
O PC completa 30 anos. O modelo 5150 
da IBM, lançado em 12 de agosto de 1981, 
criou o padrão dominante para microcom-
putadores até hoje. Mas o PC chega aos 30 
mostrando sinais evidentes de declínio, 
ameaçado pelos tablets e smartphones. 

No quarto trimestre do ano passado, 
pela primeira vez na história, o número de 
celulares inteligentes vendidos no mundo 
ultrapassou o de PCs. Segundo a consulto-
ria IDC, foram 100,9 milhões de smartpho-
nes e 92,1 milhões de microcomputadores. 

Como aponta um executivo do setor de 
telefonia móvel, isso aconteceu com todos 
os equipamentos incorporados pelo celu-
lar: o aparelho com câmera vende mais que 
a câmera sozinha e o aparelho com tocador 
de música digital supera a performance do 
MP3 player. Ao lançar o iPad 2, no ano pas-
sado, Steve Jobs, ex-presidente da Apple, 
chegou a falar em uma "Era Pós-PC". 

Geoffrey Nicholson, criador do Post-It 
na 3M, tem uma frase famosa que diferen-
cia pesquisa de inovação de maneira ine-
quívoca. Segundo ele, "pesquisa é a trans-
formação de dinheiro em conhecimento, 
enquanto inovação é transformação de co-
nhecimento em dinheiro". 

Alguns consideram a definição reducio-
nista. Ela serve para uma empresa, mas não, 
por exemplo, para áreas como saúde e edu-

cação, em que o resultado não precisa ser 
necessariamente monetário. De qualquer 
forma, não existe inovação se não há um re-
sultado direto da aplicação de um invento. 

O caso dos tablets é exemplar. Na 
década de 1990, a Apple colocou no merca-
do o Newton, classificado à época como um 
Personal Digital Assistant (PDA). Na práti-
ca, era um tablet em que se escrevia com 
uma caneta especial. 

Sua tecnologia de reconhecimento de 
escrita foi, naquele momento, considerada 
revolucionária. Mas o Newton acabou per-
dendo a competição para o Palm, que, 
apesar do sistema de escrita inferior (as 
pessoas tinham de aprender como dese-
nhar as letras que o Palm reconhecia), era 
menor e mais barato. 

A segunda tentativa foi feita pela Micro-
soft, no começo dos anos 2000. Assim 
como o Newton, ela exigia uma caneta para 
reconhecimento de escrita. Normalmente, 
os modelos eram notebooks com teclado 
removível, ou que podia ser escondido 
atrás da tela Apesar dos esforços da maior 
empresa de software do mundo, o tablet PC 
da Microsoft não teve sucesso. 

A Apple aprendeu com os fracassos an-
teriores e, principalmente, com o sucesso 
do iPhone. A facilidade de uso de seu 
smartphone foi incorporada ao iPad, bem 

como o modelo em que a empresa controla 
a loja virtual de software e conteúdo, com 
milhões de aplicativos disponíveis. 

Inovações revolucionárias. Clayton 
Christensen, professor da Harvard Univer-
sity, escreveu em seu clássico The innovator's 
dilemma, sobre inovações rompedoras, que 
mudam os mercados a ponto de transfor-
mar as qualidades das empresas campeãs 
em pontos fracos, que as impedem de com-
petir bem no novo cenário. 

Foi o que os smartphones e tablets fize-
ram com os mercados de celulares e de 
PCs. Quem lidera esse novo mercado são a 
Apple, com o iPhone e o iPad, e o Google, 
que fornece o sistema operacional Android 
para vários fabricantes. 

Numa única semana de agosto, a HP, 
maior fabricante de PCs do mundo, anun-
ciou que estuda tornar sua unidade de mi-
crocomputadores uma empresa indepen-
dente, vendendo-a total ou parcialmente, e 
a Motorola Mobility, que durante décadas 
foi sinônimo de telefonia celular nos Esta-
dos Unidos, entrou em processo de aquisi-
ção pelo Google. 

Um dos analistas citados pelo Wall 
Street Journal falou em "um gigante como 
o Google comprando uma empresa peque-
na como a Motorola". Há dez anos, a frase e 
a aquisição em si seriam impensáveis. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Benefícios da Lei 
de Informática 
Concentram-se 
em Software 
Apesar de restrito, apoio representa 

quase 70% do financiamento em P&D 

No segundo trimestre, o Bra-
sil ultrapassou o Japão para 
se tornar o terceiro mercado 
de microcomputadores do 
mundo, com 3,86 milhões de 
unidades vendidas. No mes-
mo período, a China ultrapas-
sou os Estados Unidos e assu-
miu o primeiro lugar, segun-
do a consultoria IDC. 

Os efeitos da "Era Pós-PC" 
são menos sentidos por aqui. 
Entre outros motivos, porque 
muitos brasileiros ainda com-
pram seu primeiro computador 
e, dificilmente, essa primeira 
máquina é um tablet, e também 
porque os tablets ainda são ca-
ros, apesar de o governo ter 
criado incentivos à produção lo-
cal, com corte de impostos. 

A Lei de Informática con-
cede benefícios para a produ-
ção de computadores e equi-
pamentos de telecomunica-
ções fora da Zona Franca de 
Manaus. Ela exige investimen-
to de pelo menos 4% do fatu-
ramento em pesquisa e desen-
volvimento, em troca de redu-
ção de impostos. Em 2009, as 
empresas investiram R$ 579 
milhões em pesquisa e desen-
volvimento, por exigência da 
Lei de Informática. O total de 
incentivos fiscais ficou em cer-
ca de R$ 3 bilhões. 

Apesar do componente 
de P&D, a Lei de Informática 
pode ser vista principalmen-
te como um ins t rumento de 
política industrial. Em pri-
meiro lugar, ela incentiva a 
produção local, fazendo com 
que os equipamentos brasi-
leiros paguem menos impos-
tos. Além disso, equaliza as 
condições oferecidas na 
Zona Franca para outras re-
giões do país. 

Apesar de a lei incentivar a 
produção de hardware, a maior 
parte dos recursos de P&D aca-
ba direcionada para o desen-
volvimento de software. Uma 
explicação das empresas é a fal-
ta de indústria de componentes 
no país, o que faz com que não 
haja tradição local no desenvol-
vimento de equipamentos. 

Em 2009, em torno de 440 
empresas foram beneficiadas 
pela Lei de Informática e cer-
ca de 170 instituições de ensi-
no e centros de pesquisa esta-
vam credenciados para rece-
ber os investimentos em P&D. 

Apesar de beneficiar um 
número limitado de empre-
sas, a Lei de Informática, se-
gundo um levantamento da 
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), responde por 
67% do apoio do governo bra-

sileiro a empresas para ativi-
dades de P&D. Levando em 
conta apenas incentivos tribu-
tários, a Lei de Informática 
corresponde a 76%. 

A Lei de Informática tem 
assegurado a competitividade 
do produto nacional contra o 
importado, mas não é suficien-
te para permitir que o país 
possa competir no mercado 
global de bens de informática. 

Os avanços no mercado 
global ainda são tímidos. A 
empresa brasileira Positivo 
Informática, maior fabrican-
te de microcomputadores na-
cional, anunciou recentemen-
te uma joint-venture na Ar-
gentina. Mas a iniciativa deve 
ser vista mais como um esfor-
ço argentino de revitalizar a 
Zona Franca da Tierra del 
Fuego que um sucesso da po-

lítica brasileira. A produção 
poderia ser feita aqui, caso as 
condições fossem competiti-
vas e o Mercosul funcionasse 
como deveria. 

Recentemente, o governo 
anunciou benefícios à produ-
ção nacional de tablets. Esses 
equipamentos não poderiam 
ser enquadrados nas regras 
definidas para computadores 
por não ter teclados físicos. 

Até meados de agosto, ape-
nas cinco fabricantes tiveram 
seu Processo Produtivo Básico 
(PPB) aprovado pelo governo. 
Sem essa aprovação, as em-
presas não podem se benefi-
ciar de isenções tributárias. 
As empresas eram a Positivo, 
Aoix, MXT, Motorola e Sam-
sung. Segundo a IDC, este ano 
devem ser vendidos 400 mil 
tablets no Brasil. 
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Text Box
Fonte: Scientific American Brasil Edição Especial, ano 10, n. 113, p. 14-15, out. 2011.




