
ACERTO DO GOVERNO EM ALIVIAR O CONSUMIDOR

de parte dos tributos ao comprar um computa-
dor, iniciado em novembro de 2005, resultou
num dos mais bem-sucedidos casos de estímu-
lo a um setor produtivo no país. Até então pra-
ticamente entregue à ação de contrabandistas
e piratas, que chegaram a dominar mais de 70%

das vendas, o setor renasceu. Com ajuda do crédito, o volume
de PCs vendidos no mercado formal mais que triplicou e deve
alcançar 7 milhões de unidades neste ano. As empresas legais
recuperaram terreno dos concorrentes gatunos e voltaram a in-
vestir em expansão e renovação de produtos. Ao final das con-
tas, estão recolhendo mais em impostos aos cofres do governo.
Porém, enquanto esse círculo positivo ia se construindo, nos
bastidores da indústria começou a se esgueirar uma sombra que
pode tirar o brilho conseguido. Trata-se de uma nova versão da
velha política de forçar a substituição de produtos importados,
estabelecendo uma reserva para similares nacionais. "É uma
falta de sintoma com o que está acontecendo no mundo", diz
Fernando Loureiro, diretor de mercados emergentes da Dell.
"Em vez de incentivar a inovação no setor e a contratação de
mão-de-obra de alto nível, o governo baixa regras para obrigar
os fabricantes de computador a comprar componentes de for-
necedores instalados no país."

As exigências mais questionadas começaram no ano passa-
do. Parte das placas-mães, memórias e modems de notebooks
passou a ter de ser montada no Brasil. O fabricante que não obe-
dece à determinação pode continuar importando, mas é penali-



zado com a perda de sua própria isenção
do imposto sobre produtos industrializa-
dos (IPT). Dessa forma, o governo induz à
nacionalização. Neste ano, entrou em vi-
gor a imposição de que 15% dos discos rí-
gidos dos computadores sejam nacionali-
zados. De acordo com Loureiro, outros
países que disputam o setor de tecnologia,
como Irlanda, índia e Polônia, não impõem
regras de obrigatoriedade de abastecimen-
to com fornecedores locais. As regras das
quais ele e outros executivos das monta-
doras de computadores reclamam fazem
parte da Lei de Informática, uma das pe-
ças da política industrial do governo. Em
nome da boa intenção de fomentar o cres-
cimento da indústria, essa política pode
criar distorções. Uma delas é obrigar em-
presas a pagar mais caro por peças que po-
deriam custar menos. Um levantamento
feito pela Dell, comparando custos de com-
ponentes importados com os de similares
produzidos no Brasil, chegou a diferenças
de mais de 100% no caso de fontes de ali-
mentação e modems. Os estragos das exi-
gências sobre as montadoras variam de em-
presa para empresa. "O impacto nos nos-
sos custos será moderado, pelo menos por
enquanto", diz Hélio Rotenberg, presiden-
te da Positivo Informática. "Mas quero ver
se todos vão respeitar as regras e se o go-
verno terá condição de fiscalizar seu cum-
primento." Outra distorção gerada é privi-
legiar algumas empresas. A situação che-
ga ao ponto de, em pelo menos dois itens
— módulos de memória e discos rígidos
—. haver apenas um fabricante beneficia-
do. No caso de módulos de memória, o for-
necedor único é a americana Smart, com
fábrica no interior paulista. Na área de dis-
co rígido, só existe a subsidiária da corea-
na Samsung, localizada em Manaus. Co-
mo se vê, trata-se, além de tudo, de con-
cessão de privilégio a duas multinacionais
— o que deve causar calafrios nos ideólo-
gos nacionalistas.

reserva de mercado. Mas. pelo menos tem-
porariamente, é preciso haver algum in-
centivo para a indústria local se desenvol-
ver", afirma Humberto Barbato, presiden-
te da Associação Brasileira da Indústria
Elétrica e Eletrônica. A lógica dos defen-
sores da proteção é que ela. ao final, bene-
ficiará o país. Dado nosso histórico nesse
campo, é para lá de duvidoso que isso ocor-

ra. O Brasil pagou um preço alto quando
o governo impôs uma reserva de mercado
no setor de informática nos anos 80. A pro-
teção criada na época era bem mais rígida,
a ponto de impedir a importação de com-
putadores. A competitividade de toda eco-
nomia nacional foi afetada pela obrigação
de pagai" preços mais altos pelos equipa-
mentos do que os cobrados em outros paí-
ses. Outro problema: as fabricantes de com-
putadores do país não conseguiam acom-
panhar a velocidade do avanço tecnológi-
co, o que foi tornando os computadores
brasileiros cada vez mais jurássicos. Co-
mo resultado da reserva de mercado, o Bra-
sil contava em 1989 com 29 empresas pro-
dutoras de componentes de microeletrôni-
ca. Contudo, o setor tinha bases frágeis.
Com o fim da reserva, no governo Collor,

empresas estrangeiras
fecharam fábricas e pas-
saram a importar produ-
tos. Fabricantes nacio-
nais como a Sid Infor-
mática foram à lona. Fi-
cou evidente que elas
eram viáveis apenas sob
um manto protetor.

Logo depois, o exem-
plo da Embraer provou
que outro caminho pode-
ria levar a resultados me-
lhores nurn setor em que
tecnologia e competiti-
vidade internacional
também são marcantes.
A fabricante de aviões
não conta com mercado
protegido nem é obriga-

da a comprar de fornecedores locais. Teria
conseguido se tornar mundialmente com-
petitiva se fosse obrigada a comprar turbi-
nas feitas no Brasil? Dificilmente. Ao mes-
mo tempo, as companhias aéreas que ope-
ram no país não são obrigadas a adquirir
aviões da Embraer — aliás, as grandes
clientes da empresa são companhias de fo-
ra. No setor de condicionadores de ar, em
que as empresas são obrigadas a manter al-
to índice de nacionalização — de 70% —,
o que se viu recentemente foi uma fuga.
Em agosto, a LG desmontou sua fábrica
em Manaus e optou por importar produtos
finais. Sua concorrente SpringerCarrierjá
havia feito isso, devido aos preços dos com-
ponentes brasileiros. "Se pudesse comprar
componentes da China, meu produto no
Brasil ficaria mais barato", diz Toshio Mu-
rakami. presidente da Spring Carrier.

O problema real está nas diferenças que
fazem com que um fabricante no Brasil não
consiga ter capacidade de concorrência com
o da China. É uma soma de carga tributá-
ria, encargos trabalhistas, dinheiro caro,
custos logísticos elevados e excesso de bu-
rocracia o que abate a competitividade. "A
política do governo acaba sendo um palia-
tivo", diz Ivair Rodrigues, da consultoria
ITData. Ou seja, em vez de atacar os pro-
blemas que de fato prejudicam a indústria,
faz-se um remendo e cria-se nova distor-
ção. Desonerar a produção local e manter
o mercado aberto para incentivar a competi-
ção não seria uma alternativa melhor? •
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