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ACCEITEC

Quem
somos?

O Que
Esperamos?

Somos empregados Públicos da CEITEC S.A., lutamos CONTRA
A LIQUIDAÇÃO Da CEITEC , criada com esforços dos poderes
legislativo e executivo do Município, Estado e União, para
Projetar e Fabricar Circuitos Integrados para abastecer a cadeia
produtiva nacional.
Constituímos a ACCEITEC (associação de funcionários) como
forma de ter voz contra os argumentos difamatórios de pessoas
mal instruídas e sem visão, inclusive de dentro do governo para
a população
APOIO e Sensibilidade Política pois o tema semicondutores
afeta a toda a sociedade, seja na dependência, inflação e
soberania.

solicitação
•

Solicitamos ajuda aos Parlamentares Gaúchos e que mobilizem suas bases
para que o processo de liquidação seja anulado por meio do PDL 558 e
decreto parlamentar.

•

Alertamos sobre grave e iminente risco aos cofres públicos (1Bilhão de reais),
com o sucateamento da impar infraestrutura do parque tecnológico do
CEITEC; e evasão de M.O. altamente qualificada.

•

Perda de atratividade de investimento e investidores ligados a alta tecnologia;

•

Alertamos sobre grave crime de lesa pátria e a segurança nacional uma vez
que os processos e desenvolvimentos tecnológicos estarão perdidos sem a
possibilidade de reprodução por falta de RH e infraestrutura, uma vez que o
CEITEC é único na A.L.
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Importância econômica e estratégica
A CEITEC é iniciativa estratégica do Brasil para garantir o domínio tecnológico completo da
fabricação de circuitos integrados no País e cumpre a missão para a qual foi criada:
• Propriedade intelectual – desenvolveu 42 patentes no Brasil, duas nos EUA e uma na Europa.
Duas patentes comerciais.
• Até o início da liquidação era a empresa estatal com maior percentual (61%) de
colaboradores com pós-graduações e pós-doutorado, ficando à frente da Embrapa (48%)
• Exemplo de certificação – única empresa do hemisfério sul a possuir a certificação Common
Criteria, e uma das únicas no mundo capazes de produzir um chip de passaporte eletrônico.
• Fomentou diversas cadeias comerciais tecnológicas com sociedade e empresas e um
ecossistema de inovação.
Mesmo não sendo seu objetivo, seu faturamento sobe ano a ano – aumentou mais de 60 vezes
em oito anos – chegando a R$ 24 milhões em 2021.
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A CEITEC – LOCALIZAÇÃO

DF

PORTO ALEGRE

A CEITEC
- Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica
Avançada - Empresa Estatal Federal
vinculada ao MCTI, autorização de criação
Lei 11.759 de 31/07/2008, Decreto 6.638 de
07/11/2008. Situada em Porto Alegre, RS,
possui cerca de 180 funcionários*.
-

Possui Centro de Projetos e Desenvolvimento de
Produtos, P&D e Fábrica de semicondutores na mesma
planta

-

9.500 m2 de área total, 1.850 m2 de sala limpa, 9 km de
tubulações com gases especiais

-

Salas limpas classes 100 e 10.000 em operação

-

Tecnologia 350 nm em 6 polegadas

-

Estrutura fabril suporta até 150 nm (está sobre área
geologicamente estável)
*ref. dez. de 2020

A CEITEC – CAPITAL HUMANO

v 61% com Mestrado, Doutorado e
Pós-Doutorado (maior nível entre
estatais)
v R$ 54 milhões investidos em
formação – mais de 5.000 anos

P&D, PROJETOS E PRODUTOS – escritório
de projetos
•

•
•

•

Circuitos integrados:
• LF: rastreamento de rebanho;
• HF: rastreamento de hemoderivados, registrador de
temperatura, passaporte eletrônico / SmartCard;
• UHF: identificação de mercadorias, identificação
veicular, pedágio eletrônico;
• IP's: front-end analógico para RF, criptografia;
• Microcontrolador RISC-V para IoT;
Etiquetas de RFID: logística, manufatura, patrimônio,
agronegócio, médica, industrial, ferroviária;
Software embarcado:
• Software de segurança para passaporte;
• Sistema Operacional para SmartCard;
• Software para RISC-V;
Software de aplicação:
• Leitura e gravação de etiquetas RFID;
• Personalização de passaporte eletrônico.

Logística
Identificação
Tecnologias IoT
Indústria 4.0
Agronegócio

P&D, PROJETOS E
PRODUTOS – fábrica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensores de deformação: Strain gauge
FOWLP (Fan Out Wafer Level Package): Encapsulamento
avançado em nível de wafer – Dispositivos para IoT, Bluetooth,
NFC, Wifi...;
Sensores Eletroquímicos: saúde, agronegócio;
IPDs (Integrated Power Devices) e dispositivos passivos
integrados;
Microfluídica: separação de plasma;
µPCR: detecção de doenças, incluindo COVID-19;
Sensores de miRNA: detecção precoce de doenças (ex.
câncer);
Sondas neurais;
Fotônica: guias de onda, transmissão e modulação de
informações;
Automotivo, comunicação e infraestrutura 5G (III-V):
Radares, Sensores IR, LiDAR.

Automotivo
Saúde e Medicina
Agronegócio
Fotônica
Tecnologias IoT
Telecomunicações

Desenvolvimento de
Processos de
Manufatura

Produtos Comerciais CEITEC
sensor de pressão

MCM Módulos multi chips

Interposer para alta
tensão (>6kV)

Saúde: diagnóstico de doenças

Case: segmento Automotivo

Pirelli – Identificação de Pneus durante a fabricação
03/2018

08/2018

06/2018
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09/2019

03/2018 Validação de protótipos
06/2018 Solução projetada
08/2018 Início da avaliação da solução
12/2018 Ampliação do escopo
02/2019 Validação da solução no escopo ampliado
04/2019 Incremento de robustez da solução
09/2019 Início da avaliação da solução robusta
12/2019 Patente INPI depositada e primeiras unidades comercializadas
02/2020 Início do processo de automação e arranjo da cadeia de suprimentos
03/2021 Deferimento da patente nos EUA, planejamento para retomada e início do processo de
aviamento

Problema
Mundial:
escassez de
dispositivos
semicondutores

Visão do cenário atual

Alta Demanda, escassez de recursos
Hora de promover alianças
Aumentar a sinergia entre empresas

Quadro nacional simplificado de empresas
de microeletrônica
Projeto de Circuitos Integrados

Entre outros...

Fabricação de Circuitos Integrados em Wafer (Foundries/front-end)

Finalização/encapsulamento/montagem dos chips (back-end)

Entre outros...

Como outros países estão se organizando?

Perspectivas da CEITEC
CENÁRIO 1: Sem Mobilização e Sem Vontade Política
CEITEC será liquidada. Espólio vendido, restante talvez vire sucata. O que isso representa? Riscos a
população de Porto Alegre e perda de RH que será Exportado, principalmente os de P&D!
CENÁRIO 2: Baixa Mobilização e com Resistência Tecnológica
CEITEC será liquidada, Espólio vendido, e a criação de uma OS (Organização Social sem o aproveitamento
da Fabrica e infra estruturas), haverá investimento público, algumas políticas públicas serão cumpridas,
mas a maioria do P&D será exportada!
CENÁRIO 3: Com Mobilização Política a CEITEC seguirá com sua missão estratégica. As Instalações podem
ser utilizadas e adaptadas para as demandas automotivas, ICTS entre outras. Possibilidade real, reduzir ou
zerar determinados (NICHOS) de dependências de componentes eletrônicos. Fortalecimento da Indústria
Nacional e Manutenção de pessoas e criação de valor!
.

Posicionamento da ACCEITEC
• Falta de mitigação dos riscos e oportunidades acarretou na assertiva decisão em plenário do
TCU em suspender o processo de liquidação por 60 dias e agora aguarda novo julgamento em
plenário.
•

Importância econômica e estratégica da CEITEC para o Brasil e o RS;

•

Análise financeira;

•

Alerta sobre a Descontinuidade das atividades do CEITEC

•

Crise Global de Semicondutores;

•

Irregularidades na recomendação e Decisão de Liquidação;

•

Oportunidade para indústria automotiva, aeroespacial, comunicações e militar;

•

O.S não será capaz de suportar as atividades do CEITEC;

•

Reestruturação e reposicionamento da empresa.
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Análise financeira - fluxo de caixa estendido até 2028
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Situação atual do CEITEC
•
•
•
•
•
•

Empresa ativa;
Recorde de faturamento;
Processo no TCU suspenso e ainda em julgamento;
Mesmo assim o processo de liquidação segue em celeridade internamente entre
SEST, ME e CEITEC ;
TEMOS URGÊNCIA EM PARAR ESSE PROCESSO!!!!!!
Até o momento já foram exonerados 93 funcionários de carreira.
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ACCEITEC
Visite nossos canais:

Site: https://acceitec.net.br/
Twitter: @acceitec
Youtube: https://www.youtube.com/c/ACCEITEC

Obrigado!!!
ACCEITEC

