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D
e 6 a 10 de março,
o Brasil fez histó-
ria no mundo
t e c n o l ó g i c o .
C o n s o l i d a n d o

sua posição entre os grandes
mercados produtores e consu-
midores de tecnologia do
mundo, foi o País parceiro da
edição de 2012 da CeBIT, a
maior feira de tecnologia do
mundo, que ocorreu em Hano-
ver, na Alemanha. Quem pen-
sa que a grande força tecnoló-
gica e de inovação do Brasil,
hoje chamando a atenção do
mundo, vem apenas na inicia-
tiva privada está redondamen-
te enganado. Algumas das so-
luções tecnológicas nacionais
que mais despertaram o inte-
resse dos estrangeiros vieram
da iniciativa pública, de órgãos
como a Receita Federal, mos-
trando que tecnologia de pon-
ta combina com transparência
pública e democracia.

Até 30 de abril, o governo fe-
deral espera receber mais de 25
milhões de declarações de im-
posto de renda, de cidadãos de
norte a sul do País, das grandes
cidades aos centros mais isola-
dos. Baixar o programa no site
da Receita, preencher com to-
dos os dados e depois enviar o
formulário de volta já virou ro-
tina entre os brasileiros, que,
desde 1991, quando a internet
nem existia comercialmente
no país, já tinham nos meios
digitais uma ferramenta para
declarar sua renda. Vinte anos
depois, em 2011 a declaração
se tornou 100% digital, forçan-
do o desaparecimento dos for-
mulários em papel.

A tecnologia, relativamente
simples e amigável para o pú-
blico em geral, mas formada
por um complexo sistema de
gerenciamento e proteção de
dados, foi uma das sensações
brasileiras na CeBit. “Por incrí-
vel que pareça, o Brasil é o único
país do mundo que tem o seu
sistema de Imposto de Renda
totalmente informatizado”,
conta Marcelo Silva, da Secreta-
ria de Receita Federal. “A dele-
gação da Suíça, por exemplo, foi
uma das que ficaram especial-
mente interessadas no modelo
brasileiro e demonstraram inte-
resse em implantá-lo lá”, conta.

ECOLOGIA. Outro produto 100%
nacional que promete fazer su-
cesso no exterior depois de ser
apresentado na CeBit 2012 é o
e-processo. O sistema de pro-
cessos tributários totalmente
informatizado eliminou com-

pletamente o uso de papel.
Além de ser ecologicamente
mais amigável, a plataforma
venceu o prêmio Inovação na
Administração Tributária, con-
cedido pelo Centro Interameri-
cano de Administrações Tribu-
tárias (Ciat), em 2011. “Quando
se elimina o papel, não é ape-
nas a questão física que muda.
Muda-se a forma como pode-
se organizar a relação com o
contribuinte, facilitando a im-
plantação de estruturas que
contribuam para que haja mais
fidedignidade entre um fato e
uma norma”, opina Marcelo Sil-
va, da Receita Federal. “A Ale-
manha se mostrou bastante in-
teressada em nosso sistema.
Convidamos a delegação alemã
para visitar o Brasil e ver de per-
to o e-processo”, contou.

Além da vantagem óbvia re-
lacionada à economia de pa-

pel, a adoção de processos to-
talmente digitalizados, como a
declaração anual de imposto
de renda, o sistema e-processo
e a nota fiscal eletrônica possi-
bilitam que as estruturas dos
serviços oferecidos à popula-
ção nem sempre estejam alo-
cadas fisicamente onde as
pessoas estão. “Antes, com o
sistema de papel, uma instân-
cia local analisava as questões
e uma outra regional confir-
mava, caso uma das partes se
sentisse prejudicada. Por fim,
uma estrutura nacional dava a
palavra final, caso a questão
ainda estivesse em aberto.” Es-
se modelo exigia um enorme
sistema logístico para trans-
portar processos e outros do-
cumentos de um lado para o
outro, além de possibilitar
mais erros, já que cada instân-
cia analisava questões dos

mais diversos assuntos.
Digitalizados, os processos

tributários podem ser vistos
por comissões altamente es-
pecializadas em cada área.
“Assim, um problema que
ocorre no interior pode ser
analisado por especialistas na-
quele assunto do outro lado
do país, sem a necessidade de
o contribuinte se deslocar ou
de os documentos de papel se-
rem transportados”, conta o
especialista da Receita Fede-
ral. “Com isso, minimizam-se
os erros por ignorância dos
funcionários, já que ninguém
é capaz de entender tudo; os
de conveniência, pois o siste-
ma será analisado por espe-
cialistas da área; e os de cor-
rupção, pois a questão será
tratada fora da região onde es-
tá o contribuinte”, completa
Marcelo Silva.

DIGITALIZAÇÃO - Sistemas inovadores, como a declaração de Imposto de
Renda por via digital, chamam a atenção de empresas e governos estrangeiros
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Via Lactea: vizinhos
semelhantes à Terra
PALOMA OLIVETO

Definitivamente, não esta-
mos sós. Se até agora não há
evidências da existência de
seres alienígenas, a Terra, po-
rém, está acompanhada por
muitos outros planetas pare-
cidos com ela. Dezenas de bi-
lhões, mais precisamente, e
levando em consideração
apenas a Via Láctea. Uma
equipe de astrofísicos do Ob-
servatório Europeu do Sul
(ESO) revelou que um dos
mais eficientes caçadores de
corpos celestes, o instrumen-
to Harps, não apenas desco-
briu uma quantidade exorbi-
tante de exoplanetas, aqueles
que estão em outros sistemas
solares, mas detectou que
muitos se encontram em zo-
nas habitáveis, que oferecem
condições para o floresci-
mento da vida.

Durante seis anos, a equipe
de cientistas analisou dados
obtidos pelo Harps, incluindo
os de 102 estrelas anãs verme-
lhas observáveis no Hemisfé-
rio Sul e, portanto, próximas
ao nosso Sistema Solar. Esses
objetos celestes, menores do
que o Sol, mas muito mais lon-
gevos, respondem por 80% das
estrelas da Via Láctea, e são
cerca de 160 bilhões. Os astro-
físicos constataram que 40%
das anãs vermelhas são orbita-
das por super-Terras, planetas
rochosos muito semelhantes à
Terra, com massa entre uma e
dez vezes a terrestre. 

Os pesquisadores conse-
guiram estudar dois desses
planetas, que se encontram
no interior habitável das es-
trelas Gliese 581 e Gliese 667.
Localizado a 20 anos-luz da
Terra, na constelação de Li-
bra, o Gliese 581b é um dos
mais fortes candidatos a ser
um “novo Planeta Azul”. “Se
esse planeta tiver uma com-
posição rochosa similar à da
Terra, seu diâmetro seria 1,2 a
1,4 vez maior. A gravidade da
superfície seria quase igual
ou ligeiramente mais forte
que a terrestre, possibilitando
que se andasse em pé. O que
faz com que seja habitável é o
fato de estar localizado em
uma zona que recebe calor
suficiente para se manter
aquecido, mas não é quente
demais, possibilitando a vi-
da”, explica Steven Vogt, pro-
fessor de astronomia da Uni-
versidade da Califórnia em
Santa Cruz. 

O astrofísico, que não faz
parte da equipe do ESO, é um
dos estudiosos dos sistemas
Gliese. Ele lembra, porém,
que isso apenas significa que
o ambiente não é hostil à vida.
“Em nenhum momento afir-
mamos que há seres nesses
locais”, insiste Vogt.

Já o Gliese 667 é um siste-
ma de três estrelas a 23 anos-
luz de distância, na constela-
ção de Escorpião. De acordo
com um estudo do Instituto

de Astrofísica da Universida-
de de Göttingen, que usou da-
dos do supertelescópio do
ESO instalado no Chile, ele
abriga pelo menos dois plane-
tas na zona habitável. Um de-
les é o 667Cc. Quatro vezes
mais pesado que a Terra, ele
possui condições de abrigar
água líquida na superfície.

MUITO COMUM. Com os novos
dados do Harps, sabe-se que
existem muitos outros plane-
tas semelhantes ao 581b e ao
667Cc, mais próximos do nos-
so Sistema Solar do que se
pensava. “As nossas novas ob-
servações obtidas com o
Harps indicam que quase me-
tade das anãs vermelhas pos-
suem uma super-Terra que
orbita na zona habitável, isso
é, onde água líquida pode
existir na superfície do plane-
ta”, disse, em um comunica-
do, Xavier Bonfils, líder da
equipe que anunciou as des-
cobertas. “Como as anãs ver-
melhas são muito comuns,
chegamos ao resultado sur-
preendente de que existem
dezenas de bilhões desses
planetas só na nossa galáxia.”

Stéphane Urdy, astrofísica
suíça que faz parte da equipe
que analisou os dados do
Harps, destaca a importância
do instrumento na busca de
novos planetas. “As anãs ver-
melhas servem como uma re-
ferência para fazermos um
‘censo’ dos sistemas planetá-
rios; elas são, sem dúvida, o
melhor alvo para buscarmos
exoplanetas. Anteriormente,
já se estimava, pela frequên-
cia dessas estrelas, que have-
ria muitos planetas em suas
órbitas, mas perdemos mui-
tos porque não tínhamos ins-
trumentos com precisão sufi-
ciente. Com o Harps, isso mu-
dou”, conta.

“Agora que sabemos que
existem muitas super-Terras
em órbita de anãs vermelhas
próximas de nós, precisamos
identificar mais delas utili-
zando tanto o Harps como
futuros instrumentos”, afir-
mou Bonfils no comunicado.
“Espera-se que alguns desses
planetas passem em frente
das suas estrelas hospedeiras
à medida que as orbitam, o
que nos dará uma excelente
oportunidade de estudar sua
atmosfera e procurar sinais
de vida.”

Equipe da Receita Federal na CeBit: programa de processos tributários e IR via internet se destacaram

RECEITA FEDERAL/DIVULGAÇÃO

STEVEN VOGT
PROFESSOR DE ASTRONOMIA

“Em nenhum 
momento 
afirmamos que 
há seres nesses 
locais.”
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■ MEGAUPLOAD 

DA REDAÇÃO

Os estúdios de Hollywood
buscaram entrar em acordo
com o site de compartilha-
mento de arquivos Megaupo-
lad, antes de processar a equi-
pe da página, liderada pelo
fundador Kim “Dotcom” Sch-
mitz, por violação de direitos
autorais. A medida, que facili-
taria a vida dos executivos –
quatro foram presos em janei-
ro, mas já conquistaram liber-
dade condicional –, porém,
não foi aceita. De acordo com
o jornal neozelandês New Zea-
land Herald, empresários dos
estúdios Warner Bros, Disney,
Turner Broadcasting e Fox en-
viaram e-mails aos donos do
Megaupload, nos quais propu-

seram que as produtoras e o
site compartilhassem o con-
teúdo de filmes, músicas e se-
riados, além de dividirem os
lucros com publicidade. Em
troca, as quatro empresas re-
duziriam as acusações de pira-
taria que recaem sobre Do-
tcom e seus sócios.

A Warner Bros teria sugeri-
do enviar para a página de
compartilhamento, que atual-
mente está fechada, todo o
conteúdo que possui. A Broad-
casting e a Fox, por sua vez,
propuseram que fizessem pu-
blicidade conjuntamente. O
jornal comenta que Dotcom,
no entanto, teria recusado to-
das as propostas, já que sua in-
tenção seria tornar o Megau-
pload um tipo de gravadora,

cujas músicas seriam vendi-
das por preços menores do
que os cobrados no mercado.

DEFESA. Segundo a defesa da
equipe do site, aproximada-
mente 490 contas do portal er-
am de membros da Associa-
ção de Cinema dos Estados
Unidos (MPAA, na sigla em in-
glês) e da Associação da Indús-
tria Fonográfica dos EUA (RI-
AA). Os advogados afirmam
que esses usuários teriam car-
regado quase 16,5 mil arqui-
vos para a página e, portanto,
não há motivos para fazerem
acusações de violação de di-
reitos autorais, ao menos em
relação a esse material. Outro
argumento da defesa é que
“mais de mil contas perten-

cem a integrantes de órgãos
dos Estados Unidos, como o
FBI e a Nasa”. 

O Megaupload foi fechado
em 20 de janeiro, mesmo dia
em que Dotcom, Mathias Ort-
mann, Finn Batato e Bram van
der Kolk, todos sócios no site,
foram detidos em Auckland, na
Nova Zelândia. Os quatro
aguardam, em liberdade condi-
cional, o começo do processo
de extradição para os EUA, pre-
visto para agosto. A Justiça de
Washington acusa os empresá-
rios, além de outros três empre-
gados da página, de pirataria
digital, crime organizado, da-
nos à propriedade intelectual –
cujos prejuízos ultrapassariam
os US$ 500 milhões – e obten-
ção ilícita de US$ 175 milhões.

Fundador recusou acordo, afirma jornal

■ O Centro de Automação de Escritórios, Tecno-
logia da Informação e Telecomunicações (CeBIT,
na sigla em alemão), organizado desde 1986 pela
Deutsche Messe AG, combina feira, conferências,
palestras, encontros corporativos e salas de negó-
cios. No ano passado, a mostra recebeu 4,2 mil
empresas, de 70 países, e foi visitada por cerca de
330 mil profissionais, consolidando-se como uma
das mais importantes da área tecnológica em to-
do o mundo. “A tecnologia ‘made in Brazil’ está
ganhando a atenção de todo o mundo. Cada vez
mais empresas internacionais estão interessadas
em produtos e soluções do Brasil, elas também
estão interessadas em investir no mercado de TI
brasileiro”, disse à reportagem na época do
evento Brock McCormack, representante da CeBIT,
A participação nacional foi além dos seis pavi-

lhões com expositores nacionais dedicados ao
país. Uma programação paralela dedicada à pro-
dução nacional incluiu workshops, seminários e
palestras. Entidades nacionais, como a Associação
Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação (Brasscom) e a Agência Brasi-
leira de Promoção de Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil), utilizaram esses eventos paralelos
para a promoção do país no exterior. Além da
presidente Dilma Rousseff, que fez a abertura do
evento ao lado da colega alemã Angela Merkel,
outras autoridades como os ministros das Comu-
nicações, Edison Lobão, e das Minas e Energia,
Virgílio Almeida, participaram da extensa progra-
mação do evento, que contou também com em-
presas nacionais de peso como a Embraer, a Pe-
trobras e a Positivo.

Vitrine internacional 
para tecnologia brasileira 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 28 mar. 2012, Seudinheiro, p. B5.




