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MANIFESTAÇÃO DA ACCEITEC EM DEFESA DA CEITEC 

 

Excelentíssimo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Senhor Eduardo Leite, 

 

A ACCEITEC (Associação dos colaboradores da CEITEC) vem respeitosamente à presença de V. 

Exa, apresentar o posicionamento contrário dos colaboradores da CEITEC em relação a 

liquidação desta empresa e pedir o seu apoio nesta luta . 

 

CEITEC - posicionamento dos colaboradores 

 

Sumário dos pontos apresentados 

● A economia global está cada vez mais girando ao redor da tecnologia. 

● O Brasil não domina toda a cadeia da indústria da microeletrônica. Somos 

dependentes de chips importados. 

● EUA, China e outros países fazem investimentos bilionários no setor de 

microeletrônica. 

● O Brasil está indo na contramão da tendência mundial se não aumentar os 

investimentos no setor. 

● A CEITEC é uma empresa única na América Latina em termos de capacidades e 

capital intelectual. 

● A CEITEC é estratégica como semente para o desenvolvimento da microeletrônica 

nacional, como formadora de profissionais e como fornecedora do Estado. 

● A proposta de extinção da empresa se baseia apenas no seu faturamento e ignora 

suas conquistas tecnológicas para o País. 

● O faturamento da CEITEC poderia ser muito maior se projetos encomendados pelo 

governo federal fossem aproveitados (passaporte eletrônico, chip de identificação 

veicular, chip de rastreamento de gado). 

● Há consenso entre profissionais e entidades do setor de tecnologia que a extinção da 

CEITEC acarretaria um retrocesso irreversível para o Brasil, e que mais e melhores 

investimentos devem ser feitos no setor de microeletrônica para que o País busque 

mais competitividade e não comprometa a sua soberania. 
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Mercado de microeletrônica mundial 

A Microeletrônica, a técnica de produzir circuitos integrados, tornou-se uma área vital na 

economia mundial atual. A Microeletrônica está nos chips dos celulares e dos computadores, 

nos sistemas de comunicação, na Internet das Coisas (propulsora da indústria 4.0), nos meios 

eletrônicos de pagamento, na identificação pessoal, no rastreamento automático de 

mercadorias. 

A indústria de Microeletrônica mundial tem tido um crescimento da ordem de 17% ao ano nas 

últimas duas décadas, movimentando cerca de US$ 1 trilhão anualmente. Não há como negar 

a importância da Microeletrônica para o desenvolvimento, a competitividade e a soberania de 

qualquer país atualmente. 

A Microeletrônica é um setor que requer investimentos grandes e de longo prazo. Em razão 

disso e dos grandes custos dos equipamentos, dos processos e da formação dos profissionais 

específicos, é comum que muitos investimentos nessa área sejam estatais. De fato, em todos 

os países onde ela se desenvolveu, o fez com o apoio de políticas públicas, seja de 

investimentos diretos, seja através de programas de compras do Estado. 

O legislativo americano está aprovando este ano um subsídio estatal US$ 22.8 bilhões como 

auxílio para a sua indústria Microeletrônica num movimento de diminuir sua dependência do 

mercado global.  

A China planeja um investimento no setor de US$ 118 bilhões nos próximos 5 anos. Rússia e 

Índia estão investindo pesadamente no setor, seguindo este mercado.  

 

Situação do Brasil  

O Brasil é um dos poucos países, entre as maiores economias mundiais, que não dominam 

completamente a cadeia produtiva da Microeletrônica. 

Países com economias menores do que a brasileira possuem indústrias que dominam toda a 

cadeia eletroeletrônica e que respondem por parte significativa do seu PIB, como Bélgica, 

Coréia do Sul, Taiwan e Malásia. Somos hoje dependentes de circuitos integrados 

importados. Não participamos dos lucros desse mercado multimilionário. 

Em 2019 nossa balança comercial teve um déficit de U$26,45 Bi em eletrônicos, segundo a 

Abinee. 
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Importância da CEITEC 

A CEITEC é a única empresa no Brasil que atua no projeto e na produção de circuitos 

integrados. Sua importância é estratégica para o País. Ela foi criada com o propósito de ser um 

embrião para a cadeia de tecnologia eletrônica nacional. Também foi pensada para atuar 

como centro empregador para absorver pessoas formadas no programa de ESTADO CI-BRASIL 

para a indústria de semicondutores e contribuir para atender às necessidades estratégicas em 

circuitos integrados do Estado brasileiro. 

 

Patrimônio intelectual da CEITEC 

 

Os colaboradores da CEITEC construíram um capital intelectual significativo nos últimos dez 

anos, de extrema relevância para o desenvolvimento do país. Este capital compreende mais de 

40 patentes depositadas, dezenas de produtos desenvolvidos, além de um quadro funcional 

com 3 pós-doutores, 10 doutores, 40 mestres, 46 pós-graduados, 48 graduados e 25 técnicos. 

Esse quadro profissional altamente qualificado é cobiçado internacionalmente: nos últimos 

anos, vários desses profissionais foram recrutados para trabalhar em grandes empresas de 

tecnologia no exterior. 

 

Projetos e produtos da CEITEC 

A CEITEC desenvolveu circuitos integrados para identificação por radiofrequência, como 

resposta a demandas de várias áreas dos setores público e privado. 

O chip de logística da CEITEC é certificado internacionalmente e pode ser usado em etiquetas 

eletrônicas para rastreamento automático de mercadorias, correspondências e documentos, 

bem como para inventário de patrimônio.  

O chip de passaporte eletrônico da CEITEC foi aprovado em rígidos testes de segurança e 

recebeu a certificação internacional Common Criteria. A CEITEC é a única empresa do 

hemisfério sul a possuir essa certificação, e uma das únicas no mundo capazes de produzir um 

passaporte eletrônico. 

O chip de identificação veicular da CEITEC tem desempenho superior a concorrentes 

importados e está sendo usado com sucesso em sistemas de pedágio eletrônico. 

A CEITEC fornece também o chip para rastreamento eletrônico de gado, uma exigência de 

muitos mercados importadores de carne. 
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Além de fornecer esses produtos, a CEITEC possui atualmente projetos na área da Saúde, 

desenvolvendo sensores microeletrônicos para a detecção de doenças, inclusive para a 

COVID-19. 

 

Impacto positivo no RS 

A presença da CEITEC no Rio Grande do Sul propiciou a atração de investimentos estrangeiros 

para o Estado. A empresa HT Micron é uma consequência do interesse dos coreanos no 

ambiente que estava sendo criado ao redor da CEITEC. A HT Micron fatura hoje mais de US$ 

100 milhões, tem 200 funcionários e tem se destacado pelo desenvolvimento de projetos 

globais. A CEITEC pode ser deficitária financeira por enquanto mas ela é o centro de uma 

cadeia de empresas que já são muito lucrativas. 

A CEITEC também movimenta o mercado de trabalho do Estado, tanto pela atração de 

profissionais como pelo seu papel de coadjuvante na formação de recursos humanos 

altamente qualificados, juntamente com as universidades federais em Porto Alegre e Santa 

Maria, UNICAMP, USP entre outras no nordeste. 

 

Conclusão 

A existência da CEITEC é estratégica para que o Brasil domine a área da microeletrônica. Sua 

extinção não só aumentará o fosso tecnológico do Brasil em relação às nações mais 

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

num mercado cada vez mais moldado pela tecnologia. Mesmo setores como o Agronegócio 

estão se beneficiando de aplicações da Microeletrônica. Extinguir a CEITEC é escolher 

deliberadamente o caminho da dependência e do atraso tecnológico.  

A solução de extinção parece fruto de uma análise imediatista e simplista. Ela se baseia apenas 

em resultados financeiros, e ignora a história de sucessos técnicos da empresa. Também 

ignora que o retorno financeiro do setor de Microeletrônica é historicamente de longo prazo. 

Mas, principalmente, ignora que a CEITEC tem cumprido os propósitos para os quais foi criada: 

ser um embrião da nova indústria eletrônica, formar profissionais e prover soluções para as 

necessidades do estado brasileiro.  

É necessário reconhecer que a CEITEC investiu em projetos ligados a políticas e demandas do 

setor público, mas que não se concretizaram em negócios por motivos alheios à empresa. O 

exemplo do passaporte eletrônico é claro: o produto foi solicitado à CEITEC, mas não houve 

sua adoção para uso no passaporte brasileiro, frustrando a expectativa de faturamento da 
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empresa. O faturamento com o chip de identificação veicular e com o chip de rastreamento de 

gado também se ressentem da indefinição de regulamentações dos respectivos setores. 

É preciso evitar a simples extinção da empresa sem uma discussão ampla e aberta. Precisamos 

considerar como proteger efetivamente o patrimônio intelectual produzido pela CEITEC. 

Precisamos destravar o aproveitamento dos seus projetos e produtos, garantindo sua 

sustentabilidade. Precisamos de investimentos que possibilitem a CEITEC desempenhar o seu 

papel no desenvolvimento tecnológico e industrial nacional, e aproximar o Brasil dos países 

mais competitivos e inovadores.  

Atendendo demandas como da saúde, segurança, logística a empresa tem capacidade de gerar 

de faturamento R$300.000.000,00 por ano. Basta o Estado Brasileiro colocar no mercado suas 

soluções. 

 

Manifestações de apoio à CEITEC 

Sociedade Brasileira de Microeletrônica (SBMicro) – https://sbmicro.org.br/noticias/265  

Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores (Abisemi) - 
http://abisemi.org.br/abisemi/noticia/92/conhecimento-desenvolvido-pela-ceitec-precisa-ser-
preservado  

Secretário Luís Lamb e ex-secretário Adão Villaverde -  
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/colunas/mercado_digital/2020/06/742978-
liquidacao-da-ceitec-gera-preocupacao-no-mercado-gaucho-de-tecnologia.html  

 

Porto Alegre, 17 de junho de 2020. 
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