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O Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec) apresentou ontem o 
primeiro chip para rastreabilidade bovina desenvolvido no País. O projeto, custeado por um 
financiamento de R$ 18 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), será empregado na criação de um padrão nacional de rastreabilidade, o que de 
acordo com o governo deve impulsionar as exportações de carne. O ministro da Ciência e 
Tecnologia, Sérgio Rezende, lembrou que o fato de o Brasil ter grande competitividade na 
pecuária leva muitos países a criarem barreiras técnicas para o produto brasileiro, como o caso 
de um sistema de rastreabilidade melhor acabado.  
 
"A rastreabilidade brasileira hoje é feita de uma maneira muito rudimentar. Também se usam 
chips, mas são importados e não têm um padrão", diz Rezende. Conforme o ministro, o 
governo está na fase final da discussão do padrão brasileiro de rastreabilidade eletrônica, o 
que criará um mercado firme e volumoso no País. Maior exportador mundial de carne bovina, o 
País tem rebanho de 250 milhões de cabeças.  
 
Outra definição ainda pendente é a forma como o chip será disponibilizado no circuito 
comercial. Rezende ressaltou ontem que o Ceitec foi pensado para produzir semicondutores 
em pequena escala, mas a gerente do Centro de Design, Edelweis Ritt, assegurou que existe 
capacidade para atender toda a demanda brasileira. "Isso ajudaria a nos viabilizarmos", 
disse.O chip permite a identificação eletrônica de cada animal do nascimento ao abate, 
armazenando informações genéticas, zootécnicas e sanitárias, uma das exigências para acesso 
a mercados exigentes como a União Européia. Com o novo produto, o Ceitec entra no mercado 
de identificação por radiofreqüência (RFID). No caso da tecnologia apresentada ontem, um 
bastão eletrônico ao ser aproximado do brinco chipado do animal captura as informações 
(idade, raça, sexo, filiação, etc), que podem permanecer armazenadas ou serem 
descarregadas em um computador e alimentar o Sistema Brasileiro de Identificação e 
Certificação de Origem Bovina e Bubalina (Sisbov).O centro vai partir agora para o 
desenvolvimento de chips semelhantes para aves de suínos. Há projetos nas áreas de 
automação industrial, telecomunicações e agronegócio.  
 
Segundo Rezende, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve assinar nos próximos dias o 
decreto que transforma o Ceitec em empresa estatal e nomear a nova diretoria. Com isso, o 
centro receberá uma capitalização de aproximadamente R$ 10 milhões para custeio. O Centro 
de Design deve ser inaugurado este ano e a fábrica entre o fim de 2009 e o início de 2010. 
Todo o projeto vai consumir cerca de R$ 250 milhões. Conforme o ministro, o Ceitec, única 
empresa de semicondutores da América Latina, vai se tornar financeiramente auto-sustentável 
em 3 ou 4 anos. "O Ceitec vai induzir a criação de muitas empresas de alta tecnologia", previu 
Rezende.  
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