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Empresas de software e hardware reivindicam incentivos fiscais ao Governo Federal 
 
A indústria da informática obteve conquistas consideráveis nos últimos anos, mas os obstáculos 
ao crescimento ainda são numerosos no País. Por isso, as entidades representativas se mobilizam 
para conseguir novas modificações nas políticas para o setor. Os fabricantes de hardware pedem 
redução de encargos fiscais para concorrer com o mercado ilegal e aumentar as exportações. As 
empresas de software, por sua vez, exigem a revisão da medida provisória 66, que as excluiu do 
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos (Simples). 
 
Na última quarta-feira, representantes da Associação Brasileira das Empresas de TI, Software e 
Internet (Assespro) ouviram do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e do ministro-chefe da Casa 
Civil, José Dirceu, que o setor permanecerá fora do Simples, de acordo com veto feito no último 
dia do Governo Fernando Henrique. 
 
A decisão tomada em dezembro pegou de surpresa os dirigentes da Assespro. No início do mês, 
as desenvolvedoras comemoravam a inclusão do setor na minirreforma tributária, aprovada pelo 
Congresso Nacional. A MP seguiu para apreciação no Senado sem alterações, mas, na fase da 
sanção do presidente, as empresas de software acabaram vetadas. 
 
O Governo alegou à época que as desenvolvedoras não se enquadravam nos critérios 
estabelecidos. O Simples reduz a burocracia e alivia a carga tributária das pequenas empresas na 
hora de acertar as contas com a Receita Federal, mas vale apenas para setores não-
regulamentados por conselhos regionais. Para o Governo, as empresas de informática estariam 
vinculadas ao Conselho Regional de Administração (CRA). 
 
As empresas garantem, no entanto, que não estão ligadas formalmente ao CRA. "O setor  
nunca foi regulamentado. O verdadeiro motivo para se excluírem as empresas de software do 
Simples foi o medo do atual governo de perder arrecadação", afirma Eduardo Nasajon, presidente 
da Assespro-RJ, ressaltando a influência da equipe de transição no veto. 
 
Os números do Ministério da Ciência e Tecnologia mostram que existem aproximadamente 10 mil 
empresas de software no País. A maior parte seria beneficiada pelo Simples. "Cerca de 80% das 
empresas são consideradas de médio ou pequeno porte", diz Nasajon. 
 
A luta por modificações nas atuais políticas também é um desafio para as fabricantes de 
hardware. A principal reivindicação do setor ainda é a redução da carga tributária, principalmente 
na importação de componentes. 
 
"O maior desafio para a indústria de hardware é reduzir o custo para o consumidor final e 
competir com o mercado paralelo", observa Ivair Rodrigues, gerente de pesquisa do IDC Brasil. O 
analista lembra que 70% dos computadores comercializados no País vêm do mercado cinza. "O 
mercado paralelo de copiadoras, por exemplo, já representa 30%", acrescenta. 
 
A última medida do governo FH para inibir o mercado cinza foi a MP 100, que reduziu de 5% para 
2,5% da receita a obrigatoriedade de investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), por 
parte das empresas beneficiadas pela Lei de Informática. A decisão provocou polêmica no meio 
acadêmico devido aos possíveis prejuízos aos projetos de inovação tecnológica. 
 
Apesar disso, a indústria de TI pediu a ampliação do benefício. Atualmente, a redução vale apenas 
para unidades de processamento (CPUs) de até R$ 11 mil. Na fabricação de notebooks e 
servidores, por exemplo, o investimento obrigatório em P&D continua sendo de 5%. 
 



Para Ivair Rodrigues, nem essa redução foi suficiente para inibir o mercado cinza. "A medida 
conseguiu reduzir o custo em apenas 10%. Não é o bastante para competir com os preços do 
mercado paralelo", diz. O analista aponta como um caminho alternativo  
para baixar os preços a produção de componentes em território nacional. 
 
A dependência de importações é o fator que mais contribui para os altos preços dos equipamentos 
de informática. O ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral, já declarou que uma das 
prioridades do governo petista na área é incentivar a fabricação local de microchips. 
 
Instalação de indústria nacional é alternativa 
 
A instalação de uma indústria nacional, no entanto, não será tarefa fácil. O investimento inicial em 
uma fábrica de chips varia de US$ 2 bilhões a US$ 3 bilhões. "Isso é para ela ser competitiva 
internacionalmente", destaca João Amato Neto, professor do departamento de engenharia de 
produção da Escola Politécnica da USP. 
 
O professor acrescenta que a produção de chips deve ser feita em grande escala para garantir 
retorno à empresa. "É preciso produzir para o mercado global e não somente para o interno", 
afirma Amato Neto. O problema é que as empresas brasileiras ainda enfrentam obstáculos - 
burocráticos e fiscais - para exportar. 
 
"Ainda existem barreiras em relação à logística nos portos, à infra-estrutura e à oneração dos 
produtos, que acabam chegando ao mercado externo sem condições de competir, principalmente 
com os produtos que saem do mercado asiático", critica Claus Ebert, diretor geral da Semicron, 
empresa que produz semicondutores. 
 
O Brasil perdeu recentemente a oportunidade de atrair uma fábrica da Intel, maior fabricante de 
chips do mundo. A gigante acabou escolhendo a Costa Rica, onde encontrou mais facilidades para 
escoamento da produção. "Incentivar o mercado local é conseguir trazer grandes produtores para 
cá e não apenas montar fábricas nacionais", observa Helson Braga, economista da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). 
 
Em relação à questão específica da exportação, o economista acredita que o Brasil não soube 
aproveitar as oportunidades para criar as chamadas Zonas de Processamento de Exportação 
(ZPEs), como fizeram os países da Ásia e da América Central. Braga acrescenta que, se o Brasil 
investisse nessas zonas para exportação, poderia diversificar os parceiros comerciais. 
 
Atualmente, o único grande comprador de produtos de informática brasileiros é a Argentina. Com 
a crise no país vizinho, o Brasil registrou queda de 52% nas exportações do setor em 2002, de 
acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). 
 
Helson Braga destaca que um dos empecilhos para se impulsionar a indústria local de TI é a falta 
de estabilidade das leis. "A empresa que vai fazer investimentos altos quer regras que não 
mudem toda hora, como acontece no Brasil. A Lei de Informática, por  
exemplo, muda toda hora", critica. 
 
O ministro Roberto Amaral já disse que a Lei de Informática, aprovada em janeiro do ano 
passado, será revista pelo novo governo. A única garantia é de que haverá antes uma ampla 
discussão com os setores interessados. O ministro também descartou a hipótese de uma volta da 
reserva de mercado. 
 
O governo terá de decidir ainda qual será o papel da Secretaria de Política de Informática (Sepin), 
cujo fim chegou a ser cogitado. A reativação do Conselho Nacional de Informática e Automação 
(Conin) também já foi confirmado. O órgão será responsável por discussões mais abrangentes, 
como as possíveis mudanças na Lei de Informática. 



 
"Ainda é cedo para saber o que vai acontecer porque as idéias do novo governo ainda não têm 
condições de entrar em prática. As equipes dos ministérios sequer estão estabelecidas em todos 
os níveis de hierarquia", observa Helson Braga. 
 
Internet aguarda regulamentação 
 
Enquanto os setores de software e hardware concentram seus esforços em questões fiscais, as 
empresas de Internet aguardam com ansiedade uma definição quanto à regulamentação da rede 
no País. No centro da questão, encontra-se a consulta pública 417, aberta pela Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) em novembro do ano passado. Depois de diversos adiamentos, o 
processo foi encerrado no dia 15 de fevereiro, com mais de 900 sugestões recebidas. 
 
O encerramento da consulta, porém, foi apenas uma pequena etapa de um processo de 
regulamentação que já virou novela. As disputas e trocas de acusações entre empresas 
interessadas nas novas regras não devem terminar tão cedo. As sugestões recebidas estão sendo 
analisadas pela equipe técnica da superintendência de universalização da Anatel. Depois, uma 
nova proposta será encaminhada ao conselho diretor da agência, para aprovação final. 
 
O ponto mais polêmico da proposta é a diferenciação dos tráfegos de dados e de voz. Pelo novo 
texto, somente o tráfego de voz estaria sujeito às regras de interconexão,  
para desespero dos provedores gratuitos. 
 
Provedores gratuitos podem sair de cena 
 
A proposta da Anatel pode decretar o fim da Internet grátis no Brasil, já que esses provedores 
sobrevivem do repasse de parte das tarifas de interconexão, acordo considerado ilegal pela Lei 
Geral de Telecomunicações. No mês passado, o superintendente de universalização da Anatel, 
Edmundo Matarazzo, declarou que as operadoras que dessem subsídios aos provedores poderiam 
perder o direito de solicitar reajuste tarifário. 
 
A modificação na interconexão acabou ganhando mais destaque do que a proposta considerada 
mais importante inicialmente, a criação da tarifa única de acesso, uma medida que, segundo 
alguns provedores, poderia aumentar o uso da rede em até 25%. 
 
A situação ficou insustentável para algumas entidades representativas. No início do mês, a 
Federação Nacional das Empresas de Informática (Fenainfo) enviou uma carta ao ministro das 
Comunicações, Miro Teixeira, pedindo mais pressa na regulamentação. 
 
A Fenainfo destacou que a maioria dos 1,2 mil provedores que representa são empresas de 
pequeno porte e dependem de mudanças rápidas na legislação. Um trecho da carta dizia que os 
pequenos provedores estão sendo "esmagados por um modelo de negócio mascarado pelas 
megacompanhias de telecomunicações como de Internet gratuita". 
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