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Resumo 

O Projeto Corisco firmou, durante os primeiros anos da década de oitenta, o Estado de 
Pernambuco como um dos principais pólos de fabricação de equipamentos eletrônicos do 
Brasil. Tendo como principal produto o primeiro microcomputador totalmente projetado nas 
regiões Norte e Nordeste do país, o sucesso associado à sua produção foi efêmero, iniciando-
se em 1983 e interrompendo suas atividades três anos mais tarde. Neste contexto, este estudo 
de caso tem o propósito de analisar o processo de criação e descontinuidade do Projeto 
Corisco, identificando as principais influências do macroambiente, perfil do empreendedor e 
da estrutura em rede para o fracasso do Projeto. 
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1. Introdução 
Em 03 de março de 2005 foi comemorado o vigésimo segundo aniversário de um 
empreendimento empresarial e tecnológico que marcou profundamente o mercado de 
informática em Pernambuco: o Projeto Corisco. Não está se falando do cangaceiro Corisco, 
mas do microcomputador 100% idealizado e fabricado no Estado de Pernambuco, o qual 
inaugurou o conceito de estação de trabalho no país e conquistou clientes em todo o Brasil 
(CORISCO, 2002). 

O projeto, cujo principal produto foi o primeiro microcomputador totalmente projetado no 
Norte/Nordeste, o qual recebeu o mesmo nome do projeto, causou mais surpresa em 
Pernambuco do que fora do Estado (CORISCO, 2000), alcançando grande sucesso e 
chegando a serem comercializadas 2.300 unidades do equipamento (TECNOLOGIA, 1997).  

O Projeto Corisco firmou, durante os primeiros anos da década de oitenta, o Estado de 
Pernambuco como um dos principais pólos de fabricação de equipamentos eletrônicos do 
Brasil. Parte deste know how tecnológico do Estado foi alcançado graças à criação do “Vale 
da Areia”, que consistia de um conglomerado de dezoito empresas pernambucanas, que 
produzia a maioria dos componentes do computador Corisco. (CORISCO, 2002). 

Contudo, a existência do computador Corisco foi curta. A produção do computador, iniciada 
em 1983, foi encerrada em 1986, pondo fim também às atividades do Vale da Areia e 
postergando por décadas o sonho do Pólo de Informática de Pernambuco (FATOS, 1998). 

Neste contexto, este estudo de caso tem o propósito de analisar o processo de criação e 
descontinuidade do Projeto Corisco, identificando as principais influências do 
macroambiente, perfil do empreendedor e da estrutura em rede para o fracasso do Projeto. 

2. Fundamentação teórica 
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2.1 A teoria baseada no recurso da vantagem competitiva 
A noção de que as empresas são fundamentalmente heterogêneas em termos de seus recursos 
e capacidades internas tem sido, na visão de Peteraf (1993), o núcleo do campo do 
gerenciamento estratégico. Para a autora, a abordagem clássica da formulação da estratégia 
começa com uma avaliação das competências e dos recursos organizacionais, os quais podem 
se tornar a base para a vantagem competitiva se forem combinados apropriadamente com as 
oportunidades do meio ambiente. Estas idéias podem ser entendidas como os princípios 
básicos sobre os quais as pesquisas baseadas nos recursos são realizadas. Elas buscam 
compreender como os recursos são aplicados e combinados, o que cria vantagem competitiva 
sustentável, a origem da heterogeneidade e a natureza dos ganhos. 

A heterogeneidade dos recursos e das capacidades das empresas constitui a base da teoria 
baseada nos recursos. Empresas mais eficientes na utilização dos recursos são capazes de 
produzir mais economicamente e melhor satisfazer as necessidades dos clientes. 
Heterogeneidade implica que empresas de capacidades variadas competem no mercado com 
pontos de equilíbrio diferenciados. Como o preço dos produtos é um reflexo dos custos, da 
percepção do cliente (para o atendimento de suas necessidades) e da concorrência, as 
empresas que possuem custos mais baixos podem colocar preços mais competitivos ou 
utilizar um lucro maior para investir na melhoria dos seus processos. O fato é que com custos 
menores, a empresa possui um menor ponto de equilíbrio, o que a torna apta para competir em 
mercados mais agressivos, sujeitos a guerras de preços. 

Com raciocínio semelhante, Grant (1991) defende que os recursos e as capacidades são a base 
para a formulação de uma estratégia de longo prazo devido a duas premissas: primeiro, os 
recursos internos e as capacidades provêm a direção para a estratégia. Nesse caso, como as 
necessidades dos clientes estão cada vez mais voláteis e diante das rápidas mudanças 
tecnológicas, é mais seguro definir uma estratégia em termos do que a empresa é capaz de 
fazer do que sob quais necessidades deve procurar satisfazer. A segunda premissa reside na 
percepção de que os recursos e as capacidades são as fontes primárias de lucro para a 
empresa. De acordo com o autor supracitado, a abordagem baseada no recurso para a teoria da 
vantagem competitiva sugere quatro características de recursos e capacidades que são 
determinantes para a sustentabilidade da vantagem competitiva: durabilidade, transparência, 
transferibilidade e replicabilidade. 

A longevidade de uma vantagem competitiva de uma empresa depende da taxa pela qual os 
recursos e capacidades críticas depreciam ou se tornam obsoletas. Por outro lado, a habilidade 
de sustentar uma vantagem competitiva no longo prazo depende da velocidade pela qual os 
rivais imitam sua estratégia. Para isso, os concorrentes devem primeiro identificar as 
capacidades que proporcionem a vantagem e só depois determinar quais os recursos 
requeridos para replicar estas capacidades. No entanto, vantagens competitivas que envolvem 
múltiplas capacidades são mais difíceis de identificar e compreender do que aquelas 
vantagens que foram frutos de uma única capacidade. Da mesma maneira, a capacidade que 
requer um complexo padrão de coordenação de um grande número de recursos diversificados, 
é mais difícil de compreender do que a capacidade que exige a exploração de um único 
recurso dominante (GRANT, 1991). 

Depois de identificada a fonte das vantagens dos rivais, o próximo passo consiste em 
transferir os recursos e capacidades necessários. Contudo, alguns aspectos podem limitar ou 
mesmo impedir esta transferência, tais como a informação imperfeita, a imobilidade 
geográfica, os recursos específicos e a imobilidade das capacidades. 

À medida que a transferibilidade imperfeita limita a habilidade de imitar o sucesso do rival, 
uma outra alternativa é o investimento interno visando a replicação. 
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Apesar do retorno da empresa depender da sustentabilidade da posição competitiva ao longo 
do tempo, outro aspecto concernente a este objetivo consiste na habilidade da empresa para 
apropriar estes retornos. A questão da apropriação corresponde a alocação de vantagens onde 
os direitos à propriedade não estão completamente definidos. 

Assim, os recursos e capacidades mais importantes da empresa são aqueles que sejam 
duráveis, difíceis de identificar e entender, imperfeitamente transferíveis, difíceis de replicar e 
nos quais a empresa possua uma clara propriedade e controle. 

2.2. Empreendedorismo e orientação empreendedora 
O conceito de empreendedorismo já há muito não se restringe apenas ao processo de criação 
de novos negócios independentes (WORTMAN, 1987; LOW; MACMILLAN, 1988 apud 
COVIN; SLEVIN, 1991), nem tampouco ao estudo das características individuais do 
empreendedor.  

A origem da aplicação do conceito de empreendedorismo ao comportamento das organizações 
está profundamente enraizada na literatura de administração estratégica (YUSUF, 2002). 
Estas organizações empreendedoras, ou organizações com posturas empreendedoras, são 
aquelas em que alguns padrões de comportamento são recorrentes, permeiam as organizações 
em todos os níveis e refletem a filosofia estratégica global da alta gerência em efetivas 
práticas de gerenciamento, tais como a tomada de risco, a inovação e a pró-atividade (Covin e 
Slevin ,1991), e caracterizando-se, segundo Khandwalla (1977 apud COVIN; SLEVIN, 
1991), por enfatizar liderança tecnológica, pesquisa e desenvolvimento. 

Lumpkin e Dess (1996) estabelecem uma distinção entre os conceitos de 
“empreendedorismo” e “orientação empreendedora”. A literatura inicial em estratégia 
equiparava empreendedorismo à entrada no negócio, e o “problema empreendedor” (MILES 
ET AL., 1978 apud LUMPKIN; DESS, 1996) básico consistia em responder à principal 
questão do conteúdo estratégico: “em qual negócio devemos entrar?”. A resposta a tal questão 
determinaria o domínio dos produtos e mercados da empresa, bem como a disposição de seus 
recursos.  Na medida em que o campo de administração estratégica foi se desenvolvendo, a 
ênfase deslocou-se para processos empreendedores, ou seja, métodos, práticas e estilos de 
tomada de decisão de que os administradores se utilizam para agir de forma empreendedora. 
Estes incluem processos tais como experimentação de novas e promissoras tecnologias, busca 
de novas oportunidades de mercado, e predisposição a investir em projetos de risco 
(LUMPKIN; DESS, 1996). 

O ato essencial do empreendedorismo é a nova entrada, que pode ser entendida como entrada 
em mercados novos ou estabelecidos, com produtos e serviços novos ou já existentes. Nova 
entrada é o ato de lançamento em um novo empreendimento, seja por uma empresa iniciante, 
por uma empresa existente, ou mesmo por um indivíduo ou grupo internamente em uma 
corporação (BURGELMAN, 1983 apud LUMPKIN; DESS, 1996).  

Orientação empreendedora refere-se a processos, práticas e atividades de tomada de decisão 
que levam a novos empreendimentos. O construto orientação empreendedora (LUMPKIN; 
DESS, 1996) é composto de cinco dimensões utilizadas para caracterizar e distinguir os 
processos empreendedores chave de uma organização: Autonomia, Inovação, Tomada de 
Risco, Pró-Atividade e Agressividade Competitiva. Todas estas dimensões podem estar 
presentes quando uma empresa se engaja em uma nova entrada, mas novas entradas bem 
sucedidas também podem ser alcançadas quando apenas alguns destes fatores estão operando. 
Tais fatores, ou dimensões variam de forma independente em um dado contexto ambiental e 
organizacional.  
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2.3. Empresas de base tecnológica 
Para Santos (1987), empresas de base tecnológicas são aquelas que operam com processos, 
produtos ou serviços, na qual a tecnologia é considerada um elemento novo ou inovador. A 
idéia de criação dessas empresas está relacionada aos resultados de pesquisas aplicadas, nas 
quais produtos inovadores aparecem como potencial solução para problemas de produção ou 
de mercado. Os mercados de atuação destas empresas são indústrias nas quais as novas 
tecnologias, tecnologia de ponta ou tecnologias avançadas constituem o núcleo tecnológico 
central como a biotecnologia, informática, química-fina, entre outros.  

A velocidade, um dos principais componentes da vantagem competitiva no ambiente 
altamente instável dos dias de hoje, alterou por completo a essência da estratégia e cultura da 
organização, bem como de sua percepção temporal. Para entender esta necessidade de 
velocidade para ajuste às novas realidades dos negócios de alta tecnologia, neste início do 
século 21, parte-se dos conceitos de ambiente de alta velocidade de Eisenhardt, e de hiper-
competição de D’Aveni. O ambiente enfrentado por tais organizações requer uma compressão 
da percepção de tempo. Pequenas empresas de base tecnológica que se tornem hábeis e 
flexíveis, permitam que sua cultura seja continuamente reinventada e tenham clara percepção 
de futuro, estarão mais bem preparadas para competir no ambiente competitivo dos dias de 
hoje (SALTZMAN; LUTHANS, 2001). 

2.4 Redes organizacionais 
Redes organizacionais são grupos de organizações que desenvolveram laços para atender a 
mercados específicos, trabalhando em conjunto mais intensamente entre si do que com outras 
organizações da indústria (JARILLO; EBERS, 1997).  

Uma rede organizacional pode ser definida como um grupo de duas ou mais relações de 
negócios conectadas na qual cada relação é entre empresas que são concebidas como atores 
coletivos (EMERSON, 1981 apud ANDERSON, HAKANSSON; JOHANSON, 1994). 
Relações conectadas significam que as trocas de uma relação são contingenciadoras das trocas 
de outras relações na rede (EMERSON, 1978, apud ANDERSON; HAKANSSON; 
JOHANSON, 1994). 

O que diferencia uma rede organizacional de organizações integradas verticalmente é a 
independência das organizações-membros na rede. A rede não é baseada apenas em 
mecanismos de preço de mercado ou na relação hierárquica de autoridade: é um híbrido de 
ambos. Em outras palavras, as organizações são livres para escolher parceiros, isto é, uma 
força de mercado está atuando na rede, mas, por outro lado, há dependência operacional entre 
os membros da rede, como há numa hierarquia (PARK, 1996). 

O conceito de redes organizacionais foi inicialmente desenvolvido na Sociologia, sendo 
considerado uma metáfora para relações interpessoais ou interorganizacionais, 
particularmente entre organizações sem fins lucrativos. Devido à falta de implicações 
gerenciais e estratégicas de tal perspectiva, havia poucas aplicações práticas e 
desenvolvimento teórico (PARK, 1996). Contudo, com as mudanças na dinâmica da 
competição empresarial, os estudiosos de ciência das organizações e administração estratégica 
passaram a adotar uma nova perspectiva: a rede como uma ferramenta analítica, mais que 
simplesmente uma metáfora, para explicar as atividades organizacionais (THORELLI, 1986 
apud PARK, 1996; JARILLO, 1988). Dentro desta nova perspectiva, a participação numa 
rede interorganizacional é considerada pelos empreendedores como um movimento 
estratégico para aumentar a competitividade de suas empresas (PARK, 1996). Tal visão se 
coaduna com o conceito de “redes estratégicas”, que define a rede interorganizacional como 
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um arranjo deliberado e consciente entre empresas distintas, mas relacionadas (MILES; 
SNOW, 1986, apud PARK, 1996; JARILLO, 1988). 

A rede provê várias formas de benefícios econômicos a seus membros. A formação de uma 
rede também pode ser entendida utilizando-se uma perspectiva de poder ou dependência de 
recursos: a capacidade de influenciar ações e decisões de outros (GALASKIEWICZ, 1985; 
THORELLI, 1986 apud PARK, 1996).  

A existência de uma firma centro-estratégico pode facilitar a administração de uma rede 
estratégica, criando incentivos que reduzem a probabilidade da ocorrência de práticas que 
possam prejudicar seus parceiros na rede (HITT, IRELAND; HOSKISSON, 2002). Os quatro 
aspectos críticos de sua função são a terceirização estratégica, exigindo “parceiros” mais do 
que “terceiros”; capacidade, desenvolvendo as competências essenciais próprias e 
estimulando o desenvolvimento das dos parceiros; tecnologia, administrando e 
compartilhando seu desenvolvimento; e corrida para aprender, disseminando o conceito de 
interdependência e estimulando uma rivalidade amigável entre parceiros para que os 
processos de aprendizagem se dêem de forma rápida e eficiente (HITT, IRELAND; 
HOSKISSON, 2002). 

Organizações em redes utilizam-se de ativos coletivos de várias empresas localizadas em 
diferentes pontos da cadeia de valores. Estes se baseiam, predominantemente, em mecanismos 
de mercado, ao invés de processos administrativos, para gerenciar fluxos de recursos. Tais 
mecanismos encontram respaldo no reconhecimento por parte dos componentes da rede de 
sua interdependência e em sua disposição em compartilhar informações, cooperar entre si e 
customizar seus produtos e serviços – tudo para manter sua posição na rede. Assim, é 
esperado dos participantes um comportamento mais pró-ativo no sentido de melhorar e 
desenvolver produtos e serviços do que o simples cumprimento de obrigações contratuais 
(MILES; SNOW, 1992). 

3. Procedimentos metodológicos 
A pesquisa teve, inicialmente, um caráter descritivo, à medida que foi investigado o estado 
atual do conhecimento existente em torno da temática em enfoque. Posteriormente, baseando-
se nos pressupostos teóricos escolhidos, foi utilizada uma abordagem explicativa, de modo 
que foram identificados os fatores determinantes dos fenômenos estudados, as relações entre 
as variáveis e a natureza dessas relações, de modo a serem produzidos insumos para o 
delineamento das observações desejadas. 

A estratégia de pesquisa adotada, de acordo com o estipulado por Contandriopoulos (1999), 
foi do tipo sintética de estudo de caso único. O critério de do Projeto baseou-se na 
importância da criação do Computador Corisco para o desenvolvimento do setor de 
informática em no estado de Pernambuco. 

Os meios de investigação utilizados foram a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. 
Um levantamento teórico foi efetuado, analisando-se, posteriormente, a relação de tais 
conceitos com informações colhidas a partir de uma intervenção empírica, em linha com 
Vergara (1998). 

Por sua vez, a pesquisa de campo incluiu, especificamente, duas entrevistas focalizadas com o 
empreendedor do Projeto Corisco e com o técnico responsável pela criação do Computador 
Corisco. As vantagens e limitações metodológicas estão associadas à eficiência na obtenção 
de dados em profundidade em relação ao tema de interesse; e à inadequada compreensão do 
significado das perguntas por parte do entrevistado, o fornecimento de informações 
inverídicas e a influência das opiniões pessoais do entrevistador sobre as respostas do 
entrevistado (GIL, 1994). Ademais, vale ressaltar que o estudo baseado em, apenas, duas 
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entrevistas, apresenta limitações quanto à possibilidade de inferir o processo de formação 
estratégica em toda sua extensão. 

Para coleta de dados secundários, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em livros e 
periódicos nacionais e internacionais. O objetivo nesta fase da pesquisa foi elaborar um 
arcabouço teórico que permitisse uma análise das ações adotadas pelo empreendedor do 
Projeto.  

As entrevistas, por sua vez, seguiram roteiros de tópicos relativos ao objetivo em enfoque. Os 
tópicos foram divididos em sete seções. Para cada seção foi elaborado um conjunto de 
questões, de modo que as respostas das mesmas fossem suficientes para o atingimento dos 
objetivos pretendidos. 

4. O surgimento do Projeto Corisco 
O Projeto Corisco nasceu da inquietação do seu idealizador e proprietário (criador de uma 
empresa denominada Corisco para produzir o respectivo computador), o Sr. Belarmino 
Alcoforado, engenheiro que detém, até os presentes dias, a propriedade de empresas de 
informática no Estado de Pernambuco.  

A carreira do Sr. Belarmino Alcoforado como empreendedor iniciou-se com a criação da 
Pitaco Assistência Técnica Ltda, em janeiro de 1976, pioneira regional em desenvolvimento 
de soluções de informática. Em decorrência dos softwares desenvolvidos pela equipe da 
Pitaco, o Sr. Belarmino, em sociedade com os Srs. Britto Passos e Mivacyr Meira Lima, 
fundaram a Elo Processamento de Dados Ltda. 

À época da criação do projeto, em 1983, o Sr. Belarmino já possuía uma empresa de 
informática que prestava serviços de processamento de dados, com base em mainframes 
(computadores de grande porte) – a Elógica Microsistemas Ltda. A empresa foi a primeira 
revendedora de microcomputadores do Norte/Nordeste e, além disso, realizava treinamentos e 
cursos para profissionais da área de informática. 

A Elógica precisava reduzir os custos com a entrada de dados para o seu processamento, uma 
vez que era a época do fim do cartão perfurado, o lançamento do disquete e o preço dos 
microcomputadores era muito alto. Com o alto custo dos equipamentos, os serviços de 
processamento de dados apresentavam baixa rentabilidade. 

Em uma tentativa de redução destes custos, a Elógica adquiriu oito microcomputadores 
Olivetti, fabricados pela Scopus, importados a um preço elevado (US$ 15,000.00, cada). No 
entanto, a real necessidade da empresa era de um equipamento que fosse capaz de transmitir 
dados em bloco para o mainframe, realizando um processamento simultâneo. Apesar do alto 
investimento realizado pela Elógica na compra dos microcomputadores, estes não se 
conectaram de forma satisfatória aos mainframes da empresa. 

Já nesta época, o Sr. Belarmino Alcoforado estava atento às dificuldades de adaptação dos 
vários modelos de computadores existentes na época. Tal problema deixou o empreendedor 
tão curioso que ele começou a adquirir publicações americanas especializadas, e importar 
chips de microcomputadores para experimentos particulares. Identificando uma boa 
oportunidade de negócio, o Sr. Belarmino decidiu tentar montar um microcomputador que 
também fosse um terminal de mainframe. A idéia empreendedora estava lançada, no entanto, 
não havia pessoal capacitado para colocá-la em prática. 

5. O início do projeto: o encontro do técnico com o empreendedor 
A oportunidade para colocar em prática a concepção do Corisco ocorreu em virtude da 
primeira feira de informática em Pernambuco, ocorrida em 1983. No evento, o setor de 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 
 

Sistemas Digitais do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), estava expondo um painel eletrônico controlado por um microcomputador 
desenvolvido por um pesquisador do próprio Departamento – o engenheiro eletrônico Prof. 
Rildo Pragana. Ao analisar este microcomputador, o Sr. Belarmino ficou impressionado e, 
segundo suas as próprias palavras: “Quando vi o microcomputador, pensei na hora que o 
sonho de produzir para o mercado interno poderia ser uma realidade em Pernambuco” 
(TECNOLOGIA, 1997). 

Deste encontro, surgiu um acordo entre o Departamento de Física da UFPE e a Elógica, 
culminando com a contratação do Prof. Rildo (liberado em tempo parcial pela UFPE) pela 
Elógica para desenvolver o projeto. A parceria entre a UFPE e a Elógica durou apenas oito 
meses, mas foi crucial para o estabelecimento do projeto (TECNOLOGIA, 1997). 

6. O computador Corisco 
Com a ajuda técnica do Prof. Rildo no projeto, um “embrião” do Corisco foi lançado. Era um 
equipamento cheio de fios ao seu redor e, devido a esta característica, foi batizado de 
“Pixaim”. O projeto do Pixaim foi melhorado substancialmente e, em novembro de 1984, 
finalmente foi lançado o Corisco. Como características de destaque, o computador 
apresentava duas portas de impressoras, duas unidades de leitura de disco flexível e, 
principalmente, a possibilidade de se conectar a todos os tipos de mainframes existentes na 
época, funcionando em uma rede de computadores criada especificamente para o Corisco. 

Tais características chamaram a atenção de clientes de peso, como o Banco do Estado de 
Pernambuco (Bandepe), Petrobrás (que foi seduzida pela possibilidade de conexão de duas 
impressoras em um mesmo equipamento), e o Banorte, o qual foi o primeiro banco do país a 
implantar agências automatizadas, distribuindo o processamento de dados em um sistema 
integrado. Além de todas estas características técnicas, o Corisco custava um terço do preço 
das máquinas equivalentes importadas (CORISCO, 2002). 

7. O regionalismo do empreendimento 
O computador Corisco foi idealizado para ser fabricado totalmente no Estado de Pernambuco. 
Foi em virtude deste aspecto que o mesmo teve o nome de “Corisco”, uma referência ao 
cangaceiro Corisco, também conhecido como Diabo Louro e considerado o “último dos 
cangaceiros”, tendo resistido por dois anos após a morte de seu líder, Lampião 
(TECNOLOGIA, 1997). Vale salientar que a logomarca do era caracterizada por um chapéu 
de cangaceiro sobre o ponto do “i” de Corisco. 

O Vale da Areia foi a evidência real da idéia de um empreendimento de peso, totalmente 
pernambucano. Naquela época, a principal figura do projeto, o Sr. Belarmino Alcoforado, já 
havia visitado o Vale do Silício nos EUA e, em uma clara referência ao pólo de tecnologia 
americano, chamou o similar pernambucano de “Vale da Areia”. 

O Vale da Areia era composto por 18 empresas com cerca de 250 empregados, todos com os 
esforços de produção orientados para o fornecimento dos componentes do Corisco. Este 
conglomerado fabricava desde os moldes para a confecção dos gabinetes (invólucro do 
computador) até as placas de dupla face para circuitos eletrônicos. A idéia era realmente 
concentrar a produção de todos os componentes do Corisco em Pernambuco.  

Nesta estrutura havia flexibilidade e vantagens em custos associadas. Por exemplo: se na 
montagem do computador fosse necessário determinado componente, a empresa Corisco não 
iria fabricá-lo. Esta atividade era delegada a uma determinada empresa do Vale da Areia que 
se encarregaria de fabricar tal componente. Desta forma, a Corisco não precisava arcar com os 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 
 

custos diretos envolvidos na produção dos componentes e contratação de pessoal 
especializado para tal serviço. 

Em um curto espaço de tempo, a estrutura formada no Vale da Areia foi um sucesso e marcou 
profundamente toda uma geração de técnicos envolvidos no projeto. Contudo, havia uma 
grande dependência do Vale ao projeto Corisco. Quando este entrou em colapso, toda 
estrutura do conglomerado, tal qual um “castelo de areia”, desmoronou, fazendo jus ao seu 
nome, e atrasando substancialmente o desenvolvimento de um pólo tecnológico de 
informática em Pernambuco. 

As empresas do Vale da Areia atendiam às necessidades imediatas do projeto Corisco. No 
entanto, alguns componentes fabricados não eram de boa qualidade. Inicialmente o gabinete 
do computador era fabricado de fibra de vidro. Depois passou a ser de poliuretano, em uma 
época em que todos os gabinetes dos outros computadores eram fabricados em plástico. 
Fábricas de São Paulo produziam o plástico do gabinete a preços competitivos, mas mesmo 
assim a Corisco optou pela utilização de um produto local que não era o ideal para o 
computador. O próprio Belarmino admite o equívoco: “Foi um erro estratégico. Nós fizemos 
muitas vendas ‘na unha’, uma a uma, porque o nosso produto era um patinho feio, ele poderia 
ter um outro acabamento, poderia ter um gabinete de plástico, mas isto significava abandonar 
os profissionais de Pernambuco. Eu não tive coragem de fazer isto”. 

8. O perfil do empreendedor 
No início de sua carreira, o Sr. Belarmino Alcoforado, após alguns projetos desinvestidos, 
começou a trabalhar em uma multinacional. A falta de adaptação ao tradicional uniforme dos 
executivos de multinacionais (paletó escuro, gravata azul ou vermelha e sapato social), foi um 
dos motivos que levou o Sr. Belarmino a sair da empresa e, logo após, fundar a Elógica. 

O Sr. Belarmino possui o perfil de um empreendedor que está sempre em busca de novos 
desafios: “Quando meu empreendimento começava a gerar retornos financeiros, eu já estava 
comprometido com um segundo empreendimento e o primeiro, para mim, perdia a graça”. O 
empresário também sempre teve um apelo regionalista marcante. Até hoje, ele possui em sua 
residência produtos fabricados em Pernambuco que marcaram época, tais como um aparelho 
de rádio AM ABC e uma geladeira Kelvinator (todos descontinuados). 

No entanto, parecia que suas atividades na recém fundada Elógica supriam todas as suas 
necessidades de envolvimento com novos empreendimentos. Particularmente, o Projeto 
Corisco concentrou toda a atenção do empreendedor: “O Projeto Corisco virou uma ‘cachaça’ 
para mim”. O envolvimento com o Projeto Corisco era evidente quando observados os 
vínculos de amizade do empreendedor com os empresários do Vale da Areia, e no 
envolvimento pessoal no próprio desenvolvimento do produto e no acompanhamento das 
atividades de cada parceiro. 

9. O corisco e seu macroambiente 
Variáveis políticas, econômicas, sociais e tecnológicas sempre influenciaram (positiva ou 
negativamente) o Projeto Corisco. No início, a identificação da boa oportunidade de negócio 
com a criação de um computador brasileiro foi o grande diferencial do Projeto. Segundo Rildo 
Pragana, os computadores que haviam no Brasil eram importados. As empresas que tentaram 
fabricar computadores no Brasil fracassaram porque basicamente a tecnologia era copiada dos 
computadores americanos ou japoneses. “Não havia computadores brasileiros, nunca existiu”, 
salienta Rildo Pragana. 
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Ademais, o ambiente econômico era altamente instável. O país passava por um período de 
hiperinflação, que culminou com o Plano Cruzado em 1986 em uma tentativa de controlar os 
efeitos nefastos da inflação. 

O governo, por sua vez, também foi um ator importante para a viabilidade do projeto. Um dos 
primeiros clientes da Corisco foi o Bandepe, banco estatal que comprou cerca de 150 
máquinas para a automação de suas atividades. Segundo Rildo Pragana “A Corisco vendeu 
antes de fabricar. Então foi correr para fabricar e entregar. Foi um empurrão inicial!”. Por 
outro lado, o governo também foi um dos carrascos do projeto quando o mesmo atrasou o 
pagamento de algumas máquinas compradas, fato este que é detalhado mais adiante. 

O apoio da Universidade Federal de Pernambuco ao projeto Corisco não era unanimidade. 
Primeiro, o desenvolvimento do computador pelo Departamento de Física gerou algumas 
disputas internas. Alguns pesquisadores da UFPE defendiam que o projeto deveria ser 
desenvolvido com o apoio do Departamento de Informática. Além disso, havia disputas 
internas no Departamento de Física, entre os pesquisadores de Física Experimental, os quais 
eram os maiores beneficiados pelo Projeto, e os pesquisadores de Física Teórica, os quais se 
sentiram desprestigiados face ao desenvolvimento e recursos destinados à Física 
Experimental. 

Segundo, alguns pesquisadores da UFPE não simpatizavam com a idéia da transferência de 
tecnologia desenvolvida pela Universidade gerar renda para alguns técnicos e professores da 
própria Instituição (TECNOLOGIA, 1997). Terceiro, a capacidade técnica do grupo que 
participava do projeto foi reconhecida por algumas empresas multinacionais (particularmente 
a IBM), as quais se interessaram pelo desenvolvimento de novas tecnologias em parceria com 
a Universidade. Tal fato incomodou alguns pesquisadores nacionalistas da UFPE, que 
protestaram veementemente. Para eles, parceria entre a Universidade e empresas 
multinacionais, era algo inimaginável, inconcebível. 

10. A reserva de mercado: proteção ou complicação? 
Até 1990, vigorava no Brasil uma “reserva de mercado”. Na prática, para uma empresa de 
tecnologia, isto significava que, por exemplo, se a empresa necessitasse de algum componente 
eletrônico para desenvolvimento ou montagem de um computador, ela teria que desenvolver, 
comprar de uma empresa brasileira (as quais, na época, ainda não possuíam know-how 
técnico). Outra possibilidade, após autorização do governo, seria a importação, o que, na 
maioria das vezes, implicava em a empresa arcar com custos proibitivos. 

A reserva de mercado era uma forma de proteger as organizações brasileiras da concorrência 
internacional. No entanto, o mercado de tecnologia é extremamente dinâmico. Quando as 
empresas nacionais desenvolviam produtos tecnológicos e conseguiam colocá-los no 
mercado, estes, na maioria das vezes, já estavam obsoletos, em comparação com os avanços 
tecnológicos incorporados ao produto das empresas internacionais. 

O governo, por outro lado, apoiava o desenvolvimento de projetos com base tecnológica. 
Entretanto, a própria estrutura avaliadora de projetos era lenta. Na época, para o projeto de 
uma empresa de tecnologia brasileira ser legalmente beneficiado pelo governo, o projeto 
inicialmente deveria ser submetido à apreciação dos órgãos governamentais responsáveis e só 
então a fabricação ou importação dos componentes seria liberada e formalmente apoiada. 
Todo este processo demorava, em média, dois anos. “Ao esperar todo esse tempo, o projeto já 
‘morria’. Tecnicamente com seis meses de espera, o projeto já está ‘morto’”, justifica Rildo 
Pragana. 

No caso do Projeto Corisco, alguns componentes poderiam ser importados e mesmo assim 
seus custos seriam viáveis, além da qualidade ser satisfatória. Os responsáveis pelo Projeto 
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tentaram importar legalmente tais componentes, mas o governo não autorizou, argumentando 
que já havia empresas brasileiras (principalmente Itautec e SID) que estavam na etapa final de 
desenvolvimento dos respectivos componentes. 

Para empresas com base tecnológica que necessitavam de componentes importados, a reserva 
de mercado era um verdadeiro entrave ao desenvolvimento de novos produtos e um estímulo 
para a obtenção de peças e componentes no “mercado negro”. 

11. A oferta de compra 
O perfil do empreendedor do projeto foi decisivo em um momento crucial do Projeto Corisco. 
Segundo o Sr. Belarmino, logo após o lançamento do produto, uma empresa multinacional de 
grande porte fez uma proposta para a compra do projeto por um alto valor (“rios de dinheiro”, 
na expressão do empreendedor). A empresa se propôs a comprar a Corisco e não iria interferir 
no processo de produção do computador. A única exigência da empresa era a retirada da 
logomarca da Corisco (chapéu de couro) para a colocação de sua própria marca. 

A aceitação da proposta de compra teria auferido grandes lucros ao Sr. Belarmino e para seus 
sócios na Elógica (que controlava a Corisco). Vale salientar que estes não tinham mais 
reservas de recursos para expandirem o projeto. Contudo, o Sr. Belarmino não aceitou a 
proposta. Isto ocorreu, conforme admitiu o próprio empreendedor, em virtude do perfil 
regionalista do projeto e do compromisso da empresa com os seus parceiros locais, pois se o 
mesmo vendesse o projeto, os seus parceiros “morreriam”. Atualmente, o próprio Sr. 
Belarmino admite que cometeu um erro estratégico ao não ter aceitado a proposta de compra, 
contudo, reafirma que o seu compromisso com os seus conterrâneos foi mais forte. 

12. A descontinuidade do produto corisco 
Apesar de todas as dificuldades iniciais, a produção e venda dos computadores Corisco foi um 
sucesso nos dois primeiros anos do Projeto, sucesso este que determinou a mudança da razão 
social da empresa que o produzia, de Elógica Micro Sistemas Ltda. para Corisco Tecnologia 
S/A, em 1986. No entanto, em 1986 a IBM lançou o PC XT, computador similar ao Corisco 
que possuía melhor acabamento e preço mais acessível. O lançamento do PC XT causou furor 
no mercado mundial e obteve ótima aceitação no Brasil. 

Em resposta ao lançamento do computador da IBM, a Corisco decidiu fazer um clone do PC 
XT e lançou o Corisco 16 bits, porém a receptividade do produto já não foi a mesma do 
Corisco original e a concorrência cresceu bastante (CORISCO, 2002). 

Em 1986, o sonho do computador pernambucano chegou ao fim. Após uma frustrada 
negociação de sociedade com o Banorte, foi realizada uma grande venda de computadores ao 
Governo do Estado de Pernambuco, a qual trouxe ótimas perspectivas financeiras para a 
empresa. Mas o sonho se tornou um pesadelo. O Governo do Estado de Pernambuco atrasou o 
pagamento de um produto cotado em dólar, em uma época de grande variação cambial e a 
empresa, que vinha diminuindo o seu volume de vendas em virtude da “proliferação” do PC 
XT, dependia deste recebimento para a sua sobrevivência, isto foi o suficiente para o projeto 
se tornar insustentável, uma vez que a empresa Corisco estava devendo o equivalente a onze 
faturamentos mensais. 

13. A empresa Corisco não morreu 
Para o Sr. Belarmino Alcoforado, a Corisco não morreu. Apenas o seu primeiro produto (o 
microcomputador Corisco) teve a sua produção descontinuada em 1986. Efetivamente, a 
empresa Corisco, após o pagamento de suas dívidas em um processo conturbado e 
desgastante, passou a desenvolver soluções de conectividade para mainframes e, mais uma 
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vez liderado pelo perfil inovador do Sr. Belarmino, desenvolveu a primeira impressora fiscal 
do Brasil. 

Contudo, a empresa Corisco está novamente com suas operações suspensas (ou “dormitando”, 
como diz o Sr. Belarmino), uma vez que a fabricação das impressoras fiscais foi 
descontinuada. Vale salientar que o Sr. Belarmino vendeu, para uma empresa multinacional, 
as rentáveis operações do provedor de internet (o Provedor Elógica) para investir na produção 
das impressoras fiscais, uma vez que o Governo Federal sinalizou que as impressoras fiscais 
seriam obrigatórias em todos os estabelecimentos comerciais sem, contudo, ter concretizado 
esta ação. Ou seja, o empreendimento na produção de impressoras fiscais não obteve êxito em 
virtude da não obrigatoriedade do uso das impressoras. 

14. Os produtos derivados do corisco 
Parte das competências essenciais (denominadas pelo empreendedor de “essência” do projeto) 
provenientes do Projeto Cosrisco foram transferidas para a grande beneficiária do 
empreendimento: a Elógica. A criatividade, característica marcante do Projeto, segundo o Sr. 
Belarmino, foi transferida pela Elógica, assim como o know how de parte da equipe. O 
lançamento do Provedor Elógica, por exemplo, só foi possível, segundo o empreendedor, em 
virtude da busca pelo inusitado (característica creditada à Corisco) e da equipe preparada, 
também oriunda da Corisco. 

Vale destacar, também, que a Elógica foi beneficiada diretamente pela Corisco, uma vez que 
o computador desenvolvido propiciou o processamento distribuído dos dados (atividade fim 
da Elógica) e o aumento do faturamento da mesma. 

15. O sonho continua? 
Segundo Sr. Belarmino, a empresa Corisco está “quase morta”, contudo ela ressurgirá, através 
do mercado de extensões de internet (mercado conhecido como last mile). Após alguns 
problemas de saúde, aparentemente o empreendedor está com os ânimos recobrados para, 
como ele mesmo afirma, buscar um “novo sonho”. 

Ele pretende arregimentar, novamente, uma equipe de jovens para a realização de um novo 
projeto. Contudo, este projeto será focado para os bairros pobres da região metropolitana do 
Recife, objetivando o poder aquisitivo baixo, mas pouco explorado, desta população. Será um 
projeto visionário que visa utilizar as estruturas das organizações informais destes bairros para 
oferecer serviços ainda não disponibilizados à população. Acredita-se que, em breve, a 
Corisco estará novamente em ação, desbravando novos espaços e acreditando no inusitado. 
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