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Noyce, fundadores da Intel, e Eugene
Kleiner, que mais tarde criaria com o
sócio Tom Perkins um dos primeiros
fundos de investimento do Vale do Silício, a Kleiner Perkins Caufield & Byers.
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– e com outros investidores menores,
em mais uma tentativa de estimular a
produção interna de microprocessadores e outros componentes.
Foi a produção de equipamentos assim que deu origem à região do Vale do
Silício, quando um grupo de cientistas
liderado por William Shockley decidiu
fundar lá, em 1956, uma fábrica de transistores chamada Shockley Semiconductor Laboratory. Porém, é curioso rever que pouco da história que se seguiu
teve–ounemsequerprecisou– daparticipação do governo do país, ao contrário do que se tenta fazer por aqui.
Logo depois de criar a empresa, oito
colegas de Shockley não estavam satisfeitos com a condução dela e queriam
fundar a própria fabricante. Entre eles
estavam Gordon Moore e Robert
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á anos que o governo brasileirodiscutemaneiras de incentivaraproduçãodealtatecnologia no País. Um dos passos
para isso seria a implantação de uma
fábrica de semicondutores – material
usado em componentes eletrônicos,
quetêmdeserimportadosparaaprodução de computadores, tablets e todo tipo de aparelho em território nacional.
Uma fábrica de semicondutores criadapelo governofederal, aCeitec,já operaemPorto Alegree seuprincipal projeto é um chipde rastreamento para gado.
E, na semana passada, mais uma notícia
nesse sentido foi divulgada: o financiamento federal para a Six Semicondutores. A empresa, do grupo de Eike Batista, dividirá a participação com o
BNDES, a IBM – que detém as patentes
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Como incentivar a
tecnologia a partir do zero

Vale do Silício surgiu
sem capital do governo

O grupo dos “oito traidores”, como
ficou conhecido, porém, não tinha dinheiro para criar uma empresa, nem havia quem pudesse financiá-los. Afinal,
na época, o mercado de tecnologia nem
existia. Eles assinaram uma carta em
conjunto explicando o seu problema e a
ideia, e enviaram-na para banqueiros e

empresas em Nova York. Arthur Rock,
então um funcionário numa empresa
deinvestimento,recebeua carta.Elesabia que seus chefes não poderiam fazer
nada por eles, mas ficou comovido e decidiu ajudá-los.
Rock então colocou o grupo de cientistas em contato com Sherman Fairchild, que tinha uma empresa de tecnologia para a área militar. O empresário
decidiucriarumadivisãodesemicondutores para acomodar os cientistas, que
foi transformada na Fairchild Semiconductor. A empresa funcionou bem pela
próxima década, produzindo componentes eletrônicos e fazendo grandes
avanços na área. Mas depois passou a
sofrer mais concorrência e problemas
internos apareceram. Foi quando Gordon Moore e Robert Noyce decidiram
sair para fundar a Intel, outra vez com
investimento de Arthur Rock.
Um dos que fizeram dinheiro apostando no crescimento da Fairchild e da
Intel foi Mike Markula. Aos 32 anos ele
já havia se “aposentado” com o lucro
que teve com as ações das empresas.
Pouco depois, em 1977, o investidor
Don Valentine apresentou Markula a
dois jovens que queriam produzir com-

putadores pessoais, Steve Jobs e Steve
Wozniak. Valentine não queria investir
neles, mas achava que Markula deveria
conhecê-los. Ele decidiu dar US$ 250
milaelesedesenvolver oplano de negócios. Em troca, teria um terço da Apple.
Toda essa história é contada em detalhes no documentário Something Ventured(2011), pelos própriosinvestidores e
empreendedores que, ao logo de mais
de seis décadas, ajudaram a desenvolveromercadodetecnologia,comconsequências para o mundo todo.
Foi um momento histórico único, em
que as relações entre esses investidores
ajudaram a criar novas empresas. Não é
algo que se pode replicar em outro país,
em um período totalmente diferente.
Hoje há muitos empreendedores e investidores pensando em novos projetos também no Brasil, da internet comercialàprodução deequipamentosindustriais. É certo que o País tem potencial e mercado para a área, mas é preciso
pensar se é apenas o setor de semicondutores que fará diferença no futuro.

http://blogs.estadao.com.br/filipe-serrano
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 nov. 2012, Link, p. L5.
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Os preços podem
ser tentadores, mas
o barato pode não
valer tanto a pena.
Saiba porque é
melhor não
comprar certos
produtos agora

Fotos meramente ilustrativas.
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Multifuncional laser
MFC9320CW
Imprime até 17 ppm em cores
e em mono, resolução de até
600 x 2400 dpi
Cód. 220786
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PRESENTE DE GREGO

10x 199,90

66

R$
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sem juros

ou R$ 1.999,00 à vista

embalagens.

s HP com o melhor custo!
Cartuchos Originais HP XL
Cartuchos de Alto Rendimento para Impressões de Grande Volume.
Cartuchos HP XL
670 Preto e Coloridos

XL

R$

8580

XL

HP 670XL (550 págs.) ** Cód. 798579

8582

XL

HP 670XL (750 págs.)

Cód. 798577

XL

HP 670XL (750 págs.)

Cód. 798575

XL

HP 670XL (750 págs.)

Cód. 798573
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Cartucho HP XL
662 Preto

39,90

Cód. 798581

Cartucho HP XL
662 Colorido
XL

R$

,90

HP 662XL (360 págs.) **

HP 662XL (330 págs.) **

49,90

Multifuncional HP
Deskjet Ink Advantage
5525

Cód. 798583

Multifuncional HP
Deskjet Ink Advantage
3516

Cartuchos Originais HP 670 e 670XL são correspondentes às Multifuncionais HP Deskjet Ink Advantage 4615, 4625, 5525
e HP 662 e 662XL são correspondentes às Multifuncionais HP Deskjet Ink Advantage 2516 e 3516.
* Preço sugerido à vista e referente aos Cartuchos HP Standard 662 Preto e Color e 670 Preto e Color. ** Média baseada na ISO/IEC 24711
ou metodologia de teste e impressão contínua da HP. O rendimento real varia consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores.
Para mais informações sobre o rendimento, visite www.hp.com/go/brazil/learnaboutsupplies. Imagens ilustrativas. Todos os direitos reservados.
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
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ou enquanto durarem nossos estoques.

MA • MOOCA • MORUMBI • PAULISTA • PENHA • PINHEIROS • POMPEIA • PRAÇA RAMOS • RADIAL LESTE • REBOUÇAS • SANTANA • SANTO AMARO • SÃO BENTO • SÃO MIGUEL • TATUAPÉ • VERGUEIRO • VILA
OGI DAS CRUZES • OSASCO • SHOPPING UNIÃO OSASCO • SANTO ANDRÉ • SÃO BERNARDO DO CAMPO • SÃO CAETANO DO SUL • SUZANO • TABOÃO DA SERRA • INTERIOR DE SÃO PAULO • BAURU • CAMPINAS
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO • SÃO VICENTE • SOROCABA • SOROCABA DOM AGUIRRE • DISTRITO FEDERAL • BRASÍLIA • MINAS GERAIS • BOULEVARD SHOPPING BH • SAVASSI (BELO HORIZONTE) • UBERLÂNDIA PE • GUANABARA • JACAREPAGUÁ • MADUREIRA • SHOPPING BOULEVAR RIO IGUATEMI • GRANDE RIO DE JANEIRO • DUQUE DE CAXIAS • NOVA IGUAÇU • SÃO GONÇALO SHOPPING • SHOPPING GRANDE RIO
s o estoque de 40 unidades de cada produto ofertado na rede até o término desta promoção ou enquanto durarem nossos estoques. No Televendas, exclusivamente para a capital de São Paulo e Grande Rio de Janeiro,
somente com aprovação cadastral. Apresentação de CPF, RG, referências pessoais, comprovantes de residência e de rendimentos para Pessoa Física. Para Pessoa Jurídica, acrescer CNPJ, documentos dos sócios, referências

PORTA-RETRATO
DIGITAL

OS BLACKBERRY
ATUAIS

O que é ❙ Hit da década
passada, os porta-retratos
digitais são pequenas telas
que ficam passando fotos
em formato digital
O problema ❙ Além de não
serem exatamente uma peça
decorativa (as fotos
passando são irritantes),
eles são caros: há modelos
com tela de 9 polegadas por
mais de R$ 500

O que é ❙ Eles já foram sonhos
de consumo, mas a empresa
enfrenta crise justamente
porque ficou para trás
O problema ❙ Os atuais
modelos estão ultrapassados.
A empresa lançará em breve
um novo sistema e, aí sim, ter
um BlackBerry poderá voltar a
ser interessante. Hoje não
vale a pena gastar até R$ 900
em um de seus modelos

QUEM RODA
WINDOWS 7

APARELHOS
SÓ GPS

O que é ❙ Pode ser que o
preço seja tentador, mas é
melhor não comprar
notebooks e PCs com
Windows 7 neste momento
O problema ❙ O sistema
operacional já está
ultrapassado e seu sucessor,
muito bem avaliado, já vem
instalado de fábrica em
vários lançamentos deste
final de ano

O que é ❙ Um guia de
navegação que seja só GPS só
vale a pena se você passar o
dia dentro do carro
O problema ❙ Alguns modelos
têm preços de smartphones –
pelo mesmo valor dá para
comprar um celular com o
Google Maps e seu ótimo
aplicativo de navegação, que
cumpre o papel do GPS e tem
outras funcionalidades

CELULARES
SYMBIAN

15 ELETRÔNICOS
EM UM SÓ

O que é ❙ O sistema
operacional usado pela
Nokia foi abandonado – e sua
extinção é questão de tempo
O problema ❙ Há
lançamentos recentes, como
o PureView, que rodam o
sistema. O smartphone, que
tem uma ótima câmera de
41 MP, custa R$ 2 mil – por
bem menos, se compra uma
boa câmera e um celular

O que é ❙ O fato de ser um
“MP15” com celular, TV, rádio,
GPS, quatro chips, câmera e
outros pode chamar a atenção
– mas é furada
O problema ❙ Os celulares
“xing ling”, como são
conhecidos, não são
homologados pela Anatel, não
têm assistência técnica
adequada e podem inclusive
gerar problemas de saúde

