
Produto: ESTADO - SP - 10 - 09/03/06 ProofB10/B11 - BRASILIAProduto: ESTADO - SP - 10 - 09/03/06 ProofB10/B11 - BRASILIA

ENTREVISTA

Smart investiu US$ 15milhões em fábrica para
produzir fase final de circuitos integrados emAtibaia

Paraeuropeus,
notíciaparece
‘plantada’

Em Londres, Lula não confirmamodelo de TV digital

SPteráprodução
decomponentes

Laptopeducacionalpode
ficarabaixodeUS$100

‘Comojádecidi, seestouaqui?’

Plano, já apresentado ao governo, é financiar
a transição do sistema de TV analógico para o digital

MarcosAlbertoSant’annaBitelli,advogado

Fábricaé‘pedradetoque’deescolha

CAPACIDADE–Serão2milhõesdecircuitos integradospormês

●●● RepresentantesdaCoalizão
DVBBrasil,quedefendemopa-
drãoeuropeu,disseramontem
queanotíciapublicadapelaFolha
deS.Paulodequeogovernojá
teriasedecididopelopadrão japo-
nêsparecia“plantada”.Parao
presidentedaPhilipsediretorda
coalizão,MarcosMagalhães, “é
muitoestranhoquetenhasedito
issonavésperadeopadrãoeuro-
peuserdemonstrado.”

ACoalizãoDVBfezemSãoPau-
loumademonstraçãodaspossibi-
lidadesdosistemaeafirmouque
suapropostaestáfeitaenãoserá
alterada.Ogrupo incluiasempre-
sasPhilips,Nokia,Siemens,STMi-
croelectronics,Rohde&Schwarze
Thales.

Aocontráriodoseuropeus,a
RedeGlobo,defensoradopadrão
japonêsISDB,nãoacreditaquea
notícia foi“plantada”,segundoo
sitedaComputerWorld.Odiretor
geraldeengenhariadaGlobo,Car-
losdeBritoNogueira,nãoespera
adiamentodadecisão.“Nãoouvi
ninguémdizerquehouvemudan-
çadeposiçãodogovernosobreo
cronograma”,afirmouoexecuti-
voàrepórterCeilaSantos.Noen-
tanto,elepreferiunãoopinarseo
padrãoeuropeuaindaestánopá-
reo. ● A.P.L.ER.C.

‘O que está em discussão é omodelo de negócio’

TECNOLOGIA

IsabelSobral
Beatriz Abreu
BRASÍLIA

A instalação de uma fábrica de
semicondutores no Brasil pas-
souasercondiçãobásicaparaa
escolha do padrão de TV digi-
tal.“Apedradetoquedadiscus-
são é a fábrica de semiconduto-
res”, disse ontem a ministra-
chefedaCasaCivil,DilmaRous-
seff, durante reunião com enti-
dades da sociedade civil para
tratar do assunto. Ela explicou
queo governo vai aproveitar as
discussões para criar as bases
de uma nova indústria no País.
“É a nossa Volta Redonda”,
comparou, conforme relato de
umdos participantes.
A produção de aço em Volta
Redonda foi o ponto de partida
para a industrialização do País
apartirdosanos50e60,princi-

palmentea instalaçãodasmon-
tadoras no Brasil. Da mesma
forma, a fábrica de semicondu-
tores é vista no governo como
condiçãoparapromoverumsal-
to tecnológicona indústria bra-
sileira.Porisso,essaéumaprio-
ridade da política industrial.
Foi a partir da fabricação de
semicondutores queTaiwan se
transformou de produtora de
arroz eabacaxi em“tigre” asiá-
tico,exportadordeprodutosde
alta tecnologia. O governo tem
afirmado nas reuniões que não
pretendeapenasqueoPaísseja
uma base de montagem desses
produtos, mas quer a efetiva
transferência de tecnologia.
Os japoneses já apresenta-
ramumestudogarantindoavia-
bilidade técnica de instalar
uma indústria de semiconduto-
res no Brasil. Também euro-
peus e americanos ficaram de

estudar propostas nesse senti-
do,masosjaponesesseadianta-
ram mais. Os americanos se
mostraram os mais reticentes.

O governo aguarda respostas
para decidir, segundo se infor-
mava ontem no Palácio do Pla-
nalto e em váriosministérios.
A escolha deverá ocorrer lo-
go.Dilmadescartou a possibili-
dade de adiá-la para 2007, co-
mopediramasentidadesda so-
ciedadecivil.Amanhã,osminis-
térios envolvidos devem entre-
gar ao Planalto seus pareceres
sobrequalopadrãomaisvanta-
joso para o Brasil. Do ponto de
vista técnico, leva vantagem o
japonês. Pelo lado comercial, o
europeu oferece maior poten-
cialdeexportação.Peloladopo-
lítico, há a pressão das emisso-
rasdeTV–apoiadaspelominis-
tro das Comunicações, Hélio
Costa–pelopadrãojaponês.Tu-
do issoemaisaschancesde ins-
talação da fábrica de semicon-
dutores serão analisados ama-
nhã, mas não necessariamente
haverá uma decisão.
“Aministradesmentequeha-
ja definição em relação ao pa-
drão e diz que em 10 de março
nãohaverádefiniçãonesse sen-
tido,masnomáximoumasinali-
zação da política industrial de
queoPaísprecisa”,relatouade-
putadaJandiraFeghali(PCdoB-
RJ), que esteve ontem com os
representantes das entidades
civis na reunião com Dilma. A
ministra também recebeu Hé-
lio Costa e técnicos doMinisté-
rio das Comunicações para no-
va rodada de avaliações.

INVESTIMENTOS
Na sexta-feira, uma delegação
de 20 japoneses esteve noPalá-
ciodoPlanaltoparadiscutirofi-
cialmenteaquestão.Os japone-
ses sinalizaram com o propósi-
to de construir a fábrica, mas o
chefedoDepartamentodeTec-
nologiaeRadiodifusãodoMinis-
tério dos Negócios Interiores e
Comunicações do Japão, Oku-
boAkira, disse que a instalação
dependeria da demanda, tanto

do mercado brasileiro quanto
dointernacional.Háumatenta-
tivadequepelomenosospaíses
doMercosulacompanhemaes-
colha brasileira, o que daria ga-
nhodeescalanavendadoscom-
ponentes. Na terça-feira, o as-

sunto foi tratadocomosecretá-
riodeComunicaçãodoMinisté-
riodoPlanejamentodaArgenti-
na, GuilhermeMoreno.
OBrasil importahojeamaio-

riadaspeçasnecessáriasàmon-

tagem de televisores. No caso
dos televisores com telas de
cristal líquido, as importações
alcançamcercade85%decom-
ponentes. O peso da política in-
dustrial na decisão é uma vitó-
ria do ministro do Desenvolvi-
mento, Luiz Fernando Furlan.
As discussões sobre a esco-

lha daTVdigital no governo vi-
nham sendo conduzidas pelo
MinistériodasComunicações e
caminhavam para a escolha do
padrão japonês. Furlan argu-
mentou comDilmaque oBrasil
precisava buscar outras vanta-
gens ao tomar sua decisão. A
partir daí, as discussões passa-
ramasercentralizadasnaCasa
Civileoutrosministériospassa-
ram a participar. ● COLABORA-

RAM:GERUSAMARQUESELUAIKOOTTA

TVdigital:Japão
temUS$500mi
paraemissoras

O advogado Marcos Alberto Sant’
AnnaBitelli,especialistaemDireito
daComunicação,dizqueosistema
detelevisãodigital,quedeveriaser
discutido com maior participação
dasociedadeedacadeiadeprodu-
ção do setor eletroeletrônico, foi
atropelado pelo modelo de negó-
ciosque interessaàs emissorasde
televisãoabertaouàsempresasde
telefoniacelular.“Oqueestáemdis-
cussão não é a adoção do modelo
americano, europeu ou japonês,
mas o modelo de negócios.” Veja
trechosdaentrevista:

Qualavantagemdeummodeloem
detrimentodeoutro?
Cadamodelofoicriadoparaaten-
der a necessidades locais; todos
podem funcionar e todos podem
ser adaptados em qualquer lu-
gar.NosEUA,85%da televisãoé
paga,entãoomodelodigitalprio-
rizouaaltaresoluçãoeaqualida-
de de som. A internet em banda
larga também já está dissemina-
danosEUAeo sistemade televi-
são digital não teve a preocupa-
ção de inclusão digital que o go-
verno brasileiro tem manifesta-
doter.Ossoftwares(programas)
do sistema europeu são mais
abertos,masojaponêstemavan-
tagemda imediatamobilidade.

Dáparadiferenciarmais?
Osistemajaponêspermitequeate-
levisãoabertaentrenoscelulares–
se estes tiverem chip para isso –
semterquepassar pelas operado-
ras de celulares; é tudo em tempo
real.Então,essesistemanãomuda
arealidadedasoperadorasdetele-
visão aberta, porque os aparelhos
passamafuncionarcomoumrádio,
captandoaonda.Sóqueessatrans-
missãodeixa de gerar receita para
as operadoras de telefonia e 75%
dosaparelhosnoBrasilsãopré-pa-

gos.Então,issolevaaoutrapergun-
ta:seráqueasoperadorasvãofinan-
ciar aparelhos sem receber das
emissorasdeTVoqueelasganham
pelapublicidade?

Eosistemaeuropeu?
Osistemaeuropeu,maisdissemina-
dohojeecomtecnologiadisponível
e softwares mais abertos, garante
àsoperadorasoganhopelaveicula-
ção de som e imagem. É omesmo
quealguémligardeumaparelhoda
Telefônica para um aparelho celu-
lar e pagar tarifa em todas as pon-
tas.Háumcontroledaoperaçãope-
laspartes.

ParaoBrasil,qualseriaomelhorsis-
tema?
Dopontodevistadaindústria,aEle-
tros (associação que reúne fabri-
cantes, entre outros, de aparelhos
detelevisão)dizquenãofoidevida-
mente consultada. Na verdade,
nemsechegouadiscutirosistema
detelevisãodigital,poisoquesedis-
cuteotempotodoéosistemadene-
gócios. As emissoras de TV aberta
nãoqueremperdercomonovomer-
cado e as operadoras de celular o
vêemcomonovafontedereceita.O
queumsistemaououtropoderesul-
tar em produção industrial não foi
avaliado. ● CarlosFranco

Governo quer a instalação de indústria de semicondutores para promover salto tecnológico do País

A americana Smart Modular
Technologies inaugurouontem
fábrica dememórias para com-
putadores em Atibaia (SP), o
primeiroresultadoconcretoda
políticadogovernodeatrair fá-
bricas de componentes para o
Brasil, anunciada em novem-
bro de 2003. Foram investidos
US$ 15milhões.
“Nossos planos não param

por aí”, afirmou Noboru
Takahashi, diretor-presidente
daSmartnoBrasil.“Vamostra-
zer outros produtos.” A fábrica
brasileira tem só a fase final da
produção do circuito integra-
do, chamada encapsulamento.
Se tivesseoprocessocompleto,
o investimento seria demais de
US$ 1 bilhão.As lâminasde silí-
cio, chamadasde“wafers”, cor-
tadas e transformadas em
chips, são importadas, forneci-
das pela Samsung.
A Smart produz, no Brasil,

pentesdememóriaparacompu-
tadores. Segundo o analista
IvairRodrigues,daI.T.Data, fo-
ram vendidos cerca de 5,6 mi-
lhões de microcomputadores
no País em 2005. Cerca de 40%
dasmemóriasvieramdomerca-
do legal. “A Smart forneceu
mais ou menos metade delas”,
disse Rodrigues.
Aunidade fabril tem capaci-

dade para produzir 2 milhões
de circuitos integrados por
mês. “Só 30% da fábrica está
ocupado commáquinas”, disse
Takahashi.“Temosmuitoespa-
çoparacrescer.”Afábricacon-
ta com 100 funcionários. Parte
daprodução é feita em2 turnos
e outra parte, em 3.
Em meados deste ano, a

Smartplanejacomeçaraexpor-
tarapartirdoBrasil.Elestraba-
lhampara implementar até lá o
Recof, regime aduaneiro espe-

cial, criado pela Receita Fede-
ral,que facilitaa importaçãoea
exportação. Ao mesmo tempo,
eles trabalham para instalar o
softwaredegestãoSAP,queirá
integraraunidadebrasileira às
outras fábricas da companhia
no mundo. “O Recof exige um

mínimo de US$ 5 milhões em
exportações no primeiro ano e
deUS$10milhõesnosegundo”,
disse o diretor da Smart. “Va-
mos atingir asmetas com tran-
qüilidade.”
Iain MacKenzie, presidente

mundial da Smart, afirmou

que,depoisdeestabelecidaa
fábrica, a companhia pode
trazer atividades de pesqui-
sa e desenvolvimento ao
País.“OBrasiléparteimpor-
tante de nossa estratégia”,
afirmou o executivo.
ASmart já fabricavapen-

tes de memória em Guaru-
lhos(SP),desde2002.Oscir-
cuitos integrados eram im-
portados. Com a inaugura-
ção, a unidade de Guarulhos
foi desativada. Depois das
memórias, aSmartdoBrasil
planeja trazer novas linhas
de produto, para as áreas de
telecomunicaçõeseinformá-
tica.Para suaunidade fabril,
a empresa não recorreu a fi-
nanciamentos governamen-
tais, como linhas de crédito
doBancoNacionaldeDesen-
volvimento Econômico e So-
cial (BNDES). ● RENATOCRUZ

COMPOSIÇÃO–Nomesmocanal, europeus transmitiramemaltadefinição, emstandardeparaportáteis

RenatoCruz
AnaPaula Lacerda

Para convencer o governo a
aceitaroseupadrãodeTVdigi-
tal, os japoneses fizeram uma
oferta para agradar principal-
mente aos radiodifusores. Os
detentoresdopadrãoISDB,de-
fendido pelas grandes emisso-
ras, ofereceram US$ 500 mi-
lhões em financiamento para
queas empresasdeTVfaçama
transiçãodoanalógicoparaodi-
gital. Os recursos são do Japan
Bank for International Coope-
ration (JBIC). “Se a demanda
for maior, haverá mais recur-
sos”,garantiuMuriloPedernei-
ras, consultor do padrão japo-
nês ISDBnoBrasil.
Segundoele, aproposta já foi
entregueaogoverno.Osjapone-
ses não ofereceram outros
itens com valores definidos,
alémdo financiamentoàsemis-
soras. “O investimento dos fa-
bricantesdetelevisoresvirána-
turalmente”, disse o consultor.
Não só os japoneses, mas tam-
bém os fabricantes originários
deoutros países terãode inves-
tiremnovas linhasdeprodução
paraaparelhosdigitais.OISDB
não se comprometeu a instalar
uma indústria de semiconduto-
res no Brasil, segundo ele. “O
quenoscomprometemoséa fa-
zer um estudo de viabilidade
emconjunto.”
O Japão aceitou incorporar
parte do trabalho desenvolvido
pelosgruposdepesquisadoSis-
temaBrasileirodeTelevisãoDi-
gital (SBTVD), que reuniu uni-
versidades e institutos de pes-
quisadoPaís.Elesvãoaceitaro
MPEG-4,tecnologiainternacio-
nal de compressãode vídeo, co-
mo parte de seu padrão, como
foi sugerido pelos brasileiros.
Os japoneses também concor-
daramemintegraromiddlewa-
re(softwarequefuncionacomo
sistemaoperacional)eosaplica-
tivos desenvolvidos no Brasil
ao seu padrão. Também ofere-

ceram zerar os royalties.
“A opção por um padrão não
significa adotar um padrão fe-
chado”,afirmouAugustoGade-
lha, secretáriodePolíticade In-
formática do Ministério da
Ciência e Tecnologia. “Quere-
mos fazer inovações, inclusive
as sugeridas pelos consórcios
de pesquisa.” Mas é verdade
queogovernojádecidiupelopa-
drão japonês? “Não é verdade
ainda”, respondeuGadelha.Pe-
derneiras, do ISDB, afirmou

nãoterouvidodenenhuminter-
locutor do governo que a deci-
sãojáestivessetomada.Apesar
disso,disseestar“bastantecon-
fiante” e esperar que a decisão
saiaamanhãou,nomáximo, se-
gunda-feira.
Enquanto os japoneses ace-
namcomUS$500milhõespara
financiar as emissoras brasilei-
ras, os europeus oferecem €

400milhões doBancoEuropeu
de Investimentos. Além disso,
100%dos royalties seriamrein-
vestidos em pesquisa e desen-
volvimento e a União Européia
baixaria a zero a taxade impor-
tação de TVs produzidas no
Brasil.
O principal argumento a fa-
vor da Europa foi que o Brasil
não ficaria dependente de pou-
cos fornecedores de equipa-
mentos. “O padrão europeu é o
maisusadonomundoeexistirá
uma gama de fornecedores, o
quepropicia acompetição.Seo
Brasil escolher o padrão japo-
nês, ficará dependente de pou-
cos fornecedores, sediados em
umpaíscujomercadonadatem
avercomoBrasil”,disseodire-
tor de Tecnologia da Siemens,
MarioBaumgarten.
Claudio Raupp, vice-presi-
dente de Celulares da Nokia e
integrante da DVB,afirmou
queaempresanão terá interes-
se de produzir celulares que
transmitam o padrão japonês
noBrasil. “NoJapão,não seusa
GSM.Teria de ser feito ummo-
delo só para o Brasil, diferente
do usado no resto domundo.”
Opadrãoeuropeufoimostra-
doemdiversasaplicações. “Ha-
viaboatosdequeoDVBnão se-
ria capaz de se adaptar amidd-
leware nacional ou não conse-
guiriatransmitiremaltadefini-
ção, emdefiniçãopadrãoepara
portáteisnomesmocanal.Hoje
demonstramosquenãoéverda-
de”, disse Baumgarten. Ele e
Magalhães afirmaram que têm
informaçõesdo governo de que
nada foi decidido. ●

DilmaRousseff
Ministra-chefeda
CasaCivil
“Apedradetoquedadiscussão
éafábricadesemicondutores.”

“ÉanossaVoltaRedonda.”

JandiraFeghali
Deputadafederal
“Aministradesmentequehaja
definiçãoemrelaçãoaopadrãoe
dizqueem10demarçonão
haverádefinição,masnomáximo
umasinalizaçãodapolítica
industrialdequeoPaísprecisa.”

LeonencioNossa
BRASÍLIA

OprofessorNicholasNegropon-
te, fundador do Media Lab, do
Massachusetts Institute of Te-
chnology (MIT), informou on-
tem,noPaláciodoPlanalto, que
olaptopplanejadoparaestudan-
tes pobres de países em desen-
volvimento poderá custar me-
nos de US$ 100 a unidade. À
frente da entidade sem fins lu-
crativos One Laptop per Child
(Um Laptop por Criança), ele
reuniu-se com assessores da
Presidência,paratraçaraspró-

ximasetapasdoprojetonoPaís.
Segundo o assessor especial
Cézar Alvarez, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, antes
de irparaoReinoUnido, reafir-
mouadisposiçãodogovernode
adquirir, inicialmente, 1 milhão
demáquinas. “Opresidentedis-
se que o projeto é de interesse
estratégico doBrasil.”
Nareunião,Negroponteapre-
sentou omodelo damáquina. O
equipamento permitirá a estu-
dantes se conectarem à inter-
net e participarem de rede de
alunos eprofessoresdaprópria
comunidade.Aconexãoà inter-

net funcionará nos moldes do
modeloWi Fi, que não depende
de linha telefônica.
Até agora, sete países, in-
cluindo o Brasil, se interessa-
rampelocomputador.“OBrasil
é o país mais preparado e entu-
siasta desse projeto”, disse o
professor. “Algumas pessoas
pensamqueéumprojetodelap-
top,masnaverdadeéumproje-
to educacional.”
Segundo Alvarez, a meta do
governo é prever recursos no
Orçamentode2007,aserelabo-
rado no fim do ano, para garan-
tiracompradecomputadorese
adistribuição dasmáquinas.
Negroponte acredita que

em dez semanas o laptop deve
estar pronto para ser fabrica-
do,masoprojetosóseviabiliza-
rá se surgirem cinco grandes
compradores. ●

TâniaMonteiro
Enviada especial
LONDRES

O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva evitou ontem comen-
tar de forma clara se já teria ou
não optado pelo modelo de TV
Digital que será adotado pelo
Brasil. “Comoéque eu já decidi
se eu estou aqui?”,indagou o
presidenteaos jornalistasqueo
abordaram, durante a visita à
mostra Tropicália, no Centro
Cultural Barbican, em Lon-
dres.Opresidenteencerrouon-
tem uma visita oficial de dois
dias aoReinoUnido.
OministrodaFazenda,Anto-
nioPalocci,queintegrouacomi-
tivadopresidente, afirmouque
a decisão ainda não foi tomada.
“Estamos em fase final de ava-
liação e o presidente Lula tem
uma previsão de decidir até a
sexta-feira(amanhã)”,dissePa-
locci, em entrevista coletiva.
“Ele pode decidir ou adiar, é
uma decisão muito pessoal de-
le.Nossopapel,dosministros,é
levar ao presidente todas as
considerações técnicas sobre o
tema,alémdosdetalhesdasne-
gociações com países e empre-

sas”, afirmou oministro da Fa-
zenda. Palocci ressaltou que “o
assunto é muito complexo, en-
volvemuitanegociaçãoeoobje-
tivo do governo é obter omáxi-
modevantagensparaoBrasil”.
Em Brasília, o ministro das
Comunicações, Hélio Costa,
que defende a escolha do pa-
drãojaponês,mostrou-secaute-
losoaotratardotemaeafirmou
queprefere aguardar adecisão
de Lula. “O presidente estará

munidodetodososdadosares-
peito dos três sistemas de TV
digital.Donossopontodevista,
a adoção do novo padrão deve-
ria ter como prioridade ser um
novopassodeavançotecnológi-
coparaaproduçãodosetorele-
troeletrônico nacional.”
Ainda em Londres, o minis-
tro da Cultura, Gilberto Gil, re-
forçou a negativa, dizendo que,
até onde sabia, o assunto não
estava decidido. ●

TECNOLOGIA

Bitelli: “Sociedade ficou de fora”

ERNESTORODRIGUES/AE

DEBATES–DiscussõesestãocentralizadasnaCasaCivil

VISITA–NosegundodiaemLondres, Luladiscursaparaempresários Diretor diz que
fábrica temmuitos
planos para crescer
noBrasil
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HÉLVIO ROMERO/AE

FRASES

Japoneses
sinalizaramcomo
propósito de
construir a fábrica

SERGIO DUTTI/AE - 3/1/2006

JOEDSON ALVES/AE

ESCALAPB PB ESCALACOR COR
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 mar. 2006. Economia. B10.




