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Porto Alegre, 14 de Julho de 2020 
 

 
 
 

Manifestação do PGMICRO sobre a Liquidação da Empresa Federal CEITEC S.A. 
 
 

O Programa de Pós-Graduação em Microeletrônica (PGMICRO) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) recebeu com extrema preocupação a notícia de que, 

na reunião do último dia 10 de junho do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos 

(CPPI) do Ministério da Economia, foi recomendada a liquidação da CEITEC pelo Governo 

Federal. 

Como já manifestado pela Sociedade Brasileira de Microeletrônica (SBMICRO), o 

PGMICRO reitera que a liquidação da CEITEC seria contrária ao interesse nacional de 

diminuir sua dependência de outros países no que se refere a produtos do ramo de 

microeletrônica. Exemplo disso, é a situação extremamente vulnerável do país no momento 

atual de pandemia: qualquer dispositivo microeletrônico, inclusive os utilizados em 

equipamentos médico-hospitalares, deve ser importado, uma vez que não detemos tecnologia 

para sua fabricação. A liquidação da CEITEC acaba com parcerias já estabelecidas e 

irreversivelmente desperdiça a propriedade intelectual, ativos e investimentos já realizados na 

única fábrica de circuitos integrados (wafers) do Brasil que conta com um centro de projetos. 

No atual cenário em que potências mundiais, como os EUA e China, estão buscando se 

(re)equipar com fábricas e profissionais na área de circuitos integrados, a liquidação da 

CEITEC não só aumentará o atraso tecnológico do Brasil em relação às nações mais 

desenvolvidas, como diminuirá imensamente a capacidade brasileira para competir e inovar 

no mercado cada vez mais estratégico das Tecnologias de Informação e Comunicação. Esse 

mercado inclui inúmeras ramificações importantes, em muitas das quais a empresa CEITEC 

detém conhecimento técnico e comercial. Citamos os produtos em Internet das Coisas (IoT), 

segurança digital, e soluções de chips que encontram severas restrições de acesso para o 

Brasil, pois são desenvolvidas no exterior e consideradas tecnologias sensíveis devido ao seu 

potencial uso na área militar. A CEITEC também desenvolve dispositivos e sensores para a 

área da saúde (detecção precoce de câncer e realização de exames rápidos e baratos), com 

a possibilidade de produção em escala e alto potencial de redução da dependência do Brasil 
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dos mercados asiáticos, principalmente em épocas de crise como a atual. 

Como alternativa à liquidação, o PGMICRO defende uma discussão mais 

aprofundada entre Sociedade, Governo e Empresários, de modo que haja uma reestruturação 

da CEITEC, em termos de gestão e assertividade fabril, para que continue sua missão e ao 

mesmo tempo seja eficiente como empresa. 

Este Programa coloca-se à disposição para prestar esclarecimentos técnicos para 

as autoridades preocupadas em preservar o empreendimento estratégico que é a CEITEC. 
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      Coordenador do PGMICRO 
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