectiva de investigação do espaço que
dissocie estes dois elementos se tornará incompleta.
Assim, são as estruturas sociais dominantes – ou os fixos – que
implementam de forma vertical as suas práticas sociais – os fluxos.
Portanto,
“Por estruturas sociais dominantes, entendo aqueles procedimentos de
organizações e instituições cuja lógica interna desempenha papel estratégico
na formulação das práticas sociais e da consciência social para a sociedade
em geral”.200

Entretanto, estes fixos ou estruturas sociais dominantes geram
fluxos. Estes podem ser definidos como os serviços prestados; softwares
produzidos; transações comerciais, financeiras e culturais que são
realizadas; conhecimentos e informações que são trocados. Os fluxos
também são definidos como sendo:
199

HAESBAERT Rogério. Op. Cit. p. 278.
CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: A Era da Informação: Economia,
Sociedade e Cultura, Volume I, São Paulo, Ed. Paz e Terra, 1999. p. 501.
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“a expressão dos processos que dominam nossa vida econômica, política e
simbólica. Nesse caso, o suporte material dos processos dominantes em
nossas sociedades será o conjunto de elementos que sustentam esses fluxos e
propiciam

a

possibilidade

material

de

sua

articulação

em

tempo

simultâneo”.201

Portanto, há uma relação intrínseca entre os fixos e os fluxos. Esse
processo se faz presente ao longo da constituição do projeto Porto
Digital.
Faz-se necessário agora analisar a participação do Governo neste
projeto, visto que, conforme segue abaixo:
“No caso brasileiro, qualquer estudo sobre a questão científico-tecnológica
não pode prescindir da compreensão do papel e da atuação do Estado – em
suas instâncias federal, estadual e municipal. Isto, porque o Estado
transformou-se no principal agente produtor de ciência e tecnologia (...)”.202

O Governo do Estado de Pernambuco, através de sua Secretaria
Estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, promoveu e
incentivou a criação do projeto Porto Digital. Isso ocorreu através da
liberação dos recursos iniciais necessários à construção da infraestrutura tecnológica. Posteriormente, houve uma aproximação com os
grupos privados interessados também na realização desse projeto.
A partir destes fatos, pode-se observar que o Governo do Estado de
Pernambuco buscou em um primeiro momento dotar o Bairro do Recife
de instrumentos tecnológicos avançados. Isto ocorreu porque este
201

Idem.
PEREIRA, João Eduardo de Alves. Op. Cit. p. 3. Marchi salienta que “no caso do
Brasil o setor público, no período de 1979-1982, foi o responsável por mais de 93 %
dos recursos destinados à ciência e tecnologia e ao seus financiamento.” Fonte:
MARCHI, Mônica Maria de. Op. Cit. p. 4.
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governo estava buscando alterar o antigo paradigma de acumulação
daquela área através da criação de um ambiente de negócios em
tecnologia de informação e comunicação, cujo principal objetivo era
“Difundir tecnologias relevantes. Por que tecnologias relevantes? Tecnologia
primeiro porque é preciso chegar ao setor produtivo, então, ciência que se
transforma em resultados tecnológicos, em inovações e inovações que chegam
à indústria que chegam ao setor produtivo, porque senão, não faz sentido.
Tecnologia e tecnologia relevante e não toda tecnologia. Tecnologia que seja
importante pra o desenvolvimento do estado, do setor produtivo no estado, dos
arranjos produtivos locais do estado”.203

Desta forma, a atuação do governo neste primeiro momento visava
transformar o Bairro do Recife em uma área expressiva no comércio
nacional no setor de altas tecnologias. Entretanto, isto não foi feito de
forma aleatória. De fato, houve a formulação de uma Política Estadual
de Ciência e Tecnologia da qual o Porto Digital foi o primeiro
desdobramento. Desta forma,
“A nossa política pode ser resumida em uma frase: difundir tecnologias
relevantes para o desenvolvimento sustentável do Estado de Pernambuco. (...)
Na prática, para atingir este objetivo, traçamos uma estratégia baseada em
arranjos produtivos locais, para os quais se voltaram todos os nossos
instrumentos -- programas, projetos, instituições. (...) No caso do Recife, a
estratégia se baseou na atração de empresas de TIC para o Porto Digital”.204

O que se pode inferir imediatamente deste relato é que o governo do
Estado de Pernambuco, classificado como o fixo, produziu através de
sua Política Estadual de Ciência e Tecnologia diversos fluxos: atraiu
empresas para o Bairro do Recife que realizam as transações
203

Cf. entrevista realizada em 28 de janeiro de 2004, com o Secretário Estadual de
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente Cláudio Marinho.
204
Idem.
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econômicas, financeiras e culturais; promoveu a revitalização dos
antigos prédios históricos localizados neste bairro; criou efetivamente
um ambiente de negócios; atraiu atividades ligadas ao turismo e ao
entretenimento e facilitou a troca e o acesso à informação e ao
conhecimento científico inovador.
Entretanto, o que se questiona no presente momento é: quais grupos
sociais se beneficiaram diretamente desta política pública? De fato, é
inegável que o Estado de Pernambuco está possuindo uma notoriedade
perante a imprensa devido ao êxito do projeto Porto Digital.
Mas a questão principal proposta é efetivamente: quem está
usufruindo todas as vantagens advindas da implantação do Porto
Digital?
Esta questão é muito importante de ser respondida porque esclarece
que tipo de apropriação do espaço público – Bairro do Recife – está
sendo priorizada com o projeto Porto Digital. “O Estado não tem, pois,
uma participação neutra no contexto urbano, como pretendem os
modelos neoclássico-liberais. (...) não há dúvida que, no cenário
capitalista, ele expressa o seu interesse”.205
De fato, estamos inseridos em um contexto de globalização
econômica, no qual os objetivos econômicos e financeiros muitas vezes
são sobrepostos aos sociais. E, de certa forma, este modelo está sendo
205
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reproduzido

pelo

projeto

Porto

Digital.

É

verdade

que

existe

investimento em inclusão social através de projetos atrelados ao
Instituto Porto Digital. Entretanto, efetivamente o êxito econômico
adquirido através das empresas conveniadas ao Porto Digital ainda não
se converteu em bens sociais consideráveis. Ainda de acordo com Abreu
(1988, p.15), isto ocorre porque
“A estrutura espacial de uma cidade capitalista não pode ser dissociada das
práticas sociais e dos conflitos existente entre as classes urbanas. Com efeito,
a luta de classes também reflete-se na luta pelo domínio do espaço, marcando
a forma de ocupação do solo urbano. Por outro lado, a recíproca é verdadeira:
nas cidades capitalistas, a forma de organização do espaço tende a condicionar
e assegurar a concentração de renda na mão de poucos, realimentando assim
os conflitos de classe.”

Desta forma, as inovações tecnológicas promovidas pelo meio
acadêmico, na elaboração do projeto de revitalização urbanística e na
restauração dos prédios coloniais enfim, a mudança para o paradigma
tecnológico antevisto por Castells não promoveu de forma proporcional
melhorias na qualidade de vida da grande maioria dos Recifenses,
principalmente para os residentes na Ilha do Bairro do Recife.
Isto se reflete no espaço urbano do próprio Bairro do Recife, visto
que a maioria das pessoas que freqüentam os pontos gastronômicos e
as empresas são executivos e acadêmicos. Assim, a apropriação do
espaço público se dá em comunhão com os interesses do grande
capital:
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“Nesse contexto, o Estado tem tradicionalmente apoiado os interesses e
privilégio das classes e grupos sociais dominantes, via a adoção de políticas,
controles e mecanismos reguladores altamente discriminatórios e elitistas. No
caso brasileiro atual (período pós-64), esse comportamento, associado a uma
prática política concentradora e antidistributiva, tem se refletido (...) na
crescente

elitização

dos

espaços

urbanos

periferização das classes de baixa renda”.

centrais

e

na

conseqüente
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Desta forma, mesmo o projeto Porto Digital representando um novo
paradigma tecnológico, que propiciou mudanças significativas no
espaço urbano do Bairro do Recife e mudanças estruturais na economia
pernambucana, do ponto de vista social, a distribuição que se faz dos
lucros é ainda pontual. Isso ocorre porque estão ligadas aos dois
projetos desenvolvidos pelo projeto Porto Digital: o IN'FORMAR e o
PROGRAMA PARA O FUTURO. Segundo Abreu o conflito pela a
apropriação do espaço público é um problema ainda sem solução
atualmente. Isto ocorre porque,
“(...) o papel do Estado no campo econômico tem sido o de garantir ao máximo
a reprodução do capital, fazendo concessões apenas quando estas se
evidenciam necessárias, ou seja, para assegurar as condições mínimas de
reprodução da força de trabalho (estabilidade social)”.207

Assim, quando o poder público se isenta de suas responsabilidades
sociais, o que se observa é a queda de vida de uma forma geral da
população, principalmente das classes mais humildes. Isto pode ser
observado em uma determinada área através da segregação espacial,

206
207
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isto é, as áreas com mais recursos ficam reservadas aos segmentos
economicamente mais influentes, enquanto as áreas com menos
recursos permanecem com os segmentos mais desfavorecidos da
população que são obrigados a migrar para áreas mais distantes e sem
recursos por não possui meios de se manter numa área com custos mais
elevados. Ou mesmo quando uma área considerada até um dado
momento como degradada, se torna objeto de reformas urbanas que
acabam por expulsar estes grupos. Isto ocorre:
“(...) quando o governo, por exemplo, pratica a renovação urbana numa área
central degradada, sem se importar como e onde irão morar as pessoas aí
residentes, que até então estavam pagando aluguéis muito baratos em
edificações antigas (cortiços, casas de cômodo, habitações degradadas)”.208

Assim, qualquer análise proposta sobre a atuação do Estado deve
salientar a contexto maior da globalização econômica no qual ele está
inserido. A partir daí, é buscar identificar seus objetivos, sua atuação
política para alcançar estes objetivos e as conseqüências econômicas,
sociais e espaciais de sua estratégia de atuação. Compreender,
portanto, sua atuação sócio-econômica e desdobramentos são de
fundamental importância:
“A análise da natureza do Estado e do papel que ele desempenha, fortalecendo
ou enfraquecendo a sua soberania e o território sobre o qual exerce o seu
poder, é fundamental para a compreensão do momento político que se
atravessa. Também o sistema de relações entre estados, entre Estado e
sociedade civil, entre estados e empresas e entre o Estado e as organizações
não governamentais, em constante transformação, é essencial à compreensão
208
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do processo de globalização que o mundo atravessa, na ocasião em que se
organizou, como um sistema em escala mundial, o sistema-mundo”.209

Além disso, é preciso salientar que o Estado e suas decisões não se
encontram acima das práticas sociais, mas sim interligadas a elas.
Sejam

estas

práticas

sociais

exercidas

pelas

estruturas

sociais

dominantes ou não. O fato é que toda e qualquer diretriz adotada pela
política pública está relacionada com um determinado ponto de vista210.
Estes podem ser mais voltados para os objetivos de curto-prazo,
facilitados pelos processos de associação com o grande capital –
empresas – ou de longo-prazo que se desdobram através de um
processo mais lento de integração dos diversos atores sociais em função
de suas capacidades:
“O Estado é o agente de transformação, de difusão e de dotação. É o
intermediário entre as forças internas e externas. Assim, não é passivo; ao
contrário, orienta os estímulos e é o grande criador das ‘rugosidades’. O
Estado manifesta o modo de produção, nas várias porções da Terra e é por este
determinado; logo, passa a sua lógica ao estabelecer e dirigir a ordem
espacial. (...).
Desta forma, há um contínuo processo de modernização em curso, que não
atinge todos os lugares ao mesmo tempo, que é estimulado pelo Estado, e que
obedece à lógica do capital e não aos interesses do homem (manifestando-se
então como uma ‘modernização maldosa’). Tal processo define os usos do solo,
209

ANDRADE, Manuel Correia de. A Questão do Território no Brasil, São Paulo-Recife:
Ed. Hucitec, 1995. p. 13.
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De acordo com Bertha Becker, “o Estado atua incorporando e tentando assumir a
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substituição de elites regionais, mobilizando ideológica em torno da identidade
regional, intervenção estatal direta, etc. Ele reconhece a realidade e através da malha
programada fortalece seletivamente atores e espaços”. Fonte: BECKER, Bertha.
Questões sobre tecnologia e gestão do território nacional. In BECKER, Bertha et al
(Org.). Tecnologia e Gestão do Território, Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1988. p. 185.

194

a apropriação da natureza, as relações entre os lugares, enfim a organização
do espaço. Seu traço geral é a desigualdade, pois a história do capital é
seletiva, elege áreas, estabelece uma divisão territorial do trabalho, impõe
uma

hierarquização

dos

lugares,

pela

dotação

diferenciada

dos

equipamentos”.211

Sobre as Instituições-âncora é importante salientar que elas são
desdobramentos práticos do projeto Porto Digital implementado pelo
governo do Estado de Pernambuco. Portanto, suas funções estão
atreladas às diretrizes encaminhadas pela Secretaria Estadual de
Ciência e Tecnologia.
Isto não significa que estas instituições não possuam autonomia
perante o governo estadual. O NGPD – Núcleo de Gestão do Porto
Digital, por exemplo, por se constituir como uma associação civil de
direito privado sem fins lucrativos. Assim,
“O NGPD é uma inovação institucional em termos de desenvolvimento
econômico e social,

baseado no uso da tecnologia de informação e

comunicação, pilares da economia do conhecimento. É um empreendimento
público-privado com a participação de governos, academia, terceiro setor e
setor produtivo”.212

De acordo com a Lei de Criação das Organizações Sociais, estas
deveriam:
“I - assegurar a prestação de serviços públicos específicos com autonomia
administrativa e financeira, através de descentralização com controle de
resultados;

211

MORAES, Antonio Carlos Robert. Geografia: pequena história crítica. São Paulo:
Annablume, 2003. p. 114 e 120.
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II - garantir o acesso aos serviços pela simplificação das formalidades e
implantação de gestão participativa, integrando a sociedade civil organizada;
III - redesenhar a atuação do Estado no desenvolvimento das funções sociais,
com ênfase nos modelos gerenciais flexíveis e no controle por resultados,
baseado em metas e indicadores de desempenho; e
IV - possibilitar a efetiva redução de custos e assegurar transparência na
alocação e utilização de recursos”.213

Desta forma, este dispositivo legal permite que o NGPD possa ter
autonomia para tomar certas decisões de forma mais flexível. Este lei
representa uma inovação institucional, visto que possibilita maior
capacidade de atuação e autonomia. Entretanto, a SECTMA possui a
função de transmitir as metas e o NGPD de executá-las.
Assim, pode-se perceber que a atuação do governo se deu em
diversas frentes com o objetivo de implementar um desenvolvimento
econômico para o Estado de Pernambuco. Normalmente, o que ocorre é
que “os poderes públicos tentam buscar mecanismos que equilibrem as
diversas tendências contraditórias que estão se articulando (...)”.214
No caso do Porto Digital, embora os recursos originais tenham sido
liberados pelo governo do Estado de Pernambuco, através de sua
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, posteriormente, os
grupos privados também puderam investir e usufruir de fundos
considerados de risco. Foram criados os215:
213

LEI Nº 11.743 DE 20 DE JANEIRO DE 2000, que dispõe sobre a Criação das
Organizações Sociais. Fonte: www.portodigital.org.br.
214
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de Barcelona. Barcelona: Beta Editorial, 2001. p. 63.
215
PINHEIRO, Andréa, SOL, Eduardo. Porto Digital Especial. Diário de
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1) Fundos de Capital de Risco (FCR): são voltados para empresas de
Tecnologia da Informação e é administrado pelo setor privado;
2) Fundo de Aval: este fundo garante até 70% do valor das garantias
reais pedidas nas operações de crédito dessas empresas junto aos
bancos oficiais.
3) Capital Humano (FCH): este fundo prevê que para cada R$ 1,00
privado será investido R$ 1,00 público.
O Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente,
Cláudio Marinho, ao analisar a importância destes três fundos,
afirma que “o FCH, em parceria com a iniciativa privada, é o
primeiro do país a ter o esforço concentrado na formação de
recursos humanos do setor tecnológico”.216
A Tabela 4, a seguir, revela a estrutura destes fundos217:
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Entrevista do Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente ao
Diário de Pernambuco, em 21 de Agosto de 2003.
217
Cf Porto Digital – Um Ambiente de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologias e
Comunicação e Informação. Recife: Núcleo de Gestão do Porto Digital, 2002. p. 40.

197

Tabela 4 - A estrutura dos fundos de investimento
Descrição

Projeto
Fundo de
Aval
Fundo de
Capital de
Risco
Fundo de
Capital
Humano

Governo
Outros
do
Investimen
Estado
tos
(R$)
(R$)
Garantia
de
até
70%
em 5.000.00 4.500.000218
operações de crédito em bancos
0
públicos, para empresas de
software.
Investimento em fundos de 5.000.00
participação
em
empresas
0
emergentes de TICs
219
Investimento de até 50% em 5.000.00 3.000.000
0
projetos de formação de capital
humano nas empresas de TICs.

Fonte: Porto Digital – Um Ambiente de Empreendedorismo, Inovação e
Tecnologias e Comunicação e Informação. Recife: Núcleo de Gestão do Porto
Digital, 2002. p. 40.

O objetivo da criação destes fundos é “investir através da
participação societária minoritária em empresas emergentes de
base tecnológica com alto potencial de crescimento”.220
Desta forma, pode-se concluir que a criação destes fundos viabilizou
o projeto Porto Digital. Além disso,
“para você fazer com que o cluster tenha sentido, você tem que ter capital
humano, você tem que ter governo, você tem que ter empresas privadas, você
tem que ter instituições de fomento ao empreendedorismo, você tem que ter
capital de risco. Então, para este negócio funcionar toda a cadeia de valor

218

Fator de alavancagem de 10 vezes oferecido pelo banco gestor: Banco do Nordeste.
Contrapartida das empresas nos projetos de 2001.
220
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Pernambuco, 21 de Agosto de 2003.
219
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precisa

estar

presente,

cooperando,

articulada

específicos, indo para uma mesma direção”.

em

cima

de

objetivos
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Com isso, mesmo existindo esta articulação no projeto Porto Digital
entre os diversos interesses existentes – econômico e social – o que se
observa é a supremacia dos interesses econômicos através

da

vinculação do governo com empresas privadas do setor de tecnologia
de informação e comunicação.

221

Cf. entrevista realizada com Márcia Galvão, Gerente de Marketing do C.E.S.A.R.,
em 28 de Janeiro de 2004.
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4.7. Reestruturação, Revitalização e Refuncionalização de
Antigos Espaços Históricos

Esta etapa da dissertação tratou de forma mais específica do
processo de revitalização dos antigos prédios históricos. Porém, para
isso, foi necessário analisar o processo de transformação do espaço
urbano do Bairro do Recife levando-se em consideração os objetivos
econômicos e políticos que interferem e, de certa forma, determinam a
própria estruturação de determinado espaço:
“O processo de estruturação urbana precisa ser estudado de maneira mais
abrangente. É necessário que se examine, a cada momento, a interação que se
estabelece entre os processos econômicos, sociais e políticos que se
desenvolvem na cidade, e a forma pela qual o espaço se estrutura”.222

Merece ser destacado nessa última intervenção urbana no Bairro do
Recife que se buscou resgatar o legado histórico do Bairro do Recife.
Por isso, ele foi escolhido para ser a sede do projeto Porto Digital.
Assim,
“Quando decidimos lançar o projeto do Porto Digital, em julho de 2000,
partimos da idéia de que a nossa indústria de software era forte em tecnologia,
mas economicamente muito frágil. As nossas empresas são pequenas,
precisavam estar juntas, para adquirir escala e visibilidade, para aumentar a
interação e cooperação entre elas. O Bairro do Recife apareceu como opção
estratégica por permitir juntar a nossa indústria do futuro com a rica herança
colonial do Recife, num espaço charmoso de convivência da tecnologia e
cultura. Começa aí uma operação de branding bem-sucedida, onde cabem
222

ABREU, Maurício de. A Evolução Urbana do Rio de Janeiro – 2º Edição. Rio de
Janeiro: IPLANRIO/ZAHAR, 1988. p. 26.
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todas as "metáforas portuárias" (o desembarque de uma nova economia, as
empresas embarcadas, as instituições-âncoras) para "mapear" Pernambuco na
rota das empresas e investidores da economia digital.”

Desta forma, as características peculiares do Bairro do Recife e seu
forte vínculo com a própria constituição da cidade do Recife foram
fundamentais para que se tornasse o lugar escolhido para montar a
estrutura do Porto Digital. Cumpre destacar que além deste motivo,
outros merecem ser citados223:
•

disponibilidade de espaço ocioso e a custo relativamente baixo para
localização de empresas e organizações;

•

localização central na malha urbana, permitindo acesso rápido a partir de
vários pontos da região metropolitana do Recife, em particular ao
aeroporto internacional;

•

disponibilidade de áreas também ociosas para expansão quando se esgotar
a capacidade do núcleo;

•

o intuito de impulsionar

a revitalização do Bairro do Recife tão

intensamente discutida por distintos atores da cidade;
•

o resgate do caráter funcional e simbólico do lugar, tido como zona original
e central da cidade, em se tratando de sua representatividade nos âmbitos
econômicos e sociais;

•

a grande oferta de equipamentos e manifestações culturais exigida pelo
novo perfil de profissionais associados, direta ou indiretamente, à
economia moderna;

Assim, o Bairro do Recife foi escolhido como palco de um processo
de reforma urbana que teve como característica principal revitalizar os
antigos prédios coloniais do bairro e criar uma nova estrutura virtual de
acumulação.

223
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Porém, antes de falar deste processo é preciso que se estabeleçam
as categorias analíticas. Serão utilizadas as já conhecidas categorias:
forma, função, processo e estrutura. Este tipo de abordagem se faz
necessário porque:
“A organização espacial acumula formas herdadas do passado. Elas tiveram
uma gênese vinculada a outros propósitos e permaneceram no presente,
porque puderam ser adaptadas às necessidades atuais, que não mudaram
substancialmente ao longo do tempo. As formas espaciais herdadas do passado
e presentes na organização atual apresentam uma funcionalidade efetiva em
termos econômicos ou um valor simbólico que justifica a sua permanência.
(...).
Ao se projetar este raciocínio no tempo, pode-se afirmar que o presente
condiciona o futuro, ou seja, as formas espaciais presentes têm um importante
papel no futuro da sociedade”.224

A reforma pela qual o Bairro do Recife passou promoveu a
construção de uma nova estrutura – a estrutura virtual de acumulação.
Entretanto, a opção por se montar esta estrutura está vinculada ao
processo maior de globalização econômica. Este processo privilegia os
lugares que possuem uma determinada infra-estrutura tecnológica e,
por esta razão, estão conectados através do ciberespaço ao restante do
mundo.
O traço peculiar da inserção do Bairro do Recife neste processo foi a
refuncionalização das antigas formas coloniais existentes naquela área.
“Assim, o moderno, a função, e o antigo, a forma, podem estar juntos, ao lado
de funções e formas contemporâneas, tornando complexa a organização
espacial. (...). A velha forma espacial ganha, com seu novo conteúdo, funções
224

CORRÊA, Roberto Lobato. Região e Organização Espacial. São Paulo: Editora Ática
S.A., 1991. p 71.
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diferenciadas (...). Estas funções, por sua vez, resultam de um processo que
está no centro da estrutura sócio-econômica capitalista, o de acumulação de
capital (...)”.225

Portanto, um dos resultados mais significativos do Porto Digital foi a
recuperação de mais de 22 mil metros quadrados de prédios
históricos.226 Além de 68 empresas instaladas, 2000 profissionais de TIC
e áreas afins atuam hoje no parque tecnológico, 02 fundos de capital de
risco operando no parque U$ 4 milhões investidos no desenvolvimento
humano227.
Desta forma, o processo de criação das condições necessárias para
satisfazer as necessidades do momento presente devem
“(...) afirmar um novo modo de intervir na cidade. Isso essencialmente significa
que todas as propostas de intervenção precisam considerar que as estruturas
urbanas devem ser utilizadas e transformadas para servir às necessidades
correntes, enquanto permitam ao mesmo tempo às gerações futuras receber
uma herança que pode ser utilizada livremente, conservando os valores
culturais e sociais e difundindo sua identidade”.228

Desta forma, é salientada a necessidade de se promover reformas
urbanas sem destruir indefinidamente com o passado, ou como diz, a
herança que as gerações futuras devam vir a herdar.
A reforma que previu a montagem da infra-estrutura do Porto Digital
foi realizada em conformidade com esta concepção. Desta forma, as

225

Ibid., pág. 79.
Cf. Porto Digital Institucional, material enviado por correio eletrônico em janeiro de
2004.
227
Idem.
228
ZANCHETI, Sílvio. Op. Cit., p. 09.
226
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antigas referências ao passado histórico e colonial do Bairro do Recife
foram mantidas.
Assim,

a

revitalização

promovida

pelo

projeto

Porto

Digital

recuperou prédios históricos que estavam degradados – forma – e lhe
conferiu uma nova utilidade, um novo uso – função. Este fenômeno
ocorre porque
“Se os lugares podem, esquematicamente, permanecer os mesmos, as
situações mudam. A história atribui funções diferentes ao mesmo lugar. O
lugar é um conjunto de objetos que têm autonomia de existência pelas coisas
que

o

formam

–

ruas,

edifícios,

canalizações,

indústrias,

empresas,

restaurantes, eletrificação, calçamentos, mas que não têm autonomia de
significação, pois todos os dias novas funções substituem as antigas, novas
funções se impõem e se exercem”.229

A forma externa permanece como referência de um passado
histórico que constitui elemento formador do imaginário coletivo. Com
isso, a forma se mantém através dos anos. Entretanto, a função é
modificada devido às exigências e objetivos da nova fase. Com o Porto
Digital, este fenômeno se observa de uma forma plena. O passado e o
presente se encontram através desta relação entre forma e função. A
função agrega novos valores ao que já existia de forma que se visite o
passado e se vislumbre o presente.

229

SANTOS, Milton. Metamorfoses do Espaço Habitado. São Paulo: Ed. Hucitec, 1988.
p. 52.

204

Porém, é importante salientar que o processo de revitalização 230 e
refuncionalização foi elaborado pelo Núcleo de Gestão do Porto Digital.
Houve, assim, um
“planejamento urbano, de caráter mutável, com o objetivo de publicar e
expor ao debate suas idéias e visões que irão nortear a ocupação de 100
hectares da Ilha. O Plano de Planejamento do Porto Digital traça o perfil da
comunidade, do patrimônio e da economia da área, além de revelar o
conceito de renovação urbana integrada do projeto, propostas que definem
a construção de uma cidade mais sustentável e que reúne oportunidade da
economia digital, além do melhor ambiente e da vitalidade da vida urbana
do Recife. O Porto Digital é uma das primeiras iniciativas do mundo de
instalação de um centro tecnológico, num sítio histórico e está associado à
ocupação de área de extensão urbana. O princípio norteador do Plano de
Desenvolvimento do projeto reside na identificação das oportunidades de
adaptação do centro histórico às demandas advindas do ambiente de
negócios”.231

Sob este ponto de vista, pode-se compreender que o processo de
revitalização que foi e ainda está sendo implementado no Bairro do
Recife é mais uma exigência de transformação no espaço para poder
230

Para Abreu, “A valorização do passado, ou do que sobrou dele na paisagem ou nas
‘instituições de memória’ (museus, arquivos, bibliotecas, etc (...), se dá hoje de forma
generalizada no mundo, refletindo a emergência de uma nova relação identitária
entre os homens e as mulheres do final do século XX e os conjuntos espaciais que lhes
dão ancoragem no planeta, sejam eles os estados-nações, as regiões ou os lugares”.
Fonte: ABREU, Maurício. Sobre a Memória das Cidades – 2º Edição. Rio de Janeiro:
IPLANRIO/ZAHAR, 1988. p. 06.
Desta forma, este processo de revitalização não é exclusivo do projeto Porto Digital e,
ainda conforme este autor, ocorre porque “Os acontecimentos do século XX minaram
bastante esta fé ilimitada no porvir. Apesar dos inegáveis progressos técnicos e
científicos, os horrores das guerras, das fomes e dos holocaustos, tão comuns no
passado que se queria esquecer, jamais desapareceram do horizonte, tendo inclusive
atingido dimensões nunca antes alcançadas. Por sua vez, a capacidade, agora
adquirida, de autodestruição da espécia humana: a emergência de crises ecológicas
de nível planetário; e o colapso do projeto de construção de uma sociedade nova e
mais justa, dentre outras decepções, tornaram bastante incerto aquele futuro pelo
qual tanto se esperava”. Fonte: Idem.
231
SOLA, Píer Carlo. A Sociedade em Rede nas Cidades: O Porto Digital. In Anais do
Simpósio Internacional Cibercity: Cidade Digital e Sociedade em Rede, São Paulo:
GTS, 2003.
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dotá-lo de elementos atrativos ao capital. A revitalização é promovida
justamente pelas empresas que transferirem sua sede ou parte de seus
serviços para o Porto Digital.
A conseqüência desta revitalização é a valorização do espaço urbano
do Bairro do Recife que beneficia a nova paisagem que se deseja ter
daquela área. Esta nova imagem é fundamental e se torna um “cartão
postal” do êxito do projeto. Entretanto, estes benefícios ficam restritos
apenas aquela parcela da população ou de turistas, nacionais ou
estrangeiros, que possuem meios de usufruir destes benefícios. A
população

residente

praticamente

não

usufrui

destas

vantagens

advindas com o projeto Porto Digital.
A nova imagem que se constrói do Recife Antigo é, na verdade, mais
um elemento de atração do capital. As empresas que fazem parte do
Porto Digital têm direito a utilizar leis de incentivo e também colaboram
com o processo de revitalização do Bairro do Recife, tornando este
lugar um abrangente ambiente de negócios e entretenimento.232
Portanto, o processo de revitalização e refuncionalização transformou a
rotina do Bairro do Recife, fazendo com que oferecesse diversas opções
de lazer.
“o atual governador chama-se Jarbas Vasconcelos. Esta é a segunda gestão
dele. Antes, ele foi prefeito da cidade do Recife pela segunda vez. Na segunda
gestão dele, ele recuperou uma área que é exatamente atrás deste prédio aqui,
232

Cf. Porto Digital Institucional, material enviado por correio eletrônico em janeiro de
2004.
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chama-se Rua do Bom Jesus. É uma rua que ele fez todo um processo de
recuperação, revitalização e inseriu aí um conjunto de restaurantes. É a coisa
mais linda do mundo. Então, a noite é muito gostoso, muito agradável. É uma
rua que foi completamente revitalizada, era uma rua de prostíbulos que foi
completamente revitalizada e que hoje é um dos centros gastronômicos do
Recife. E mais, isso foi evoluindo de tal forma que o melhor carnaval do Recife
é aqui hoje, deixou de ser Olinda. Passou a ser o carnaval do Bairro do Recife
porque é super interessante. Esta ilha serve com maracatus, bandinhas,
orquestras com violão, cavaquinho, quer dizer, um carnaval que foi resgatado
às origens, há muitos anos atrás”.233

A reportagem do dia 08 de Abril de 2002, retirada do site
Webinsider, relata sobre a concessão dos incentivos fiscais às empresas
sediadas no Porto Digital:
“Em geral, os impostos sobre os lucros das empresas em Pernambuco são de
5%, mas aquelas que estiverem na área do Porto Digital pagam no máximo 3%.
O governo oferece ainda outros incentivos fiscais para as companhias de TI
que criarem projetos envolvendo inovação tecnológica ou recursos humanos.
Ou seja, há uma dependência forte de iniciativas locais e externas, mas
sobretudo dos incentivos fiscais”.234

Além de este processo incentivar a vinda de empresas de informação
e comunicação para o Bairro do Recife, ele incentivou a inserção de
atividades

ligadas

culltura/histórico,

às
o

várias

modalidades

gastronômico,

além

de
de

turismo,

como

o

contribuir

para

a

revitalização dos espaços.
“O Recife, apesar de possuir belas igrejas barrocas, nobres sobradões e ricos
museus, está completamente descaracterizado face à fúria modernizante que
se abateu sobre a cidade, destruindo os Arcos, igrejas tradicionais e belas e
velhas ruas, estreitas e seculares. Entretanto, como grande centro que é,
233

Cf. entrevista realizada com Marcos Suassuana, Consultor de Estratégias do
Núcleo de Gestão do Porto Digital, em 28 de janeiro de 2004.
234
Fonte: www.webinsider.com.br, de 08 de Abril de 2002.
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também se constitui como um pólo de atração turística, sobretudo a orla
marítima, com suas belas praias protegidas por cordões de recifes de
arenito”.235

Abaixo, na Fotografia 9, está o Núcleo de Gestão do Porto Digital
antes da restauração, retirado do site (www.webinsider.com.br), e uma
foto recente retirada em 29 de janeiro de 2004. Além disso, há também
alguns outros prédios localizados no Bairro do Recife que foram
revitalizados com o projeto Porto Digital, como na Fotografia 11 o
prédio da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente
de Pernambuco e na Fotografia 10 as futuras instalações do prédio
inteligente que visa abrigar escritórios de negócios de empresas de
TICs.

235

ANDRADE, Manuel Correia de. Recife: Problemática de uma Metrópole de Região
Subdesenvolvida. Recife: Ed. Universitária, 1979. p. 53.
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Fotografia 9 - Núcleo de Gestão do Porto Digital 236

Fonte: GIRÃO, Cecília Silva, foto retirada em 29 de Janeiro de 2004.

236

Fonte: A primeira foto foi retirada do site www.webinsider.com.br. Fonte da
segunda foto: GIRÃO, Cecília Silva, foto retirada em 29 de Janeiro de 2004.
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Fotografia 10 - Futuras Instalações do ITBC

Fonte: GIRÃO, Cecília Silva, foto retirada em 29 de Janeiro de 2004.
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Fotografia 11 - Prédio da Secretaria Estadual de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco (SECTMA)

Fonte: GIRÃO, Cecília Silva, foto retirada em 29 de Janeiro de 2004.
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É importante que se ressalte outro fato advindo da valorização do
Bairro do Recife em função da montagem da EVA. Devido ao processo
de revitalização de antigos edifícios históricos e do bairro de uma forma
geral, começou a reascender uma preocupação com os estudos de
arqueologia, ou seja, eles se ampliaram por conta dessa valorização.
Este fenômeno passa, então, a agregar mais um valor ao bairro que
torna-se referência

não apenas como uma área urbana revitalizada,

mas também comprometida com o seu passado histórico e com os
estudos arqueológicos.
Assim, “as rugosidades – formas remanescentes dos períodos
anteriores – devem ser levadas em conta quando uma sociedade
procura impor novas funções”.237
Entretanto, as mudanças contempladas a partir da introdução do
Porto Digital se restringiram mais ao aspecto econômico. No plano
social, há uma comunidade carente que está localizada no centro do
Bairro do Recife. Em função disso, o Porto Digital criou projetos para
minimizar a situação de exclusão social e digital na qual se encontra
esta comunidade, embora a resolução deste problema deva ser feita de
uma forma mais ampla através de políticas públicas direcionadas.
A próxima etapa tratará destes projetos de tentativa de inclusão
social e digital na Comunidade do Pilar.

237

SANTOS, Milton. Espaço e Método. São Paulo: Nobel, 1985. p. 55.
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4.8. Comunidade do Pilar

A Comunidade do Pilar é uma área localizada dentro do Bairro do
Recife. O Porto Digital desenvolve projetos de inclusão social e digital
através do Instituto Porto Digital. Entretanto, no mesmo bairro
convivem duas realidades distintas: de um lado, o Bairro do Recife,
sede do projeto Porto Digital e, de outro lado, há a favela da
Comunidade do Pilar que possui características que destoam das pósmodernas instalações do Porto Digital.
O surgimento desta comunidade é datado a partir da década de 1970
quando:
“parte da área compreendida entre as ruas de São Jorge, do Farol, Forte do
Brum e Pátio do Chaco (ou Fora de Portas), foi demolida pelo Porto para a
atender à expansão do retroporto. Foi erguido um muro de 2m para isolar as
quadras desapropriadas. A partir daí, teve início uma ocupação informal nas
calçadas próximas àquela área.
Em 1987, a ocupação era formada por 78 barracas e abrigava 330 habitantes.
Surgia a Favela do Rato. Em 1995, seguindo a revitalização da área sul do
Bairro do Recife, a ocupação, agora chamada Favela do Pilar, estende-se para
o interior dos lotes desocupados, contabilizando mais de 690 habitantes.
O último levantamento realizado na Comunidade do Pilar foi feito pela URBRecife (Empresa de Urbanização do Recife) em 1998, chegando a contabilizar
quase 1000 habitantes”.238

Foi dado este nome à Favela em razão
238

Fonte:http://www.cdipe.org.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode
=1&pageCode=5&textCode=11.
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“da alta concentração desses roedores na área atraídos pelo trigo fácil e farto
por causa da proximidade com o Moinho Recife. A quantidade de ratos não
diminuiu, mas, por solicitação dos moradores que achavam a denominação
depreciativa, a Prefeitura da Cidade do Recife deu nova denominação à área:
Comunidade Nossa Senhora do Pilar. (...)
A princípio, a ocupação foi conflituosa: moradores construíam seus barracos e
a Guarda Portuária os destruía no mesmo momento. Posteriormente, as
derrubadas deixaram de acontecer e as habitações se multiplicaram. A falta de
condições financeiras para custear um aluguel e o fato de necessitarem dividir
espaços minúsculos com famílias numerosas motivaram a ocupação da
Comunidade. (...).
Hoje, a Comunidade do Pilar ocupa cerca de 2 hectares, no trecho entre a
Fábrica Pilar e o Moinho Recife, compreendendo as calçadas das ruas de São
Jorge, do Brum, Bernardo Vieira de Melo, Edgard Werneck e trechos das ruas
do Moinho, do Ocidente e da Travessa Guararapes. As segregações físicas e
sociais foram acentuando-se ao longo do tempo. O fechamento das ruas nas
laterais da Fábrica da Pilar e o grande porte das edificações nos limites da
favela constituíram-se em fortes barreiras de acesso e de visibilidade da área,
favorecendo o surgimento de um ambiente de insegurança e de isolamento na
Comunidade.
A Igreja Nossa Senhora do Pilar, construída por volta de 1683, tombada pelo
IPHAN, fica localizada na área da Comunidade. Em decorrência do processo de
degradação da área do entorno, a igreja encontra-se permanentemente
fechada, sem qualquer uso e bastante deteriorada”.239

Fotografia 12 – Igreja Nossa Senhora do Pilar

239

Fonte: http://www.informar.org.br/pilar.htm. A respeito da Igreja Nossa Senhora do
Pilar, cabe ressaltar que “A igreja encontra-se em ruínas, com as portas e janelas
permanentemente lacradas com alvenaria. O fato de estar fechada, não impediu a
invasão dos vândalos. “Era bom se algum órgão público tomasse a frente desse
problema, porque ela está oca por dentro, ossos espalhados por todo lado, uma igreja
tão linda, abandonada desse jeito”, diz Fabiana, agente de saúde que atua na
comunidade.” Fonte: http://www.informar.org.br/comunidadepilar/Fala%20povo.htm.
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Fonte: http://www.informar.org.br/pilar.htm

Seguem abaixo as Tabelas 5 e 6 que tratam da faixa etária da
população e dos tipos de renda familiar, conforme dados do período de
Abril de 1998:
Tabela 5 – População segundo Faixa Etária
POPULAÇÃO SEGUNDO FAIXA ETÁRIA
IDADE

ABSOLUTO

PERCENTUAL

0 a 5 anos

154

16.0%

6 a 9 anos

92

9.6%

10 a 14 anos

127

13.2%

15 a 29 anos

281

29.2%

30 a 59 anos

277

28.8%

60 ou mais

30

3.2%

TOTAL

961

100%

Fonte: http://www.cdi-

fonte: DIUR/Abril/98

pe.org.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode
=1&pageCode=5&textCode=11

Tabela 6 – Tipos de Renda Familiar
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TIPOS DE RENDA FAMILIAR
TIPOS DE RENDA

ABSOLUTO

PERCENTUAL

Formal

85

23.8%

Informal

227

63.4%

Sem renda

42

11.7%

Formal e Informal

04

1.1%

TOTAL

358

100%
fonte: DIUR/Abril/98

Fonte: http://www.cdipe.org.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode
=1&pageCode=5&textCode=11

A existência desta comunidade no Bairro do Recife demonstra a
diferenciação que existe naquele espaço. Isto é, observa-se um espaço
dotado de infra-estrutura composta por alta-tecnologia, alojando
empresas de diversos tipos, além de ser um centro financeiro e cultural.
No entorno desse mesmo espaço sobrevive esta comunidade que
convive com violência, além de tráfico de drogas e também não possui
Associação dos Moradores240.
Este contraste em um mesmo espaço urbano é decorrência do
próprio modelo de acumulação capitalista que se adotou ao longo dos
anos. Este processo também é conhecido como processo de “dualismo

240

Cf. entrevista realizada com Julianne Freire, gerente da área social do Porto Digital.
Maurício Guenes, estudante de biblioteconomia da UFPE, em entrevista à Revista
Comunicampus online, Ano VIII – N 109, em Fevereiro de 2003, ressalta o problema
das drogas na Comunidade do Pilar: “O convívio com as drogas é tão comum no dia-adia delas que se reflete até na forma como saúdam as pessoas. Nos surpreendemos
quando alguns garotos vieram nos cumprimentar com um aperto de mão seguido de
um
gesto
que
representava
um
trago
em
um
cigarro”.
Fonte:
http://www.ufpe.br/ascom/cconline/032/especial.html
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urbano” e é considerado a conseqüência do tipo de estruturas de
acumulação que estão sendo implantadas no período atual. “Ainda há
uma

nova

forma

de

dualismo

urbano

em

nascimento,

uma

especificamente vinculada aos processos de reestruturação e de
expansão da economia informacional”.241
Assim, se as reformas urbanas anteriores promoveram o surgimento
destas comunidades, a implantação das EVAs mantém este modelo
urbano dual. Desta forma, em um mesmo espaço urbano coexistem os
agentes transformadores do espaço que o modificam de forma a
adequá-lo às demandas econômicas atuais – EVA – e também os antigos
grupos sociais desfavorecidos que resistem242 naquele espaço da forma
como é possível.

E que se inserem neste contexto atual através de

projetos como os realizados pelo projeto Porto Digital.
Além desta problemática de dualidade em um mesmo espaço, Becker
salienta outro problema recorrente nestes tipos de comunidades, em
que não há uma liderança comunitária que desempenharia o papel de
intermediador entre a comunidade e os órgãos do estado. “A autonomia
241

CASTELLS, Manuel. The Informational City: Information Technology, Economic
Restructuring, and the Urban-Regional Process. Oxford: Blackwell, 1989. p. 224.
242
CORRÊA afirma que são nestas comunidades que estes agente sociais
desfavorecidos se tornam agentes modeladores do espaço: “É na produção da favela,
em terrenos públicos ou privados invadidos, que os grupos sociais excluídos tornamse, efetivamente, agentes modeladores, produzindo seu próprio espaço, na maioria
dos casos independentemente e a despeito dos outros agentes. A produção deste
espaço é, antes de mais nada, uma forma de resistência e, ao mesmo tempo, uma
estratégia de sobrevivência. Resistência e sobrevivência às adversidades impostas aos
grupos sociais recém-expulsos do campo ou provenientes de áreas urbanas
submetidas às operações de renovação, que lutam pelo direto à cidade”. Fonte:
CORRÊA, Roberto Lobato. O Espaço Urbano, São Paulo: Ed. Ática, 1989. p. 30.
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da gestão estatal e das empresas é tanto maior quanto menor for o grau
de organização alcançado pela população local”.243
Porém, mesmo que a inexistência de um líder comunitário dificulte o
conhecimento por parte das autoridades estatais das necessidades
prioritárias de determinada comunidade, é nítida a falta de políticas
públicas básicas que forneçam as condições básicas de vida para esta
comunidade. Além disso, a ausência deste líder local facilita a escolha
pelo Estado das diretrizes econômico-sociais e dos próprios projetos a
serem implantados em determinada comunidade, sem saber se
realmente são as demandas fundamentais por parte daquela.
Esta ausência de autoridade local faz com que a comunidade se
torne mais distante do diálogo que é feito a seu respeito pelos órgãos
públicos. Desta forma, seus objetivos reais passam a ser tratados como
secundários, visto que não há conhecimento real dos anseios da
comunidade como um todo.
Desta forma, os projetos de inclusão implantados pelo Instituto Porto
Digital são importantes como elementos que possibilitam o acesso a
jovens da comunidade, porém são insuficientes, pois não buscam
conhecer as reais demandas sociais, educacionais e culturais desta
comunidade.
Desenho 14 - Comunidade do Pilar

243

BECKER, Bertha. Op. Cit. p. 185.
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Fonte: Fotos enviadas por correio eletrônico por Julianne Freire, Gerente da Área
Social do Porto Digital, em 22 de Março de 2004.

No Desenho 14, acima, pode-se identificar a localização central
desta comunidade no Bairro do Recife.
O Instituto Porto Digital atua na Comunidade do Pilar.

Segundo

levantamentos realizados pela Prefeitura da Cidade do Recife existiam
1.052 moradores na Comunidade em 2001244.
O Instituto Porto Digital possui duas escolas de informática e uma
biblioteca com mais de oito mil e quinhentos livros245. Nesta biblioteca
está localizado um infocentro com 15 computadores para acesso
público e gratuito à Internet. Até janeiro de 2004, estavam cadastrados
na Biblioteca um total de 496 usuários246.
Foram criados dois projetos In’formar e Programa para o Futuro,
realizado

em

parceria

com

outras

instituições,

que

busca
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Cf. entrevista realizada com Julianne Freire, gerente da área social do Porto Digital,
de acordo com URB - Empresa de Urbanização do Recife. Diagnóstico Sócio
Econômico - Comunidade do Pilar, Bairro do Recife. Outubro de 2001.
245
Fonte: www.portodigital.org.br.
246
Cf. entrevista realizada com Julianne Freire, gerente da área social do Porto Digital.
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profissionalização e empregabilidade na área de TIC para jovens
desfavorecidos. Para ter acesso aos cursos é necessário comprovar ser
uma pessoa de baixa renda247:
1) O In’formar: é um projeto que visa a inclusão social de jovens em
situação de risco através da capacitação em Tecnologias de Informação
e Comunicação e a criação de uma rede de agências de notícias digitais,
a serem instaladas em duas comunidades de baixa renda - Comunidade
do Pilar e Peixinhos. De acordo com o Porto Digital248,
“objetivo é promover o desenvolvimento comunitário e a socialização de 150
jovens de 14 a 24 anos das comunidades envolvidas. As agências reproduzirão
o

cotidiano

das

comunidades

enquanto

dão

noções

de

organização,

socialização, liderança e desenvolvimento da cidadania. Além disto, espera-se
que a rede de agências de notícias promova a disseminação da cultura local
nacionalmente e no exterior, aumento o conhecimento local de gerenciamento
de processos, e acelere o desenvolvimento de micro empreendimentos e a
criação de novos postos de trabalho, ao mesmo tempo em que capacita os
jovens das duas comunidades para o mercado de trabalho na área de
Tecnologias de Informação e Comunicação.”

Em entrevista feita com Julianne Freire, Gerente da Área Social do
Porto Digital, em janeiro de 2004, a informação era de que 96 jovens
estavam envolvidos neste projeto. Na época ainda não havia sido feito o
encaminhamento destes jovens para empresas do Porto Digital porque
segundo Julianne Freire, Gerente da Área Social do Porto Digital, na
época ainda não havia sido feito o (encaminhamento) treinamento

247
248

Idem.
Fonte: www.portodigital.org.br
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destes jovens para empresas do Porto Digital porque “o Projeto
Informar ainda está na fase de capacitação dos jovens”.249
De acordo com o Porto Digital, os recursos para as ações de
capacitação são oriundos do Programa InfoDev do Banco Mundial e
conta com o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura do Recife250.
Na Fotografia 13, jovens do programa In’formar.
Fotografia 13 - Fotos de Jovens no projeto In’formar

Fonte: www.portodigital.org.br

2) Programa para o Futuro: de acordo com o Porto Digital,

249
250

Cf. entrevista realizada com Julianne Freire, gerente da área social do Porto Digital.
Fonte: www.portodigital.org.br
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“é um programa de treinamento e empregabilidade, que visa inserir jovens
desfavorecidos no setor das tecnologias da informação e comunicação da
economia brasileira, contando com diversos parceiros dos setores privado e
público e ONGs. Esse projeto emprega uma combinação de treinamento,
habilidades básicas e comportamento no local de trabalho e atividades em
estágios que conduzirão, finalmente, ao emprego dos jovens no setor de
tecnologia da informação.”

De acordo com dados fornecidos pelo Porto Digital, o número de
jovens envolvidos no projeto Programa para o Futuro era de 50. Deste
número, 50% obtiveram empregos.
É importante ressaltar que este projeto é destinado a jovens
provindos não apenas da Comunidade do Pilar, mas também de outras
comunidades carentes. Entretanto, a partir de dados fornecidos pela
Gerente da Área Social Julianne Freire, no período de janeiro de 2004,
havia apenas 02 jovens da Comunidade do Pilar. Do total de jovens
incluídos no projeto Programa para o Futuro, foram enviados, naquele
mesmo ano, 10 jovens para trabalharem em empresas vinculadas ao
Porto Digital, sendo 01 oriundo da Comunidade do Pilar. Na Fotografia
14, jovens do Programa para o Futuro.
Fotografia 14 - Foto de jovens envolvidos no projeto Programa
Para o Futuro
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Fonte: www.portodigital.org.br

Em janeiro de 2004, estavam envolvidos com os projetos do Instituto
Porto Digital 98 jovens251.
Entretanto, estes projetos são insuficientes para arcar com toda a
carência social destas comunidades, como é o caso da Comunidade do
Pilar. O que não significa que não sejam importantes. Na verdade, o que
ocorre é que o problema de desigualdade social possui uma dimensão
muito maior e estes projetos somente não serão capazes de solucionar
efetivamente o problema da carência social.
Assim, embora os projetos busquem atuar de forma a implementar a
inclusão social e digital através das bibliotecas e dos infocentros, seus
resultados são pontuais, beneficiando pequena parcela da população.
Refletindo

sobre

os

fundamentos

sociais

que

explicam

esta

desigualdade, segue abaixo:

251

Cf. entrevista realizada com Julianne Freire, gerente da área social do Porto Digital.
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“Como o trabalho social e a sua divisão dão-se em um determinado tipo de
sociedade com certo nível de desenvolvimento das forças produtivas e um
modo dominante de suas relações, a organização espacial resultante refletirá
estas características básicas da sociedade. Refletirá o desenvolvimento das
forças produtivas e as relações de produção. E como estas últimas vão
traduzir-se em classes sociais e seus conflitos, a organização espacial as
espelhará”.252

A seguir, na Fotografia 15, está a Comunidade do Pilar. Cabe
ressaltar que são fotos que demonstram a situação precária na qual os
habitantes desta comunidade residem, estando em constante contato
com o esgoto exposto, além da falta de uma infra-estrutura urbana e da
abundância de habitações irregulares.

252

CORRÊA, Roberto Lobato. Região e Organização Espacial. São Paulo: Editora Ática
S.A., 1991. p. 67.
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Fotografia 15 - Comunidade do Pilar

Fonte: Fotos enviadas por correio eletrônico por Julianne Freire, Gerente da Área
Social do Porto Digital, em 22 de Março de 2004.

Desta forma, a inserção do Bairro do Recife no paradigma
tecnológico não assegura a distribuição de renda provinda das novas
atividades econômicas. Lefebvre avalia as conseqüências sociais deste
processo:
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“Ao mesmo tempo, esta sociedade pratica a segregação. Essa mesma
racionalidade que se pretende global (organizadora, planificadora, unitária e
unificante) se concretiza no nível analítico. Projeta sobre o terreno a
separação. Tende (como nos Estados Unidos) a compor-se de guetos ou de
parkings, o dos operários, o dos intelectuais, o dos estudantes (o campus), o
dos estrangeiros, (...)”.(LEFEBVRE,1969 ,pág. 120)253

Conforme vários autores já analisaram, o Estado ao investir em
ampla infra-estrutura de telecomunicações para tornar concretas e
viáveis as negociações comerciais, científicas, culturais e financeiras na
rede, na verdade, está viabilizando o crescimento de um setor
específico

da

economia.

Não

haveria

problema

algum

se

este

crescimento fosse compartilhado por, pelo menos, a maior parte da
população. Esta se encontra excluída e residente em espaços malestruturados do ponto de vista habitacional, cultural e até mesmo
tecnológico. Concretiza-se uma forma de apartação econômica e social
no do espaço, ou a consolidação de um espaço fora das idéias e dos
projetos do poder público.
A situação que existe atualmente continua reproduzindo as já
conhecidas

desigualdades

sociais,

além

de

ampliá-las.

Com

a

consolidação do Porto Digital, o período atual ensejou para a
253

LEFEBVRE, Henri. Op. Cit., p. 120. O autor continua sua avaliação a respeito do
modo de vida de nossa sociedade e suas contradições internas: “Essa sociedade se
pretende e se crê coerente. Persegue a coerência, vinculada a racionalidade,
considerada mais uma vez como característica da ação eficaz (organizadora), como
valor e critério. A ideologia da coerência descobre, ao examinar, uma incoerência
oculta e sem embargo escandalosa. A coerência não é outra coisa do que a obsessão
de uma sociedade incoerente que busca seu caminho em direção a coerência
querendo deter-se na situação conflitiva, desmentida, nascida como tal”. Assim, para
este autor, “somente a força social capaz de investir no urbano,m no curso de uma
larga experiência política, pode assumir a realização de um programa que imbrica a
sociedade urbana” . Fonte: Ibid., p. 136.
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comunidade do Pilar uma nova forma de exclusão social, a da exclusão
digital.
Uma das razões desta nova forma de exclusão é a força de trabalho
que é exigida para estar ocupando os melhores cargos e carreiras nas
empresas vinculadas ao projeto Porto Digital. A maior parte dos
profissionais interligados ao Porto Digital possui uma formação
especializada.
Abaixo estão assinalados os elementos que fazem com que as
empresas de alta tecnologia migrem para determinada área, e a
questão da mão-de-obra qualificada é um destes motivos. Assim, são os
fatores mais importantes que contribuem para a localização das
empresas de alta tecnologia em um determinado lugar:
“- A força de trabalho (o capital humano). A capacidade de atrair e conservar
os trabalhadores é um dos elementos mais importantes a levar em conta na
escolha dos novos sítios pelas empresas de alta tecnologia. Este último
domínio requer dois tipos de mão-de-obra: os executivos, que representam
uma porcentagem superior comparativamente à das indústrias tradicionais –
cientistas, engenheiros, administradores –, e uma mão-de-obra barata para os
serviços e a fabricação rotineira. Essa dualidade social aguda defina as
características de um sítio. De um lado, o local deve ser percebido como
agradável para a vida e o trabalho dos executivos, seja para conservá-los, seja
para atraí-los (visto que são mais móveis que os assalariados não-qualificados);
de outro, esse espaço deve apresentar um mercado de trabalho amplo e
disponível para as demais categorias. A oferta de trabalho, a taxa de salário e
a sindicalização influenciam o comportamento espacial da alta tecnologia.
- Universidades e instituições de pesquisa. (...) Esse fato é facilmente
explicável, uma vez que responde diretamente às necessidades da alta
tecnologia, oferecendo uma disponibilidade de mão-de-obra de alta qualidade e
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a possibilidade de colaborar na pesquisa industrial a equipes científicas já
encontradas no local, paralelamente ao ensino. Pode-se estabelecer uma troca
nos dois sentidos, com a participação dos universitários na indústria e dos
pesquisadores-engenheiros do setor privado no ensino.
- O atrativo da paisagem. (...) Um ambiente moderno, a limpeza, a segurança, o
equipamento de lazer (portanto os dados qualitativos) desempenham papel
significativo. (...).
- A infra-estrutura de transporte. (...) O acesso fácil e rápido para as pessoas,
portanto as pontes aéreas, são trunfos importantes. (...).
- Os serviços e o clima político e dos negócios. A presença dos consultores e
das fontes de informação (acesso à informação) é fundamental para
desenvolvimento da alta tecnologia. A disponibilidade de capital de risco
(venture capital) desempenha papel crucial (...)”.254

Desta forma, como foi colocado por este autor, é preciso que haja
dois tipos de mão-de-obra: os executivos, com alto grau de formação e
os trabalhadores que irão executar tarefas secundárias e, para isso,
precisam

somente

de

um

grau

de

aperfeiçoamento

técnico

intermediário. Este modelo segmentado faz com que grande parte da
população possua seu acesso às novas tecnologias de forma restrita,
seja como consumidor, seja como profissional, visto que não opera no
conhecimento científico capaz de criar novas inovações tecnológicas.
“As empresas de TI representam 75% do Porto Digital. As restantes são
de serviços especializados e órgãos de fomento. Juntas, as empresas do
Porto Digital geram 1600 empregos diretos, 90% dos quais para
profissionais graduados”.255
254

BENKO, Georges. Economia, Espaço e Globalização: na aurora do século XXI. São
Paulo, Ed. Hucitec, 1996. p. 133.
255
Fonte: www.geranegocio.com.br. Artigo publicado por Frederico Costa em 29 de
Agosto de 2004.
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Ao ingressar no mercado de trabalho, o fará de forma a realizar não
as funções de gestão, mas muito possivelmente ficará limitado a
realizar funções de execução de tarefas superficiais ou meramente
técnicas, o que não exige muita escolaridade e conhecimento. A
conseqüência deste processo é “(...), o setor de emprego informal tem
se expandido e os problemas sociais têm se tornado alarmantes devido
a uma diminuição de suprimentos em moradia e infra-estrutura para os
grupos de baixa renda”.256
Além disso, é ressaltada uma outra conseqüência possível com
relação à qualidade da mão-de-obra empregada:
“De fato, o dualismo estrutural, (...), não resulta em dois mundos sociais, mas
em uma variedade de universos sociais, cuja característica fundamental são:
sua fragmentação, a definição aguçada de seus limites e o baixo nível de
comunicação com outros universos”.257

Segundo Julianne Freire, os projetos sociais desenvolvidos pelo Porto
Digital representam para os jovens vinculados as comunidades carentes
"oportunidade de capacitação de alto nível e especialização, acesso à
informação e à Internet, acesso a computadores, possibilidade de
inserção no mercado de trabalho”.258
O Porto Digital, através destes dois programas, busca promover a
inclusão digital necessária para que os moradores desta e de outras

256

SCHIFFER, Sueli Ramos. São Paulo: Articulating a Cross-Border Region in
SASSEN, Saskia, Global Networks: Linked Cities. New York: Rout ledge, 2002. p. 228.
257
CASTELLS, Manuel. The Informational City: Information Technology, Economic
Restructuring, and the Urban-Regional Process. Oxford: Blackwell, 1989. p. 226.
258
Cf. entrevista realizada com Julianne Freire, gerente da área social do Porto Digital.
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comunidades próximas possam ter uma perspectiva de vida mais digna
e com mais oportunidades.
Com esta iniciativa, o Instituto Porto Digital está buscando integrar
esta comunidade de alguma forma ao projeto Porto Digital. Entretanto,
é importante salientar que esta integração se dará possivelmente de
forma subalterna, visto que dificilmente estes jovens terão condições de
possuir um grau de formação compatível com aquele exigido para
assumir os cargos mais elevados.
“Assim,

Brasil

está

enfrentando

um

dilema:

estabelecer

comunicações

internacionais e uma infra-estrutura de industrialização modernizada são
essenciais se o país deseja competir com sucesso por novos investimentos
industriais; mas conhecer os custos de criação destas vantagens competitivas
significa empobrecer apenas as fontes regionais e locais que poderiam por
outro lado ser investidas diretamente nas necessidades sociais”.259

259

SCHIFFER, Sueli Ramos. Op. Cit. p. 227.
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4.9. Desafios e Resultados do Porto Digital

Nesta etapa da dissertação foram analisados quais os desafios e os
resultados que o Porto Digital já alcançou após seu surgimento e
consolidação. O NGPD – Núcleo de Gestão do Porto Digital, por ser a
instituição que gerencia as metas do Porto Digital, determina quais são
os desafios a serem alcançados ao longo de um ano. Desta forma, o
Núcleo de Gestão do Porto Digital tem com meta fazer com que o Porto
Digital represente 10% do PIB de Pernambuco nos próximos 10 anos. O
objetivo
“é aperfeiçoar as características de arranjo produtivo local, continuar com o
progresso urbanístico, a recuperação da orla atlântica de Recife e Olinda, e
consolidar a inclusão das comunidades próximas, fechando parcerias com
outras instituições”.260

A

estratégia

utilizada

para

obter

este

resultado

tem

como

elementos261:
•

Atração e geração de empresas de TIC no Porto Digital através do
estímulo ao empreendorismo e à incubação de empresas de base
tecnológica e atrair empresas em condomínios empresariais com
infra-estrutura;

•

Capital humano, tecnologia e inovação, visando a competição;

260

Cf. entrevista com Píer Carlo Sola, presidente do Porto Digital, ao jornal O Dia, de
10 de janeiro de 2004.
261
SOLA, Píer Carlo. A Sociedade em Rede nas Cidades: O Porto Digital in Anais do
Simpósio Internacional Cibercity: Cidade Digital e Sociedade em Rede, São Paulo:
GTS, 2003.
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•

Desenvolvimento

de

organizações

Porto

do

negócios:
Digital

inserção
em

das

empresas

e

nacionais

e

investidores

e

mercados

internacionais;
•

Capital

e

investimento:

aproximação

entre

empresas de TIC do Porto Digital.
•

Comunicação e Marketing para fortalecer as marcas do Porto
Digital;

A manutenção destes componentes têm o objetivo de assegurar que
as metas propostas sejam atingidas.
Os resultados foram a atração para o Bairro do Recife de empresas
multinacionais, como Alcatel, Borland, HP, IBM, Intel, Motorola, Oracle,
Microsoft que são algumas empresas que já se mudaram para o Porto
Digital262. Atualmente, são 68 empresas que estão localizadas no Bairro
do Recife. Na Tabela 7, está uma listagem de algumas delas:
Tabela 7 - Algumas empresas do Porto Digital
Empresa

Área

Telefone

Algoritmo

Desenv. TIC

34246168

Anima

Desenv. TIC

34198043

Athiva

Desenv.

Tecnologia

TIC/Serviços

21228100
Axón
Desenv. TIC

32247100

Informática
Banco do

Fomentador

BALBIO, Marcelo.Um Restart na História. Jornal O Globo, Rio de Janeiro, 12 de
Janeiro de 2004. Caderno Informática etc.
262
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Nordeste
Bluefin Group
Serviços

34243524

Desenv. TIC

34249898

Brasil
Cartello|W3

3424 3358
Cemape

Serviços
3424 7222

Centro
32248132
Brasileiro de

Desenv. TIC
32248158

Energia Eolica
Centro XML
Desenv. TIC

32240123

(Microsoft)
32250229
CESAR

Âncora

34254700
34254728

Cgest

Serviços

3424 9755

Conecta

Desenv. TIC

34248766

Creatto

Serviços

33056022
34243155

Cyberland

Desenv. TIC
32241922

Docas do Porto

Desenv. TIC

33028255

Daccord

Desenv. TIC

34198064
32240491
32240206

DTS

Desenv. TIC

(11)
30445032
41934626

Fabrik

Desenv. TIC

34198076
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34198077
Desenv.
Fast Con IT

32250524
TIC/Serviços

FGV

Serviços
(21) 2555-

FINEP

Fomentador
0699
32245467
32245834
(31)

FITEC

Desenv. TIC
32634001
(19)
37566805

Focustech

Desenv. TIC

33038120

TIC

32246042

Serviços

32251219

Fundição
Design TI
Gerencial
Consultores
34198082
Globaltech

TIC CAIS
34198082
21225198

IBM

Desenv. TIC
21225298

Informa

Desenv. TIC

32241004

Desenv. TIC

32251814

Desenv. TIC

34246206

Inhalt dados e
soluções
Innovative
Software
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Inteligencia

Desenv. TIC

32160600

Desenv. TIC
Intersight

34198085
CAIS

ITPO
Fomentador

34198002

Internacional
32250504
JE Informática

Serviços
30885982
Desenv. TIC

Jynx Playware

34198117
CAIS

Kernel

Desenv. TIC

32249573

Merconsult

Serviços

34676656

Modular Mining
34241454
Desenv. TIC

34711415

Systems do
34244242
Brasil
Neurotech

Desenv. TIC

32252740

NGPD

Âncora

34198000

Novar

Desenv. TIC

32249187

Serviços
On People

34236336
CAIS
Desenv. TIC

34198040

CAIS

34198042

Plug

Desenv. TIC

32245638

Portais Brasil

Desenv. TIC

34191700

Oracle

34412877
Procenge

Desenv. TIC

34243436
34417474
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Projeto Frente

Serviços

Atlântica

CAIS

Qualiti

Serviços

SECTMA

Âncora

Seg sat

Desenv. TIC

Serttel

Desenv. TIC

82286881
32240123
34245555
33018444
33018419
Solutione

Desenv. TIC

32244480

Strive

Desenv. TIC

32248262

Technique

34246854
Desenv. TIC

Informática

34242923

Tempest

Desenv. TIC

34243670

Truenet

TIC

33028120
32250353

Vanguard

TIC
32250853

Vert

TIC

Whi tec
TIC

30880378

Serviços

32252121

TIC

32241716

Solutions
WHF
informática
Telematic

Fonte: www.portodigital.org.br

Como se pode observar, a maioria das empresas listadas são do setor
de Tecnologia de Informação e Comunicação. Este fato demonstra que o
projeto Porto Digital obteve êxito ao implementar a uma nova estrutura
de acumulação – estrutura virtual de acumulação – através da
construção de seu parque tecnológico. Realmente foram atraídas
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diversas empresas deste setor, o que concretiza o ingresso do Bairro do
Recife no novo paradigma tecnológico.
Segue abaixo alguns dados do faturamento do Porto Digital no setor
de Tecnologia da Informação263:
Faturamento em 1998: R$ 8.583.732,00.
Faturamento em 2001: R$ 172,2 milhões
Faturamento em 2002: R$ 240 milhões
Outro resultado é que o Bairro do Recife está se transformando em
um centro de turismo e lazer, ao promover a revitalização de suas ruas
e patrimônios, como já foi analisado acima.
As

mudanças

ocorridas

no

Estado

de

Pernambuco

após

a

implantação do projeto Porto Digital são extraordinárias, conforme
revela Gráfico 1 a seguir:
Gráfico 1 - Setor Privado de TI em Pernambuco em 2004

263

Fonte: www.portodigital.com.br, informação obtida no site em Janeiro de 2003 e
www.amcham.com.br, informação obtida no site Março de 2004 – Revista Update, Ed.
402, Março de 2004.
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Fonte: www.portodigital.org.br,
informação obtida no site em Janeiro de 2003.

- Qualificação Profissional
- Profissionais do Setor com Curso Superior
1. Em Pernambuco: 34.2 %
2. No Brasil: 13 %
- Profissionais com Título de Mestrado
1. Em Pernambuco: 3,4 %
2. No Brasil: 0,85 %
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- Profissionais com Título de Doutorado
1. Em Pernambuco: 0,7 %
2. No Brasil: 0,1 %
Os dados e o gráfico acima foram obtidos no próprio site do porto
digital

(www.portodigital.org.br)

em

janeiro

de

2003.

Portanto

traduzem a realidade apenas referente a este período. Mesmo assim,
são importantes para demonstrar que o projeto Porto Digital permitiu
um

crescimento

econômico

para

o

Estado

de

Pernambuco

e

notoriedade perante aos demais centros tecnológicos nacionais e
internacionais.
Embora existe este esforço em alavancar a economia de Pernambuco
como referência

em

produção

de

tecnologias

de

informação

e

comunicação, o que se observa é que a região Nordeste ainda
permanece em colocação desfavorecida com relação ao Sudeste e o Sul
do país. No Desenho 15 abaixo estão discriminados os projetos de
tecnologia de informação por região:

239

Desenho 15 - Distribuição de projetos TI por região

Fonte: www.geranoticas.com.br,
Autor: Frederico Costa, data da publicação: 29/10/2004.
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5 Conclusões

O Porto Digital surgiu da proposta conjunta do Governo do Estado,
de membros da Universidade e de empresas públicas e privadas de
promover o desenvolvimento econômico necessário para o Estado de
Pernambuco através do da difusão de tecnologias. Entretanto, além de
buscar trazer o desenvolvimento para o Estado de Pernambuco, o Porto
Digital também possui como objetivos:

•

Reestruturação, Revitalização e Refuncionalização de Antigos
Espaços Históricos;

•

Inclusão Digital na Comunidade do Pilar

Assim, a montagem desta nova estrutura virtual de acumulação
também provocou mudanças sócio-espaciais, visto que as organizações
sociais não são estáticas. Estas organizações estão sempre buscando
aprimorar suas ferramentas de reprodução da vida, o que faz com
antigos espaços percam ou ganhem importância dependendo do que
está sendo privilegiado.
Assim, enquanto no século XIX, o Bairro do Recife estava desprovido
de recursos, sendo uma área degradada, no século XX, passou por uma
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reestruturação promovida pelo projeto Porto Digital e recentemente é
palco de um dos projetos empresariais mais ousados do país.
Desta forma, o Porto Digital está se revelando uma experiência
inovadora por promover integração e cooperação entre Governos,
Universidades e iniciativa privada, conforme afirma reportagem a
seguir:
“O que há de inovador é que, em apenas três anos, o projeto tornou-se
referência na área de tecnologia da informação, com estímulo à exportação de
software (...), e ainda conseguiu revitalizar as partes velhas do Recife, que
estavam em degradação, além de contribuir para a inclusão social das
comunidades locais”.264

Outra inovação promovida pelo Porto Digital foi a forma institucional
adotada pelo Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD). Este núcleo é
uma associação civil de direito privado e sem fins lucrativos o que
garante ao NGPD maior autonomia de atuação com relação ao governo.
Através do contrato de gestão assinado entre o NGPD e o governo do
estado, o governo apenas estabelece as metas que o NGPD deverá
cumprir.
O Porto Digital e suas instituições-âncora buscam a inovação
permanente de produtos e processos, além de promover projetos de
inclusão social. O resultado foi a adesão no Porto Digital de empresas
multinacionais como Alcatel, Borland, HP, IBM, Intel, Motorola e

264

Cf. reportagem do jornal O Dia de 10 de janeiro de 2004. p. 15.
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Oracle, além de 35 companhias pernambucanas inscritas no projeto,
visando a exportação de software.
O planejamento urbano desenvolvido pelo NGPD é mais uma
inovação. O objetivo é traçar a ocupação de 100 hectares da Ilha
levando-se em consideração o perfil da comunidade, do patrimônio e da
economia da área. Estes elementos estão incorporados ao projeto de
renovação urbana, visto que o objetivo é promover “a construção de
uma cidade mais sustentável e que reúne oportunidade da economia
digital, além do melhor ambiente e da vitalidade da vida urbana do
Recife”.265
A estrutura do Porto Digital é coomposta por elementos territoriais –
parque tecnológico e a recuperação de mais de 22 mil metros
quadrados de prédios históricos – e institucionais – Núcleo de Gestão do
Porto Digital (NGPD).

Além disso, o projeto Porto Digital buscou

promover, não só a gestão e administração das metas do parque, mas
também a promoção da inclusão social no Bairro do Recife.266
Entretanto, Lefebvre (1969, pág. 133) avalia que a inclusão social
ocorrerá quando as camadas de baixo poder aquisitivo efetivamente
tiverem meios de decidir seus rumos e os próprios rumos da cidade.
“A estratégia urbana fundada na ciência da cidade tem necessidade de apoio
social e forças políticas para operar. Não atua por si somente. Não pode deixar
265

SOLA, Píer Carlo. A Sociedade em Rede nas Cidades: O Porto Digital in Anais do
Simpósio Internacional Cibercity: Cidade Digital e Sociedade em Rede, São Paulo:
GTS, 2003.
266
Cf. Porto Digital: www.portodigital.org.br
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de apoiar-se na presença e na ação da classe operária, a única capaz de por
fim a uma segregação dirigida essencialmente contra ela. Somente esta classe
em quanto tal pode contribuir decisivamente para a reconstrução da
centralidade destruída pela estratégia de segregação e reencontrada sob a
ameaçadora forma dos ‘centros de decisão’”.267

Entretanto, não podemos deixar de assinalar que o projeto Porto
Digital se insere em um momento de globalização econômica. Desta
forma, sua constituição foi estruturada visando atingir objetivos que
estavam associados à nova diretriz imposta por este novo paradigma de
acumulação capitalista que foi se configurando, no Brasil, a partir da
década de 1990.
“As metrópoles brasileira dos anos 90 estão diante do grande dilema de se
inserirem no processo de globalização. Até o presente momento, este processo
tem sido de exclusão, criando duas tendências opostas: (i) aquela de um
pequeno número de cidades que são parte das grandes redes das cidades
globais, (...); e (ii) aquelas cidades que dependem dessas metrópoles globais
(...)”.268

Não se pode negar que o projeto Porto Digital, do ponto de vista
econômico: a) tenha promovido a reestruturação urbana no Bairro do
Recife, com a revitalização de antigos edifícios coloniais; b) inseriu
novamente a economia pernambucana no mercado regional, nacional e
internacional e c) promova alguma atuação social junto às comunidades
carentes. Porém, do ponto de vista social, sua atuação é ainda muito
pontual.

267

Com isso, o que se observa é que para que a segregação espacial seja amenizada, é
preciso que a inclusão das camadas de poder aquisitivo baixo seja prioridade.
268
ZANCHETI, Silvio. Op. Cit., p. 153.
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Embora tenha desenvolvido os projetos In’formar e Programa para o
Futuro, seu foco principal é econômico. Seu principal objetivo é tornar
o Bairro do Recife em um parque tecnológico capaz de competir com as
demais áreas econômicas hegemônicas. O resultado deste enfoque é a
supremacia dos objetivos econômicos sobre os sociais.
Desta forma, observa-se que o Bairro do Recife, após a intervenção
feita pelo governo do estado, realmente passou por um processo de
valorização e melhorias. Entretanto, esta valorização e melhoria estão
sendo direcionadas para um determinado grupo social – conforme
Castells, as estruturas sociais hegemônicas. Os demais grupos sociais
permanecem à margem deste processo ou se integram a ele de forma
subserviente. Isto ocorre porque
“Os

operadores

mais

desterritorializados,

mais

desatrelados

de

um

enraizamento espaço-temporal preciso, os coletivos mais virtualizados e
virtualizantes do mundo contemporâneo são os da tecnociência, das finanças e
dos meios de comunicação. São os que estruturam a realidade social com mais
força, e até com mais violência”.269

Com isso, o que resulta desta nova estrutura virtual de acumulação é
mais uma vez a reprodução de um modelo econômico que não inclui ou
pouco inclui um aspecto mais social. As metas são sempre ditadas por
diretrizes

que se

vinculam à possibilidade

de

obter níveis

de

lucratividade altos.

269

LÉVY, Pierre, O que é o virtual?. São Paulo, Ed. 34, 1999. p. 21.
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Embora o projeto Porto Digital seja caracterizado como um novo
paradigma tecnológico – por promover inovações tecnológicas, montar
uma infra-estrutura de rede de alta velocidade e capacidade – seus
objetivos continuam sendo reprodução exacerbada do viés do mercado.
A novidade deste novo paradigma tecnológico é que a nova infraestrutura de rede criada, que é o suporte físico do ciberespaço ou
espaço de fluxo, potencializa a possibilidade de ganhos porque possui
uma projeção que ultrapassa os limites físicos e territoriais de
determinada área.
“Ademais, quando as redes se difundem, seu crescimento se torna exponencial,
pois as vantagens de estar na rede crescem exponencialmente, graças ao
número maior de conexões, e o custo cresce em padrão linear. Além disso, a
penalidade por estar fora da rede aumenta com o crescimento da rede em
razão do número em declínio de oportunidades de alcançar outros elementos
fora da rede”.270

Portanto, para que se possam usufruir todos os benefícios oriundos
desta nova estrutura informacional é necessário que se integre às
grandes

negociações

que

são

realizadas

dentro

desta

rede

informacional. Isto ocorre porque, conforme já foi analisado, estamos
em um período em que o acesso à informação, ao conhecimento
científico aplicado à produção e às novas tecnologias é imprescindível
para que se possa tomar parte das estruturas sociais dominantes.
Apenas desta forma é possível fazer parte do pequeno ambiente

270

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: A Era da Informação: Economia,
Sociedade e Cultura, Volume I, São Paulo, Ed. Paz e Terra, 1999. p. 108.
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político-econômico responsável por decidir as novas diretrizes a serem
tomadas.
Caso contrário, a inclusão de determinada área neste paradigma
tecnológico tenderá a seguir e fortalecer orientações de políticas
públicas e rumos planejados externamente. Além disso, continuará
existindo a antiga estrutura de acumulação que permite apenas que
esta área seja exportador de matérias-primas e importador das grandes
tecnologias.
Este processo de constante modificação das estruturas capitalistas
somente pode ser entendido se a própria essência do modo de produção
capitalista for compreendida. Conforme descrito a seguir:
“Subjacente a todas essas manifestações está o fato de que o capitalismo, no
fim, torna-se a maior barreira contra seu próprio desenvolvimento. Vamos
considerar como isso se manifesta no cenário mundial.
O capitalismo apenas consegue escapar de sua própria contradição por meio
da expansão. A expansão é, simultaneamente, intensificação (de desejos e
necessidades sociais, de população totais, e assim por diante) e expansão
geográfica. Para o capitalismo sobreviver, deverá existir ou ser criado espaço
novo para a acumulação. Se o modo capitalista de produção prevalecer em
todos os aspectos, em todas as esferas e em todas as partes do mundo, haverá
pouco ou nenhum espaço restante para a acumulação adicional (o crescimento
populacional e a criação de novos desejos e necessidades seriam as únicas
opções). Muito antes que se atinja tal situação, o processo de acumulação fica
mais lento. A estagnação se imporia, acompanhada por toda uma gama de
problemas econômicos e sociais”.271

No contexto atual, o meio encontrado para evitar que ocorresse esta
estagnação do sistema capitalista foi a implementação de novos
271

HARVEY, David. Op. Cit., p. 64.
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mecanismos de acumulação no espaço. O novo processo capitalista
busca obter seus lucros através da produção, mas também através do
capital especulativo. Este capital pode circular livremente no meio
virtual, visto que não há legislação especifica que determine o limite de
volume de aplicações em determinando fundo que se possa fazer.
Estes capitais voláteis, de curto prazo e de alto risco são utilizados
pelas empresas de tecnologia de informação e comunicação para
reproduzir seus ganhos. Com isso, há uma estreita ligação entre estas
empresas, os capitais de risco e a produção originária desta associação.
Entretanto, devido à consolidação do Porto Digital, o Bairro do
Recife e, conseqüentemente o Estado de Pernambuco estão melhorando
seu perfil tecnológico e econômico no contexto nacional.
“Pernambuco enfrenta difíceis desafios, mas também tem aptidões únicas. É
importante reconhecer que houve uma importante mudança de curso e rápido
progresso nos últimos anos para enfrentar esses desafios. A estratégia do
Estado é capitalizar os pontos fortes existentes em capital humano, inclusive
conhecimento, tecnologia da informação, artes, cultura e meio ambiente,
assegurando um espaço especial na economia global.”272

Em suma, se, hoje, o projeto Porto Digital possui êxito em seus
resultados, isto possui relação não somente com o ambiente de
negócios propícios que se instalou no Bairro do Recife, mas também, às
próprias origens deste bairro e suas transformações ao longo do tempo,
que lhe conferem um status diferenciado dentro da história de Recife.

272

Artigo de Vinod Thomas, diretor para o Brasil e vice-presidente do Banco Mundial,
publicado em Jornal do Commercio de Pernambuco, em 3 de fevereiro de 2005.
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Desta forma, sua importância enquanto lugar escolhido para ser a
sede do projeto Porto Digital é derivada da sua localização geográfica
central dentro da cidade de Recife, mas também em função de seu
passado que, ao ser analisado minuciosamente, revelou a origem das
pré-condições para a instalação deste projeto. Além da integração entre
os diversos atores envolvidos que viabilizam a obtenção de resultados
positivos para o Porto Digital e, concomitantemente, para a economia
do Estado de Pernambuco.
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ENTREVISTAS REALIZADAS:

DIA

27/01/2004,

ENTREVISTA

REALIZADA

NO

CENTRO

DE

INFORMÁTICA DA UFPE:

1) SERGIO

CAVALCANTE,

PROFESSOR

DO

CENTRO

DE

INFORMÁTICA DA UFPE E COORDENADOR DE COOPERAÇÃO
DENTRO DO CENTRO DE INFORMÁTICA. ESTA INSTITUIÇÃO
TEM A FUNÇÃO DE COOPERAÇÃO.

SC: Toda a cooperação com empresas e que o Centro de Informática
como um todo esteja envolvido deve passar por mim. Quando um
determinado professor faz um projeto e ele que é professor não lida
com a empresa passa por mim se ele quiser.

C: Os professores têm autonomia para fazer projetos?

SC: Veja, isso é uma questão jurídica, é uma questão que talvez você
devesse perguntar a acessória jurídica da UFPE, mas as pessoas têm
direito de fazer consultorias. Agora existem regras que estão sendo
colocadas e o Centro de Informática já segue estas regras há algum
tempo. Elas não estão em vigor ainda, mas o CIN já tem acesso a esse
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debate já há 02, 03 anos. Então, a gente já vem seguindo isso há
bastante tempo, existem alguns percentuais que eu acho bastante
justos, afinal de contas, você é professor da casa e muitas vezes o
serviço aparece para você por causa do seu cargo na casa. E também
ter que dividir um pouco com outros departamentos que não tem tanta
facilidade de conseguir trabalhos com empresas.

C: O Centro de Informática é recente?

SC: O Departamento de Informática, de onde vem o Centro, é de 1974.
Então ele está fazendo agora 30 anos. Agora, ele surgiu com graduação
e mestrado, e em 1992 entrou com doutorado e em 1999, ele se tornou
o CIn. A diferença é que antes a gente estava atrelado ao Centro de
Ciências Exatas e da Natureza e agora a gente subiu. Para você ter
idéia, há dezenas de Departamentos na Universidade, mas só havia 09
centros, agora existem 10 centros com o CIn. Então o CIn tem 03
departamentos. É uma questão apenas para se adequar às regras da
Universidade que não permite que um Centro não tenha Departamento.
A gente acha que a mobilidade de uma área como informática é maior
se você tem permite que os grupos se agreguem e se desagreguem
rapidamente.

Então

se

cria

uma

nova

área,

exemplo:

robótica

distribuída e aí você muda para outra área. Isto tem que ser muito
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dinâmico, se você cria departamentos e aprisiona as pessoas ali dentro
fica muito difícil você ter essa dinamicidade.

C: Quais são estes 03 Departamentos?

SC: Um chama-se Ciência da Computação e eu sou o Chefe de
Departamento; o outro Sistemas de Informação e o outro Sistemas de
Computação. È apenas uma questão de nomenclatura. A gente não usa
essa forma de trabalho. A gente fez com que todos os coordenadores do
Centro

de

Informática

se

tornassem

chefe

ou

subchefes

dos

Departamentos. Então, a gente criou uma estrutura de coordenação, a
diretora do centro criou uma estrutura de coordenadores e os
coordenadores são chefes ou subchefes do departamento.

C: Qual a relação do CIn com o Porto Digital?

SC: Não existe uma parceria oficial, formal. O Porto Digital surgiu de
interesses do governo do Estado e interesses do CIn, do CESAR e das
empresas do núcleo do cluster de informática do Estado.
Há uma necessidade de fomentar novas economias no Estado, não ficar
só na cana-de-açúcar e turismo. Investir em outras coisas. Como
informática é uma área que a gente está bem desenvolvido, então, nada
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mais natural. Duas das dez mais antigas empresas de informática do
país estão aqui. Proserge é uma delas, a outra eu não me recordo o
nome.

C: São empresas de software?

SC: São empresas de software. Então, o Porto foi uma evolução natural
das coisas que já vinham acontecendo. A criação do C.E.S.A.R., que é
um Centro de Estudos avançados do Recife, tem a função de criar novas
empresas, mantendo o capital humano aqui no Estado e de fomentar o
Centro de Informática.
Os recursos federais de modo geral que vem para o CIn são muito
poucos. E um Centro como o de Informática tem uma necessidade de
fazer upgrade nas máquinas muito grande. A cada 01, 02 anos as
máquinas estão ficando obsoletas. Então, você tem que estar o tempo
todo fazendo upgrade, e tem que ter um corpo técnico de manutenção
das máquinas, manutenção das redes, manutenção dos softwares muito
grande também. Então, o C.E.S.A.R fomenta o CIn. Os resultados
positivos que o C.E.S.A.R por ventura tenha são reinvestidos no
C.E.S.A.R e no CIn.
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C: Uma das funções do C.E.S.A.R é reter o capital humano do
Estado. O que seria este capital humano?

SC: Tem uma questão histórica no meio do caminho. Em 1985, alguns
doutores voltaram do seu doutorado, o CIn tinha pouquíssimos doutores
então, voltaram alguns com outras idéias e ingressaram no CIn. E aí,
eles decidiram fazer uma reforma na graduação colocando coisas
realmente avançadas no curso, como Linguagem Avançada de Objetos,
em 1988, já tinha no curso de graduação, o que nos outros cursos do
país não tinha.

C: Então aqui existem cursos que não existem...

SC: Naquela época, já existiam cursos que o pessoal não tinha acordado
ainda para isso. E houve um plano de expansão: se desejava que no ano
2000, o CIn tivesse 20 doutores. Em 1992, a gente já atingiu a marca
dos 20 doutores, primeiro; segundo, o curso ficou tão moderno, tão
interessante, que em 1992, a gente teve um problema, na verdade foi
uma coisa boa, mas que atrapalhou um pouco que foi assim: duas
empresas de São Paulo vieram aqui e contrataram 75% da turma de
formatura.
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Porque havia um expert zing aqui que não se achava em outros cursos
de graduação. A gente tinha uma evasão muito grande durante e depois
do curso para ir para o Sudeste. Então a gente começou a perceber
que havíamos conseguido um curso de qualidade.
Mas como é que a gente faz para manter estas pessoas aqui e não fazer
com que elas fiquem achando que ficar no estado de Pernambuco é
marcar passo? E aí surgiu a idéia do C.E.S.A.R. Então, o C.E.S.A.R e a
função de criar empreendimentos vem disso aí também. Quer dizer, as
pessoas têm idéias novas, as pessoas têm coisas que querem lançar no
mercado e querem testar, lancem e fiquem aqui, desenvolvam aqui.
Muita gente voltou, inclusive, depois que o C.E.S.A.R foi criado, agora
está com um movimento muito grande de qualidade, o movimento CMN
10 de Porto Digital para fazer com que as empresas entrem na
qualificação CMN que é um certificado de qualidade internacional.
Devem ter 20 empresas do Brasil que tem o CMN, o C.E.S.A.R é uma
delas. E o C.E.S.A.R está ajudando com a experiência que tem a formar
mais 10. Então, o C.E.S.A.R veio para criar novas empresas, mantendo o
capital humano aqui, desenvolvendo a informática do Estado e
financiando o CIn. Porque como o C.E.S.A.R é uma associação civil sem
fins lucrativos, qualquer dado positivo que venha a ter é reinvestido no
próprio C.E.S.A.R ou no Cin.
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Para se ter uma idéia, em 2002, o C.E.S.A.R deu 10 vezes mais recursos
para o CIn do que o governo federal. Os recursos são muito escassos do
ponto de vista do curso de graduação. Então, as empresas mais antigas
começaram a se mexer e agregar.

E havia também interesse do

governador do Estado, que tinha sido prefeito da cidade do Recife, de
revitalizar o Centro do Recife, já que o Porto está sendo transferido
para a SUAPE. As operações do Porto estão sendo transferidas
gradativamente para a SUAPE.
E o que fazer com a Ilha onde fica o Bairro do Recife? Como já havia um
projeto de Revitalização quando o Jarbas era prefeito, uniram-se os dois
interesses, quer dizer, de revitalizar o Centro com uma iniciativa
econômica forte. A parte digital tem uma coisa muito boa, porque
diferente da industrial, não tem questões de matéria prima, questões de
onde vai colocar os dejetos.
A idéia do Porto, como também deve ser o Teleporto do Rio de Janeiro,
é congregar as empresas, as pessoas conversam mais. È muito comum
que você às vezes vá tomar um café, almoçar com alguém e dali surja
um negócio. Então, a gente quer que as empresas estejam próximas
umas das outras para isso. Qual o papel do CIn nisso tudo? Formação
de recursos humanos, educação continuada. Este é um dos motivos que
o Centro tem interesse de se mudar para o Porto Digital.
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Está previsto como uma das âncoras do Porto Digital porque você pode
anunciar um emprego e a noite você vai continuar a sua formação no
CIn, você vai conhecer mais de perto que o CIn pode fazer negócio com
pesquisa. Quer aproximar a Universidade da Comunidade porque a
Universidade é muito desagregada.

C:

Os

alunos

da

graduação

são

alunos

da

faculdade

de

informática, do Centro de Informática?

SC: Eles são alunos da UFPE no Centro de Informática.

C: Eles têm a possibilidade de fazer estágios em empresas do
Porto Digital?

SC: Sim, a gente tem uma regra interna. A gente não permite estágios
abaixo de um certo período. Isto é um problema nacional, existe uma
evasão muito grande dos alunos de Informática. O mercado é muito
dinâmico, e a gente tem uma dificuldade muito grande de mantê-los
aqui. Então, a gente entra em acordo com as empresas para os estágios
serem a partir de um certo semestre letivo. Estágios que estejam abaixo
daquele semestre letivo não são assinados como estágios oficiais. Eu
não posso dizer que ele não vai trabalhar nas empresas, mas a gente
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não incentiva isso de jeito nenhum. A gente incentiva estágios mais
próximos ao final do curso.

C: Já pensando em fixar ele em uma empresa do Porto Digital?

SC: Não, a questão é a evasão do curso. Eles se empolgam com o
mercado de trabalho e não terminam o curso. Eles abandonam o curso
no meio. Algumas vezes alunos de 1º. e 2º. Períodos já estão
contratados.

C: Qual seria o período para início de estágio?

SC: Não sou indicado para falar da graduação porque eu não sou o
coordenador da graduação, mas eu acho que é o 8º. Período. No
currículo são 09 períodos no curso de graduação em informática, o que
dá 04 anos e meio. Então, a gente incentiva para ser mais no final do
curso.

C: Após esta mudança, houve a diminuição da evasão?

SC: Isso não é uma mudança, isso já acontecia antes. O que a gente fez
internamente para diminuir a evasão foi que na reforma curricular que
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a gente fez em 2000, a gente colocou uma série de disciplinas. A cada
03, 04 semestres tem uma disciplina prática, puramente prática, um
projeto que ele tem que executar.
Então, por exemplo, agora no ano passado foi o primeiro grupo do novo
currículo que fez esta disciplina. Uma coisa que foi muito positiva foi o
seguinte: os alunos estavam no 4º. Período e aí eles perceberam que,
embora

os

projetos

tenham

saído

muito

bons,

faltava

muito

conhecimento ainda para eles. Ou seja, era bom para eles continuar no
curso. Então, a gente ter colocado este projeto cedo foi muito bom.
Tiveram uns efeitos colaterais muito positivos. Os alunos deram o
depoimento deles no final. Nós os entrevistamos para saber o que
estavam achando e aí eles disseram que foi muito bom porque eles
puderam perceber que não sabiam e isso incentivou os alunos a ficar.
O nosso curso é assim: nós temos 02 anos e meio de obrigatórias e dois
anos de eletivas. Então, nestes 02 anos de eletiva ele vai ver disciplinas
que enfoquem na área que ele está interessado. E aí, nós temos vinte e
poucos perfis que ele pode seguir, ele agrega perfis. Você tem como
agregar no mínimo dois perfis. O ideal é que agregue 03. Você agrega
os perfis e saí mais voltado para o mercado.
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C: Hoje como é que está esta questão da capacitação de pessoas
que já estão no Porto?

Já tem cursos para as pessoas que

trabalham o dia inteiro e que querem fazer uma capacitação?

SC: Existe uma questão mais complicada que é o fato de o CIn estar em
uma Universidade Federal. Então, existe uma série de regras que estão
sendo discutidas agora, neste momento, no próprio governo com
relação ao financiamento das Universidades Federais. Como é que elas
vão se financiar? É permitido ou não é permitido você dar cursos de
especialização? Então, o CIn tem um curso de especialização só. Então,
é um curso bastante generalista.
Ele é voltado para o aluno que está muito tempo no mercado e precisa
se reciclar ou para aquele que é de outra área. Eu sou um engenheiro
eletrônico, mas eu estou trabalhando com informática já há algum
tempo e eu preciso focar um pouquinho mais. Ele não é muito voltado
para aquela pessoa que quer se especializar, quer ser um especialista
em rede de computadores, por exemplo, porque não é focado em uma
única área. O ideal é que houvesse mais recursos humanos dentro do
CIn mais professores para conseguir dar mais cursos.

C: Como é o corpo docente daqui?

281

SC: Nós temos 45 professores, mas nós temos dois cursos: Ciência da
Computação e Engenharia da Computação.

C: Dentro do CIn?

SC: É, Engenharia em parceria com Eletrônica.

C: Então, são duas faculdades?

SC: Não, porque aqui a gente não tem essa noção de faculdade. Nós
temos a noção de Centros e Departamentos. Então, o curso de
Engenharia da Computação é em parceria com Eletrônica, mas a
maioria das disciplinas são do CIn. Nós temos estes dois cursos, temos
cerca de 300 alunos de pós-graduação, somando tudo, a gente tem em
torno de 1000 alunos. São 700 de graduação, porque o curso de
engenharia da computação está em implantação ainda. Quando
implantar tudo, a gente vai ter o total de 750, depois vai duplicar o de
Engenharia, vai passar para 1000. Fora a pós-graduação.
Então, tem muito curso, muito aluno. Tem cursos que a gente dá fora do
CIn para outros Departamentos da Universidade também. É uma
sobrecarga muito grande, porque, além disso, você tem que fazer
pesquisa, orientar alunos de graduação ou de mestrado e doutorado e
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tem que manter toda a qualidade. Com isso tudo, fica difícil você fazer
cursos de especialização demais.

C: Quando houver a mudança para o Porto Digital, estes cursos
já vão estar montados, já há previsão de quando vocês vão se
mudar para a região do Porto?

SC: Isto depende um pouco da questão política, da questão financeira.
A Universidade tem que dar o aval, houve uma mudança de reitor
agora, então ele vai ter que dar o aval também permitindo que a gente
saía fisicamente da UFPE e o CIn se mude para lá, mas a partir do
momento que chegar perto da gente mudar, acredito que estas questões
financeiras já estarão resolvidas porque eu acho que o novo ministro
inclusive está aí para isso.

C: E estes cursos já vão estar elaborados?

SC: Na verdade, os cursos já estão elaborados porque a gente percebeu
que os próprios perfis que a gente dá podem ser cursos de
especialização. Uma coisa é o seguinte: se você tem vários perfis, e
cada perfil tem entre 06, 07 disciplinas, um curso de especialização
para ser reconhecido tem que ter 360 horas. 06 Disciplinas dá 360
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horas. Então, a idéia é o seguinte: suponha que você saía daqui, e você
acha que você devia ter feito o perfil de redes. Mas você não fez, então
você volta e faz o perfil de redes. Isto é educação continuada e vai fazer
um perfil mais moderno talvez.

C: Os alunos do CIn têm conhecimento do Porto Digital?

SC: Eles têm o conhecimento de que o Porto existe, as incubadoras,
mas não sei se visitam o Porto ou como o Porto funciona. Do ponto de
vista de incubação de empresas, o CIn tem uma incubadora interna, o
Recife BEAT – Base de Empreendimentos de Alta Tecnologia. É claro
que tem uma alusão ao Movimento Mangue Beach, mas nós temos uma
incubadora pequena aqui. A idéia é que os alunos tenham uma
disciplina de empreendedorismo no outro semestre que é eletiva.
Os melhores ganham bolsas e o direito de trabalhar com as máquinas
da gente aqui nesta incubadora com o apoio do Softex. E depois que o
conceito já está mais amadurecido, depois de 01, 02 anos, eles podem ir
para outra incubadora mais estabelecida. O C.E.S.A.R aceita incubar,
mas tem um outro modelo de incubação, mas O C.E.S.A.R aceita
incubar também, dependendo se se adequar ao modelo dele.
Mas tem a Incubatex também, tem uma rede de incubadoras no Estado.
Então, você ou vai para estas incubadoras ou vai para o mercado direto,
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o que é muito difícil. Aqui, você tem um treinamento de administração
de vendas.

C: Como é o trabalho de uma incubadora aqui do CIn?

SC: A incubadora do CIn dá um treinamento, eu não sou coordenador,
mas eu acho que a gente tem parceria com o SEBRAE que dá um
treinamento para o pessoal e provê a parte de software, de máquinas,
uma pequena bolsa de estudos para manutenção, mas é realmente
pequena.
Agora o fato de o aluno estar aqui dentro do CIn é o que facilita porque
ele tem um corpo de consultores gratuito. Os professores todos do CIn
estão à disposição. Às vezes, o trabalho dele na empresa que ele
montou tem a ver com a dissertação de mestrado dele, então, uma coisa
ajuda a outra.

C: Os recursos que o C.E.S.A.R deu para o CIn foram 10 vezes
mais do que os do Governo Federal.

SC: Em termos de recursos para a graduação.Tem que tirar daí os
custos com salários, por exemplo. O governo federal paga os salários
dos professores, mas ele dá uma verba para material de consumo,
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impressora, etc. De um modo geral, o C.E.S.A.R deu 10 vezes mais
dinheiro do que o governo. Eu acho que desde a fundação do C.E.S.A.R
em 1993, ele já repassou mais de 1 milhão e meio de reais para o CIn.

C: Os recursos do C.E.S.A.R são oriundos de que?

SC: Dos projetos que ele faz.

C: Dos projetos de incubação?

SC: Não só, até pouco tempo, o Governo e o C.E.S.A.R conseguiu
vender uma das incubadas dele, o que deu um bom retorno, mas dos
projetos que ele faz para o mercado mesmo e faz pesquisas e trabalhos
aplicados.

C: A respeito do CIn...

SC: O CIn vai dar consultores de alto nível, parte de consultoria dos
próprios projetos das empresas, ele vai formar recursos humanos de
alta qualidade, vai dar educação continuada, e vai dar subsídios para
você poder fazer projetos inovadores dentro do próprio centro também,
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em parceria com a própria empresa também. A gente está precisando
de mais inovação. A idéia da gente aqui é que haja um retorno prático.
DIA 28/01/2004, ENTREVISTA REALIZADA NO NÚCLEO DE GESTÃO
DO PORTO DIGITAL

2) MARCOS SUASSUNA, CONSULTOR DE ESTRATÉGIA DO
PORTO DIGITAL, PARTICIPANTE DO PROJETO DESDE O SEU
NASCEDOURO, OFICIALMENTE A PARTIR DE 2000.

O Porto Digital tem uma gestação de muitos anos. Ele formalizou-se em
2000, mas é uma história que já vem com mais de 30 anos. Nessa
história, a gente vai entender um pouquinho dessa história do que
significou cada pedacinho na constituição do que hoje é o parque
tecnológico chamado Porto Digital.
Quando eu falo 30 anos, eu vou comentar um pouco dessa história. Nós
temos uma empresa ou algumas empresas hoje na área de tecnologia
funcionando com essa idade. Ou seja, nasceram há 30 anos atrás e
continuam atuando aqui. Então, tecnologia da informação aqui no
Recife é uma história de mais de 30 anos. Empresas de software que
continuam funcionando. Na verdade, tecnologia de uma maneira geral
aqui no Estado tem uma história de mais de 60 anos. Nós temos aqui
uma organização chamada ITEP que é o Instituto de Tecnologia de
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Pernambuco e o ano passado fez 60 anos. Então, o Estado vem tratando
tecnologia de uma forma institucional já há algum tempo. E isso é um
dado importante para esta coisa do Porto Digital, isso de alguma forma
interfere na sua gênese.
Esta história da informática gira em torno de 30 anos. Nessa época,
quem significava informática aqui, quem tinha um significativo assim na
informática associada a essas empresas eram a Burroughs e a IBM que
eram as duas maiores na época produtoras de máquinas e de soluções
de informática de sistemas e se utilizava muito a informática naquela
época como um mirôs de serviços, ou seja, eu não tinha computadores
na minha casa, porque os computadores eram muito grandes, eu não
tinha computador na minha empresa, mas eu me utilizava de um
serviço que elas prestavam, sobretudo nos serviços administrativos.
Aqui em Recife houve uma oportunidade muito interessante para o
crescimento de uma indústria por conta do crescimento de um banco
chamado BANORTE, houve uma associação muito grande da tecnologia
à administração bancária. O BANORTE sempre foi um banco muito
inovador. O BANORTE foi o primeiro em que você era cliente do banco,
não era cliente da agência. Há uns anos atrás não tinha sentido você
ser cliente do banco, você na verdade era cliente daquela agência. Foi
muita inovação isso para o mercado porque não existia e isso só foi
possível pelo nível de automação que ele conseguiu e esse nível de
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automação tem fundamentalmente a ver com telecomunicação e
informática.

C: Mas a tecnologia que ele usava era própria? Igual a Itautec?

MS: Própria. Não, a Itautec é física, quer dizer, o equipamento físico. O
BANORTE ele tinha excelência em aplicações, ele se utilizava da
tecnologia por exemplo da IBM, da EMBRATEL, etc para desenvolver
todos os seus projetos de automação. Com isso, ele desenvolveu um
projeto na época que chegava a manter uma fábrica de software com
400 pessoas.
Quer dizer, o Banco quando foi comprado pelo Bandeirantes ficou com
uma dívida muito grande no banco, porque eles saíram de um nível
altíssimo de automação para um nível de automação mais baixo. Os
sistemas implementados eram de menor qualidade do que eles tinham
antes. Então, esse exercício sempre foi muito fértil aqui em termos de
acesso a uma grande empresa que sempre teve uma tecnologia de
ponta nessa área de informática. A SUDENE nos seus tempos áureos
tinha tecnologia lá em cima, o BANORTE, o BOM PREÇO. O nível de
automação do BOM PREÇO é altíssimo. Para você ter uma idéia, a
empresa que presta serviço de automação comercial ao BOM PREÇO,
presta serviços às maiores redes de supermercados do Brasil e é líder
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no mercado nacional e é uma empresa daqui. Então, um dos primeiros
provedores de Internet comercial se instalou aqui em Recife. Então,
tem uma história grande para o desenvolvimento da tecnologia aqui.
Na década de 1990, aconteceram vários marcos importantes e esses
marcos caminharam muito e fortaleceram o desenvolvimento e a
implantação do Porto Digital. Eu vou comentar alguns deles: O primeiro
marco importante está dentro da Universidade que você teve acesso.
No final da década de 1980, um grupo de professores fez um pacto. A
gente vai sair para fazer o Doutorado fora, mas o pacto é o seguinte: a
gente volta e passa um tempo aqui na Universidade.
Nós vamos desenvolver um centro de excelência em ciência da
computação aqui no Recife na Universidade Federal. E esse pacto até
de alguma forma foi bastante bem cumprido porque isso aconteceu e
acontece hoje com muita intensidade.
O CIn tem mais 40 doutores, como o Sérgio comentou. Esses doutores
praticamente são todos fulltime dentro da Universidade. E o que
acontece? Isso tem dois efeitos colaterais benéficos: O primeiro deles é
o seguinte: estes professores passaram 04 anos ou pelo menos 04 anos
investindo pesadamente em pesquisas de alta tecnologia de ponta.
Quando eles retornam, eles passam a ser excelentes transmissores de
conhecimentos. Então, os alunos da Universidade Federal passaram a
receber informação de altíssimo nível, por pessoas de didática altíssima
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com uma base de conteúdo fundamental fantástica. Eles têm uma
bagagem de conhecimento próxima e viva muito grande ali no Centro.
Eu estive recentemente na Universidade a convite de um dos
professores, é professor da cadeira de Introdução à ciência da
computação. Talvez seja a primeira cadeira do curso de Ciência da
Computação. Essa cadeira é dada por um doutor, o que já faz uma
diferença. Então, há a preocupação do professor em convidar pessoas
que

possam

ao

longo

da

cadeira

compartilhar

experiências

profissionais, experiências acadêmicas, experiências de vida. O convite
para mim foi: ‘Marcos, você é ex-aluno do CIn?’ Eu disse: ‘Sou’, Ele
disse: ‘Vem para cá e conta a tua história para este pessoal’. Então, eu
tenho participado com assiduidade desta cadeira, eu e este professor
temos uma relação muito próxima e eu acho isso uma coisa muito
importante para quem está começando.
Recife passou a ser conhecido aí fora como um centro de excelência em
formação de capital humano. Ao ponto, por exemplo, da Microsoft
americana todo ano vir para cá, fazer seleção aqui. Então nós temos
mais de 20 pessoas, são 25 técnicos, eu acho, ou um pouco mais do que
isso hoje trabalhando na Microsoft saídos daqui da Universidade. A
minha pergunta é o seguinte: Isso é bom ou é ruim? Para os alunos que
vão, eu acho que é muito bom, mas para a gente que formou o aluno é
muito ruim porque o ônus da formação foi da gente, o bônus da
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produção é lá do iluminado Bill Gates. Isso foi um primeiro sinal que
apitou para que a gente repensasse o modelo de formação do capital
humano da gente e a absorção deste capital humano no mercado.
O ideal seria que nós tivéssemos aqui um ambiente onde o aluno uma
vez formado, esse potencial-capital humano formado, tivesse lugar para
desenvolver suas

atividades.

Então,

essa

é

uma

das

primeiras

preocupações do Porto Digital: ser um ambiente adequado para dar
continuidade àquela formação daqueles alunos empreendedores nas
Universidades e aqui neste ambiente que ele consiga desenvolver todo
o seu potencial para a partir daqui prestar serviço para fora e não
precisar sair. Ou seja, para a gente não perder este capital humano.
Evidentemente que a gente vai perder muitos, assim como a gente vai
ganhar muitos. Tem muitos de fora que vem para cá e aqui ficam
porque a gente está conseguindo transformar este ambiente em um
ambiente adequado para isto. Esta foi uma das primeiras preocupações
da gente. O segundo efeito colateral diz respeito ao seguinte: os
professores passaram este tempo todo fazendo pesquisa e pesquisa em
tecnologia de ponta. Como aplicar esta pesquisa em casos de mercados
e não ficar nas quatro paredes da Universidade?
Então, um desses professores teve uma idéia brilhante. O Silvio Meira
que tem tudo e mais um pouquinho a ver com a criação e
implementação do Porto Digital, ele é um dos mentores, ele e Cláudio
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Marinho que é o secretário de Ciência e Tecnologia, etc. Mas Sílvio teve
a seguinte idéia: Por que a gente não cria uma organização para
funcionar de interface entre a Universidade e o mercado? Os
professores queriam um espaço para aplicar todo o seu conhecimento
em pesquisa em coisas prática em negócios do mercado. E aí foi criado
o C.E.S.A.R. Mas, o C.E.S.A.R é, antes de mais nada, uma interface
Universidade/Mercado

para

aplicação

de

todo

esse

cabedal

de

conhecimento que está lá com os professores. Só que junto com
engenheiros de software desenvolvem e aplicam no mercado. A questão
é que Sílvio como é um grande empreendedor não parou nisso. Ele
disse: ‘Se nesse movimento de trazer tecnologia do conhecimento
acadêmico para o mercado, se isso é uma coisa que a gente pode tornar
um negócio, por que não estimular empreendimentos para fazerem
isso?’

Empreendimentos

de

altíssimo

nível

tecnológico

para

implementar isso como negócio e não mais apenas como um projeto.
Então,

o

C.E.S.A.R

passou

muito

mais

a

ser

uma

fábrica

de

empreendimentos de alta tecnologia do que apenas uma interface entre
Universidade e empresas, funcionando como centro de pesquisas.
Então, ele é um centro de pesquisa aplicada porque desenvolve e aplica
pesquisas acadêmicas para o mercado, ao mesmo tempo em que, se
aquela pesquisa é algo que pode se transformar em um negócio, ele
estimula o surgimento de empresas. Então, vai ver que assim como a
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Universidade tem empresas que investem e saem da Universidade, o
C.E.S.A.R tem vários exemplos de empresas que nasceram dentro do
C.E.S.A.R por conta da aplicação de pesquisa. Então, tem empresas de
segurança, empresas de jogos, empresas de capturing, tem empresas
de publish, tem empresas que trabalham metodologia e que nasceram
dentro do C.E.S.A.R. Tem uma expressão chamada spin-off que é
quando elas estão com fôlego e músculo suficiente para ir para o
mercado. Então, na hora que elas estão com fôlego e músculo suficiente
para ir para o mercado, ela saí do C.E.S.A.R e vira uma empresa. É uma
“incubadora”, quer dizer, como o Silvio coloca, ela é uma fábrica de
empreendimentos de base tecnológica de alto nível.
Então, também aconteceu na década de 1990, além desta chegada dos
professores, da prática destes professores ao longo do tempo no curso
da Ciência da Computação, a formação e o funcionamento do C.E.S.A.R.
Também nesta época, o ITEP que é o Instituto de Tecnologia que tem 60
anos, em torno de 1992, lançou a sua incubadora. Então, a gente
começou a ter não só a experiência de formação de capital humano,
como de transferência de tecnologia no C.E.S.A.R - formação na
Universidade e transferência de tecnologia no C.E.S.A.R - e o ITEP
dizendo assim: ‘Olha, eu tenho aqui um ambiente adequado para
transformar as idéias que saem da cabeça destes empreendedores em
negócios.’
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C: O ITEP é uma instituição pública?

MS: Era até o ano passado. De uma forma bastante inovadora, ele
transformou-se em uma organização social, uma organização da
sociedade civil que qualificou-se perante o Estado como organização
social. Deixou de ser um instituto público, uma fundação, ele era uma
fundação na verdade do Governo do Estado e passou a ser uma
organização da sociedade civil que qualificou-se como organização
social que hoje presta serviço ao Estado através de um contrato de
gestão.
Então,

isso

é

uma

outra

inovação

muito

importante

que

está

acontecendo, porque o ITEP passou a ser a organização que vai, não só
continuar implementando o estudo de pesquisas da tecnologia para o
Estado, como vai ser o grande cérebro de articulação de uma rede de
centros tecnológicos da educação profissional que o Estado está
implantando no Estado todo. Então, o ITEP tem um papel muito
importante nesse processo e, em 1992, o ITEP ainda fundação, porque
isso só aconteceu ano passado, lançou no mercado um espaço e disse:
‘Olha, aqui

nós somos

uma incubadora de

empresas

de

base

tecnológica, não era empresa tradicional, eram empresas de base
tecnológica. O ambiente adequado para a transformação de idéias em
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negócios de base tecnológica.’ Então, várias empresas nasceram por lá,
houve o estímulo ao surgimento de empresas, empresas já se fundiram,
empresas já estão no mercado.
No início da década de 1990, a gente se tornou o primeiro foco da
Internet. Imagina que quando a Internet tornou-se pública, porque
antigamente a Internet estava dentro das Universidades, quando ela
tornou-se pública, eles elencaram poucos, mas grandes pontos no
Brasil, onde cada ponto deste estava interligado e a partir deste ponto
outros pontos se conectavam. Então, imagine uma subrede de pontos
importantes, esses pontos a gente chama de POP. Um desses pontos era
aqui no ITEP. Então, esse ponto alimentava a conexão da Internet do
Rio Grande do Norte até Sergipe. Isto trouxe para a gente uma herança
muito interessante: a gente aprendeu a gerenciar fluxo, volume,
segurança de dados, o que é uma coisa muito importante.
Conseqüência imediata: em 2001, o Governo do Estado contratou os
serviços de comunicação de dados em todo o Estado. Isso só foi possível
com a privatização das Teles. Até então, você contratava o link de
conexão. Eu queria me comunicar com a cidade de Caruaru, então eu
contratava um link com Caruaru que era uma ligação entre Recife e
Caruaru e era delicado, só eu usava aquilo. Se eu precisasse de outra
ligação com uma cidade próxima, eu tinha que conectar outro link.
Então, você imagina que uma rede de saúde para funcionar a
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quantidade de links que mantinha, a rede da educação para funcionar a
quantidade de links que fazia.
Com a privatização, as Teles ficaram autorizadas a prestar serviço de
comunicação, não mais links só. O que a gente fez? A gente fez de uma
forma bastante inovadora também e ficou muito interessante porque a
EMBRATEL e a TELEMAR que foram as duas concorrentes desse
processo precisaram criar áreas dentro delas para atender esta
demanda do Estado. O que foi que o Estado disse? ‘Quero contratar a
conectividade de todos os 184 municípios do Estado.’ São 184
municípios. Aí ela disse: ‘Mas você quer contratar o link?’ Resposta:
‘Não, eu quero que você me dê condições de chegar com o meu fiozinho
e conectar em algum equipamento e estar no mundo, e estar nesses
184 municípios. Eu não quero contratar a minha ligação daqui para ali
ou daqui para acolá, você vai me interligar aos 184 municípios e vai me
dar portas de acesso.’ Então, isso chama-se Pernambuco Digital é uma
rede que interconectou todos os 184 municípios do Estado.
Hoje a gente tem uma capacidade para, por exemplo, uma escola mais
distante no Estado ao se conectar nessa rede ela vai estar no mundo,
não só no Estado, mas também no mundo porque esta rede interconecta
os 184 municípios, mas ao mesmo tempo está conectada à Internet por
aí afora. Em termos de comunicação eu posso viabilizar com essa rede
uma empresa que tem um escritório em Recife e sua fábrica no interior
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do Estado, há conectividade 24 horas de altíssima velocidade. Isto é um
dado também muito importante.
Falta só mais um marco importante desta década de 1990 que foi a
chegada para cá no início da década de 1990 de um negócio chamado
Softex. Softex foi um programa nacional de exportação de software. A
princípio era Brasília, e o Softex disse: ‘Não, nós vamos colocar
unidades regionais em algumas cidades do Brasil.’ E uma delas foi
Recife e a gente instalou aqui o núcleo Softex. O que significou isso?
Isso trouxe uma herança muito importante para a gente. O núcleo
Softex estimulava o surgimento de redes de empresas, empresas de
software. Então, com a chegada do Softex a gente começou uma prática
do que hoje se chama de network. As empresas deixaram de olhar só
para o seu umbigo. Mesmo sendo concorrente, passaram a compartilhar
informações, negócios, etc, e com isso foi se criando uma cultura de
rede.

C: Isto foi uma iniciativa do governo federal?

MS: Não, Softex foi a princípio estimulado lá dentro do CNPQ,
Ministério de Ciência e Tecnologia, etc. Mas, o governo compreendia
que não podia estar dentro do governo porque isto era uma coisa de
mercado. E mercado precisava envolver os empresários, e aí estimulou
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cada cidade a articular junto com os empresários esta rede de
empreendimentos de softwares para exportação. Com o passar do
tempo esse ‘ex’ do Softex deixou de ser ‘exportação’ e passou a ser
‘excelência’. Ao invés de só exportação começaram a compreender de
outra forma. E este é um programa que vem sendo implementado ao
longo dos tempos.

C: Este programa também estimulou a integração de empresas?

MS: Até então, as empresas competiam entre elas, poucas se falavam.
Com o surgimento do Softex, eu acho que uma herança importante foi a
aproximação destas empresas e a discussão em rede de possibilidades,
de oportunidades, de mercado, etc. Tem outros movimentos, o
surgimento de outras associações, como a SESPRO, que aí foi um
movimento dos próprios empresários, os próprios sindicatos patronais,
e por aí vai. Então, o fato é que as empresas começaram a se
movimentar em rede.

C: As empresas nacionais?

MS: As empresas nacionais e regionalmente porque ele estimulou o
surgimento do núcleo Softex em cada uma das cidades do Brasil. Aí,
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veio um para Recife e esse núcleo da Softex Recife começou a estimular
uma maior intensidade de articulação entre as empresas locais. Não
que as empresas não se articulassem, mas o núcleo acelerou, contribuiu
para este tipo de coisa.
Muito bem, eu contei estas historinhas para a gente começar a
entender o que é o Porto Digital agora. Isso aconteceu ao longo da
década de 1990 e, veja, esse caldo continuou ficando grosso e não tinha
alguém que tomasse de conta, como diz a história aqui no Nordeste,
desse movimento todo que estava acontecendo. Veja, a Universidade
continuava formando gente, a incubadora continuava promovendo
incubação, o C.E.S.A.R pesquisas e desenvolvimento de novos projetos,
o Softex articulando as coisas, quer dizer, já tinha uma articulação
pesada

acontecendo,

novas

empresas

chegando

e

o

mercado

acontecendo, quer dizer, alguém precisava tocar esta colher de pau. O
molho estava muito pesado, alguém precisava tomar a rédea para tocar
para frente esta articulação necessária para esse ambiente se tornar
mais e mais consistente.
Foi quando em 2000, num movimento assim muito interessante que
aconteceu aqui em Recife, um grupo de políticos e empresários, um
grupo que toca a agenda 21, que é um grupo supra-partidário de
empresários, de políticos, de profissionais liberais, etc, para pensar a
economia do Estado, o desenvolvimento da economia do Estado. E
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nesse grupo surgiu a idéia: ‘por que a gente não institucionaliza este
movimento

que

está

acontecendo?’

E

aí,

nesta

hora,

a

institucionalização teve também muitos momentos interessantes. Do
tipo assim: ‘olha, vamos institucionalizar isso sim, mas isso significa a
gente ter uma forma institucional de desenvolvimento da economia
digital do Estado’. Então, o Porto Digital nasce como sendo um parque
tecnológico urbano porque aí foi escolhida essa área. Existem motivos
para que esta área fosse escolhida.

C: A escolha desta área foi determinada pelo governo?

MS: Essa área é uma área que vem recebendo ao longo do tempo vários
investimentos.

É

uma

área

portuária,

portanto,

depreciada

por

natureza, decadente. Isso não é no Recife, no mundo é assim. Então, é
uma área histórica, onde nasceu a cidade do Recife, é uma área que
tem uma estrutura urbana muito interessante, muitos investimentos já
vinham sendo desenvolvidos nesta área. A tecnologia da informação é
uma tecnologia limpa, não é uma tecnologia poluente: visual, barulho,
fumaça, nada disso.

C: Diferentemente da indústria.

301

MS:

Exatamente.

Então,

é

uma

tecnologia

limpa.

Portanto,

completamente adequada a se utilizar dos imóveis que ali estão em fase
de recuperação. E, veja, no momento que eu estimulo o surgimento de
um parque tecnológico urbano, a componente urbana fica também
muito em pauta. Por quê? Porque cada empresa que se transfere de
qualquer parte do Recife aqui para dentro, é um imóvel recuperado de
uma área depreciada. Então, quando se associam vários interesses, do
tipo, eu tenho muita área disponível porque antigamente era uma área
depreciada, então, ninguém queria estar aí. A área de habitação, etc,
correu para outras áreas do Recife.

C: Aqui era uma área de habitação?

MS: O Recife nasceu aqui. Isso era o Recife há 400 anos atrás.

C: Mas e neste momento?

MS: Neste momento, zero de habitação. Aliás, zero não. Dentro do
Bairro do Recife, porque esta ilha chama-se Bairro do Recife, tem uma
favela. Uma comunidade carente chamada Comunidade do Pilar, com
um dos piores IDHs do Estado.
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C: Onde está localizada esta comunidade?

MS: A fábrica Pilar que é uma fábrica de biscoitos, bolachas, etc. Aqui
atrás então surgiu esta comunidade e que o projeto Porto Digital atua
diretamente sobre ela também.

C: Na hora da escolha desta região, esta comunidade teve
alguma participação?

MS: Não. Ela foi integrada porque ela é integrada em todo movimento.
Porque esta ilha, como eu falei para você, vem sofrendo investimentos
já a algum tempo de diversas formas. Por exemplo, o atual governador
chama-se Jarbas Vasconcelos. Esta é a segunda gestão dele. Antes, ele
foi prefeito da cidade do Recife pela segunda vez. Na segunda gestão
dele, ele recuperou uma área que é exatamente atrás deste prédio aqui,
chama-se Rua do Bom Jesus. É uma rua que ele fez todo um processo de
recuperação, revitalização e inseriu aí um conjunto de restaurantes. É a
coisa mais linda do mundo. Então, a noite é muito gostoso, muito
agradável. É uma rua que foi completamente revitalizada, era uma rua
de prostíbulos que foi completamente revitalizada e que hoje é um dos
centros gastronômicos do Recife. E mais, isso foi evoluindo de tal forma
que o melhor carnaval do Recife é aqui hoje, deixou de ser Olinda.
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Passou a ser o carnaval do Bairro do Recife porque é super
interessante. Esta ilha serve com maracatus, bandinhas, orquestras
com violão, cavaquinho, quer dizer, um carnaval que foi resgatado às
origens, há muitos anos atrás.

C: É um carnaval de rua?

MS: De rua mesmo, e não é eletrônico. Nada de equipamentos
eletrônicos. Aqui nesse prédio, era onde funcionava a alfândega. Os
navios vinham por aqui, entravam aqui atrás. Aqui são os dois rios de
Recife, os dois principais que é o Beberibe e o Capibaribe, eles se
juntam aqui e aqui vem para o mar. Quando o porto funcionava, aqui é o
cais, mas antes desse cais funcionar, isso aqui é mar aberto, então, eles
entravam por aqui, vinham por esta ponte.
Esta ponte era uma ponte giratória, passavam para cá e aqui tinha a
alfândega, aonde eles entravam. E aqui atrás, abasteciam ou recebiam
abastecimento para a exportação de açúcar, etc. Este prédio era um
armazém de açúcar. Muito bem, este prédio aqui, que era onde
funcionava a alfândega, recebeu um investimento privado de grande
porte e hoje tem um Shopping que foi inaugurado agora em dezembro,
um Shopping muito interessante, o Espaço Alfândega.
É um projeto que são basicamente este prédio e este prédio da esquina.
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Este prédio de baixo, sempre foi um centro de entretenimento. Na
época do meu pai era um prostíbulo de altíssimo nível, chamado de
Chamteclair e tem o modelo Chamteclair francês. Ele era todo daquele
jeito. Depreciou-se ao longo do tempo e hoje o mesmo empresário que
investiu aqui no Shopping, está recuperando este prédio que ocupa um
quarteirão para fazer do Chamteclair um centro de entretenimento com
08 salas de cinema, café concerto para 1200 pessoas, etc. Então, vai ser
um super pólo de entretenimento aqui.
Esta parte central aqui da Ilha é o centro bancário, o coração bancário
do Recife. Você tem praticamente todas as agências de banco aí. Aqui é
a Prefeitura, aqui é o Tribunal Federal, aqui é o Banco do Brasil, aqui
era o Banco do Estado, o BANDEPE que foi comprado. Você tem aqui
Capitania dos Portos, você tem Receita Federal, você tem aqui
Secretaria de Planejamento do Estado, Secretaria de Administração do
Estado. Na Ilha, você tem um movimento de organizações muito
interessante. A Ilha é dividida em três pólos. Este aqui, a gente chama
de Pólo Alfândega, Pólo do Bom Jesus e Pólo Pilar. São três áreas.
O Pólo Alfândega está se caracterizando por serviços diversos. O Pólo
Bom Jesus, além da Rua Bom Jesus, é onde uma das empresas de
informática hoje está se instalando. Então, cada empresa de informática
que vem para cá, é um imóvel ou parte de um imóvel recuperado. Então
o Bairro está ficando bonito.
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C: Como é a caracterização destes pólos?

MS: São pólos de localização geográfica, mas não são formais. È um
pólo ao Sul da Ilha, um pólo no Centro da Ilha e um pólo no Norte da
Ilha. O do Sul é caracterizado como Pólo Alfândega, por conta do Paço
Alfândega. O local tem hoje um grande Shopping Center que está
funcionando nele.
O Bom Jesus, que é o pólo central da Ilha, que é onde tem uma rua que
foi recuperada. O nome do pólo Bom Jesus é por conta desta rua que foi
recuperada já há algum tempo pela prefeitura, quando o atual
governador era o prefeito da cidade. O pólo Bom Jesus tem uma rua
hoje que tem vários restaurantes, tem uma vida bastante movimentada.
E o pólo do Pilar, que é a parte norte da ilha, onde tem, na verdade,
uma

fábrica:

Fábrica

do

Pilar

de

empreendimentos.

Só

para

compreensão de ocupação de área urbana, a gente utilizou esta divisão,
mas não é nada formal.

C: Existe alguma integração ou articulação entre eles?

MS: Não, é apenas localização geográfica mesmo. Existem várias tipos
de organizações instaladas no parque, organizações de informática,
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mas têm uma série de outras, escritórios comerciais, organizações
públicas, secretarias. A articulação é dentro do seu exercício. Agora,
nas empresas de informática existe uma outra articulação, porque o
próprio Núcleo de Gestão do Porto Digital faz a articulação nestas
empresas. Está interessado nelas. Mas formalmente não.

C: Existia uma meta de se implantarem 25 telecentros. Foi
atingida?

MS: Isso aí era uma meta associada à implementação do FUST. Mas
isso não avançou no Brasil.

C: Fust é o que?

MS: Fundo Universal de Telecomunicações. Foi um fundo criado na
época da privatização das teles e da Embratel, etc. Foi criado um fundo
para parte dos recursos das privatizações ser aplicada em educação,
saúde, etc. Havia uma grande expectativa de liberação destes recursos.
Então, os telecentros estavam associados a este fundo. Não avançou
por conta do não avanço do próprio fundo. A gente está aguardando
para ver como fica.
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C: E a receita do Porto como é gerada?

MS: A receita hoje é gerada pelo contrato de gestão do Núcleo de
Gestão do Porto Digital com o governo do Estado. Receita gerada por
conta de serviços prestados pelo Núcleo de Gestão. Por exemplo, tem
empresas embarcadas aqui dentro. Isso gera receita por ocupação do
metro quadrado. O metro quadrado de ocupação diária estas empresas
pagam.
Tem uma série de eventos. Cada evento você tem uma receita de acordo
com cada tipo de evento. Nós temos no um salão lá embaixo. A gente
construiu para as empresas fazerem eventos. Então, a IBM quer fazer
um evento, ela vai estar adquirindo este espaço de evento junto ao
Núcleo de Gestão.
Outra fonte de receita é serviço de videoconferência. Existe aqui um
equipamento que promove vídeo-conferência para as empresas. É uma
outra fonte de receita também.
Outra fonte de receita: nós fechamos convênio com a Telemar, por conta
de nós termos articulação com 78 no parque. Nós negociamos com a
Telemar um tipo de comunicação de voz com estas empresas, a gente
funciona como uma central telefônica para estas empresas. É como se
fosse uma central telefônica. Presta serviço de comunicação através da
Telemar. Então, o que acontece? Essas empresas tiveram uma redução
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enorme na sua conta de telefone. Porque o celular funciona como
ramal. Então, isso foi muito bom para as empresas. Para prestar este
serviço, nós cobramos uma taxa de administração. Prestamos serviços.
A outra fonte de receita é a participação de editais. Nós temos receitas
de fundos existentes no país.

C: Como foi a articulação com antigos proprietários de imóveis?

MS: A articulação foi toda entre os empresários de informática com os
empresários de imóveis. Toda a administração é nossa.

C: Há interesse em se ampliar a infra-estrutura de dutos de
cabeamento óptico para além dos limites da Ilha?
MS: Não, o que se pretende é ampliar as alianças e os negócios, mas
esta estrutura inicial se restringe à área do Porto Digital.
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DIA 28/01/04, ENTREVISTA REALIZADA NA SEDE DO C.E.S.A.R.

3) MÁRCIA GALVÃO, GERENTE DE MARKETING DO C.E.S.A.R.

C: Qual o papel que o C.E.S.A.R desempenha hoje?

MG: Vou falar um pouquinho da história porque isto ajuda até a você
entender. O Cesar foi criado há 07 anos atrás, este ano será o oitavo
aniversário do C.E.S.A.R e foi criado por professores do Cin da
Universidade

Federal

de

Pernambuco

que

estavam

vendo

uma

necessidade muito grande de criar empresas de classe mundial no
Estado para dar opção para as pessoas que estavam se formando no
Centro Acadêmico de ficar em Recife, se elas quisessem e tivessem a
intenção de fazê-lo. Porque o que aconteceu em um determinado ano é
que quase uma turma inteira foi contratada pelo Unibanco em São
Paulo e o outro pedaço foi para a Microsoft nos Estados Unidos. Então,
o Cin estava se tornando apenas uma casa de passagem.
Então, Sílvio Meira junto com outros professores idealizaram a criação
do C.E.S.A.R que é uma associação civil sem fins lucrativos que já tinha
naquela época e continua tendo a missão de fazer a transferência de
conhecimento em tecnologia da informação entre a sociedade que é o

310

mercado e a academia. Então, o C.E.S.A.R olha para o mercado, vê o
que está acontecendo no mercado, quais são as demandas e faz suas
interferências na academia para que ela esteja alinhada com as
demandas do mercado.
Como é que o C.E.S.A.R faz isso? Através de dois braços: um que é o
desenvolvimento

de

projetos

de

inovação,

projetos

que

tenham

características diferenciadas e também através da criação de novas
empresas de tecnologia da informação. Então ele tem um braço de
projetos e uma base de empresas, de incubação de empresas. O
C.E.S.A.R é uma incubadora. È o que a gente chama de fábrica de
empreendimentos

visando

proliferar

o

cluster

de

tecnologia

da

informação de Pernambuco com mais empresas de classe mundial.
Então, a partir daí o C.E.S.A.R executa, realiza a sua missão.

C: Ele seria o intermediário entre o meio acadêmico e o
mercado?

MG: Exatamente.

C: E daria suporte a estes alunos recém-formados que estão
dentro de uma empresa?
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MG: Não só aos alunos, mas qualquer grupo de empreendedores, de
empresários ou até novos negócios podem surgir de dentro do próprio
C.E.S.A.R.
O C.E.S.A.R por estatuto tem um vínculo estratégico muito grande com
o Cin e se, por exemplo, o C.E.S.A.R acabar, todos os recursos que o
C.E.S.A.R tem serão doados para o Cin. Então, a gente tem uma
parceria estratégica. A diretoria da gente que é não-executiva é
formada por professores do Cin que muda a cada dois anos, se eu não
me engano.
Então, a gente tem um vínculo muito grande com o centro acadêmico e
é muito bom para a gente ter uma empresa, porque o C.E.S.A.R é uma
empresa privada, uma associação civil sem fins lucrativos, mas é uma
entidade de cunho privado. Então, para a gente é muito importante ter
um centro, como é o Cin, com 50 Phds que tem conhecimento
praticamente em todas as áreas da tecnologia da informação associados
a gente. Se a gente não tiver o conhecimento dentro do C.E.S.A.R, a
gente pode buscar estas parcerias com consultores do Cin e de outros
centros também. A gente até tem no Planejamento Estratégico objetivos
de abrir frentes com outros centros.

C: O Planejamento Estratégico do C.E.S.A.R está na Internet?
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MG: Não, isso são informações privadas, confidenciais.
A gente tem o Cin como principal parceiro da gente nesta parte de
pesquisa e desenvolvimento, conhecimento e até de busca também de
novas pessoas, recrutamento. Tem muita gente do Cin ou que veio do
Cin ou que passou pelo Cin. De outras instituições também, mas muito
fortemente do Cin. E para o Cin é muito bom também ter um braço que
está olhando para o mercado e que faz intervenções dentro do Cin.

C: Como se fosse uma consultoria?

MG: Não é bem uma consultoria, é um radar mesmo que até por conta
da agilidade de ser uma instituição privada, de estar no mercado tem
ferramentas que uma instituição pública, uma universidade, uma
academia pública não necessariamente tem. Por exemplo, o C.E.S.A.R
investiu no Cin em custeio e bolsas de mestrado mais do que o governo
federal, então para eles é muito interessante também. Se você chegar
lá no Centro, tem uma infra-estrutura fantástica, funciona 24 horas, 24
por 7, todos os dias do ano.
É interessante para a gente, é interessante para o Centro e para o
cluster de tecnologia também é interessante ter uma instituição como o
C.E.S.A.R. Então, o C.E.S.A.R é uma das âncoras do projeto do Porto
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Digital justamente por seu caráter inovador, de empreendedorismo e
pelos projetos que o C.E.S.A.R vem trazendo para Pernambuco nestes
07 anos de existência. E por ser também uma instituição que tem a
missão e os objetivos que o C.E.S.A.R tem. Ele tem um papel
diferenciado das outras empresas de informática aqui da região, sendo
aí um aliado forte para o Porto Digital. É a maior empresa do Estado
atualmente em faturamento. No ranking das 200 maiores da Exame
daqui de Pernambuco, saiu o C.E.S.A.R e mais duas empresas entre
estas 200. São três empresas que saíram daqui de Pernambuco.

C: No ranking nacional?

MG: No ranking nacional das 200 maiores empresas de tecnologia.
Então, é importante para a gente seria mais interessante se mais
empresas estivessem neste ranking e talvez se o C.E.S.A.R não fosse a
maior. Este é o objetivo da gente. Fazer com que o cluster se torne mais
forte e que possam existir muito mais empresas e até empresas maiores
do que o C.E.S.A.R que surjam daqui e que se desenvolvam.

C: Quantas empresas estão hoje aqui incubadas?
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MG: No C.E.S.A.R incubadas atualmente existem duas empresas, mas já
passaram pelo C.E.S.A.R mais de 15 instituições.

C: E o C.E.S.A.R pode incubar quantas?

MG: No ano passado, a gente teve cinco empresas incubadas. Nós
graduamos três empresas. Então, a gente tinha cinco empresas, mas a
gente tem capacidade... eu não quero te dizer o número porque a gente
está fechando o Planejamento Estratégico e como o C.E.S.A.R viabiliza
a incubação, ele investe com recursos próprios na criação e a incubação
de empresas, depende muito da capacidade que a gente tem financeira
em determinado período. Se a gente conseguir, por exemplo, recursos
de outras instituições a capacidade da gente aumenta porque a gente
tem espaço disponível para isso. Mas, a gente graduou três empresas
agora em 2003.

C: Graduar é jogar no mercado?

MG: é, graduar é jogar no mercado. A gente tem um processo de
incubação que está passando agora por certificação ISO onde a gente
prevê que em um período médio de dois anos, pode ser um pouco mais
e pode ser um pouco menos, estas empresas ficam incubadas aqui
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dentro recebendo toda a transferência de conhecimento do C.E.S.A.R,
das suas áreas de tecnologia, de marketing, de vendas, financeira.

C: Como são estas etapas?

MG: Quando uma idéia ou uma empresa ou um projeto ou um produto
está para ser incubado ou vislumbra a incubação dentro do C.E.S.A.R, a
gente passa por todo um processo de qualificação, onde tem que ser
preenchido, por exemplo, um formulário com uma série de perguntas
que qualificam este possível novo negócio. Então, estas informações são
preenchidas, elas passam por uma análise prévia da gerência de
incubação.
A gente tem uma área que cuida só das incubadas, essa gerência
quando acha que é interessante passa para a área de marketing e a
área de marketing faz uma análise de oportunidade. A partir daí, se a
oportunidade for positiva ou negativa, aí vai para a área de tecnologia.
Sendo aprovado, a gente monta um Plano de Negócios e submete ao
Conselho do C.E.S.A.R. Porque o C.E.S.A.R tem a Superintendência que
atua de forma operacional dentro do C.E.S.A.R, acima dela tem uma
diretoria

que

é

não-executiva,

então,

ela

tem

alguns

papéis

institucionais, mas quem cuida do dia a dia da empresa é a
Superintendência e acima da diretoria tem um Conselho Administrativo.
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Uma das funções do Conselho, por exemplo, é aprovar novas empresas
incubadas, a gente só pode incubar uma empresa se o Conselho
aprovar. Então, a gente tem todo um preparo de levantamento de
informações de mercado, de viabilidade tecnológica, a gente prepara
um Plano de Negócios para submeter ao Conselho e se já existirem
empreendedores vinculados a este novo negócio, eles nos ajudam a
desenvolver o Plano de Negócios. Mas, se for algo que surja, por
exemplo, dentro do C.E.S.A.R, como aconteceu com a Main Time que é
uma empresa voltada para jogos e entretenimento em dispositivos
móveis, surgiu a partir de um projeto do C.E.S.A.R.
Então, a Motorola contratou um determinado projeto do C.E.S.A.R: ‘Eu
quero que vocês desenvolvam tantos aplicativos para os meus
aparelhos durante um período X’. E a partir daí, a gente identificou que
este negócio poderia ser vendido para outras Motorolas da vida.
Respeitando a propriedade intelectual da Motorola, a gente tinha o
knowhow para desenvolver coisas semelhantes para outras empresas. E
a partir daí, a gente viu que esta solução poderia ser generalizada e ser
criada uma empresa incubada que vendesse para este tipo de mercado.
Com dois empreendedores que a gente já identificou dentro do
C.E.S.A.R, a gente construiu um Plano de Negócios, submeteu ao
Conselho, o Conselho aprovou, já conseguimos Sidmoney que é dinheiro
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para dar o start de um negócio com investidor de risco e aí incubamos
esta empresa Main Time.

C: Estas etapas vão depender do perfil da empresa ou elas
seguem um padrão único de incubação?

MG: Tem um processo padronizado que, inclusive, a gente está
submetendo para a ISO. Para isso, tem que estar realmente bem
definido quais são todas as etapas do processo de incubação para que a
gente receba a certificação. Então, é um processo que já tem 07 anos,
ele foi aprimorado. Esta versão agora que está indo para a ISO é
praticamente a terceira versão do modelo de incubação do C.E.S.A.R.
Então, depois de muito trabalho, de muita batida de cabeça na parede,
a empresa chegou a um modelo ideal, um modelo de sucesso e que vem
mostrando eficiência. Então, de todas as empresas que a gente incubou,
a gente só teve até agora o cancelamento de uma empresa, o que é uma
taxa muito interessante.

C: Quantas empresas já foram incubadas aqui?

MG: A complicação é que desde o início do C.E.S.A.R o modelo mudou
muito. No começo, não tinha um modelo formal como ele é hoje, das
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empresas virem fisicamente e estar aqui. Então, a gente diz que
passaram pelo C.E.S.A.R em torno de 15 empresas.

C: Quinze empresas neste período de 07 anos?

MG: é, com recursos próprios, porque o C.E.S.A.R nunca recebeu
recursos de fora para poder fazer suas incubações.

C: O recurso inicial do C.E.S.A.R veio do Cin?

MG: Não. Todos os recursos do C.E.S.A.R partiram de projetos.
Inicialmente tinham 08 pessoas que desenvolveram projetos, este
projeto custou, sei lá, R$ 50.000,00,

C: Vocês foram buscar recursos...

MG: sobrou R$ 5.000,00, e aí já deu o valor para fazer outro projeto e
assim foi criada a instituição que foi aumentando, aumentando a cada
ano. No site da gente, quando você der uma olhada, na parte de
empresas tem falando um pouquinho da historinha do C.E.S.A.R e
embaixo tem um link para um documento chamado Fábrica de
Empreendimentos e tem uma apresentação institucional e você pode ler
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ali toda a história do C.E.S.A.R. Tem todo o histórico, as principais
atividades e ele está atualizado agora até dezembro, janeiro. Ele não
está com a operação de 2003 ainda, está até 2002 porque a gente
fechou os números recentemente.

C: Esta atualização é mensal?

MG: Não, este documento está sempre atualizado. Então, sempre que
tem uma mudança drástica, a gente está atualizando o documento. Mas,
em termos de número tem até o exercício de 2002.
Aliás, tem um pouco de 2003 também. O que não tem são número
fechados, por exemplo, o faturamento de 2003 não tem ainda.

C: Tem dos outros anos?

MG: Tem os outros anos na página na Internet. Então, o papel que o
C.E.S.A.R executa é esse de dar suporte ao setor de tecnologia da
informação, executando a sua missão.

C: Parte do recurso do C.E.S.A.R é voltado para o Cin?

MG: Para o Centro de Informática.
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C: Através de novos projetos, bolsas de mestrado...

MG: Bolsa e custeio.

C: Posteriormente, estas pessoas têm opção de ficar aqui, criar
uma empresa...

MG: Exatamente, porque para você fazer com que o cluster tenha
sentido, você tem que ter capital humano, você tem que ter governo,
você tem que ter empresas privadas, você tem que ter instituições de
fomento ao empreendedorismo, você tem que ter capital de risco,
então, para este negócio funcionar toda a cadeia de valor precisa estar
presente, cooperando, articulada em cima de objetivos específicos, indo
para uma mesma direção.
C: O C.E.S.A.R a princípio era lá no Cin. Como foi esta mudança
para cá?

MG: Com a alavancagem do Porto Digital, o primeiro ano foi muito
estruturador. Tem um núcleo de gestão, como o Marcos já deve ter lhe
dito, que era formado por outras pessoas que não são as que estão lá
agora, e foi uma fase muito de infra-estrutura. Passando para a segunda
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fase, que já começou no ano passado de negócios, voltada para o
desenvolvimento de negócios, aqui e internacionais, já fazia parte do
plano a vinda do C.E.S.A.R e das entidade-âncora para estar fisicamente
aqui na área do Recife Antigo. Então, isso foi uma coisa que foi pensada
e planejada.

C: Já na primeira fase?

MG: Não, isso já foi planejado desde o começo, mas que só se efetivou
no ano passado como planejado também. Foi tudo no período correto.
Então, para estas entidades importantes que suportam fortemente o
projeto estarem aqui foi feito todo um planejamento. Este prédio, por
exemplo, é de propriedade do Porto. O C.E.S.A.R banca toda a parte de
infra-estrutura, mas o prédio não é do C.E.S.A.R. O prédio do Cin é do
C.E.S.A.R, mas este daqui não.
Então, para a gente estar aqui fisicamente, o Porto fez a concessão do
prédio, agora a gente está bancando toda a obra. Se a gente um dia sair
daqui, tem toda essa benfeitoria que fica para o Porto Digital. Então, na
verdade é uma troca de interesses que tem um objetivo único que é
fortalecer o projeto do Porto Digital, porque a gente poderia ficar lá
também, não teria a necessidade de vir para cá. Mas o próprio
C.E.S.A.R viu a necessidade da criação de uma entidade maior que
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fizesse o papel que o C.E.S.A.R fez durante muito tempo, de
desenvolver o cluster de TI. Porque o C.E.S.A.R é uma empresa privada,
não é uma instituição híbrida ou como o Porto Digital que tem o
objetivo único de desenvolvimento e de alavancagem do cluster. O
C.E.S.A.R ele tem este objetivo, mas ao mesmo tempo ele tem que
sobreviver e tocar a sua operação, o que não é o caso do Porto.

C: O Porto tem recursos do governo, então, fica mais fácil.

MG: Exatamente, o que o C.E.S.A.R, por exemplo, não tinha. Então, é
uma empresa que não tem fins lucrativos, mas ela precisa dos lucros
para atingir seus objetivos e fazer investimentos no Cin, por exemplo.

C: Vocês mudaram para cá em que ano?

MG: Janeiro do ano passado. Tem 01 ano.

C: Depois que vocês se mudaram houve uma demanda maior de
empresas para serem incubadas aqui?

MG: Não, acredito que não. O crescimento do C.E.S.A.R não pode ser
mensurado por causa disso.
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C: É esta demanda de empresas que determina ou que demonstra
o crescimento do C.E.S.A.R?

MG: A gente tem alguns números que indicam o crescimento, mas que
não estão vinculados à vinda da gente para cá. Então, o C.E.S.A.R
começou, por exemplo, com 08 pessoas, hoje, nós somos 250. Nós já
atingimos o número de 315. Então, por que este número abaixa?
Porque na medida em que a gente gradua uma empresa e manda esta
empresa para o mercado, ela leva pessoas com ela. Então, o C.E.S.A.R
criou um modelo em que ele mesmo vai se mutilando. Então, a gente
cria empresas aqui sabendo que aquelas pessoas vão sair daqui um dia.
O interessante é que a gente mantém o vínculo com as empresas de
forma que o expertise não é totalmente perdido porque a gente monta
parcerias com as empresas que saem daqui e muitas vezes fica o
conhecimento dentro do C.E.S.A.R em alguma área específica ou
algumas pessoas que não necessariamente saem e deixam o expertise
aqui dentro também. Então, a gente não pode dizer que com a vinda
para cá, aumentou.
Historicamente, a cada ano que passa, a empresa vem crescendo muito.
Este ano de 2003 foi um ano atípico, porque a gente não cresceu, a
gente ficou igual a 2002 porque foi um mercado muito complicado de
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uma forma geral, não só para o C.E.S.A.R, em termos de faturamento. O
C.E.S.A.R não teve o mesmo faturamento de 2002. No início, nos
primeiro cinco anos, o faturamento do C.E.S.A.R duplicava todo ano,
era um crescimento de cem ou mais de cem por cento em termos de
faturamento. O número de empresas graduadas variava de um ano para
outro, porque não necessariamente a gente inclui uma incubada porque
gradua outra, isso depende do orçamento e da demanda de cada ano.
Como a operação é limitada, a gente não pode achar que vamos
graduar 10 empresas, por exemplo.
Muitas vezes não dá para fazer este tipo de planejamento pelas
limitações financeiras da instituição. Mas, por exemplo, agora mesmo, a
gente recebeu um empréstimo do BNDES e foi a primeira vez que a
gente recebeu um investimento externo e parte deste investimento é
para a criação de novas empresas, aí a gente já consegue se planejar.
Se a gente quiser planejar: este ano a gente tem verba suficiente para
criar 10 empresas, aí fica mais fácil. Mas no passado, não foi assim, a
gente ia criando a medida em que as oportunidades surgiam e que
coincidisse também com a disponibilidade financeira da empresa de
bancar isso.
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C: Vocês estão agora fazendo o Planejamento Estratégico de
2004. Este Planejamento muda ao longo do ano em função do
mercado?

MG: A gente tem um Planejamento por ano, mas as ações são avaliadas
mensalmente. Então, a gente tem o Planejamento Estratégico, onde são
criados objetivos no final deste Planejamento Estratégico com métricas
– são objetivos com indicadores que podem ser medidos e onde existe
um responsável por este indicador. Então, estes indicadores são
avaliados mês a mês e eventualmente eles podem mudar. Neste ano de
2003, a gente mudou um ou no máximo dois indicadores, não os
objetivos. Os indicadores porque a gente viu que a forma de medir não
estava muito coerente, mas, se for preciso, a gente muda. Não há
problema nenhum. A gente faz o Planejamento junto com o Conselho do
C.E.S.A.R e as áreas pertinentes.
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DIA 28/01/04, ENTREVISTA REALIZADA POR CORREIO ELETRÔNICO

4) JULIANNE FREIRE, GERENTE DA ÁREA SOCIAL DO PORTO
DIGITAL.

C: Qual o seu trabalho especificamente junto ao Porto Digital?

JF: Eu sou gerente da área social do Porto Digital.

C: Como é o índice de violência (homicídios, tráfico de drogas e
entorpecentes) na Comunidade do Pilar?

JF: O índice de violência na Comunidade é bastante alto, bem como o
tráfico de drogas. Os traficantes são bastante influentes e temidos na
Comunidade.

C: Quantas escolas e postos de saúde ou hospitais há dentro da
comunidade, enfim, qual o perfil da Comunidade do Pilar?

JF: Há um Posto de Saúde da Família na Comunidade e uma Escola Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar (1ª. a 4ª. série e Educação de
Jovens e adultos).
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C: Há indícios de diminuição destes índices após o início dos
projetos do Instituto Porto Digital dentro da comunidade?

JF: Não temos ainda pesquisas que comprovem a diminuição, mas são
visíveis

as

mudanças

nos

participantes

de

nossos

projetos,

principalmente os do Informar (por serem jovens).

C: Quantos habitantes há na Comunidade do Pilar?

JF: Segundo levantamentos realizados pela Prefeitura da Cidade do
Recife (URB - Empresa de Urbanização do Recife. Diagnóstico Sócio
Econômico - Comunidade do Pilar, Bairro do Recife. Outubro de 2001.),
existiam 1.052 moradores na Comunidade em 2001.

C: Quantos participam dos projetos do Instituto Porto Digital?

JF: In’formar - 96 jovens; Programa para o Futuro (realizado em
parceria com outras instituições) - 02 jovens; Biblioteca (oficinas) - 80
crianças por mês (público variável).
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C: Qual a avaliação destas pessoas que participam a respeito dos
projetos?

JF: A avaliação é muito boa, mas talvez você devesse perguntar
diretamente aos beneficiários.

C: Como a comunidade está respondendo aos projetos do
Instituto Porto Digital?

JF: Cada vez mais estamos nos aproximando da Comunidade e
verificando um envolvimento maior, principalmente dos jovens em
nossos projetos.

C: É feito o encaminhamento destes jovens para trabalharem
posteriormente

dentro

de

instituições,

empresas

do

Porto

Digital?

JF: Sim, estamos fazendo isso no Programa para o Futuro. O Projeto
In’formar ainda está na fase de capacitação dos jovens.

C: Quantos já foram encaminhados?
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JF: No Programa para o Futuro como um todo já há 10 jovens
trabalhando, sendo um da Comunidade do Pilar (no Programa para o
Futuro, há jovens de outras áreas da cidade, e não só da Comunidade
do Pilar).

C: Onde estão localizados os telecentros abertos à comunidade?

JF: Na Biblioteca, e em outro prédio na Rua Domingos José Martins.

C: Você possui um mapa da comunidade do Pilar?

JF: Sim, tenho.

C: E das instalações do Porto Digital, inclusive dos telecentros?

JF: Temos também.

C: Há um líder da Associação de Moradores na Comunidade do
Pilar?
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JF: Não existe uma Associação de Moradores na Comunidade e,
portanto não há representantes oficiais.

C: Quais os benefícios para a comunidade carente em se
relacionar e se integrar ao Porto Digital?

JF: Oportunidade de capacitação de alto nível e especialização, acesso à
informação e à Internet, acesso a computadores, possibilidade de
inserção no mercado de trabalho, entre outros.

C: Com relação à Escola de Informática e Cidadania do Pilar, já
estão sendo ministrados mais cursos além do curso básico de
microcomputação?

JF: Não. Os cursos avançados são ministrados no Informar e no
Programa para o Futuro.

C: Quem pode ter acesso?

JF: Aos cursos na Escola? Qualquer pessoa que comprove ser de baixa
renda. Não limitamos a Escola aos moradores do Pilar, mas só
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divulgamos as vagas lá. Ou seja, a Escola é direcionada para a
Comunidade, mas não é exclusiva da Comunidade.

C: Quantos usuários são cadastrados na Biblioteca do Instituto
Porto Digital atualmente?

JF: Até o mês de janeiro de 2004 há um total de 496 usuários inscritos.

C: De onde vem os recursos do IPD?
JF: Sobre a receita do Instituto, tenho que explicar antes algumas
modificações que fizemos. Na estrutura do Núcleo de Gestão do Porto
Digital, existe uma área social. Ver documento estrutura NGPD.doc em
anexo. Em novembro de 2001, criamos o Instituto Porto Digital,
qualificamos como OSCIP e passamos a tentar concentrar as ações
sociais do Porto Digital nesta nova instituição. A partir daí, tentamos
captar recursos via esta instituição e não mais via NGPD. Porém, como
era uma instituição nova, sem contrapartidas para oferecer, não
conseguimos viabilizar nenhum projeto via IPD, só como NGPD. Isso foi
o caso do Projeto In’formar e do Programa para o Futuro. Então, no
planejamento realizando no final do ano passado, decidimos desativar
de fato o IPD e atuar como área social do NGPD. Sobre de onde vêm os
recursos:
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Programa para o Futuro – USAID;
In’formar - Programa InfoDev do Banco Mundial e uma pequena parte
do Governo do Estado de Pernambuco;
Biblioteca - doações de empresas e pessoas físicas e recursos próprios
do NGPD.
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DIA 28/01/04 - ENTREVISTA REALIZADA NO PRÉDIO DA SECTMA.

5) CLAUDIO MARINHO, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE
RECIFE – SECTMA,

C: Eu queria saber a respeito da Política Estadual de Ciência e
Tecnologia da qual o Porto Digital foi o primeiro desdobramento.
Ou seja, quais eram os objetivos desta política, como estão sendo
executados e os resultados já alcançados.

CM: A nossa política pode ser resumida em uma frase: difundir
tecnologias relevantes para o desenvolvimento sustentável do Estado
de Pernambuco. Cada palavra tem um peso. Difundir porque está muito
concentrada a produção de ciência, a produção de conhecimento na
região metropolitana de Recife. É uma das regiões tradicionais do
Nordeste. A UFPE é uma das primeiras Universidades desta região, a
mais importante. Portanto ela concentra aqui grande parte da
capacidade de produção e de conhecimento, pesquisa da região e do
estado. A UFPE é responsável por algo próximo a 80%, 90% da
produção de pesquisa do estado e isso corresponde a 26% de toda a
região Nordeste. Está muito concentrado.
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Difundir

tecnologias relevantes.

Por

que tecnologias

relevantes?

Tecnologia primeiro porque é preciso chegar ao setor produtivo, então,
ciência que se transforma em resultados tecnológicos, em inovações e
inovações que chegam à indústria que chegam ao setor produtivo,
porque senão, não faz sentido. Tecnologia e tecnologia relevante e não
toda tecnologia. Tecnologia que seja importante pra o desenvolvimento
do estado, do setor produtivo no estado, dos arranjos produtivos locais
do estado. Relevante para o desenvolvimento sustentável do estado
significa chegar a cada região no estado de Pernambuco e identificar os
arranjos produtivos que têm mais possibilidade de inserção regional,
inserção nacional, em alguns casos internacional, e também buscar
quais são os gargalos tecnológicos, produtivos, comerciais.

C: Quais os resultados já alcançados?

CM: Na prática, para atingir este objetivo, traçamos uma estratégia
baseada em arranjos produtivos locais, para os quais se voltaram todos
os nossos instrumentos -- programas, projetos, instituições (Facepe,
ITEP). A interiorização da inovação se baseou na instalação de centros
tecnológicos em cada APL, compostos por um programa de inovação
para produtos e processos, incubação de novos empreendimentos e
educação profissional direcionada à demanda do setor produtivo local.
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No caso do Recife, a estratégia se baseou na atração de empresas de
TIC

para

Resultados:

o
o

Porto
programa

Digital
de

(ver

difusão

www.portodigital.org).
de

inovações

está

sendo

implementado, com vários estágios, dependendo do APL.
O Porto Digital é o mais avançado, seguido do APL de confecções no
agreste pernambucano. O de vitivinicultura em Petrolina já tem um
laboratório em conclusão e o de gesso no Araripe deve ter o centro
tecnológico concluído até o fim do ano. Ainda estão em fase de projeto
dos CTs de caprinocultura e laticínios.

C: Por que o Bairro do Recife foi escolhido para a implementação
do Porto Digital?

CM - Quando decidimos lançar o projeto do Porto Digital, em julho de
2000, partimos da idéia de que a nossa indústria de software era forte
em tecnologia mas economicamente muito frágil. As nossas empresas
são pequenas, precisavam estar juntas, para adquirir escala e
visibilidade, para aumentar a interação e cooperação entre elas. O
Bairro do Recife apareceu como opção estratégica por permitir juntar a
nossa indústria do futuro com a rica herança colonial do Recife, num
espaço charmoso de convivência da tecnologia e cultura. Começa aí
uma operação de branding bem-sucedida, onde cabem todas as
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"metáforas portuárias" (o desembarque de uma nova economia, as
empresas

embarcadas,

as

instituições-âncoras)

para

"mapear"

Pernambuco na rota das empresas e investidores da economia digital.
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TABELAS
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Tabela 8 - Hierarquia dos portos em quantidade (exportação e
importação) e em valor (exportação e importação) em 1940
QUANTIDADE (t)
Exportação
Importação
Santos
Rio de Janeiro
(1.278.549)
(2.079.780)
Santos
Recife
(1.463.965)
(991.040)
Rio de Janeiro
Recife
(755.351)
(309.349)
Salvador
Porto Alegre
(154.620)
(105.138)
Paranaguá
Salvador
(111.537)
(64.236)

VALOR (Cr$
Exportação
Santos
(2.439.114)
Rio de Janeiro
(657.009)
Salvador
(280.740)
Rio Grande
(226.316)
Fortaleza
(195.635)
Livramento
(153.180)
Parnaíba
(116.503)
Recife
(108.332)

1.000,00)
Importação
Rio de Janeiro
(2.107.605)
Santos
(2.069.730)
Recife
(255.113)
Fortaleza
(143.705)
Porto Alegre
(134.830)

Fonte: Adaptação das tabelas contidas em ANDRADE, Manuel Correia de. A Estrutura
Portuária e a Organização do Espaço no Brasil. Anais da Associação dos Geógrafos
Brasileiros. São Paulo, Volume XIX. 1978. p. 69. Nas tabelas originais, foram citados o
total de 49 portos. Para esta dissertação, foram selecionados apenas aqueles que
possibilitariam identificar a classificação de Recife.
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Tabela 9 - Hierarquia dos portos em quantidade (exportação e
importação) e em valor (exportação e importação) em 1950
QUANTIDADE (t)
Exportação
Importação
Santos
Santos
(993.510)
(6.486.487)
Vitória
Rio de Janeiro
(771.195)
(4.302.112)
Rio de Janeiro
Rio Grande
(638.009)
(778.018)
Porto Alegre
Recife
(193.333)
(697.290)
Paranaguá
Porto Alegre
(170.532)
(400.771)
Salvador
(131.615)
Rio Grande
(101.228)
Ilhéus
(101.227)
São Francisco
do Sul
(95.167)
Uruguaiana
(68.337)
Livramento
(61.234)
Recife
(59.007)

VALOR (Cr$
Exportação
Santos
(22.552.640)
Rio de Janeiro
(9.040.782)
Paranaguá
(4.325.869)
Ilhéus
(3.233.471)
Vitória
(2.851.133)
Recife
(2.466.327)
Salvador
(2.223.471)

1.000,00)
Importação
Santos
(28.693.700)
Rio de Janeiro
(20.200.795)
Recife
(3.132.947)
Porto Alegre
(2.860.482)
Rio Grande
(1.314.602)

Fonte: Adaptação das tabelas contidas em ANDRADE, Manuel Correia de. A Estrutura
Portuária e a Organização do Espaço no Brasil. Anais da Associação dos Geógrafos
Brasileiros. São Paulo, Volume XIX. 1978. p. 72
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Tabela 10 - Hierarquia dos portos em quantidade (exportação e
importação) e em valor (exportação e importação) em 1960
QUANTIDADE (t)
Exportação
Importação
Vitória
Santos
(4.336.511)
(7.703.993)
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
(1.287.516)
(4.583.812)
Santos
Rio Grande
(1.273.284)
(1.124.188)
Salvador
Recife
(866.991)
(663.067)
Macapá
Porto Alegre
(742.273)
(309.112)
Recife
(498.391)

VALOR (Cr$
Exportação
Santos
(45.766.566)
Rio de Janeiro
(16.960.247)
Vitória
(12.017.222)
Salvador
(10.733.307)
Paranaguá
(9.057.840)
Recife
(7.112.741)

1.000,00)
Importação
Santos
(109.757.909)
Rio de Janeiro
(58.045.037)
Vitória
(11.935.533)
Porto Alegre
(7.750.410)
Recife
(5.023.092)

Fonte: Adaptação das tabelas contidas em ANDRADE, Manuel Correia de. A Estrutura
Portuária e a Organização do Espaço no Brasil. Anais da Associação dos Geógrafos
Brasileiros. São Paulo, Volume XIX. 1978. p. 76.
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Tabela 11 - Hierarquia dos portos em quantidade (exportação e
importação) e em valor (exportação e importação) em 1970
QUANTIDADE (t)
Exportação
Importação
Vitória
Rio de Janeiro
(24.390.220)
(10.960.357)
Rio de Janeiro
Santos
(5.058.740)
(5.997.151)
Santos
São Sebastião
(2.741.267)
(4.837.254)
Paranaguá
Porto Alegre
(1.757.756)
(2.491.556)
Macapá
Rio Grande
(1.537.771)
(875.385)
Vitória
Recife
(568.068)
(855.734)
Manaus
(485.832)
Recife
(392.163)

VALOR (Cr$
Exportação
Santos
(3.472.606)
Paranaguá
(1.667.725)
Vitória
(1.111.877)
Rio de Janeiro
(770.478)
Rio Grande
(442.602)
Salvador
(406.937)
Recife
(402.719)

1.000,00)
Importação
Santos
(5.222.245)
Rio de Janeiro
(3.455.067)
Porto Alegre
(520.904)
São Sebastião
(359.580)
Vitória
(345.600)
Recife
(321.006)

Fonte: Adaptação das tabelas contidas em ANDRADE, Manuel Correia de. A Estrutura
Portuária e a Organização do Espaço no Brasil. Anais da Associação dos Geógrafos
Brasileiros. São Paulo, Volume XIX. 1978. p. 80.
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Fotografia 16 - Rua do Bom Jesus, antiga Rua dos Judeus

Fonte: GIRÃO, Cecília Silva, foto retirada da Rua do Bom Jesus, localizada no Bairro
do Recife em 29 de Janeiro de 2004.
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Fotografia 17 - Marco Zero

Fonte: GIRÃO, Cecília Silva, foto retirada do Marco Zero, localizado no Bairro do
Recife em 29 de Janeiro de 2004.
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Fotografia 18 - Porto Digital

Fonte: GIRÃO, Cecília Silva, foto retirada do bueiro com a sigla do Porto Digital
localizado na Rua Apolo, no Bairro do Recife em 29 de Janeiro de 2004.
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Fotografia 19 - C.E.S.A.R.

Fonte: GIRÃO, Cecília Silva, foto retirada do C.E.S.A.R. localizado no Bairro do
Recife em 29 de Janeiro de 2004.
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Fotografia 20 - C.E.S.A.R. – Parte em Reforma

Fonte: GIRÃO, Cecília Silva, foto retirada do C.E.S.A.R. localizado no Bairro do
Recife em 29 de Janeiro de 2004.
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Fotografia 21 - Ruínas da Cidade Maurícia

Fonte: GIRÃO, Cecília Silva, foto retirada das ruínas da cidade maurícia, localizadas
próximas ao prédio do N.G.P.D., no Bairro do Recife em 29 de Janeiro de 2004. Estas
ruínas foram localizadas quando da construção dos dutos de fibra óptica.
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Fotografia 22 - Parte Interna do NGPD

Fonte: GIRÃO, Cecília Silva, Foto retirada do interior do N.G.P.D. localizado no Bairro
do Recife em 29 de Janeiro de 2004.
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Fotografia 23 - Laboratório 1 do Centro de Informática da UFPE

Fonte: GIRÃO, Cecília Silva, foto retirada do laboratório do CIn localizado no campus
da UFPE em 28 de Janeiro de 2004.
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Fotografia 24 - Laboratório 2 do Centro de Informática da UFPE

Fonte: GIRÃO, Cecília Silva, foto retirada do laboratório do CIn localizado no campus
da UFPE em 28 de Janeiro de 2004.
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Fotografia 25 – Rua em Obras para Implantação dos Dutos de
Fibra Ótica

Fonte: Material enviado por correio eletrônico pelo Secretário de Ciências, Tecnologia
e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, Cláudio Marinho.
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Fotografia 26 – Implantação dos Dutos de Fibra Ótica 1

Fonte: Material enviado por correio eletrônico pelo Secretário de Ciências, Tecnologia
e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, Cláudio Marinho.
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Fotografia 27 – Implantação dos Dutos de Fibra Ótica 2

Fonte: Material enviado por correio eletrônico pelo Secretário de Ciências, Tecnologia
e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, Cláudio Marinho.
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Fotografia 28 – Visão Aérea do Porto Digital

Fonte: Material enviado por correio eletrônico pelo Secretário de Ciências, Tecnologia
e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, Cláudio Marinho.
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Desenho 16 - Bairro do Recife Completo

Fonte: Material cedido pelo Consultor do Porto Digital Marcos Suassuna, em
Janeiro de 2004.
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