
Oito companhias já têm licença para
produzir tablets no país, diz Mercadante

170
engenheiros brasileiros serão
levados para a China para
receber treinamento da
Foxconn, segundo Mercadante.

BENEFÍCIO FISCAL

31%
é o total de benefício fiscal
apenas em tributos federais
concedidos para a produção
local de tablets.

PRODUÇÃO
Segundo o ministro, produção de
iPhones, da Apple, no mercado
brasileiro começará em julho

O celular iPhone, da Apple, co-
meça a ser montado na nova li-
nha da Foxconn em Jundiaí (SP)
a partir de julho, informou on-
tem o ministro da Ciência e Tec-
nologia, Aloizio Mercadante. E,
até o fim do ano, oito empresas
produzirão tablets no Brasil, in-
cluindo o iPad, da Apple. “A Fox-
conn já está levando 170 enge-
nheiros do Brasil para a China,
para treinamento. Provavelmen-
te para o Natal teremos iPhones
e tablets”, afirma Mercadante.

De acordo com o ministro, 13
empresas já demonstraram inte-
resse em produzir tablets no Bra-
sil com a isenção tributária con-
cedida pelo governo. Oito já fo-
ram licenciadas e esta semana
outras duas deverão receber
aval. No início de junho, o go-
verno federal publicou no Diá-
rio Oficial a medida provisória
que desonera tablets de PIS e Co-
fins e do IPI — um benefício fis-
cal de 31% apenas com os tribu-

tos federais. Em contrapartida,
os fabricantes deverão naciona-
lizar a produção, com 20% dos
componentes fabricados no Bra-
sil. Após três anos, o percentual
sobe para 80%.

“Nosso objetivo é criar um
mercado interno robusto, mas é
uma mudança parruda, tal qual
houve com a indústria automobi-
lística na década de 50. Hoje ve-
mos fábricas de montagem de
componentes no Brasil. A produ-
ção local de componentes é o
próximo desafio.”

A intenção do governo é ado-
tar a estratégia usada para o mer-
cado de tablets para outros dis-
positivos, como televisores e ce-
lulares, de modo a incentivar a
transferência de tecnologia para
o país. “Precisamos aumentar a
exigência para conteúdo local e
vamos aumentar. Haverá regras
para incentivar a transferência
de tecnologia para o Brasil.”

Em outubro, o governo dará
início a testes, com duração de
um ano a um ano e meio, para
realizar o encapsulamento (pro-
teção) na Ceitec, empresa públi-

ca federal ligada ao Ministério da
Ciência e Tecnologia, localizada
em Porto Alegre. “Estamos nego-
ciando com outras empresas
também. Há apenas 20 países no
mundo nos quais isso é feito.
Nossa estratégia é verticalizar a

produção. Aumentando as exi-
gências, a gente cria um cenário
favorável para atrair investimen-
tos”. O ministro disse que o go-
verno também está colocando
em ação planos para qualificar
profissionais. ■ Fabiana Monte

Mercadante:
“Nosso objetivo

é criar um mercado
interno robusto”

Henrique Manreza

Terça-feira, 14 de junho, 2011 Brasil Econômico 7

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 7.




