
  

Guia Floripa
Saiba como o Guia 
Floripa fez para
transformar-se num 
dos sites mais 
interessantes da
internet catarinense 
em entrevista com os 
idealizadores:
Maurélio César
Pereira e Leonardo
Gomes de Oliveira.

PortalQualidade
Saiba como a 
Conectt, sob a batuta
da sua diretora de
Operações, gerencia
um dos projetos mais
complexos e 
interessantes da web 
brasileira: o 
PortalQualidade.com
do Programa Gaúcho
da Qualidade e 
Produtividade.

Risco de apagão eletrônico será tema
principal do evento
15/08/2002

Já na abertura do "Chip in the Pampa" um dos temas mais
importantes estará em pauta: o risco de apagão eletrônico no
Brasil. O painel "Desenvolvimento da microeletrônica no
Brasil e os principais desafios para a produção de
componentes" colocará na mesa questões como políticas
governamentais deficientes, incentivos a pesquisa e
ausência de fábricas de chip na América Latina. Os
especialistas dizem que a total despreocupação do Brasil
com a incapacidade atual de produzir chips levará o país a
uma espécie de apagão eletrônico quando o "chip único" for
lançado no mercado mundial. A concepção "System on chip"
vai revolucionar o setor por produzir num único chip centenas
de milhões de componentes eletrônicos. "Do automóvel ao
computador, do celular à TV digital, todos os equipamentos
conterão apenas um chip. O desafio é saber se vamos
desenvolver a indústria de microeletrônica ou ficaremos
dependentes da exportação", explica o professor Ricardo
Reis, coordenador do evento.

Site relacionado: SBC 

 IBM lança no brasil memory key de 128 MB
 Fundatec passa a intermediar estágios
 Dell lança novos serviços para clientes corporativos no

Brasil
 MSN estréia especial sobre eleições
 Ogilvy completa 15 anos em crescimento
 Seprorgs e Usen promovem curso de qualificação

profissional
 Criatividade em Mídia
 Curso sobre elaboração de propostas
 Palestra sobre gestão empresarial
 II Seminário Empresas e Responsabilidade Social em

Novo Hamburgo
 Vivara exige fornecedores plugados
 Visa muda site para dar mais destaque ao entretenimento
 Coca-Cola cresce no mercado gaúcho

Assine a newsletter do 
Baguete e receba
diariamente as principais
notícias do mercado de TI.
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