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Gráfico  - Faturamento do Mercado Mundial de Semicondutores - Em Milhões de US$ - 1977 a 2020
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DAO = Discreto, Analógico e Outro; EDA = Eletronic, Design and Automation.
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→ Três políticas industriais puseram o setor entre os focos prioritários do país:

a) Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (Pitce), de 2003;

b) Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), de 2008;

c) Plano Brasil Maior (PBM), de 2011.



→ Partiu-se do diagnóstico de que o elo da fabricação – Estudos do BNDES e
Consultorias Internacionais

i)Estava presente em todos os países que tinham um complexo eletrônico
desenvolvido;

ii) Era vetor de atração dos demais elos do ecossistema;

iii) Responsável pela maior parcela de faturamento, empregos, margens
operacionais e agregação de valor na cadeia de semicondutores.



→ Diagnósticos para a implantação do setor de semicondutores – Estudos do
BNDES e Consultorias Internacionais

1. A experiência internacional.

 2. Elevados custos de investimento.

3. Adoção de instrumentos.



→ Lei de Informática

1. Formou um dos maiores e mais diversificados parques fabris de eletrônica no
mundo.

2. Concentrado na etapa de montagem final.

3. Adensamento produtivo e a agregação de valor local.



→ PADIS  - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de
Semicondutores (PADIS), criado em 2007.





→ CEITEC - Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A.

1. A empresa foi concebida no  início em 2000, em Porto Alegre, mas
somente em 2008 a estatal foi criada.

2. O fechamento da CEITEC.

3. Capacidade Interna Construída.



Indústria 4.0 e a Janela de Oportunidade



Política Industrial e de Inovação – Uma Garantia Constitucional

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de
modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da
população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

 Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação
nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e
a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores
da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção,
difusão e transferência de tecnologia.



Obrigado!!


