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O mercado já revê para cima as projeções de vendas do aparelho, que deve ser o "best seller" 
entre os presentes de Natal.  
 
O mercado de tablets sequer completou 18 meses, mas o produto já mudou o perfil da 
indústria, ao proporcionar uma nova experiência para o usuário. Somente no ano passado, 
contabilizou vendas de 17, 6 milhões de unidades em todo o mundo, com previsão de atingir 
294 milhões em 2015, segundo dados do Gartner. Desse total, 84% referem-se a vendas da 
Apple, que criou a nova categoria ao lançar em janeiro do ano passado o iPad, uma febre entre 
os aficionados em tecnologia. E trouxe a reboque uma avalanche de novos produtos.  
 
Somente na Consumer Electronic Show, realizada em janeiro, em Las Vegas, foram 
apresentados mais de 80 modelos de 35 fabricantes. A Apple ganhou fôlego ainda maior com o 
iPad 2, que na semana de lançamento vendeu 1 milhão de unidades e chegou na semana 
passada ao país. 
 
No Brasil existem hoje apenas quatro empresas com produtos no mercado: Apple, Samsung, 
Motorola e ZTE. Mas, após a publicação da Medida Provisória 534 - que inclui os tablets na Lei 
do Bem, com isenção das alíquotas de PIS/Cofins de 9,25% -, o ministro da Ciência e 
Tecnologia, Aloizio Mercadante, anunciou que 12 empresas já entraram com projetos na 
Secretaria de Política de Informática (Sepin) do Ministério da Ciência e Tecnologia) para 
produzir no país.  
 
Além da Foxconn, que anunciou investimentos de US$ 12 bilhões até 2014 em um complexo 
industrial no Brasil onde será produzido o iPad, o grupo inclui a Positivo, Itautec, Semp 
Toshiba Informática (STI), Envision, Motorola, Samsung, LG, Sanmina, Compalead, AIOX e 
MXT. Dessas, Samsung, Positivo e MXT foram as primeiras a ser autorizadas, antes mesmo da 
publicação do Processo Produtivo Básico (PPB), que também reduz o Imposto de Produtos 
Industrializados (IPI) de 15% para 3%. 
 
"A Sepin está trabalhando para aprovar rapidamente todos os projetos. Inicialmente o índice 
de nacionalização é de 20%, mas nossa meta é chegar a 80% em três anos", diz Mercadante. 
Um dos objetivos, segundo o ministro, é trazer para o país a fabricação de semicondutores e 
displays. 
 
"Só há 20 países que produzem semicondutores e quatro que fabricam displays, a maior parte 
na Ásia. Não queremos ser montadores de tablets e, sim, produtores de componentes de TI", 
diz o ministro, que na semana passada recebeu uma delegação da Foxconn para negociar este 
ponto.  
 
Na quinta-feira, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando 
Pimentel, afirmou que em cerca de três anos o Brasil deverá se tornar o primeiro país do 
mundo fora da Ásia a ter uma fábrica de telas de tablets. "Hoje, a tela de tablet só é produzida 
por empresas na Coreia do Sul, no Japão e na China", comentou o ministro na ocasião. 
 
Ainda não há números precisos sobre o tamanho do mercado brasileiro. Em fevereiro, o IDC 
divulgou um relatório apontando que em 2010 foram comercializados 100 mil tablets no país e 
projetou 300 mil unidades para 2011. Mas a consultoria admite que esse número não reflete 
mais o potencial do mercado nacional. Segundo José Martin, analista de mercado de PCs da 
consultoria, este volume será revisto. 
 
Entre os fabricantes, os números variam muito, de 200 mil a 400 mil unidades para os mais 
conservadores, como a Itautec. Outros como a Asus, a Samsung e a Motorola apostam no 
dobro desse volume e os extremamente otimistas, como a ZTE e Multilaser, projetam um 
mercado de 2 milhões de equipamentos.  
 



"Nossa projeção antes da MP já era de um mercado de 700 mil a 1 milhão de tablets. Com os 
incentivos, acreditamos em um mercado de 2 milhões de unidades. Nossa meta é vender 150 
mil equipamentos e acreditamos que o tablet será o produto do Natal", diz Eliandro Ávila, 
presidente da ZTE. A empresa está investindo R$ 200 milhões na nova fábrica em Hortolândia 
(SP) onde será produzido o modelo V9, que utiliza tela de 7 polegadas, sistema operacional 
Android 2.1 e que já vendeu 40 mil unidades incluindo as vendas no varejo e por meio de 
acordos com a Vivo e a TIM.  
 
A Samsung foi primeira empresa a concorrer com a Apple com o Galaxy Tab, lançado em julho 
do ano passado com 7 polegadas, Android 2.2 e recursos de voz e TV digital e analógica. O 
produto é produzido na fábrica de Campinas (SP) e vendido a R$ 1.799,00. Os modelos de 
10.1 e 8.9 polegadas, recém lançados, chegam ao Brasil em julho e também serão fabricados 
no país. Segundo Silvio Stagni, vice-presidente de telecomunicações da empresa, a planta de 
Campinas está preparada para atender o mercado de tablet caso haja um estouro da 
demanda. 
 
"Resta saber qual o tamanho do mercado quando estiver disseminada uma infinidade de 
aplicações", diz Stagni. A empresa tem loja de aplicativos e acaba de fechar com uma 
montadora um contrato para entrega do manual do veículo no Galaxy. "No Brasil estamos 
dividindo o mercado em 50% com a Apple, em número de unidades", assegura Stagni. 
 
"Estamos preparados para disputar a liderança, já que o Xoom é duas vezes mais rápido que o 
iPad", afirma Rodrigo Vidigal, diretor de marketing para a região leste da América Latina da 
Motorola. 
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Com a publicação da portaria interministerial com as regras do Projeto Produtivo Básico, que 
permite às empresas interessadas usufruírem da desoneração tributária definida pela MP 534, 
as fabricantes se obrigam a partir de agora a atender ritmos crescentes de nacionalização para 
a produção dos tablets no país.  
 
As medidas fazem parte da estratégia governamental relacionada à política industrial. "São 
ferramentas para viabilizar o aumento na agregação de componentes estratégicos no curto e 
no médio prazo e reduzir o déficit na balança comercial destes componentes", diz a secretária 
de desenvolvimento da produção do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 
Heloisa Menezes.  
 
Na área de equipamentos de informática, o déficit atual supera R$ 11 bilhões. Mas o quadro 
deve mudar com a concretização de investimentos estimulados pela MP dos tablets, aprovada 
na esteira de anúncios de intenções de investimentos bilionários como o da chinesa Foxconn, 
cujo plano, apresentado em maio à presidenta Dilma Rousseff, é de iniciar a produção do iPad 
da Apple por aqui (a marca teria embarcado dois contêineres de componentes a partir da 
China rumo ao Brasil dois meses atrás) como parte de um pacote de aportes que somam U$ 
12 bilhões e incluem como meta a fabricação local de displays.  
 
"Agora temos um divisor de águas porque o governo se posicionou e todo mundo tem de 
seguir a mesma regra", diz Rodrigo Ayres, gerente de estratégias de negócios da LG, cujo 
complexo fabril em Taubaté (SP), segundo ele, tem capacidade para todas as linhas da marca 
- o tablet será lançado no segundo semestre. "A regulação é importante para quem já tem 
estrutura no país." Já a Motorola saiu na frente com seu Xoom. "Já conversávamos com o 
governo desde o ano passado. O produto foi lançado em cenário que previa a aprovação da MP 
e do PPB", explica o diretor de marketing para a região leste da América Latina, Rodrigo 
Vidigal. Segundo ele, a meta do complexo de Jaguariúna é atender o Brasil e o mercado 
externo.  
 
No PPB, as metas de nacionalização para este ano incluem 20% de componentes nacionais, 
mas chegam a 80% em 2014. Alguns índices já movimentaram a indústria nacional. Em 2011, 



metade das placas-mãe deve ser produzida aqui - no ano que vem são 80% e, em 2013, 90%. 
O mesmo ocorre com 20% das memórias flash (50% em 2012) e das unidades SSD. A 
definição é um estímulo extra a investimentos. Fabricantes como a VS Company, dona da 
marca de placas Visum, devem ampliar suas operações com foco no segmento.  
 
Segundo o responsável pela divisão de placas, Marcos Jun Sawaguchi, a empresa já está 
negociando com fornecedores o envio de componentes para a produção de placas. "Estamos 
negociando preços. O produto será OEM. Mas o projeto deve começar só para março do ano 
que vem", diz.  
 
A Teikon, das áreas de bens de capital para telecomunicações e montagem de equipamentos 
de informática, está preparando uma sala junto à Universidade do Vale do Rio dos Sinos (RS), 
com apoio do BNDES, necessária para a produção de memórias. A empresa, que no passado 
chegou a montar equipamentos para a Positivo Informática e atende marcas como MSI e 
Gigabyte, também vislumbra a fabricação de placas e foi procurada por pelo menos um dos 
fabricantes aceitos na primeira lista das empresas com planos aprovados pelo Ministério de 
Ciência e Tecnologia (Positivo, Samsung e MXT), segundo seu presidente José Ruy Alvarez. 
"Devemos importar componentes e placas e montar CKDs no Brasil", antecipa. A empresa 
deve faturar R$ 350 milhões em 2011.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 maio 2011, Especial tablets, p. F1. 


