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i$enções no forno
Governo quer benefícios fiscais para produção de tablets, como o iPad 2. Preço pode cair até 30%
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N a esteira do anúncio de in-
vestimentos bilionários da
Foxconn no Brasil, o governo
prepara uma emenda à Me-

dida Provisória (MP) 517, que deverá
ser votada na Câmara logo depois da
Páscoa, classificando os tablets como
computadores e notebooks, de forma
que a indústria usufrua dos benefícios
fiscais da legislação — como a Lei do
Bem, a Lei de Informática e a Zona
Franca de Manaus — e o consumidor
consiga pagar de 20% a 30% menos
pelo produto. O tablet é considerado
hoje um palmtop, e, por isso, sobre ele
incide carga tributária bem mais alta.

Anteontem, durante visita da pre-
sidente Dilma Rousseff à China, o
milionário taiwanês Terry Gou, fun-
dador da Foxconn, comunicou que
Steve Jobs, da Apple, autorizou a em-
presa a fabricar iPads 2 no Brasil a
partir de novembro. A empresa tam-
bém anunciou investimentos de US$
12 bilhões num complexo fabril.

A Lei do Bem isenta os compu-
tadores de até R$ 4 mil de PIS e Cofins,
reduz em 100% o Imposto de Produtos
Industrializados (IPI) dos componen-
tes (equipamentos de informática e
automação) e em 50% as obrigações
de investimentos em pesquisa e de-
senvolvimento.

O governo quer definir também o
Processo Produtivo Básico (PPB) dos
tablets, que determina o nível mínimo
de nacionalização do produto (con-
dição para acesso aos benefícios).
Para isso, a Secretaria do Desenvol-
vimento da Produção, do Ministério
do Desenvolvimento, lançou uma con-
sulta pública que termina amanhã. Ela
estabelece prazos para a produção
local de componentes, partes e peças
do produto.

A base governista acredita que con-
tará com o apoio da oposição para
aprovar os incentivos fiscais, porque
garantem mais investimentos. As me-
didas, segundo cálculos dos parla-
mentares, deverão significar redução
de 25% no preço cobrado dos con-
sumidores. A avaliação do mercado é
semelhante, a queda não deve ul-
trapassar os 30%.

Tablet de R$ 1.900
custaria R$ 1.520
● Segundo advogados ouvidos pelo
GLOBO, a exata redução no preço dos
tablets vai depender de como o pro-
duto será incluído no conteúdo na-
cional. Especialistas em tributação
lembram que os valores cobrados vão
depender do local de produção das
peças e dos insumos que terão re-
dução no Imposto de Importação.

— Mas é possível imaginar uma
queda de, no mínimo, 20% no primeiro
ano dos preços cobrados hoje. Essa foi
a redução média verificada com os
computadores e notebooks — disse
um dos advogados de uma empresa
de eletroeletrônicos.

Com os benefícios estimados, o ta-
blet Xoom, da Motorola, produzido no
país e lançado anteontem por cerca de
R$ 1.900, custaria R$ 1.520. Nos EUA, o
iPad 2 de 16 GB, versão 3G e wireless,
na cor branca, sai por US$ 629,99.

Até o fim de julho, o governo deverá
divulgar as normas do PPB que es-
tabelecem as condições para que as
indústrias possam contar com os be-
nefícios fiscais. Uma vez enquadrados
no PPB, os produtos de informática
têm redução de IPI e mantêm o crédito
do IPI na aquisição de matérias-pri-
mas, produtos intermediários e ma-
terial de embalagem, por exemplo.

No caso dos produtos fabricados na
Zona Franca, há redução de 88% do
Imposto de Importação dos insumos,
isenção do IPI do bem final, redução de
75% do Imposto de Renda, isenção da
contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins nas operações internas e res-
tituição entre 55% e 100% — depen-
dendo do projeto — do ICMS sobre

transporte e comunicação.
A isenção da cobrança de PIS e

Cofins para modems e a redução a
zero da alíquota de IPI para vários
equipamentos de rede de telecomu-
nicações também constam da MP 517,
editada no fim do governo Lula.

A Associação Brasileira da Indústria
Elétrica e Eletrônica (Abinee) recebeu
com “reservas” o anúncio de inves-
timentos da Foxconn. A entidade vê
como improvável a intenção de criar
100 mil empregos no país com o pro-
jeto dos tablets, já que todo o parque
da indústria elétrica e eletrônica bra-
sileira emprega 175 mil pessoas.

José Jorge Ramos, presidente da
seção brasileira da International So-

ciety of Automation (ISA), entidade
americana que reúne profissionais de
automação, destaca ainda que a in-
tenção de criar no país 15 mil vagas
para engenheiros e outras 15 mil para
técnicos é um sonho, pois essa mão-
de-obra inexiste no Brasil.

— Aqui não tem esses profissionais.
O que eles vão fazer, trazer da China?

O valor do investimento também
impressionou especialistas. Os US$ 12
bilhões seriam suficientes para se
construir quatro fábricas de semicon-
dutores, um sonho antigo do governo
e da indústria eletroeletrônica.

— Não consigo fechar a conta — diz
Humberto Barbato, sobre os números
apresentados à presidente Dilma. ■

FÁBRICA DA Foxconn na China: comunicado da empresa informa que Brasil tem “tremendo potencial de desenvolvimento econômico” e está “estrategicamente posicionado”

Bobby Yip/Reuters/Arquivo
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Foxconn quer ir
‘onde o mercado está’

Presidente da empresa já criticou país em entrevista

● TAIPÉ, WASHINGTON e RIO. A Fox-
conn, que produz produtos da Ap-
ple como iPhone e iPad, confirmou
ontem em comunicado que está
buscando oportunidades de inves-
timento no Brasil, seguindo sua es-
tratégiade“irondeomercadoestá”.
A empresa divulgou a decisão em
comunicado com procedência de
Taiwan, um dia depois do anúncio
feito a presidente Dilma Rousseff
que a companhia estuda investir
US$ 12 bilhões no Brasil.

O comunicado não dá detalhes
sobre investimentos e informa ape-
nas que o Brasil tem “tremendo
potencial de desenvolvimento eco-
nômico” e está “estrategicamente
posicionado para atender às ne-
cessidades dos mercados em cres-
cimento de toda América Latina”.

Mas o presidente da Foxconn,
TerryGou,queanteontemanunciou
os planos para o Brasil a Dilma,
criticou os custos da produção no
país em uma entrevista de três
horas, em setembro do ano pas-
sado, ao “Wall Street Journal”.

De acordo com o jornal ame-
ricano, na ocasião Gou chegou a
ridicularizar a capacidade de o país
competircomaChinaemtermosde
produção industrial: “O salário dos
trabalhadores brasileiros é muito
alto. Mas os brasileiros, assim que
escutam a palavra ‘futebol’, param
de trabalhar. E tem ainda as danças.
É uma loucura... Então, o Brasil é
bom (como lugar para produzir)
para o mercado local. O Brasil tem
ótimos minerais. E eles têm o gran-
de Rio Amazonas, então há boas
hidrelétricas. Mas se você quiser
enviar produtos aos EUA, leva mais
tempo e mais dinheiro enviar do
Brasil (do que da China)”.

O texto do “WSJ” ressalta, porém,
que a mão de obra brasileira não foi
a única a não conseguir impres-
sionar Gou — cuja empresa, só em
2010, registrou 12 suicídios devido a
más condições de trabalho. O em-
presário também fez críticas a Índia
e Rússia e chegou a dizer que
apostava bilhões de dólares no in-
terior da China como a melhor
alternativa às tradicionais áreas in-
dustriais do país, como Shenzen.

Apesar dos comentários de Gou,
a Investe São Paulo, agência do

governo paulista responsável pela
atração e expansão de investimen-
tos no estado, afirmou ontem que,
desde abril de 2010, vem nego-
ciando com a Foxconn a instalação
de uma nova fábrica da gigante em
território paulista. A agência, no
entanto, não deu mais detalhes so-
bre o tipo de investimento que será
realizado devido ao protocolo de
intenções assinado com a empresa,
que prevê confidencialidade.

Uma fonte na empresa taiwanesa
disse que a companhia anunciará,
até o fim do mês, os planos de
investimento que envolvem a Apple
no Brasil. Segundo a fonte, os ob-
jetivos iniciais da empresa são a
fabricação de displays para os pro-
dutos da americana em Manaus,
onde há mais subsídios por causa
da Zona Franca.

Jáaproduçãodo iPad2 ficariaem
São Paulo, onde os concorrentes
estão iniciando a fabricação de seus
tablets. A Samsung fabrica o Galaxy
em Campinas. A LG produzirá o One
em Taubaté nas próximas semanas.
E a Motorola optou por Jaguariúna
para o Xoom. Procurada, a Foxconn
não comentou os rumores.

— Essa é a ideia inicial. Mas pode
haver alguma mudança. Além do
iPad 2, ainda há um estudo para ver
seépossívelproduziro iPhone,mas
sobre isso ainda não há uma de-
cisão definitiva — disse essa fonte.

Já o empresário Eike Batista afir-
mou que não desistiu de trazer para
o Rio de Janeiro a fábrica da Fox-
conn. Ele disse que quer trazer a
fábrica do iPad para o estado, ape-
sar de as negociações estarem mais
avançadas em São Paulo.

— Eu não desisto nunca. É pre-
ciso fazer no Brasil para que pos-
samos comprar coisas a preços
mais baixos — afirmou ao GLOBO.

Para tratar da possibilidade de
se instalar a fábrica da Foxconn no
Porto do Açu, no Estado do Rio,
Eike vai se encontrar com repre-
sentantes de empresas no próximo
mês na Califórnia.

— Gosto de ser provocador de
novas ideias. A Apple usa várias
montadora, não apenas a Foxconn
— destacou Eike. (Bruno Rosa e
Ramona Ordoñez, com agências in-
ternacionais)

STEVE JOBS na apresentação do iPad2: produto custa US$ 629,99 nos EUA

Jeff Chiu/AP Photo/2-3-2011
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Acompanhe a cobertura de tecnologia e de mídia no Twitter:
twitter.com/digitalemidia

CONSEQUÊNCIAS: ASML, fabricante holandês de chips, sofre

interrupção de fornecimento causado pelo terremoto no Japão

ISRAEL: Empresas de alta tecnologia no país obtiveram

US$ 479 milhões no 1o- trimestre

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 14 mar. 2011, Economia, p. 23.




