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TECNOLOGIA

ECONOMIA&NEGÓCIOS

Renata Veríssimo
BRASÍLIA

Inserir o Brasil na rota dos in-
vestimentosmundiaisdaindús-
triamicroeletrônica épriorida-
de da política industrial. Para
isso, o governo estuda a redu-
çãode tributospara a indústria
desemicondutoreseaabertura
deuma linhade créditodoBan-
coNacionaldeDesenvolvimen-
to Econômico e Social (BN-
DES) para o setor.
“Na lógica da isonomiamun-
dial, precisamos rever a ques-
tão tributária e oferecer crédi-
to”, afirmou aoEstado o secre-
tário de Política Industrial do
Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exte-
rior, Antônio SérgioMelo.
“É assim no mundo todo, ca-
so contrário, não tem investi-
mento. De certa forma, o país
paga para ter sua indústria”,

justificou o coordenador-geral
de microeletrônica do Ministé-
rio da Ciência e Tecnologia,
HenriqueMiguel.
Estudofeitoem2003peloDe-
partamento da Indústria Ele-
trônica do BNDES mostrou
que o Brasil, assim como os ou-
tros países da América Latina,
estava fora“do jogodos investi-
mentos” nessa área. Segundo
Melo,aindústriadesemicondu-
tores produz US$ 240 bilhões
por ano nomundo, dos quais só
US$3bilhõesnomercadobrasi-
leiro.Alémdisso,oBrasil impor-
taUS$2bilhõesanuaisemsemi-
condutores.
A partir do estudo do BN-
DES, o governo já adotou algu-
mas medidas para estimular o
setor,comoareduçãodeImpos-
to de Produtos Industrializa-
dos (IPI) para bens de capital
de 2% para 0%. Segundo Melo,
alguns equipamentos foram in-

cluídosnodecretopublicadohá
duas semanas com foco na em-
presa norte-americana Smart
Technologies, que se instalou
nacidadedeAtibaia (SP) epro-
duziu o primeiro lote de chips
para computadores na última
semana. Melo disse que a
Smart fará investimentos que

podem chegar a US$ 50 mi-
lhõeseaproduçãoseráexporta-
da para toda aAmérica Latina.
“É o primeiro investimento
produtivo em 20 anos. Embora
comercialmenteosinvestimen-
tos sejam pequenos, estrategi-
camente são importantes por-

queéumaparceriacomamaior
fabricante dememória, a Sam-
sung”, argumentou Miguel, do
MinistériodaCiênciaeTecnolo-
gia.
Alémda isenção de IPI, o go-
vernotambémreduziuoimpos-
todeimportaçãoparaalgunsin-
sumos e incluiu a Smart no Re-
cof–umregimeaduaneiroespe-
cial para as áreas eletrônica e
de automóveis que suspende o
pagamento de imposto de im-
portação para insumos que se-
rãousadosnaproduçãodepro-
dutos a serem exportados.
Agora, o governo estuda a
possibilidade de reduzir o im-
posto de importação para no-
vos insumos, além de PIS e Co-
fins. O foco é a implementação
deumpóloindustrialdemicroe-
letrônicaemMinasGerais.“Se-
rá aprimeira fábrica naAméri-
ca Latina produzindo chip de
maneira integrada”, disse Me-

lo.ASmartproduzapenasaúlti-
maetapadoprocessodeprodu-
ção,queéamontagemeoempa-
cotamento do chip.
Oiníciodasobrasparaacons-
trução de uma fábrica de semi-
condutoresemMinasGeraises-
tá previsto para meados de

2006. Na primeira fase, serão
investidoscercadeUS$480mi-
lhões,comfaturamentoestima-
do em US$ 300 milhões por
ano. A fábrica é considerada o
pontodepartidapara a instala-
çãodeumpólo industrialdemi-
croeletrônica no Estado. ●
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FUTURO- IndústriadesemicondutoresproduzUS$3bihõesnoBrasil
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Carlos Franco

O brasileiro bateu em 2005 to-
dos os recordes da internet
mundial. No rastro das vendas
dosaparelhosquepermitemou-
vir músicas (MP3) e imagens
(MP4) baixadas da internet, foi
apopulaçãoquemaisusouoser-
viço. Também liderou o núme-
ro de horas de navegação e o
uso de comunicadores, sendo o
MSN, o popular Messenger da
Microsoft, omais usado.
Quando o assunto são comu-
nidades, a exemplo do Orkut, o
País ocupa a segunda coloca-

ção, atrás apenas do Japão, on-
de muitos dos usuários tam-
bém são brasileiros que estu-
dam e trabalham naquele país,
os chamados dekasseguis.
Os dados são de pesquisa
Nielsen/IbopeNetRatings, que
monitoraoqueocorreem11paí-
ses. Em novembro, por exem-
plo, 12,52milhõesdebrasileiros
navegaramnainternetutilizan-
docomputadoresemseusdomi-
cílios, umaumento de 17,5%em
relação ao total verificado em
janeiro.Onúmerodehorasdiá-
rias navegadas atingiu 17 horas

e 53minutos, fazendo do País o
líder no uso.
Mais foi a música o principal
destaque do ano. Em novem-
bro, 5,6 milhões de visitantes
únicos entraram em sites em
buscademúsicaparacópia(do-
wnload),65,5%maisqueemno-
vembro do ano passado. “O au-
mento da oferta de downloads
legalizados,amaiordisponibili-
dadedabanda larga eapopula-
rização de tocadores de MP3 e
outros padrões digitais ajudam
a impulsionar esse uso”, diz
MarceloCoutinho,diretor-exe-
cutivo do Ibope Inteligência.
SegundoCoutinho, o iTunes,
site da Apple criado para dar
suporteao iPod, é emblemático
da tendência verificada noPaís
e tem tudo para ter registrado
forte impacto em dezembro,
com até crianças pedindo apa-
relhos de presente.
“Embora os sitesmais visita-
dos sejam os canais de música
dosgrandesportais, a parteex-
clusivado iTunesregistrou340
mil usuários únicos em novem-
bro no Brasil, ou seja, cresci-
mento de 261% ante novembro
de 2004”, observa ele.
Para Alexandre Magalhães,
coordenadordeanálisesdoIbo-
pe/NetRatings,ainternet,aola-
do dos celulares, necessita de
inovações para conquistar no-
vos usuários. Ele reconhece
que,emnúmeros,oPaístemain-
da poucos usuários, mas esses
usamtodas as ferramentas dis-

poníveis e são os que tornam o
Brasil um centro de referência
no uso damídia.
“Éum retrato da nossa reali-
dade, com forte concentração
de renda.” Só que hoje, com a
disponibilidade de computado-
res em escolas, reforçados por
programas de inclusão digital,

isso estámudando.
Os próprios celulares, extre-
mamente disseminados por to-
das as faixas etárias e de renda,
com 82,3 milhões de aparelhos
em operação até novembro, de
acordocomaAgênciaNacional
de Telecomunicações (Anatel),
também têm contribuído para

popularizarainternet,especial-
mentedepoisdascâmerasdigi-
tais acopladas aos aparelhos. A
febredosringtones,aqueles to-
ques musicais de aparelhos de
telefoniamóvel,tambémcontri-
buiu para o grande número de
downloads.
Magalhães vê hoje duas ten-

dências principais no terreno
da internet. Aprimeira é perda
daimportânciada língua,como
usodecarinhasepalavrascom-
pactadas ou imagens, a exem-
plodeBlogs,osFotologs,Comu-
nidades e Instant Messengers.
O que permite aos usuários,
mesmo sem conhecimento de
línguas, manter comunicação
com várias pessoas no mundo.
Eobrasileiroéquemaisusafer-
ramentas das conversas em
tempo real e tomou de assalto
um projeto de comunidade de
internautas, como oOrkut.
A segunda tendência são os
jogos, com alguns usuários vi-
vendo como seus personagens,
a exemplo dos RPGs (Role-
PlayingGames).Equalquerno-
vidade, diz Magalhães, fascina
o brasileiro, que entra com for-
ça na rede para participar e ga-
rantiraoPaísaliderançanouso
dos novos serviços.Na sua ava-
liação, quanto mais informais
foremas ferramentas apresen-
tadas e quanto mais oferece-
rem a possibilidade de convi-
vência virtual, mais sucesso te-
rão as iniciativas.
O usuário da internet quer
participar, ser protagonista e
não apenas assistente ou coad-
juvante, por isso o sucesso dos
blogs e fotologs.●

Plano é montar
um pólo de
microeletrônica
em Minas Gerais

MAURICIO DE SOUZA /AE-30/3/2001

Os 82 milhões de
celulares do País
contribuem para
popularizar a rede
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 jan. 2006, Economia, p.B1.




