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Os incentivos tributários
mais do que triplicaram o
mercado brasileiro de micro-
computadores. Ao mesmo
tempo, combateram o contra-
bando e a pirataria de softwa-
re. Podem ser considerados a
política de maior sucesso pa-
ra o setor de tecnologia da
informação e comunicações
dos últimos anos.

Em 2004, antes da chama-
da Lei do Bem, foram vendi-
dos 4 milhões de PCs no Bra-
sil, e 73% deles foram forneci-
dos pelo chamado mercado
cinza, que usa peças contra-
bandeadas e sonega impos-
tos. Com a entrada dos incen-
tivos, o preço das máquinas
oficiais tornou-se mais próxi-
mo das piratas, fazendo com
que mais pessoas tivessem
acesso à tecnologia, já que os
PCs do mercado legal têm
opções de financiamento me-
lhores que os “cinzas”.

No ano passado, segundo a
Associação Brasileira da In-
dústria Elétrica e Eletrônica
(Abinee), foram vendidos
cerca de 14 milhões de PCs
no País, sendo que somente
30% foram fornecidos pelo
mercado cinza. Ou seja, o
porcentual do mercado ilegal
se inverteu de 2004 a 2010.

Em 2010, o Brasil tornou-
se o quarto mercado mun-
dial, atrás somente dos Esta-
dos Unidos, China e Japão.

Negócios

Rede da Intelig volta
a apresentar falhas

NOVA YORK

O presidente executivo da Sony,
Howard Stringer, não se descul-
pou pelo atraso da empresa em
informar mais de 100 milhões de
clientes de sua rede PlayStation
Network sobre o incidente no
qual dados das contas de usuá-
rios foram roubados por hackers
no mês passado.

Em uma radical mudança em
relação ao tom de arrependimen-
to de duas semanas atrás, quan-
do executivos da empresa se cur-
varam em um pedido de descul-
pas, Stringer rebateu críticas a
condutas da companhia antes
do ataque, assim como seu tem-
po de resposta à crise.

“Essa foi uma situação sem

precedentes”, disse Stringer on-
tem a jornalistas, falando publi-
camente pela primeira vez des-
de o ataque hacker em abril. “A
maioria dessas violações de segu-
rança não é nem divulgada pelas
companhias. Das empresas, 43%
notificam vítimas em até um
mês. Nós divulgamos em uma se-
mana. Vocês estão dizendo que
uma semana não foi rápido o bas-
tante?”, disse.

O ataque, considerado o
maior na história da internet, fez
com que a empresa japonesa de-
sativasse sua PlayStation
Network e outros serviços onli-
ne por um mês.

A Sony recebeu críticas por ter

aguardado uma semana antes de
avisar os clientes sobre o ataque
e o possível roubo de informa-
ções de cartões de créditos, o
que resultou em pedidos for-
mais de investigação.

A empresa afirmou que espera
ter custos financeiros decorren-
tes da invasão, mas ainda está
avaliando os danos.

“Haverá custos pelo fato de o
sistema ter ficado fora de opera-
ção... custos por seguros contra
roubo de dados pessoais”, disse
Stringer. “Os custos se acumu-
lam, mas não em um número
que possamos quantificar no mo-
mento.” Um especialista esti-
mou os custos da invasão em até

US$ 2 bilhões.
Para trazer de volta os con-

sumidores, a Sony divulgou
ontem um pacote de compen-
sações batizado de “Welcome
Back” (bem-vindos de volta),
que inclui games gratuitos pa-
ra os usuários da PlayStation
Network.

O pacote, destinado por en-
quanto a usuários dos EUA,
Europa e México, não inclui
usuários brasileiros. Em seu
blog, a Sony afirma que divul-
gará os detalhes para o progra-
ma de compensação para Bra-
sil, Argentina, Chile, Colôm-
bia e Peru ”assim que possí-
vel”.

Presidente da Sony
defende demora
para alertar usuários

Teles. Telefônica quer expandir
serviços para todo o País
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PAULO BERNARDO: “Se não tirar o PIS/Cofins, o impacto seria de 31%”
MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
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A Intelig sofreu uma nova pane
ontem, depois de deixar vários
clientes sem serviço no último
dia 6. Curiosamente, o motivo
apontado pela TIM, dona da Inte-
lig, foi o mesmo nas duas oca-
siões: rompimento da rede em
dois pontos. Alguns clientes fica-
ram sem telefonia e internet, por
várias horas. Outros registraram
instabilidades nos serviços.

“A TIM informa que, devido a
um duplo rompimento de fibra
óptica no backbone (espinha
dorsal) da rede da Intelig, clien-
tes enfrentaram dificuldades pa-
ra utilizar os serviços de voz e
dados da operadora entre 14h45
e 16h50 desta terça-feira”, infor-
mou a empresa ontem. “Os rom-
pimentos ocorreram em rotas in-
dependentes e redundantes. As

equipes técnicas da Intelig traba-
lharam para o rápido restabeleci-
mento dos serviços, que já estão
normalizados.”

A única diferença em relação
ao comunicado do começo do
mês foi o horário da pane, que no
dia 6 aconteceu entre 11h40 e
15h30. Naquela ocasião, a empre-
sa também falou em “duplo rom-
pimento de fibra óptica no back-
bone” e em “rotas independen-
tes e redundantes”.

A empresa não soube dizer se
os lugares em que a rede se rom-
peu ontem foram os mesmos do
começo do mês. Muitos clientes
reclamavam no Twitter. “Aqui
na empresa, Intelig fora do ar, es-
tamos sem telefones”, escreveu
Claudio Keller. “Consegui falar
com suporte, rompeu fibra em
SP, RJ e MG. Tenso”, tuitou Re-
nato Pin, de Santo André (SP).

A outra pane tirou a central de
atendimento da Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Ana-
tel) do ar. Dessa vez, isso não
aconteceu, mas o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e a Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB),
em Brasília, tiveram problemas
de comunicação.
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Incentivo
multiplicou
vendas de PCs

Com desoneração, preço de tablets
produzidos no País pode cair 36%

● ● Queda

● Segurança
A Sony informou ter iniciado um
programa de proteção de identi-
dade para os usuários das redes
PSN e Qriocity. A empresa espe-
ra, com isso, aliviar os proble-
mas de segurança.

Como no início do mês,
empresa atribuiu
problemas a dois
rompimentos nos
cabos de fibra óptica

Produção. Instalações da chinesa Foxconn em Jundiaí (SP): empresa pediu série de benefícios para fabricar o iPad no País

Tecnologia. Segundo o ministro Paulo Bernardo, cálculo não leva em conta a queda do ICMS, que pode baratear
ainda mais o produto; novas regras devem constar de medida provisória que o governo promete editar ainda esta semana

Caso. Para Stringer, foi uma ‘situação sem precedentes’

Segundo Howard
Stringer, prazo de
uma semana para
comunicar ataque de
hackers não foi longo

Karla Mendes / BRASÍLIA

O conjunto de incentivos que
o governo prepara para deso-
nerar a produção de tablets – a
Medida Provisória que zera a
alíquota de PIS/Cofins e a por-
taria interministerial que in-
cluirá os tablets no Processo
Produtivo Básico (PPB) – redu-
zirá em até 36% o preço desses
produtos fabricados no Brasil.

“Se não tirar o PIS/Cofins, o
impacto seria de 31%; se tirar
PIS/Cofins também, vai ficar
36% de diferença”, afirmou o mi-
nistro das Comunicações, Pau-
lo Bernardo.

Segundo ele, os preços dos ta-
blets podem cair ainda mais,
pois nesse porcentual não está
incluída a redução do Imposto
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS), que fica-
rá a cargo de cada Estado. Essas
informações foram dadas por
Bernardo depois de participar
do seminário “Estímulos à
PD&I no Setor de Telecomuni-
cações”, promovido pela Agên-
cia Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) e Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada
(Ipea).

A medida provisória que re-
duz de 9,25% para zero a alíquo-
ta de PIS/Cofins sobre tablets
será publicada no Diário Oficial
da União e enviada ao Congres-
so Nacional ainda nesta sema-
na, conforme informou na se-
gunda-feira o secretário de Tele-
comunicações do Ministério
das Comunicações, Nelson Fuji-
moto.

A medida é a primeira provi-
dência do governo para a deso-
neração dos tablets. Na sequên-
cia, será publicada uma portaria
interministerial dos ministé-
rios da Ciência e Tecnologia
(MCT) e do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior
(MDIC), que enquadrará os ta-
blets no PPB como “microcom-
putador portátil, sem teclado fí-
sico, com tela sensível ao to-

que”. Havia dificuldade para
classificar os tablets, que não
são nem notebooks, nem palm-
tops, nem smartphones. Agora,
com a criação de um enquadra-
mento específico, os aparelhos
terão os mesmos benefícios de
isenção de PIS e Cofins aplica-
dos para fabricação de computa-
dores, já inseridos na Lei do
Bem.

Reduções. Ao passar a fazer
parte do processo produtivo bá-
sico, o Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) sobre os
tablets cairá de 15% para 3% em

alguns Estados. A redução do
ICMS, por ser um imposto esta-
dual, ficará a cargo de cada Esta-
do que aderiu ao PPB. Em São
Paulo, por exemplo, a alíquota
cai de 18% para 7%. Haverá ain-
da redução do Imposto de Im-
portação (II), mas os porcen-
tuais não foram informados. Se-
gundo Fujimoto, a portaria está
pronta; só falta a aprovação da
presidente Dilma Rousseff.

A redução da tributação dos
tablets foi uma das exigências
da taiwanesa Foxconn para pro-
duzir o iPad, da Apple, em uma
fábrica em Jundiaí (SP) a partir

de julho. A MP, porém, concede
o benefício a qualquer empresa
que fabricar o equipamento no
País. Uma das empresas que po-
dem se beneficiar dessas medi-
das é a Semp Toshiba, que apre-
sentou recentemente o seu ta-
blet, batizado de Mypad.

Software. Na semana passada,
o ministro da Ciência e Tecnolo-
gia, Aloizio Mercadante, disse
também que o governo vai alte-
rar a Lei de Informática para
atrair investimentos para a pro-
dução de componentes e softwa-
res no Brasil.

A Lei de Informática concede
redução de IPI para as empresas
que invistam um porcentual de
seu faturamento em pesquisa e
desenvolvimento. No entanto,
a lei traz incentivos apenas para
empresas de hardware.

Mercadante disse que o setor
de software é importante por-
que gera muito valor agregado,
competitividade e exportação
de serviços. Além disso, o gover-
no também prepara alterações
na chamada Lei do Bem para in-
centivar a inovação tecnológica
e possibilitar o acesso aos bene-
fícios da lei por mais empresas.
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