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A disputa pelo mercado brasi-
leiro de tablets está só come-
çando. Os equipamentos ain-
da têm preço alto no País, mas
as medidas de desoneração

devem torná-los mais acessí-
veis. Grandes fabricantes de
computadores e de celulares
preparam seus modelos.

Atualmente, além do iPad,
estão no mercado aparelhos
como o Galaxy Tab, da Sam-
sung; o V9, da ZTE; o Xoom, da
Motorola; e o MyPad, da Semp

Toshiba. Todos usam o siste-
ma Android, do Google.

Outras companhias, como a
Positivo Informática, Acer e a
Lenovo, preparam seus lança-
mentos para os próximos me-
ses. O governo considera os
tablets importantes para am-
pliar o acesso à internet.

Renata Veríssimo / BRASÍLIA

O início da produção de tablets,
como o iPad, no Brasil está sen-
do considerado pelo governo co-
mo a “ponta do iceberg de uma
política industrial muito ambi-
ciosa”. Em entrevista ao Esta-
do, o ministro do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Ex-
terior (MDIC), Fernando Pimen-
tel, disse que as exigências que
serão colocadas para que as em-
presas recebam as reduções de
tributos previstas em lei trarão
parao País uma indústria de com-
ponentes e semicondutores.

Ele previu que o Brasil poderá
se transformar em plataforma
de exportação de produtos de al-
ta tecnologia para todo o conti-

nente em quatro ou cinco anos.
Isso porque o Processo Produ-

tivo Básico (PPB) estabelecerá
um porcentual de utilização de
conteúdos nacionais na monta-
gem dos tablets mais rigoroso
do que o exigido da indústria de
notebooks. A proposta do PPB
foi encaminhada ontem à Casa
Civil. A expectativa de Pimentel
é que ele fosse publicado hoje no
Diário Oficial da União. Para
obrigar as empresas a trazerem
fábricas de componentes para o
Brasil, o MDIC também criará
um PPB para os celulares de alta
tecnologia (smartphones).

Pimentel informou, ainda,
que, dentro da nova política in-
dustrial que deve ser anunciada
em junho, o governo dará estímu-
los para associações de empre-
sas estrangeiras com grupos na-
cionais para instalação de fábri-
ca no Brasil. Os estímulos pode-
rão ser por meio de incentivos
fiscais e concessão de financia-
mentos do governo.

O ministro antecipou que o

PPB exigirá que 50% dos dis-
plays (telas) sejam nacionais a
partir de 2014. No caso dos carre-
gadores de baterias que serão uti-
lizados nesses equipamentos,
metade terá de ser fabricada no
Brasil já em 2012 e atingirá 80%
em 2013.

O índice de nacionalização pa-
ra as placas de rede sem fio será
de 50% em 2013 e terá de chegar
a 80% em 2014. De imediato, se-
rá exigido que metade das placas-
mãe utilizadas nos tablets terão
de ser produzidas no País, pas-
sando para 80% em 2012 e alcan-
çando 95% em 2013.

“É uma exigência pesada de
conteúdo nacional”, avaliou Pi-

mentel. O cumprimento dessas
exigências garante às empresas
a isenção de PIS e Cofins e a redu-
ção da alíquota do Imposto so-
bre Produtos Industrializados
(IPI) de 15% para 3%. Doze em-
presas já manifestaram o interes-
se de produzir tablets no Brasil.

Pedido. As empresas foram libe-
radas, temporariamente, de utili-
zar baterias e gabinetes produzi-
dos no Brasil. A decisão do gover-
no atende a pedido da taiwanesa
Foxconn, que irá produzir os
iPads, da Apple, no Brasil.

Segundo o ministro, seria im-
possível produzir esses compo-
nentes neste momento no País,

mas será negociado futuramen-
te. Pimentel disse que um dos
pontos mais importantes é que o
PPB obrigará a Foxconn a trazer
uma fábrica de displays para o
Brasil. “Seremos o primeiro país
do mundo a receber uma fábrica
de displays fora da Ásia”, disse.
Os displays representam cerca
de metade do custo dos tablets.

“Estamos praticando os no-
vos fundamentos da nova políti-
ca industrial. “Não queremos
que as empresas venham aqui só
para montar. A transferência tec-
nológica será muito forte”, decla-
rou o ministro. Para Pimentel, o
ambiente econômico brasileiro
deve garantir o sucesso da políti-

ca de atração de indústrias de al-
ta tecnologia.

Apesar de ter construído um
marco legal há alguns anos, o Bra-
sil nunca conseguiu atrair as fá-
bricas. O ministro argumentou
que o País se tornou confiável
para investimentos. Além disso,
a inclusão social obtida nos últi-
mos anos, do ponto de vista do
capital, significa a criação de
mercado consumidor. “Se sou-
bermos dosar bem as coisas, va-
mos virar um País de ponta”, de-
clarou. “Neste momento não te-
mos (mão de obra disponível),
mas teremos. Vamos ter dificul-
dades localizadas, mas consegui-
remos resolver.”

Karla Mendes / BRASÍLIA

A abertura do mercado de TV a
cabo de forma ilimitada e ao pre-
ço de R$ 9 mil por outorga será
condicionada ao cumprimento
de obrigações pelas empresas in-
teressadas em prestar o serviço.
Essa é a proposta que o conse-
lheiro João Rezende apresenta-
rá hoje para o novo regulamento
do setor na reunião do Conselho
Diretor da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel).

Segundo apurou o Estado,

uma das exigências é que as em-
presas com poder de mercado
significativo, como a Net, por
exemplo, terão que cumprir a
meta de cobertura de 66% da
área que detém a outorga em até
36 meses.

Para os novos operadores, que
não se encaixam nessa classifica-
ção, porém, as obrigações são
mais amenas: 25% dos 66% no
prazo de 96 meses.

Com o intuito de expandir o
serviço para pequenos municí-
pios, no entanto, não haverá con-
dicionantes para cidades com
menos de 100 mil habitantes.

Os grandes operadores de TV
a cabo terão ainda que cumprir a
obrigação de levar a oferta de pla-
no de serviço gratuito para 50%
dos estabelecimentos públicos,
como hospitais e escolas.

O regulamento é a última
amarra para a implementação
dessas mudanças pelo órgão re-
gulador, para a inclusão de no-

vos competidores no mercado.
O fim do limite de operadoras

por município e do número de
municípios atendidos pelo servi-

ço – hoje apenas 262 dos 5.564
municípios brasileiros têm TV a
cabo –, bem como a dispensa de
licitação para a concessão de ou-
torgas foram previstas pela agên-
cia em dezembro passado, quan-
do foi aprovado o novo planeja-
mento de TV a cabo, mas ainda
há a necessidade do regulamen-
to para que essas normas entrem
em vigor.

Se a proposta for aprovada ho-
je, o regulamento será submeti-
do a consulta pública pelo prazo
de 30 dias. A previsão é que a libe-
ração de outorgas sob o regimes
das novas regras tenha início em
setembro.

Gravações. O Diário Oficial da
União publicou ontem portaria
da Anatel fixando normas que
obrigam as operadoras a deixa-
rem claro para os usuários o di-
reito de obter gravações de suas
chamadas feitas às centrais de
atendimento de prestadoras de

serviços de TV por assinatura, te-
lefonia fixa e móvel.

Com a regulamentação, as em-
presas terão de acrescentar nova
informação às gravações. Ao li-
gar para os call centers desses
serviços, após optar por falar
com o atendente, o usuário ouvi-
rá a seguinte frase: “Esta chama-
da está sendo gravada. Caso ne-
cessário, a gravação poderá ser
solicitada pelo usuário”.

As prestadoras têm um prazo
de 30 dias para se adequar à alte-
ração.

● Displays
Pelo Processo Produtivo Básico,
50% dos displays terão de ser
produzidos no Brasil a partir de
2014

● Memórias
Nesse caso, a exigência é de
20% de produção nacional em
2012

● Carregadores de baterias
Até 2012, 50% de produção na-
cional. Em 2013, 80%

● Placa-mãe
Exigência será de 50% de
produção nacional em 2011. Em
2012, sobe para 80% e, em
2013, para 95%

● Placa de rede sem fio
50% de produção nacional em
2013 e 80% em 2014.

● Baterias e gabinetes
Esses itens, pelo menos inicial-
mente, estão liberados de ser
produzidos no Brasil

Anatel propõe obrigações para TV a cabo

Tablets terão
maior exigência de
conteúdo nacional
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iPad 2 chega
amanhã, com
poucas unidades
Varejistas estão preocupados, pois a Apple trouxe menos
aparelhos do que na estreia da versão anterior do tablet

Mais opções
de tablets

Filipe Tavares Serrano
Renato Cruz

O iPad 2 chega mesmo ama-
nhã às lojas brasileiras. Os va-
rejistas, no entanto, estão
preocupados com a pequena
quantidade do produto trazi-
da pela Apple ao País.

Segundo fontes do mercado,
vieram menos unidades que no
lançamento da versão anterior, e
o iPad 2 pode acabar antes de ter-
minar o primeiro dia de vendas.
Houve varejistas que receberam
somente de 200 a 300 unidades,
para toda a rede.

A partir da meia-noite de hoje,
o iPad 2 começará a ser vendido
no Shopping Iguatemi, em São
Paulo, na Apple Online Store e
em varejistas virtuais. Além do
Brasil, o tablet será lançado ama-
nhã em países como Índia, Rús-
sia, Ucrânia e Chile.

Na noite de terça-feira, reven-
dedoras da Apple, Saraiva e Fast
Shop, publicaram em seus sites
os preços oficiais do aparelho.

Assim como em todos os paí-
ses em que lançou o iPad 2, a
Apple vai manter o mesmo pre-
ço cobrado anteriormente pelo
primeiro modelo no Brasil, a par-
tir de R$ 1.650.

A versão mais simples custará
R$ 1.649, com Wi-Fi e espaço de
armazenamento de 16 gigabytes

(GB). A versões de 32 GB e 64
GB, também apenas com cone-
xão Wi-Fi, custarão R$ 1.899 e R$
2.199 respectivamente.

Já os modelos com conexão
3G são mais caros e custam R$
2.049 (16 GB), R$ 2.299 (32 GB) e
R$ 2.599 (64 GB). Os valores são
à vista e não incluem eventuais
pacotes de dados 3G de operado-
ras para acessar a internet usan-
do o tablet.

Preço alto. O modelo mais sim-
ples do iPad 2 é 103,38% mais ca-
ro no Brasil do que nos Estados
Unidos, onde ele é vendido por
US$ 499 (R$ 810,78), segundo o
preço oficial da Apple.

Na segunda-feira, o governo
federal publicou a medida provi-
sória 534 que tenta mudar essa
diferença, zerando a alíquota
dos impostos PIS e Cofins para
tablets produzidos no Brasil, o

que impactaria em uma redução
de 31% no preço final.

O governo ainda precisa publi-
car uma portaria interministe-
rial para incluir a cadeia de pro-
dução dos tablets no Processo
Produtivo Básico (PPB) reduzin-
do o IPI de 15% para 3%. Os incen-
tivos fiscais devem fazer o preço
dos tablets diminuir 36% para o
consumidor final, desde que
20% das peças usadas sejam pro-
duzidas no Brasil.

Como a Foxconn, montadora
dos produtos da Apple, ainda
não iniciou a produção no País, o
iPad 2 deve demorar para se be-
neficiar das medidas do gover-
no. E mesmo com os benefícios
propostos, o valor reduzido –
por volta de R$ 1.055 – ainda deve
ficar acima do preço cobrado
dos consumidores nos Estados
Unidos.

Novidades. Além de ter tam-
bém uma versão branca, o iPad 2
inclui duas câmeras, uma frontal
e outra traseira que permitem ti-
rar fotos, filmar e fazer videocha-
madas usando o aplicativo Face-
Time.

Ele também é mais fino e mais
leve. Uma capa especial – apeli-
dada de Smart Cover e vendida
separadamente – pode ser usada
como apoio para assistir a filmes
ou digitar.

Exigências. Novas regras devem ser apresentadas hoje

Plano. ‘Não queremos que venham só montar’, diz Pimentel

Mercado. Três meses depois de começar a ser vendido no exterior, iPad 2 chega ao País

Para ministro, início
da fabricação no País
é só a ponta do iceberg
de uma ‘política
industrial ambiciosa’

● Mais caro

● Presença

Proposta que atrela
metas de cobertura à
abertura do mercado
deve ser avaliada hoje
pelo conselho da agência

COMPONENTE LOCAL

103,38%
mais caro é o iPad 2 brasileiro,
quando comparado ao america-
no. Aqui, o modelo mais barato
sai por R$ 1.649, comparado a
US$ 499 (R$ 810,78) por lá

262
municípios, de um total de
5.564, contam hoje com o
serviço de TV a cabo. A Anatel
planeja acabar com o limite
de municípios atendidos
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