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As Design Houses (DHs) Brasileiras

1. Introdução
Inserida no subprograma de Componentes Estratégicos da Política 

Industrial Brasileira, Plano Brasil Maior - PBM, a indústria de 

semicondutores é um dos setores com elevado potencial de criação de 

vantagens competitivas. Elo a partir do qual são geradas a inovação e 

o progresso tecnológicos nos diversos ramos do complexo eletrônico, 

a indústria de semicondutores provoca impactos positivos em outros 

segmentos da economia. 

Cabe destacar o forte conteúdo estratégico do setor de semicondutores, 

setor esse que encontra sustentação na medida em que amplia a capacidade 

do país em competir na economia do conhecimento. Considerando que 

as aplicações eletrônicas têm participado cada vez mais nos produtos 

da nova economia, há que destacar o papel preponderante dessa 

indústria no desenvolvimento dos demais setores, sendo fundamental 

a redução da dependência externa do país e na geração das condições 

necessárias à exposição competitiva das empresas brasileiras ao 

mercado internacional de eletrônica e de bens fi nais. A consolidação de 

uma indústria de componentes semicondutores no país é fundamental 

para a competitividade da indústria de bens fi nais, uma vez que ela gera 

as condições necessárias ao domínio da tecnologia utilizada nesses 

produtos, com a ampliação da inovação e da geração de riqueza.

O desenvolvimento da indústria de semicondutores no Brasil, por atração 

de investimento estrangeiro ou incentivo ao investimento interno, gera 

ações no sentido de adensar a cadeia produtiva do complexo eletrônico de 

forma a torná-la competitiva em nível mundial. Dessa maneira contribui 
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signifi cativamente para a redução do défi cit da balança comercial do 

setor na medida em que substitui as importações, da mesma forma que 

provê as condições de competitividade necessárias para o aumento das 

exportações do setor eletrônico e de produtos fi nais.

A indústria de componentes eletrônicos é de atuação mundial por 

excelência, requer uma economia de escala, é intensiva em capital e 

necessita mão de obra altamente qualifi cada. Seus altos e contínuos 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento é que vão assegura-lhe a 

necessária evolução tecnológica e consequente manutenção no mercado.

Podemos dividir o sistema produtivo de semicondutores em três áreas 

produtivas diretas: Projeto de Circuitos Integrados efetuados por 

empresas denominadas Design Houses – DHs; Fabricação em silício dos 

circuitos integrados em Wafer Fab - Foundries chamadas de Front End;  

Encapsulamento e Teste, processados por empresas de Back End.

Projeto Fabricação
(FrontEnd)

Encapsulamento e 
teste (BackEnd)

Sistema produtivo de semicondutores

Em nível mundial, existem empresas que detêm todas as etapas de 

produção (ex. Samsung, INTEL, AMD etc.) e outras que executam apenas 

algumas etapas (ex. Front End – TSMC, XFAB etc. e Back End – Hanna 

Micron, Nanium etc.).

A inserção do Brasil nesse ecosistema deverá se dar em uma ou mais 

etapas do processo produtivo. Em qualquer das circunstâncias o país 

deverá se esforçar para participar desse mercado.
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Trata-se de um mercado que deve atingir vendas globais de US$ 325 

bilhões em 2011, um crescimento de 7%, com relação a 2010, e que 

tem apresentado, no mundo, taxas médias de crescimento anual da ordem 

de 13,5% nos últimos 25 anos. Para os próximos cinco anos, prevê-se a 

manutenção do ritmo de crescimento em taxas superiores a 12% ao ano.1  

Um dos objetivos do Projeto PAE 005 – Tecnologias da Informação e 

Comunicação é promover ações que visem a atração de investimentos 

na indústria de semicondutores – inclusive displays, painéis fotovoltaicos 

e dispositivos optoeletrônicos – para o Brasil, em qualquer etapa da 

cadeia produtiva (design, front-end, back-end, insumos, máquinas etc), 

isoladamente ou em conjunto, além de apoiar as atividades de Design, 

caracterizado pelo desenvolvimento das Design Houses do Programa CI-

Brasil2, especialmente na captação e execução de projetos junto ao setor 

privado, no Brasil e no exterior. 

1 Notícia site Terra-Tecnologia, com dados da empresa de pesquisa IHS iSuppli. Acessado em 
18/08/2011. Disponível em: http://tecnologia.terra.com.br/noticias/0,,OI5049881-EI15608,00-
Receita+com+venda+de+chips+subira+em+por+terremoto+no+Japao.html
2 O Programa CI Brasil é baseado em um conjunto de três ações principais que visam: (a) incentivar 
a atividade econômica na área de projeto de CIs; (b) expandir a formação de projetistas de circuitos 
integrados; e (c) promover a criação de uma indústria nacional de semicondutores.
3 Com dados da ABINEE – Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Agosto/2011. 
Disponível em: http://www.abinee.org.br/abinee/decon/decon15.htm

1.1 O Complexo Eletroeletrônico3

O faturamento da indústria elétrica e eletrônica, em 2010, atingiu R$ 124 

bilhões, o que representa crescimento de 11% em relação a 2009 (R$ 112 

bilhões). Na comparação com 2008, período pré-crise, o incremento foi 

de apenas 1%, quando o faturamento do setor registrou R$ 123 bilhões.

O resultado de 2010 fi cou abaixo das expectativas, uma vez que, diante 

do crescimento do PIB (da ordem de 7,5%) o faturamento do setor poderia 

ter crescido pelo menos 15%.
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* GTD - Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica
Fonte: ABINEE

Faturamento Total por Área 
(R$ milhões a preços correntes) 2008 2009 2010 2010 X 2009

Automação Industrial 3.446 2.943 3.237 10%
Componentes Elétricos e Eletrônicos 9.500 8.263 9.502 15%
Equipamentos Industriais 18.369 15.003 18.754 25%
GTD * 11.919 10.604 12.089 14%
Informática 35.278 35.278 39.864 13%
Material Elétrico de Instalação 8.323 7.954 8.909 12%

Telecomunicações 21.546 18.367 16.714 -9%

Utilidades Domésticas Eletroeletrônicas 14.710 13.427 15.307 14%
Total 123.092 111.839 124.376 11%

Este fato é justifi cado, primeiramente, pela valorização, da ordem de 13%, 

do Real em relação ao Dólar Americano, que implicou no acirramento da 

concorrência dos produtos do setor, tanto no mercado externo como no 

mercado interno.

As exportações de produtos elétricos e eletrônicos somaram US$ 7,62 bilhões, 

2% acima das realizadas no ano anterior, cujos valores, convertidos para Reais, 

demonstraram queda de 10%. Com isto, a participação das exportações no 

faturamento total da indústria caiu de 13,4%, em 2009, para 10,8%, em 2010. 

A participação nas exportações vem caindo sistematicamente desde 2005, 

quando representavam 20,4%, para atingir a cifra de 10,8% em 2010. Essa 

redução mostra uma perda da competitividade internacional dos produtos 

eletroeletrônicos brasileiros. Por outro lado, as importações cresceram 40% 

em Dólar, passando de US$ 24,953 bilhões em 2009, para US$ 34,882 bilhões 

em 2010.  Em Reais, o crescimento atingiu 23%.

Verifi ca-se também que, considerando apenas os bens fi nais 

eletroeletrônicos, a participação das importações no mercado interno, 

passou de 20,4%, em 2009, para 21,6%, em 2010. 
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As Design Houses (DHs) Brasileiras

Fonte: ABINEE

Exportações de Produtos do Setor
(US$ milhões) 2008 2009 2010 2010 X 2009

Automação Industrial 314 267 329 23%
Componentes Elétricos e Eletrônicos 3.304 2.540 2.805 10%
Equipamentos Industriais 1.141 894 1.049 17%
GTD * 865 837 734 -12%
Informática 313 272 207 -24%
Material Elétrico de Instalação 325 256 308 21%

Telecomunicações 2.540 1.701 1.338 -21%

Utilidades Domésticas Eletroeletrônicas 1.088 719 849 18%
Total 9.891 7.486 7.619 2%

Fonte: ABINEE

Importações de Produtos do Setor
(US$ milhões) 2008 2009 2010 2010X

2009
Automação Industrial 2.276 2.016 2.528 25%
Componentes Elétricos e Eletrônicos 17.825 12.922 18.248 41%
Equipamentos Industriais 2.806 2.724 4.023 48%
GTD 498 496 532 7%
Informática 2.242 1.763 2.404 36%
Material Elétrico de Instalação 1.044 874 1.410 61%

Telecomunicações 3.203 2.332 2.867 23%

Utilidades Domésticas Eletroeletrônicas 2.140 1.826 2.869 57%
Total 32.035 24.953 34.882 40%

Participação das Importações de Bens
Finais no Mercado Interno do Setor

050%

10%

20%

15,9%
17,4%

18,5%
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30%
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Relatorio_Design_Houses_aprovado_240212.indd   13 28/03/12   17:28



14

1.2 Os Componentes Semicondutores
A indústria eletroeletrônica tem relevância signifi cativa no Produto 

Interno Bruto (PIB) brasileiro, principalmente pela intensidade 

tecnológica e pela infl uência que exerce em outras áreas da economia. 

O setor é essencial para elevar a qualidade e garantir atualização 

tecnológica a vários setores de ponta, como o aeronáutico, o 

automotivo e o de equipamentos médico-hospitalares, nos quais o 

No entanto, observa-se uma tendência crescente nessa participação, o 

que pode signifi car uma grave desindustrialização do setor.

Fonte: ABINEE

Produtos mais Importados
(US$ milhões) 2009 2010 2010 X 2009

Componentes para Telecomunicações 2.474 4.533 83%
Semicondutores 3.293 4.464 36%
Componentes para Informática 2.734 3.351 23%
Instrumentos de Medida 1.074 1.304 21%
Eletrônica Embarcada 983 1.264 29%
Grupo Motogerador 549 1.008 84%

Comp. p/ Equip. Industriais 666 869 31%

Aparelhos Eletromédicos 580 805 39%
Maq. p/ Processam. Dados 499 761 52%
Componentes Passivos 429 602 40%

Cabe aqui destacar a participação dos semicondutores nas importações 

do setor, que passaram de US$ 3,293 bilhões em 2009 para US$4,464 

bilhões em 2010. Nos componentes para telecomunicações, para 

informática, para equipamentos industriais, eletrônica embarcada, 

aparelhos eletromédicos e máquinas para processamento de dados 

estão incluídos semicondutores, os quais não estão explicitamente 

destacados. Essa condição aumenta ainda mais o valor das importações 

de semicondutores.
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Brasil se destaca globalmente pela capacidade e efi ciência produtiva, 

presença de players internacionais e volume de exportação.

Apesar de ser um grande produtor de eletrônicos de consumo, o 

Brasil ainda depende da importação de semicondutores e displays 

para abastecer suas linhas de produção. Hoje, o país está entre 

os cinco maiores mercados mundiais de computadores pessoais, 

produzindo localmente mais de 70% do que consume. O Brasil 

é também um importante fabricante de telefones celulares, que 

atendem um mercado anual de 70 milhões de aparelhos. Grandes 

grupos internacionais do segmento, como Motorola e Nokia, mantêm 

plantas industriais e centros de pesquisa e desenvolvimento no país.

A crescente demanda interna por computadores, celulares, 

automóveis, televisores e outros eletrônicos de consumo torna 

o mercado brasileiro de semicondutores e displays muito atrativo 

para os fabricantes desses equipamentos. Em 2008, o movimento 

desse mercado foi de US$ 4 bilhões, sendo US$ 616,8 milhões 

correspondentes apenas ao segmento de Circuitos Integrados Digitais 

(Digital IC). Nesse mesmo ano, o Brasil importou US$ 1 bilhão em 

displays (plasma e LCD).

Por ser uma importante indutora do desenvolvimento tecnológico, a 

indústria de semicondutores recebe atenção especial do governo brasileiro 

por meio do Plano Brasil Maior. Para aumentar a competitividade no 

segmento e atrair indústrias estrangeiras de componentes eletrônicos, 

o governo criou o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria 

de Semicondutores e Displays (PADIS)4, que reúne incentivos para 
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desonerar a produção e a exportação. O PADIS oferece incentivos às 

empresas que, como contrapartida, tem que  investir pelo menos 5% do 

faturamento local em pesquisa e desenvolvimento. Outro mecanismo de 

apoio oferecido pelo governo é disponibilizar linhas de fi nanciamento 

do BNDES para viabilizar projetos das Design House, Front-End (wafer 
fab) e Back-End (assembling & testing).

O país fez uma opção em promover a área de design na cadeia 

de microeletrônica. A opção pela fase de projeto de circuitos 

integrados, ou seja, da atuação das Design Houses - DHs, descrita 

no âmbito deste relatório, se dá devido à importância que a fase 

de projetos desempenha no desenvolvimento de um ecossistema de 

semicondutores no Brasil e no baixo custo para o seu desenvolvimento.

4  Criado pelo DECRETO Nº 6.233, DE 11 DE OUTUBRO DE 2007.

2.1 A importância da indústria de semicondutores 
(microeletrônica) para o país

2. Panorama do Setor

Conforme citado inicialmente, a indústria de semicondutores, também 

chamada de microeletrônica devido às dimensões micrométricas 

dos dispositivos utilizados (atualmente as dimensões estão na faixa 

de bilhonésimos de milímetros - nanômetros), transborda suas 

iniciativas de inovação e desenvolvimento para os demais segmentos 

industriais que utilizam soluções eletrônicas em seus produtos. 

Para citar alguns exemplos, vamos considerar os automóveis. 

Eles disponibilizam sistemas eletrônicos de controle de injeção 

de combustível, tanto os movidos a gasolina quanto os modelos 
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bicombustíveis (viabilizados exatamente pela utilização da 

eletrônica), sistemas de prevenção de danos em acidentes (air bags) 

automobilísticos, os quais são acionados automaticamente durante 

os impactos e totalmente comandados por sistemas eletrônicos. 

Citamos também os telefones celulares, smartfones, tablets, laptops 

e desktops que utilizam largamente componentes semicondutores 

para executarem as funções de processamento de dados e acesso 

a internet oferecidos aos usuários; os equipamentos de diagnóstico 

médicos por imagem (tomógrafos, ressonância magnética, 

ultrassom) que carregam muitos semicondutores em seu interior; 

os sistemas de automação de máquinas operatrizes (Controle 

Numérico Computadorizado - CNC, robôs) também com expressiva 

participação de semicondutores na sua concepção e montagem; a 

indústria de telecomunicação, que praticamente não existiria sem 

os semicondutores; a indústria de defesa, que não conseguiria 

construir produtos automáticos, teleguiados e efi cientes, sem o 

emprego de semicondutores; a indústria de entretenimento (TV, 

DVD, Jogos) fortemente dependente de semicondutores; a indústria 

de segurança patrimonial e pessoal, onde os aparatos de vigilância 

e controle dependem fortemente dos semicondutores para sua 

concepção e produção; enfi m, em quase todos os setores da vida 

moderna. Nesses setores podemos observar forte dependência dos 

semicondutores e das suas evoluções para a produção de novos 

produtos, novas soluções e novas alternativas. Os semicondutores 

tem sido os principais drivers da inovação eletrônica do fi nal do 

século passado e continuam a ser nesse novo século.
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Os dispositivos semicondutores infl uenciam diretamente os seguintes 

aspectos da indústria:

 � Comprometem a competitividade de setores baseado em 

eletrônica 

 » Equipamentos de TICs (Telecom, Automação, Informática, Bens 

de Consumo), Bens de Capital em Geral, Defesa, Equipamentos 

médicos etc.

 � Causam Impacto negativo na Balança comercial

 » Superior a US$ 4 bilhões, tendência de crescimento explosivo;

 » Microeletrônica + Displays: Mais de 80% do défi cit do Complexo 

Eletrônico.

 � Determinam o domínio tecnológico (ou a falta dele) em 

questões de Segurança Nacional e estratégia governamental.
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2.2 Modelo de Negócio em Semicondutor 
(microeletrônica)
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O modelo de negócio em microeletrônica está fundamentado em 4 

grandes blocos:

 � Concepção (Esquema elétrico dos circuitos) e Projeto (Desenho 

dos circuitos para serem aplicados ao Si) – Design Houses

 � Fabricação Front End (Produção dos chips de Si pelos processos 

fotográfi cos, físicos e químicos) - Foundries

 � Encapsulamento e Teste Back End (Montagem dos chips para 

permitir sua aplicação em placas de circuito impresso) - Montagem

 � Serviço ao Cliente (Auxilio na aplicação, análise de falha do 

sistema etc.)

A primeira etapa, caracterizada pela Concepção e Projeto, é 

fundamental e decisiva na geração da inovação. Entende-se 

por inovação, nesse contexto, como sendo a criação de novas 

funcionalidades e capacidades nos circuitos integrados (chips) que 

serão utilizadas nos produtos fi nais. Esse setor, responsável pela 

defi nição da inovação nos componentes, carrega o menor custo de 

todo o processo de negócio. As operações de projeto, sob o domino 

das Design Houses, requerem investimentos entre US$ 5 e US$ 50 

milhões, dependendo do tamanho. Em importância, no entanto, 

pode-se afi rmar que as demais não existiriam sem um projeto de 

circuito integrado funcional e efi ciente. 

Na Fabricação, onde são produzidos os wafers com centenas ou 

milhares de chips (dependendo do tamanho de cada chip e do 

tamanho dos wafers), os  investimentos necessários iniciam em 
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US$500 milhões e podem atingir valores da ordem de US$ 5 bilhões. 

Essa etapa carrega os maiores desafi os tecnológicos e executa 

procedimentos operacionais de alta complexidade. 

As fábricas de encapsulamento e teste requerem investimentos mais 

modestos, entre US$ 50 milhões e US$ 500 milhões dependendo do 

tamanho, dos tipos de packages e  da complexidade dos produtos. 

O Serviço ao Cliente é decorrente do fornecimento dos produtos 

dessa cadeia de valor, sendo fortemente vinculado a cada uma das 

etapas anteriores.

A etapa de Projeto de Circuitos Integrados ou de Chips apresenta 

características marcantes. 

Primeiramente, a etapa de projeto depende fortemente do processo 

produtivo da etapa de Front End. Os dispositivos microeletrônicos são 

fabricados pelas Foundries (Front End) de acordo com receitas e rotinas 

previamente testadas para geometrias pré-estabelecidas. Durante o 

processo de fabricação dos wafers (conjunto de chips existentes em 

um mesmo substrato de silício de forma recorrente e repetitiva), as 

Foundries não sabem e nem necessitam saber qual produto estão 

sendo processados. A etapa de Projeto deve construir chips capazes 

de serem produzidos nas geometrias e receitas processuais daquela 

Foundry. Desse modo, existe uma relação íntima entre a empresa 

de Projeto e a Foundry que irá produzir os dispositivos na forma 

de wafers. O projeto feito para ser executado pela Foundry A não 

2.3 A importância da etapa de Projetos de CI

Relatorio_Design_Houses_aprovado_240212.indd   21 28/03/12   17:28



22

apresentará obrigatoriamente resultados similares se produzido pela 

Foundry B, que possui processos e geometrias diferentes (mesmo 

que bastante parecidos).

Adicionalmente, a etapa de projeto dispara os avanços nas etapas 

de Front e Back End na medida em que determina as condições 

geométricas necessárias para permitir a concepção e o projeto das 

novas funcionalidades dos chips da nova geração. Dessa forma 

atua como driver do processo de miniaturização das estruturas 

semicondutoras e nos avanços tecnológicos das Foundries. 

Ao conjunto de estruturas geométricas de um processo produtivo 

e seu conjunto de receitas produtivas chamamos nó tecnológico. 

Atualmente os chips de maior complexidade, representados pelas 

memórias DRAM, estão sendo processados no nó de 20 nanômetros.  

A necessidade de expansão no número de componentes de uma 

família de chips (ex. os microprocessadores Intel 8008, que em 1972 

eram constituídos por 3.300 transistores evoluíram para os Pentium 

4 em 2002, com 42.000.000 de transistores) ou a necessidade de 

redução no consumo de energia e de calor pela redução na tensão 

de alimentação (ex. os microprocessadores Intel 8008, que em 1972 

eram alimentados com +12V, +5V e -5V evoluíram para os Pentium 

5 em 2006 alimentados com 3,3V) será determinante para a evolução 

do nó tecnológico. Para satisfazer as necessidades de um novo nó 

tecnológico faz-se necessário, no entanto, desenvolver sistemas 

que ainda não existem. Sistemas esses que possibilitem exposição 

e revelação de elementos fotossensíveis, crescimento e corte de 

óxidos especiais de Si por plasma ou outra tecnologia, controles de 

Relatorio_Design_Houses_aprovado_240212.indd   22 28/03/12   17:28



23

As Design Houses (DHs) Brasileiras

limpeza ambiental, ultra purifi cação de água etc. e criem as condições 

geométricas inferiores às do nó tecnológico existente para serem 

colocadas em operação. 

Dessa forma, a necessidade de agregação de novas funcionalidades, 

redução de consumo, etc. nos novos chips, iniciada pela etapa 

de projeto, transborda para a etapa de Front End e estimula o 

desenvolvimento da indústria de fotogravação e revelação, da indústria 

química, da indústria de fi ltração especial e da indústria de máquinas 

e equipamentos fornecedora da indústria de semicondutores. Um 

novo ciclo evolucionário (novo nó tecnológico) da indústria de 

semicondutores dispara um ciclo evolutivo em diversas outras 

indústrias correlatas.

Na etapa de Projeto são defi nidas as funcionalidades dos chips. 

Sabemos que essas funcionalidades serão incorporadas aos produtos 

da indústria de eletrônica à jusante da indústria de semicondutores. 

As indústrias de Telecomunicações, Computação, Automobilística, 

Bens de Capital, Equipamentos Médicos, Automação, etc. oferecerão 

ao mercado produtos fi nais com as funcionalidades determinadas 

no projeto dos chips. Essa correlação adquire grande relevância 

no sucesso ou fracasso dos produtos fi nais. As funções oferecidas 

pelos produtos fi nais foram estabelecidas durante o processo de 

projeto do chip que, em alguns casos, são acrescidas de soluções 

de software embarcado, também previstas no projeto. O sucesso do 

chip determina o sucesso do produto fi nal. O domínio tecnológico do 

chip provoca o domínio tecnológico do produto fi nal. 
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A utilização intensiva de semicondutores na indústria em geral 

demanda novos circuitos integrados com novas funcionalidades. O 

mercado de projeto tem encontrado grande difi culdade em atender a 

esse esforço. Uma das razões para essa difi culdade é a falta sistêmica 

na capacidade mundial, tanto em nível de empresas quanto de 

projetistas disponíveis para fazer frente a esse crescente desafi o. 

Nesse sentido, haveria espaço para a entrada de Design Houses 

brasileiras no segmento mundial de projeto. 

Para que as DHs brasileiras se insiram no ambiente mundial de projeto 

elas precisam demonstrar capacidade de projeto, competência 

administrativa (garantir as entregas nos prazos estabelecidos – 

a urgência desse segmento é muito alta) e ter atuação global. 

Atendendo essas características, as barreiras para a entrada mundial 

de novas DH é relativamente baixa. A construção de confi ança nas 

DHs entrantes, sustentada na capacidade de projeto e entrega de 

produtos, é fator preponderante para o sucesso desse movimento.

Considerando essa situação, o Governo Brasileiro vem investindo 

fortemente no setor com diversas ações, entre elas a criação do 

Programa CI-Brasil, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

- MCTI.  O Programa CI Brasil está estruturado em ações que visam: 

a. incentivar a atividade econômica na área de projeto de CIs; 

b. expandir a formação de projetistas de circuitos integrados; e 

c. promover a criação de uma indústria nacional de semicondutores.

2.4 As ações de Governo no âmbito da indústria de 
semicondutores

Relatorio_Design_Houses_aprovado_240212.indd   24 28/03/12   17:28



25

As Design Houses (DHs) Brasileiras

Os pilares destas ações são o Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Tecnológico da Indústria de Semicondutores (PADIS), o Programa 

Nacional de Formação de Projetistas de Circuitos Integrados, a 

consolidação do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada 

(CEITEC) e da Rede Nacional de Design Houses. 

Com investimentos superiores a R$ 100 milhões desde 2005 na 

estruturação desse sistema, o governo brasileiro espera desenvolver 

capacidade técnica e empresarial para inserir empresas brasileiras de 

projeto de chips no seleto grupo mundial de países que participam 

da indústria de semicondutores. 

Os investimentos governamentais no desenvolvimento do 

ecossistema de projeto de circuitos integrados se concentraram em:

 � Capacitação de mão de obra, através da criação de Centros de 

Treinamento em projetos com capacidade de formação de 200 

projetistas por ano;

 � Suprimento de Licença de Uso de software de projeto – 

Electronic Design Automation (EDA), infraestrutura computacional 

(servidores, estações de trabalho, plotters, impressoras especiais, 

etc.) para DHs abrigadas em Universidades e coligadas aos 

Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs);

 � Bolsas de estudo de pós-graduação e graduação para o 

desenvolvimento de projeto de CIs. Algumas das bolsas são 

disponibilizadas para o desenvolvimento das atividades de projeto 

de CIs nas dependências de DHs e Centros de Projeto;
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 � Atração de empresas estrangeiras através de investimentos 

produtivos no Brasil.

As ações resultaram em um ecossistema de Projeto de Circuitos 

composto por 22 Centros de projeto (Design Houses), dividido em 

empresas multinacionais instaladas no Brasil, empresas recentemente 

constituídas e empresas ligadas aos Institutos de Ciência e Tecnologia 

- ICTs e a Universidades. 

O Grupo de Trabalho de Semicondutores5 do Governo brasileiro, 

composto por representantes do MCTI, MDIC, BNDES, ABDI, APEX e 

FINEP criou, sob a coordenação da ABDI, o “Programa de Capacitação 

das Design Houses Brasileiras”. A ABDI será responsável por todas as 

etapas do Programa, bem como executará as parcerias necessárias 

para seu cumprimento com sucesso.

O Objetivo do Programa é Capacitar as Design Houses (DHs) em 

gestão empresarial, com vistas a propiciar o seu desenvolvimento de 

forma sustentável, contribuindo para a consolidação da indústria de 

semicondutores no Brasil, partindo das ações do programa CI Brasil. 

Como objetivos específi cos, o programa de capacitação deverá:

 � Divulgar e treinar as empresas para utilizar os mecanismos de 

incentivos  - PADIS, Lei de Informática, Lei de Inovação;

 � Treinar as empresas para submeterem às agencias de 

fi nanciamento e fomento disponibilizados pelos órgãos de Governo;

 � Treinar as empresas a terem domínio e aplicarem as modernas 

ferramentas de gestão empresarial;

5  O GT de Semicondutores foi criado no âmbito da PDP com responsabilidade propor e coordenar 
as ações relativas ao desenvolvimento da indústria de semicondutores no Brasil.
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 � Desenvolver a capacidade empreendedora necessária ao 

desenvolvimento das empresas;

 � Capacitar as empresas a se candidatarem a receber investimentos 

na forma de Participação Acionária - Venture Capital.

As ações relativas a esse programa estão em curso e deverão encerrar 

no primeiro semestre de 2012.

3. As “Design House” Brasileiras
Os Centros de Projeto descritos a seguir participam do Programa CI 

Brasil.

1. Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico/UnB (CDT) DF-Chip

2. Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação do Pólo industrial de 
Manaus (CT-PIM)

3. Centro de Estudos Avançados do Recife (CESAR)

4. Centro de Pesquisas Wernher Von Braun

5. Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI)

6. Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (CEITEC)

7. Centro para Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE)

8. Chipus Microeletrônica (Chipus)

9. Design House Belo Horizonte/UFMG (DH BH)

10.  ExcelChip Sistemas Eletrônicos

11.  Floripa DH

12.  Freescale Semiconductor

13.  Idea! Sistemas Eletrônicos
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14.  Instituto de Pesquisas Eldorado

15.  Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC)

16.  Núcleo de Projeto de Circuitos Integrados/UFRJ (NPCI COPPE)

17.  Núcleo Interdepartamental de Microeletrônica/UFSC (NIMETEC) 

18.  Perceptia

19.  Santa Maria Design House

20.  Siliconreef 

21.  STI Microelectronics

22.  TE@I2 Design House/UFPE 

O conjunto inclui as DH vinculadas a empresas multinacionais que 

tem operação no Brasil e as empresas brasileiras vinculadas ou não a 

Centros de Projeto e Universidades. O apoio do programa CI Brasil tem 

características que permitem abranger todo o universo de empresas. 

No entanto, os níveis de incentivos variam entre as empresas. 

Do universo de vinte e duas empresas, dezoito não tem vínculos 

com empresas multinacionais. Elas estão dispersas pelo território 

nacional conforme mostrado na fi gura a seguir. 
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Design Houses

CI Brasil

Manaus, AM

Recife, PE

Recife, PE

Recife, PE

Brasília, DF

Itajubá, MG

Belo Horizonte, MG

Rio de Janeiro, RJ

São Paulo, SP

Florianópolis, SC

Porto Alegre, RS

Florianópolis, SC

São Paulo, SP

Campinas, SP Campinas, SP Campinas, SP

Santa Maria, RS

CI Brasil
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Como ação adicional e complementar ao incentivo de Centros de 

Projeto (DHs), o Governo Brasileiro criou o Centro Nacional de 

Tecnologia Eletrônica Avançada (CEITEC). 

O CEITEC é uma empresa pública federal ligada ao Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), criado em 2008. Com 

investimentos da ordem de R$ 500 milhões o Governo Brasileiro 

planeja criar no país uma infraestrutura capaz de funcionar como 

embrião para a consolidação da indústria de semicondutores. O 

CEITEC se organiza em duas vertentes:

 � Um centro de projeto de CIs (DH);

 � Uma Foundry operando com nó tecnológico de 600 nm.

A fi gura a seguir mostra uma visão aérea das instalações do CEITEC.

O CEITEC possui duas unidades interconectadas, caracterizadas 

pelos prédios 1 e 2.
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O prédio 1, com  9.600 m2, possui  2.000 m2 de sala limpa para 

acolher a etapa de produção (Foundry), sendo 800 m2  de classe 

100. A capacidade produtiva, quando em plena operação, será de 

4.000 wafers de 6” por mês. Cada wafer pode conter de 200 a 15.000 

chips, dependendo da complexidade e das características de projeto. 

O prédio 2, com 5.100 m2 abriga o Design Center (DH), a Administração, 

o Marketing, a Engenharia de processos, a  Incubadora Tecnológica e 

o setor de  Treinamento. 

O Design Center do CEITEC S.A. está em constante crescimento e 

reúne mais de 120 engenheiros brasileiros e estrangeiros altamente 

qualifi cados. Os profi ssionais têm a missão de desenvolver produtos 

para os três segmentos de mercado onde a CEITEC atua: Identifi cação 

por radiofrequência, Comunicação Sem Fio e Multimídia Digital. Os 

produtos são desenvolvidos nas áreas digital, analógica e mixed-
signal para o nó tecnológico de até 40 nm. Os projetistas utilizam 

ferramentas de design de circuitos integrados segundo o “estado da 

arte” disponível.

3.1 Incentivos

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria de 

Semicondutores - PADIS, criado pelo decreto nº 6.233, de 11 de outubro 

de 2007, com a missão de atrair os grandes produtores do setor para 

o Brasil, isenta de impostos federais os componentes adquiridos que 

tenham sido projetados, fabricados ou montados e testados no Brasil 

por empresas cadastradas. Os incentivos são para as empresas que 

adquirem esses produtos e estão sumarizados no quadro a seguir.
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Empresas 
incluídas
no PADIS

Impostos

Empresas de componentes
eletrônicos de semicondutores

que investem em P&D no Brasil em:

Desenvolvimento e Projeto de CI

Difusão e processos físicos - 
químicos - Foundry

Back end (encapsulamento e teste)

Até março 
de 2007

Lucro
Corporate Income
Tax - 15%

Valor agregado
IPI e PIS/Co�ns>21%

Importação
Variável (média 10%)

CIDE

0%

Hoje

Os incentivos do PADIS aplicam-se a operações de aquisição no Brasil 

de componentes produzidos por empresas incentivadas: 

 � Componentes eletrônicos semicondutores (posições 8541 e 

8542 da NCM) e encapsulamentos tipo Chip on board.

 � Mostradores de informações (displays) destinados à utilização 

como insumo em equipamentos eletrônicos, com tecnologia baseada 

em componentes de cristal líquido (LCD), fotoluminescentes (painel 

mostrador de plasma), eletroluminescentes (diodos emissores 

de luz – LED, diodos emissores de luz orgânicos – OLED ou 

displays eletroluminescentes a fi lme fi no – TFEL) ou similares com 

microestruturas de emissão de campo elétrico.
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3.2 Perfi l das Design Houses - DHs

O sistema das Design Houses não vinculadas a multinacionais emprega 

diretamente 461 pessoas, cujo perfi l profi ssional médio pode ser 

observado no gráfi co a seguir. 

Per�l Pro�ssional das DHs Brasileiras

Doutores

0

2

4

6

8

10

12

Pós-graduados Graduados Graduando ComercialApoio
Administrativo

No gráfi co acima pode-se observar uma predominância de profi ssionais 

com curso de graduação em relação aos demais funcionários nas 

empresas. Destaca-se, no entanto, a participação de pós-graduados 

nessa atividade.  A presença de doutores, somada a de pós graduados 

gera um contingente de conhecimento em 11 pessoas. O universo 

menos experiente da área técnica, composto pelos graduados e 

graduandos representa 12 pessoas. Se compararmos os dois grupos, 

podemos concluir que existe 1 profi ssional experiente para cada 1,1 

menos experientes.  Essa relação sugere a preocupação das DHs com 

o conhecimento tecnológico e o compromisso em prover a devida 

orientação dispensada aos projetistas menos experientes. 
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No tocante ao esforço comercial das DHs podemos verifi car o baixo 

investimento feito pelas empresas. Temos mais gente envolvida com 

atividade meio (apoio administrativo) do que com a atividade de 

comercialização. Essa situação refl ete, como veremos mais adiante, 

na pequena quantidade de DHs que têm faturamento com vendas e 

nos baixos valores envolvidos.

Per�l Pro�ssional das DHs Brasileiras
sem o CEITEC
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8

9

Pós-graduados Graduados Graduando ComercialApoio
Administrativo

Se desconsiderarmos para a análise a situação sem os dados do 

CEITEC, a distribuição não sofre alteração signifi cativa. Observamos 

que a proporção entre os profi ssionais mais experientes e os menos 

experientes não sofre alterações signifi cativas. No entanto, os valores 

absolutos mostram uma redução nas quantidades, o que sugere um 

ambiente no qual as demais DHs somadas são menores que o CEITEC . 

O gráfi co mostra ainda que, para a área comercial, existe uma condição 
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ainda mais desfavorável sem a participação do CEITEC na amostra. 

Existem apenas 0,6 profi ssionais comerciais por DH (contra 1,1 na 

situação anterior). Podemos inferir que o esforço de vendas nessas 

empresas ainda é muito baixo e corroboram o pequeno numero de 

empresas que relataram vendas (conforme será apresentado mais 

adiante) e o baixo valor das vendas do setor.

Cabe também avaliar a experiência das DHs brasileiras com relação 

às áreas de aplicação. Segundo o depoimento das empresas, as DHs 

brasileiras optaram por trabalhar com os tipos de aplicação mostrados 

no gráfi co a seguir.

Experiência em Projeto de CIs por DH

Consumo
Power

RFID

Iluminação

Automotivo

Aeronáutico

Telecomunicações

Processam. de Im
agens

Microcontro
lers

Instru
m & Contro

le

Automação 

Segurança

0

2

4

6

8
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12

A atuação das DHs brasileiras não está focada nos grandes temas 

de alta complexidade e alta concorrência internacional, tais como, 

memórias e microprocessadores. Esses produtos somente são viáveis 

se produzidos e projetados em nível mercadológico mundial e estão 
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sob o comando das gigantes do setor, como Intel, IBM, Samsung e 

Hynix, dentre outras. A participação do ecosistema brasileiro de Design 
Houses nesse ambiente ainda vai requerer um amadurecimento e 

crescimento das empresas e um enorme esforço em projeto e venda.

As DHs brasileiras apresentam uma tendência em se concentrar 

nos projetos analógicos. Essa característica pode signifi car um 

posicionamento mercadológico complementar às DHs mundiais, muitas 

delas voltadas a projetos complexos de processadores, lógica digital 

e sistemas de memórias. Projetos utilizando sistemas analógicos são 

necessários à maioria dos chips, mesmo os altamente concentrados em 

processamento digital, visto que se situam nas interfaces de entrada e 

saída dos produtos para conexão com o mundo real.

As áreas de projeto com maior atuação pelas DHs brasileiras são 

respectivamente de Consumer e Power. Denominamos Consumer a 

linha branca (Refrigeração, Máquinas de lavar, Fornos e Fogões), a 

linha marrom (TV, DVD, Blue Ray, Radio, Equipamentos de Áudio) e a 

linha azul (Computadores, Notebooks, Tablets). 

A área de power management refere-se a dispositivos e confi gurações 

para alimentação, controle, fi ltragem, conversão DC/DC utilizados na 

energização interna dos circuitos integrados. Nessas duas áreas temos 

11 DHs com experiência e trabalhos de desenvolvimento e projeto.

As áreas de microcontroladores e sistemas para instrumentação 

& controle aparecem cada uma com 10 DHs atuantes. Os 

microcontroladores atuam em uma faixa de mercado muito 

importante para a indústria nacional. Eles vão viabilizar projetos de 
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controladores de equipamentos, dispositivos de controle numérico, 

sistemas automáticos que são customizados por software sobre 

uma plataforma básica. Essa plataforma básica é caracterizada pelos 

microcontroladores. A área de instrumentação & controle apresenta 

uma vasta gama de aplicações, normalmente caracterizados por 

sistemas de medição e suas interfaces. Utiliza-se de projetos tipo 

mixed-signal também com boas possibilidades de atendimento pela 

indústria brasileira. Os dois segmentos industriais estão presentes 

no complexo industrial brasileiro, com empresas de capital nacional.

As telecomunicações fi guram como área de atuação de nove 

empresas. Tomando como referência os projetos informados pelas 

DHs, observamos desenvolvimentos de circuitos para transmissores 

e receptores por satélite, sintonizadores analógicos e digitais, 

amplifi cadores de RF, moduladores e demoduladores, receptor one-
seg e outros chips dedicados ao SBTD. Isso caracteriza ponto forte 

para aproveitar as oportunidades da banda larga e dos smart grids.

A área de RFID (Radio Frequency Identifi cation) apresenta uma 

importante atividade de projeto. São 7 empresas trabalhando 

nessa aplicação. A necessidade brasileira de fazer identifi cações de 

rebanhos bovino e suíno, bagagem aero-transportada, produtos em 

pontos de venda, etc. estimula as DHs a participarem desse esforço. 

As vendas de IPs desse setor tendem a ser promissoras em futuro 

próximo no Brasil.

Iluminação, automotivo e processamento de imagens concentram 

atuação de 5 DHs. Excluindo-se o processamento de imagens, os 

Relatorio_Design_Houses_aprovado_240212.indd   37 28/03/12   17:28



38

outros dois setores apresentam forte concorrência, com algumas 

possibilidades para projetos de IPs auxiliares. 

A área automotiva á fortemente dominada pela multinacional Freescale, 

que possui atuação no Brasil. As DHs brasileiras podem, com o acumulo 

de experiência e geração de IPs, auxiliar a Feescale a reduzir o time-
to-marketing dos produtos pela terceirização de parte de projetos.

A área de iluminação tem forte apelo analógico e pode gerar soluções 

interessantes para controle e efi ciência energética. 

O processamento de imagens é um setor promissor, podendo se 

benefi ciar com a instalação de empresas de display no Brasil. O 

incentivo à produção de tablets no Brasil pode alavancar essa 

situação. Também há indicações de que o setor de equipamentos 

médicos e hospitalares vai requerer projetos e produtos que utilizam 

processamento de imagens. 

Em Automação acomodamos os projetos de smart grid. Os smart 
grids são sistemas de controle da distribuição de energia elétrica, 

que ainda estão em fase de teste em nível mundial e do qual o Brasil 

deseja e precisa participar, tanto na operação quanto no suprimento 

de produtos nacionais.

Os projetos do setor aeronáutico tem a participação de 2 DHs, enquanto 

a área de segurança tem apenas uma. Ainda são setores de pouca 

expressão no universo de projetos das Design Houses brasileiras. 

Desse levantamento podemos observar que as Design Houses 

brasileiras tem procurado se especializar em segmentos ou áreas 
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específi cas de aplicação. Essa segmentação, apesar de não estar 

facilmente identifi cada no quadro acima, pôde ser comprovada nos 

relatos individuais das empresas. Alguns Centros de Projeto executam 

atividades em mais de uma área, porém não foi possível observar DHs 

atuando em todo o espectro de aplicações. Dos doze setores descritos 

no gráfi co anterior, constatamos atuação em no máximo seis deles 

por uma única DH.

Essa característica, aparentemente relacionada à expertise dos seus 

projetistas, cria duas situações:

a. Os projetos podem ter uma maior assertividade considerando a 

concentração nas experiências dos projetistas;

b. A internacionalização das DHs poderá ser facilitada pela capacidade 

de demonstrar sua experiência, conhecimento e capacidade bem 

delimitados. Aqui vale destacar que o processo de internacionalização 

das DHs deve estar suportado por relações de confi ança entre as 

partes e requer capacidade técnica de projeto e compromisso com 

prazos e entregas. Nessas condições, a especialização pode ser um 

aliado importante nesse movimento de inserção mundial em design 

de chips.

Os IPs (Intelectual Properties) são blocos funcionais ou mesmo circuitos 

integrados completos projetados para atender a uma ou mais funções 

para um nó tecnológico para serem produzidos em um determinado 

processo de uma Foundry.

As Design Houses brasileiras acumularam um acervo de IPs durante 

sua existência. Os quadros a seguir mostram essa situação.
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As DHs brasileiras, segundo informações de algumas delas, possuem 

78 IPs funcionais testados em silício. Esses IPs estão disponíveis 

para venda. Ainda existem mais 101 IPs sendo testados. Alguns em 

simuladores, outros em protótipos e outros em fase de construção 

em silício. Esforços ainda serão necessários para transformá-los em 

IPs testados em silício.

3.3 A situação Financeira das DHs

As Design Houses brasileiras tem recebido do Governo federal um 

tratamento diferenciado. Consideradas estratégicas para a política 

industrial brasileira, investimentos públicos foram aportados nesse 

conjunto de empresas visando consolidar a indústria no Brasil. A 

situação fi nanceira desse ecossistema esta mostrada seguir para os 

anos de 2009 e 2010.

No aspecto econômico e fi nanceiro, as Design Houses receberam 

importantes aportes na forma de bolsas. 

Em 2009, o volume fi nanceiro para bolsas no intervalo de R$ 100.000 

a R$ 1.000.000 foram recebidos por nove DHs. Para três delas os 

valores situaram entre R$ 1.000.000 e R$ 10.000.000 e para uma, as 

bolsas situaram-se entre R$ 10.000.000 e R$ 50.000.000. 

Em 2010 tivemos uma situação similar. Para nove DHs foram 

transferidos recursos na forma de bolsas no intervalo de R$ 100.000 a 

R$ 1.000.000. Para cada um dos intervalos de menos de R$ 100.000, 

entre R$ 1.000.000 e R$ 10.000.000 e acima de R$50.000.000 

tivemos uma DH incentivada.

Relatorio_Design_Houses_aprovado_240212.indd   41 28/03/12   17:28



42

As vendas fi caram em patamares inferiores. Em 2009 oito, de 

dezoito empresas informaram faturamento de vendas. Para três DHs 

os valores foram inferiores a R$ 100.000; para quatro os valores 

situaram entre R$ 100.000 e R$ 1.000.000; fi nalmente, para uma 

DH o valor informado situou-se no intervalo de R$1.000.000 a 

R$10.000.000. 

Fazendo uma correlação entre funcionários na área comercial e o 

faturamento de vendas, podemos verifi car que será necessária 

preocupação maior das DHs com suas respectivas áreas comerciais. 

A qualifi cação técnica para executar projetos é necessária, mas não 

é sufi ciente para tornar esse ambiente competitivo e partícipe do 

mercado mundial.
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Situação Financeira - 2009
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Situação Financeira - 2010
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3.4 Levantamento de defi ciências do ecossistema 
de Projetos de CI 

Durante o Workshop “Design Houses Brasileiras”realizado nos dias 

20 e 21 de setembro de 2011, na sede II da ABINEE, foi aplicado 

às empresas presentes um questionário de Avaliação abrangendo 

a Tributação (PADIS, Lei do Bem, Lei de Informática, etc.); Acesso 

a Financiamento (Linhas BNDES, FINEP); Apoio à PD&I (Fundos 

Setoriais, Subvenção, etc.); o Acesso a Mercados (Desenvolvimento 

de clientes, parcerias com fabricantes, etc.); a Capacitação de RH; 

os Recursos Tecnológicos e Materiais; a Capacitação empresarial 

(atração de investimento, gestão empresarial e empreendedorismo, 

internacionalização); as Compras Governamentais; ao Incentivo à 

Produção Local e a Outros.

Os problemas apontados e as soluções propostas foram compilados 

e estão apresentados a seguir, por categoria de temas:

Categoria: 1 - Tributação (PADIS, Lei do Bem, Lei de 

Informática, etc.)

Problema: AS DHs tem conhecimento limitado de como aplicar e 

obter a fruição dos benefícios do PADIS, a Lei de Informática e a 

Lei do Bem. As DHs sem fi ns lucrativos x com fi ns lucrativos; o que 

muda e como fazer?

Proposta de solução: Realizar cursos e ou workshops explicado o 

processo, tanto para as DHs quanto para as empresas benefi ciarias 

das Leis de Informática e do Bem que possam contratar serviços das 

DHs; Elaboração de Cartilhas descrevendo os procedimentos.
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Problema: Receita Federal difi culta a importação de peças e 

equipamentos para P&D, para protótipos e para importação de 

amostras de componentes sem considerar os direitos outorgados 

pela legislação.

Proposta de solução: Articular e viabilizar a elaboração de normas 

que promovam a aplicação das políticas públicas e dos benefícios à 

produção de CIs entre os todos os órgãos da administração federal. 

Problema: Custo do desenvolvimento de chip é muito alto e de difícil 

amortização.

Proposta de solução: Promoção de seminário com empresas da 

lei de informática que desenvolvam atividades que necessitem de 

inovação em eletrônica para participarem de rodadas de negócios 

com as DHs. 

Categoria: 2 - Acesso a Financiamento (Linhas BNDES, FINEP)

Problema: O BNDES e a FINEP não dispõem de mecanismos adequados 

para fomentar a área de semicondutores, por falta de entendimento 

do setor, falta de mecanismos e falta de produto (capital de risco e 

Seed Capital ).

Proposta de solução: Criar novos mecanismos, estender para modelo 

fabless, ampliar o CRIATEC, reduzir o tempo de análise e liberação 

das verbas e reduzir o nível de exigência do BNDES e FINEP. 

Problema: Linha do BNDES para investimento de risco não existe de fato.
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Proposta de solução: Criar uma linha especial de investimento de 

risco para empresas de alta tecnologia. Blocos de investimentos de 10 

empresas, cada uma com potencial retorno, maior que 10 vezes. Se 

apenas uma empresa der certo, paga o retorno todo do investimento.

Categoria: 3 - Apoio à PD&I (Fundos Setoriais, Subvenção, etc.)

Problema: A licitação para subvenção econômica da FINEP limita valor 

muito aquém das necessidades de desenvolvimento de Chips e IPs.

Proposta de solução: Solicitar mudanças nos editais de subvenção 

da FINEP.

Problema: Universidades ainda não fazem pesquisa inovadora e de 

ponta em microeletrônica.

Proposta de solução: O mercado de comunicações móveis, ou sem 

fi o, é pródigo em possibilidades de desenvolvimentos inovadores 

sem necessidade de investimentos volumosos e com grande 

compatibilidade com o nível de conhecimento acumulado pelas 

universidades. Como sugestões podemos relacionar os seguintes 

tópicos para diversas aplicações: Aceleração de processamento de 

tráfego de rede; Rádios defi nidos por software; Transístores de alta 

frequência em SiGe ou GaAs; Projetos para processo SoI, Silicon on 
Insulator; Processamento digital de sinais; Processamento analógico 

de sinais; Fotônica; MEMS; Sensores. Outra alternativa seria a criação 

de um instituto de pesquisa tecnológica tal como o Fraunhofer da 

Alemanha, com ênfase na solução de demandas da sociedade e em 
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aplicações práticas da tecnologia, mesmo que em projetos de longo 

prazo e de alto risco tecnológico.

Problema: Não há um sistema de cobrança de resultados, tampouco 

de aferição de desempenho dos projetos de P&D.

Proposta de solução: Considerando os riscos tecnológicos 

associados à execução dos projetos de P&D&I que envolvam a 

academia, faz-se necessária a apresentação de resultados claros e 

mensuráveis, com métricas objetivas. 

Problema: As agências e fundos não consideram o apoio a 

necessidades básicas das microempresas e empreendedores.

Proposta de solução: Os editais de P&D&I deveriam dar margem 

para manutenção de estrutura de suporte às atividades de projeto.

Problema: Alguns fundos são desarticulados e fazem investimento 

em P&D mais de uma vez, desperdiçando recursos.

Proposta de solução: Unifi car projetos de P&D ou reutilizar e 

compartilhar resultados.

Problema: Contingenciamento de fundos (fundos para fi ns 

específi cos).

Proposta de solução: Descontingenciar o FUNTTEL e outros fundos 

e publicar editais ou fazer encomendas voltadas a projeto de 

circuitos integrados.
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Categoria: 4 - Acesso a Mercados (Desenvolvimento de 

clientes, parcerias com fabricantes, etc.)

Problema: Mercado interno de consumo de semicondutores 

incipiente, sem cultura e acomodado. Como fomentar negócios entre 

empresas nacionais e empresas internacionais?

Proposta de solução: Incentivar as empresas estabelecidas em 

território brasileiro a utilizar soluções nacionais para demandas em 

microeletrônica via redução de tributos. Algo como Lei de Informática, 

mas usando um título menos desgastado. Realizar matchmaking em 

áreas de interesse ou empresas de interesse defi nidas pelas DHs 

nacionais pelo menos uma por ano.

Problema: Não há profi ssional nas DHs com experiência e expertise em 

vendas de serviços, propriedade intelectual e produtos de microeletrônica.

Proposta de solução: Apoio do governo para contratação de 

profi ssional de vendas com experiência internacional para ação 

comercial para o conjunto de DHs e fabless. Formação de Grupo 

de negócios que contrataria alguns executivos de negócio com real 

experiência no mercado internacional no segmento de tecnologia 

e que tenha acesso aos fornecedores e empresas que fazem parte 

do ecossistema de CI mundial. Desta forma seria desenvolvida uma 

força comercial para as DHs brasileiras. 

Problema: Falta acesso a fornecedores de primeira linha, 

essencialmente a fornecedores de IPs de ponta, as foundries e os 

fornecedores de serviços de back end.
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Proposta de solução: Missões comerciais conjuntas estabelecimento 

de parcerias com os grandes fornecedores. 

Problema: Falta credibilidade e, consequentemente, falta de acesso 

a fornecedores e mercados pelas DHs brasileiras.

Proposta de solução: Criação de um Selo de qualidade do MCTI, 

vinculado a um histórico de bons resultados e de criação de produtos e 

de blocos de propriedade intelectual no mercado interno. Obviamente 

a única forma de conquistar credibilidade é com a apresentação de 

resultados concretos. Assim, a cobrança de resultados deve passar a 

ser um critério para obtenção de recursos pelas DHs .

Problema: Falta de fabricantes de semicondutores como âncora para 

as DHs.

Proposta de solução: Difusão e uso do acordo de cooperação da 

Comunidade Européia/Brasil diretamente com os fabricantes que 

atuam na EU.

Problema: Pouca visibilidade dos resultados das DHs perante setores 

do governo.

Proposta de solução: Realização seminário (ou workshop) envolvendo 

diversos setores do governo para avaliar a possibilidade da realização 

de projetos estratégicos que poderiam incluir algumas DHs. 

Categoria: 5 - Capacitação de RH

Problema: Falta experiência prática em projetos de microeletrônica.

Relatorio_Design_Houses_aprovado_240212.indd   50 28/03/12   17:28



51

As Design Houses (DHs) Brasileiras

Proposta de solução: Criar programa de intercâmbio e estágio para 

nossos projetistas com empresas de grande porte e excelência em 

determinadas áreas críticas, tais como RF e low power.  Fortalecer 

o programa Brazil-IP com bolsas diferenciadas a estudantes de 

microeletrônica. Recriar projetos nacionais de desenvolvimento 

completo (front-end, back-end). Formação ou adaptação de gestores 

de projeto para microeletrônica

Problema: Como melhorar os departamentos de marketing das DHs?

Proposta de solução: Mais apoio a cursos, como o Empretec. Suporte 

da Apex para projeção das empresas no exterior: formação de grupos 

para participação em feiras e encontros internacionais e suporte a 

viagens internacionais. Promover formação e qualifi cação específi cas 

para gestão da cadeia logística do modelo fabless, bem como de 

administração em geral (fi nanceira, recursos humanos, marketing e 

vendas, jurídico e contabilidade internacional). Desenvolver junto a 

uma universidade americana um MBA focado no desenvolvimento 

comercial para o segmento de semicondutores. Este tipo de parceria 

foi efetivamente utilizado pelo governo Irlandês junto à universidade 

de Stanford. No Matchmaking realizado em Maio, o principal executivo 

da S3 se colocou à disposição para colaborar com esta iniciativa para 

o Governo brasileiro.

Problema: Baixa capacitação em marketing e sales das DHs.

Proposta de solução: Além do Empretec, capacitar as DHs 

comercialmente na área de semicondutores (design service, IPs, etc)
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Categoria: 6 - Recursos Tecnológicos e Materiais

Problema: Baixo investimento 

Proposta de solução: Aportar mais investimentos para este fi m.

Problema: Serviços de importação de insumos e de contratação 

de serviços no exterior inexistentes e serviços auxiliares de baixa 

qualidade ou confi abilidade. 

Proposta de solução:  Quanto à fabricação de circuitos integrados 

no exterior, faz-se necessário facilitar a logística de aquisição de 

amostras no exterior. Quanto aos serviços auxiliares cuidar para que 

os equipamentos para encapsulamento e de FIB no CTI e no CCS 

estejam à disposição das empresas.

Categoria: 7 - Capacitação empresarial (atração de 

investimento, gestão empresarial e empreendedorismo, 

internacionalização)

Problema: Não há capital de risco no Brasil com capacidade para 

avaliar corretamente projetos de microeletrônica e provavelmente 

não há fundos de capital de risco com capacidade de investimento 

em tecnologias de alto risco nos volumes exigidos pela indústria.

Proposta de solução: Treinamento específi co para captação de capital 

de risco com fundos que investem em microeletrônica no exterior. 

Promoção de rodadas de apresentação de planos de negócios para 

o capital de risco no exterior, em particular nos EUA. Promoção 

de capacitação das DHs e empresas na elaboração de planos de 
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negócios específi cos para microeletrônica. Promover rodadas de 

capital de risco no Brasil específi cas para a microeletrônica, mas 

não sem antes haver uma preparação para elaboração de planos de 

negócios de classe mundial.

Problema: Visão acadêmica de várias DHs e timidez de 

nossos empreendedores ainda são obstáculos a transpor na 

internacionalização de nossas DHs.

Proposta de solução: Aprofundamento e aceleração do treinamento 

em empreendedorismo e internacionalização, inclusive como 

forma de separar aqueles indivíduos ou DHs que não conseguirem 

se adaptar às necessidades do processo de internacionalização. 

Separar o acadêmico do empreendedor.

Problema:  Não existe agenda defi nida  e as DHs não têm orçamento 

defi nido para ir a campo.

Proposta de solução: Estabelecer, realizar e operacionalizar um 

Planejamento Estratégico bem estruturado para o programa CI Brasil. 

Desta forma todas as ações de promoção das DHs em qualquer 

mercado defi nido, estarão pré estabelecidas com orçamento e 

estratégias bem objetivas.

Problema:  Fragilidade de abordagem de aspectos legais em 

propriedade intelectual e contratos internacionais.

Proposta de solução: Estabelecimento de assessoria jurídica com 

experiência no setor para uso conjunto das DHs.
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Problema:  As DHs não estão preparadas para lançar novos produtos 

no mercado, seu foco tem sido as atividades de projeto.

Proposta de solução: Consultorias e treinamentos específi cos com 

profi ssionais tais como Kumar e Franca, e com instituições tais como 

a GSA e outros. Qualifi car as DHs e empresas privadas que desejarem 

para o modelo fabless.

Categoria: 8 - Compras Governamentais

Problema: As privatizações praticamente anularam a possibilidade 

de promoção da nossa indústria com as compras públicas.

Proposta de solução: Acionar as poucas empresas estatais 

consumidoras de produtos de tecnologia e promover negociações 

entre as DHs e empresas tais como Petrobras, Eletrobrás e Furnas. 

Essas três empresas tem obtido expressivos lucros e poderiam também 

ser acionadas para investir em P&D nas DHs através da Lei do Bem.

Problema: Não há clareza de quais setores poderiam se valer do 

sistema de preferências para usufruir do poder de compra do governo.

Proposta de solução: Identifi car áreas de aplicação expressiva de 

recursos públicos em equipamentos que usem eletrônica no sentido 

de desenvolver parcerias entre fornecedores nacionais, DHs e 

empresas para dar soluções às demandas do poder público. Como 

sugestões, avaliar os seguintes setores: Equipamentos médico-

hospitalares para o SUS; Equipamentos para a rede de eletricidade 

(smart grid); Sistemas de defesa e vigilância.
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Problema:  Insegurança legal quanto à aplicação do regime de 

preferências.

Proposta de solução: Demonstração em seminários de casos 

concretos de utilização da nova legislação e orientações sobre como 

usar o regime de preferências. 

Categoria: 9 - Incentivo à Produção Local

Problema: Circuitos Integrados são importados atualmente com 

alíquota do imposto de importação – II  de, no máximo, 2%. Esse 

nível de II difi culta a competição com as empresas estrangeiras, já 

estabelecidas neste mercado.

Proposta de solução: Aumentar os impostos para Circuitos Integrados 

que tenham similares nacionais.

Problema:  Mercado nacional passa por severo processo de 

desindustrialização o que vem transformando muitas empresas 

brasileiras em montadoras ou maquiladoras.

Proposta de solução: Aumentar a fi scalização para coibir as 

maquiladoras de produtos chineses e tornar mais caros os produtos 

montados com componentes importados que tenham similares 

nacionais. Benefi ciar com acesso a crédito mais barato e facilitado 

as empresas que incorporarem em seus produtos os componentes 

projetados no país. Expandir o sistema de crédito do BNDES para 

aquisição de componentes para incorporar também o fi nanciamento 

do lançamento de novos produtos que usem CIs nacionais (não 
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se trata do Funtec, pois a inovação já foi feita no CI, trata-se de 

fi nanciar a engenharia e a linha de produção de produtos que usem 

CIs nacionais).

Problema: Restrições à ação em defesa da indústria nacional por 

acordo com a OMC.

Proposta de solução: Agir nos limites das possibilidades dos tratados 

internacionais e usar mecanismos fi scais, técnicos e aduaneiros 

para proteger a indústria nacional. Estabelecer barreiras técnicas e 

normativas.

Problema:  Pequenos incentivos à produção local.

Proposta de solução: Atrair empresas tipo foundries para garantir 

produção média e de alto volume. Criar ou atrair um centro de teste 

de chips de grande volume.

Categoria: 10 - Outros

Problema: As bolsas do programa CI Brasil estão defasadas com 

relação ao Mercado.

Proposta de solução: Trazer para uma realidade de mercado 

os valores das bolsas assim como a extensão das categorias de 

profi ssionais de mercado que são necessários para a alavancagem 

comercial de uma DH. 

Problema: Falta de esclarecimento objetivo sobre continuidade do 

incentivo.

Relatorio_Design_Houses_aprovado_240212.indd   56 28/03/12   17:28



57

As Design Houses (DHs) Brasileiras

Proposta de solução: O MCT ou CNPq esclareçam com antecedência 

por quanto tempo e em que condições o incentivo ainda será mantido. 

Para estabelecer a renovação das bolsas (que devem continuar por 

mais um tempo para poder manter competitividade em termos de 

custos de mão-de-obra), os critérios de renovação das bolsas devem 

passar por uma análise do Plano de Negócios da empresa.

Problema: Limitação de quantidade de bolsas

Proposta de solução: Estabelecer parcerias com os Estados para 

fi nanciamento parcial das DHs por meio das FAPs.
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O ambiente das Design Houses brasileiras vem sendo incentivado 

pelas ações de Governo desde 2005. A conscientização do governo 

da posição estratégica da indústria de semicondutores no país vem 

sendo confi rmada nas diversas versões de politica industrial vigentes 

nesse período. A criação do programa CI Brasil, que gerou condições 

para o surgimento das DHs, o provimento de Hardware e Software 

(EDA) de projeto para as empresas do programa, a criação e operação 

de dois Centros de Treinamento - CT em Projetos (CT1 em Porto 

Alegre e CT2 em Campinas) e a concessão de bolsas pelo CNPq para 

profi ssionais atuarem nas empresas de projeto de CIs e IPs foram 

ações de extrema relevância no âmbito desse incentivo. Essas ações 

geraram um universo de 78 IPs funcionais testados em silício e 

mais 101 IPs em fase de testes. Os incentivos do PADIS e das leis de 

Informática e do Bem, atuando em conjunto na geração de incentivos 

fi scais para a atração de empresas, produziu resultados positivos. 

Duas multinacionais instalaram DHs no Brasil e houve a atração de 

duas empresas multinacionais de Back End. Ainda existem outras 

oportunidades de atração de investimentos e o grupo de trabalho de 

semicondutores está empenhado nessas ações.

Os resultados alcançados pelas DHs, no entanto, ainda são tímidos. 

As empresas criadas ainda tem muitas fragilidades, principalmente 

no que se refere a capacidade organizacional e comercial. As ações 

planejadas pelo GT de semicondutores e conduzidas pela ABDI têm 

por objetivo trabalhar no equacionamento desse problema.

4. Conclusão
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O ecossistema de semicondutores brasileiro ainda é muito pequeno, 

frágil e requer muita atenção e investimento para se consolidar. 

As empresas criadas tem potencial para atender aos desafi os 

que se impõem ao setor, mas ainda precisam se consolidar e 

internacionalizar para participar do mercado global. Não acreditamos 

em soluções apenas locais para esse ecossistema, pois a indústria de 

semicondutores é o melhor exemplo de atuação global. 

Aliado a esses resultados o GT de semicondutores está preparando 

um Planejamento estratégico para o setor, considerando a situação 

atual e os movimentos internacionais. A crise que se avizinha pode 

trazer muitas possibilidades de atração de investimentos externos 

nessa área e de consolidação da indústria de semicondutores no 

Brasil. Poderão também surgir oportunidades para investidores 

brasileiros de se inserirem nesse negocio. As condições para 

rearranjos organizacionais surgem durante as crises e geram novos 

arranjos espaciais e organizacionais, que podem ser atraídos para o 

país na forma de investimentos externos diretos.

Finalmente, acreditamos que os incentivos produziram um embrião 

empresarial e tecnológico forte e capaz de vencer os desafi os do 

ambiente de semicondutores mundial. Cabe destacar que ainda 

estamos tratando de empresas iniciantes que precisam de cuidados 

e investimentos em tecnologia, sistemas gerenciais, comerciais e 

organizacionais para se consolidarem. Se assim consideradas e 

incentivadas as empresas nascentes poderão, num futuro próximo, 

gerar muitas divisas para o país além gerar condições favoráveis para 

a indústria eletrônica brasileira competir internacionalmente.
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Com o lançamento do Plano Brasil Maior – PBM em agosto de 2012, 

o Governo brasileiro ratifi cou o caráter estratégico da indústria de 

semicondutores para o país. A manutenção dos incentivos, das 

bolsas e a proteção do ambiente das DHs precisa ser preservado. A 

análise do diagnóstico apontou para alguns desafi os que deverão ser 

enfrentados para o desenvolvimento do setor. As ações, coordenadas 

pela ABDI para a capacitação das Design Houses previstas para o ano 

de 2012 deverão melhorar o ambiente comercial e gerencial dessas 

empresas. A internacionalização, prevista nesse mesmo programa 

vai permitir o aumento na competência comercial e tecnológica 

necessária a consolidação do setor.

Como complementação, ações de matchmaking internacional 

deverão ser conduzidas para a aproximação entre as DHs brasileiras 

e estrangeiras.

Ademais, esse diagnóstico deverá servir de subsidio no planejamento 

das novas ações para a solução dos problemas apontados pelas DHs 

brasileiras, que deverão ser conduzidas nos anos de 2012 e 2013.
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