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PARA POUCOS

O MAIS CARO

Que tal trabalhar por um mês,
sem gastar um tostão, e mesmo
assim não ter dinheiro para com-
prar o iPad 2 mais simples? Essa
é a realidade do brasileiro mé-
dio. E já que comer é preciso, o
tablet da Apple deve demorar pa-
ra se popularizar no Brasil. O sa-
lário médio no País, de R$ 1.577, é
menor do que o preço do mais
barato iPad 2, lançado no País na
última sexta, 26: R$ 1.649. Quem
ganha o salário mínimo, então,
compra só um terço do produto
se não gastar nada em um mês.

Os dados foram levantados pe-
lo professor de economia Alci-
des Leite, da Trevisan Escola de
Negócios, a pedido do Link e do
blog Radar Econômico. Leite
comparou o preço do iPad 2 em
12 países, assim como os salários
mínimos e médios de cada locali-
dade – veja o levantamento com-
pleto no blog Radar Econômico.

No Brasil, o preço do produto
lidera esse ranking. E, para pio-
rar, a renda da população é baixa
em comparação com a da maior
parte dos países em que a Apple
vende seu tablet.

Os EUA, maior economia do
mundo, são o país onde o produ-
to é mais acessível. Além de o sa-
lário médio ser alto (R$ 6.200
em Estados como Nova York,
apesar da crise), o preço dele é
baixo: R$ 805. O americano mé-
dio compra quase oito iPads
com um mês de trabalho.

Os impostos são fator funda-
mental para explicar o alto preço
do iPad aqui. A carga tributária
corresponde a 54,7% do preço do
tablet, segundo o IBPT (Institu-
to Brasileiro de Planejamento
Tributário). Só IPI (Imposto so-
bre Produtos Industrializados,
federal) e ICMS (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços, estadual)
equivalem a 38% do produto em
São Paulo (veja gráfico ao lado).

Quando surgiram, os tablets
não tinham os benefícios tributá-
rios da chamada Lei do Bem, de
2005, que incentiva inovações
tecnológicas e vale apenas para
produtos fabricados no Brasil.

Na segunda passada, 23, o go-
verno publicou a Medida Provi-
sória que inclui os tablets na Lei
do Bem. Com isso, o PIS e o Co-
fins (que somavam 9,25%) fo-
ram zerados e o IPI caiu de 20%
para 15%. A redução de ICMS de-
pende de cada Estado. A decisão
não vale para o iPad, que é impor-
tado. A Foxconn, empresa que
monta os tablets da Apple, disse
que fabricará o produto no Bra-
sil até o final do ano. A Apple não
confirma.
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imposto:

R$ 907

COFINS:
R$ 7%

MAIS DA METADE É IMPOSTO

ICMS:
R$ 18%

Valor total
com
impostos:
R$ 1.650

OUTROS:
R$ 7,4%

PIS:
R$ 1,6%

● Perspectiva
Veja no blog
Radar
Econômico o
levantamento
comparando o
preço do iPad
com o poder
de compra da
população
(salários mé-
dio e mínimo)
de 12 países

IPI:
R$ 20%
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O iPad 2 acaba de chegar ao País
e, em sua versão mais barata, cus-
ta R$ 1,6 mil. Mas poderia custar
R$ 900. O Kindle é vendido por
R$ 720, mas poderia ser compra-
do pela metade. O game Call of
Duty: Black Ops custa R$ 159, mas
se não houvesse tanto imposto
no País, ele poderia ser compra-
do por R$ 99. A culpa é da alta
carga tributária – mas, agora, tan-
to governo quanto sociedade pa-
recem mobilizados para come-
çar a mudar isso.

O governo federal já deu o pri-
meiro passo para que o preço –
pelo menos dos tablets – comece
a cair. Foi publicada no Diário
Oficial a Medida Provisória
(MP) que inclui tablets no pro-
grama de inclusão digital. Segun-
do o ministro da Fazenda, Guido
Mantega, a medida reduzirá o
custo de produção destes equipa-
mentos em 31%. São dois meca-
nismos de redução de impostos:
a Lei do Bem e a Lei da Informáti-
ca. “Eles têm suma importância
para que os preços sejam reduzi-
dos e o brasileiro tenha acesso a
essa tecnologia com um preço
mais justo. Além disso, os benefí-
cios da lei são incentivar a produ-

ção nacional, gerar empregos e
tecnologia de ponta”, diz Virgi-
lio Almeida, secretário de Políti-
ca de Informática do Ministério
da Ciência e Tecnologia (leia en-
trevista ao lado).

A lei desonera “máquinas au-
tomáticas de processamento de
dados, portáteis, sem teclado,
que tenham uma unidade cen-
tral de processamento com en-
trada e saída de dados por meio
de uma tela sensível ao toque de
área superior a 140 cm²”.

“O Brasil, ao estabelecer essas
regras de incentivo, está clara-
mente acompanhando a inova-
ção tecnológica mundial”,diz Al-
meida. Mas, em um tempo em
que tudo é conectado e fica cada
vez mais tênue a linha entre com-
putadores, tablets e smartpho-
nes, vale a pena incentivar só um
tipo de eletrônico?

Para o advogado tributarista
Marcos Chien, o modelo poderia
ser o mesmo para baixar os im-
postos de consoles e games, por
exemplo. “É um computador,
uma máquina de consulta, tem
acesso à internet”, diz ele, que é
consultor da Associação Comer-
cial, Industrial e Cultural de Ga-
mes (Acigames). Para ele, o mo-
delo de incentivo à indústria po-
de se repetir no caso dos games.
“Não queremos só redução de
carga, mas que os fabricantes ve-
nham para cá.”

Mobilização. Na base do mani-
festo no Twitter e Facebook e
usando seus óculos característi-
cos, o vlogueiro Felipe Melo em-
placou mais um de seus vídeos
‘politizados’ na web. Com um
discurso que lembra briga de fu-

tebol, Melo brada: ‘queremos
menos imposto nessa porra já!’.
Sem entrar no mérito da argu-
mentação da campanha #Preco-
justo, é preciso reconhecer: eles
já conseguiram mais de
500 mil assinaturas pa-
ra uma petição que
será encaminhada
ao governo.

Não é a única ini-
ciativa. No sábado,
21, mais de 80 lojas
do País venderam mi-
lhares de títulos de ga-
mes com descontos na se-
gunda edição do Dia do Jogo Jus-
to. O evento surgiu há dois anos,
criado por um fã de games indig-
nado com o alto preço dos produ-

tos no Brasil. “Eu quis montar
um movimento em que conse-
guíssemos pegar todo o ecossis-
tema, indústria, distribuidores,
e fazer isso funcionar”, diz o

Moacyr Alves, criador do
Jogo Justo.

A primeira edição
do Dia do Jogo Justo
fez com que o site
do Walmart ficasse
fora do ar de tanta

gente querendo com-
prarosgamescomdes-

conto. Foram 800 mil
compradores em uma hora –

o que mostra que as pessoas es-
tão, sim, dispostas a pagar por
produtos originais, desde que o
preço seja justo. E como conven-

cer as lojas a venderem games
com descontos? “Todas abraça-
ram a ideia de cara”, diz Alves. “O
pirateiro pergunta ‘por que você
vai pagar R$ 210 num jogo se po-
de pagar R$ 10?’. As lojas têm um
prejuízo enorme”, diz Alves.

Hoje os games são classifica-
dos como jogos de azar. A Aciga-
mes, criada por Moacyr para de-
fender o setor, luta para mudar
isso. No total, eles querem redu-
zir de 80% para 15% o imposto
que incide sobre os games. “Os
produtos têm uma classificação
tarifária muito antiga”. Ele con-
ta que o México reduziu a taxa de
importação para zero e o resulta-
do foi um crescimento de 80 ve-
zes em um ano. “Tudo o que a

gente compra hoje, Xbox por
exemplo, é produzido lá. E pode-
ria ser produzido aqui. As empre-
sas que estão fora não vêm para
cá, ninguém quer instalar base
no Brasil porque é absurdamen-
te caro.”

O governo diz que o Ministé-
rio da Ciência e Tecnologia está
“atento”. “O governo planeja in-
centivar a indústria nacional e as
empresas estrangeiras instala-
das no Brasil a aumentarem a
produção de software e serviços
de TI e, para isso, está estudando
e analisando um conjunto de in-
centivos para o setor, visando
tornar o Brasil um dos grandes
produtores mundiais em softwa-
re e TI”, diz Almeida.

LOGIN ❙ Virgilio Almeida
Secretário de Política de Infor-
mática do Ministério de Ciência
e Tecnologia

tatiana.dias@
grupoestado.com.br

● Aaltacarga tributária doBrasilnãoatinge só o iPad. Especialistasdefendemisenção deimpostosnão sóparatablets e
computadoresmas tambémparagames e outros tipos deequipamentoscom o objetivodeestimularindústria econsumo

Tatiana de
Mello Dias

ENTREVISTA

‘ESTAMOSATENTOSÀSNOVIDADES’

* VALORES APROXIMADOS

VALOR TOTAL COM IMPOSTOS: R$ 720

Governoestudaisentaroutros aparelhos,assim comofezcomtablets

NADACUSTAPOUCO

VALOR SEM IMPOSTO: R$ 484

VALOR TOTAL COM IMPOSTOS: R$ 1.000

APPETITE FOR AMERICA

+51%
VALOR SEM IMPOSTO: R$ 369

VALOR SEM IMPOSTO: R$ 70

VALOR TOTAL COM IMPOSTOS: R$ 150

*E-BOOK PARA KINDLE

KINDLE

+48%

+35%

+42%

VALOR TOTAL COM IMPOSTOS: R$ 45

Por que é importante aplicar
a isenção aos tablets?
A Lei do Bem e a Lei da Informá-
tica – que requer o Processo
Produtivo Básico (PPB) – são
mecanismos de suma importân-
cia para que os preços sejam
reduzidos e o brasileiro tenha

acesso a essa tecnologia com um
preço mais justo. Além disso, os
benefícios da lei são para incentivar
a produção nacional, gerar empre-
gos e gerar tecnologia de ponta.

Como manter atualizada a lista
de isenção em um setor que
tem tantas novidades?
Todos os equipamentos eletrôni-
cos se enquadram em uma deter-
minada categoria. As categorias
têm seu próprio PPB. E o PPB não
é estático. Logo, ele pode ser alte-

rado de acordo com inovações que
forem surgindo, isso ocorre com
frequência. Estamos atentos a novi-
dades que surgem no mercado.
Assim como o governo federal
agiu com os tablets, podemos agir
com outras tecnologias.

Há tributaristas que defendem
também a inclusão de consoles
de videogames no mecanismo
de incentivo, já que os apare-
lhos têm também funções de
computador além do jogo pro-

priamente dito. O ministério
estuda em algo do tipo?
Temos vários setores que preci-
sam ser impulsionados. O gover-
no planeja incentivar a indústria
nacional e as empresas estran-
geiras instaladas no Brasil a
aumentarem a produção de soft-
ware e serviços de TI e, para
isso, está analisando um conjun-
to de incentivos para o setor,
visando tornar o Brasil um dos
grandes produtores mundiais
em software e TI. /T.M.D.

PLAYSTATION 3

C.O.D. BLACK OPS

● Quanto você paga, o que vai para o fabricante e o que fica com o governo
O QUE É PREÇO E O QUE É TAXA

VALOR SEM IMPOSTO: R$ 19

Até o vlogueiro
Felipe Neto

resolveu comprar a
briga: “Queremos

menos impostos já”
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