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Nos dois primeiros dias da via-
gem da presidente Dilma Roussef
à China, três empresas do setor
de tecnologia e telecomunica-
ções anunciaram investimentos
no país que totalizam R$ 19,8 bi-
lhões. As chinesas ZTE e Huawei
vão destinar, respectivamente,
R$ 316,1 milhões e R$ 553,2 mi-
lhões a projetos no interior de
São Paulo. Mas o anúncio mais
vultoso foi feito ontem, quando
Dilma informou que a taiwanesa
Foxconn estuda investir R$ 19
bilhões para produzir no Brasil
telas para tablets e telefones ce-
lulares. A empresa, criada 1974,
fabrica, em regime de terceiriza-
ção, dispositivos eletroeletrôni-
cos para diversas companhias,
inclusive a Apple.

Para o presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria Elétri-
ca e Eletrônica (Abinee), Hum-
berto Barbato, os investimentos
prometidos por ZTE, Huawei e
Foxconn mostram que essas em-
presas querem aproveitar a
oportunidade de fazer negócios
no país, devido ao “momento
muito interessante” para a venda
de bens de consumo. “Com essa
política perversa de valorização
da nossa moeda e com baixo va-
lor agregado nacional, como é o
caso desses produtos, essas em-
presas têm perspectiva de ven-
das muito grande”, diz. Barbato
ressalta, no entanto, que é ne-
cessário incentivar a instalação
de indústria de componentes no
país. “Se só trouxer fábrica, o
déficit do setor aumenta e conti-
nuamos montadores”, afirma.

Além disso, o presidente da
Abinee diz que o governo precisa
colocar em prática medidas de de
incentivo a investimentos ligadas
à desoneração e à defesa comer-
cial da indústria nacional. “Estou
esperançoso que, quando a presi-
dente voltar da China, medidas
claras serão tomadas. É hora de
menos conversa e mais atos”, diz.

Apple em novembro
De acordo com o ministro de
Ciência e Tecnologia, Aloizio
Mercadante, a Apple e a Fox-
conn vão produzir o tablet iPad

no Brasil até o final de novem-
bro. “Agora, têm de ser detalha-
das as condições [em que se
dará a produção do iPad], onde
vai ser e logística”, disse ontem
na China. Governo e Foxconn
conversam há três meses sobre
o projeto. “As negociações ainda
não estão concluídas, mas estou
confiante”, afirmou o ministro.

É neste contexto que o gover-
no quer oferecer incentivos fis-
cais a tablets produzidos no
país. O primeiro passo é a cria-
ção de um Processo Produtivo
Básico (PPB) para esse disposi-
tivo. A proposta para a criação
do PPB foi colocada em consulta
pública pelo Ministério do Des-
envolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior em 1º de abril e
na próxima sexta-feira, dia 15,
chega ao fim o prazo para o re-
cebimento de contribuições.

Na sequência, governo e em-
presas discutem pontos do do-
cumento, que terá de ser publi-
cado no Diário Oficial para pas-
sar a valer. Não há prazo oficial
para que isso ocorra. Em parale-
lo, debate-se estender a tablets a
Medida Provisória do Bem (MP
do Bem), que livra computado-
res da alíquota de 9,25% refe-
rente PIS e Cofins. Para isso, é
necessário mudar a classificação
fiscal dos tablets. Com PPB e MP
do Bem, a Abinee calcula que os
preços dos tablets fabricados no
país podem cair até 30%.

Sem os benefícios fiscais, pro-
dutos importados podem ser
mais baratos do que os fabricados
aqui. A Motorola Mobility, que
anunciou ontem a produção local
de seu tablet Xoom (pronuncia-
se Zoom) no Brasil decidiu fabri-
car o produto localmente, apesar
de não contar com incentivos. O
dispositivo chega às prateleiras
do país a partir do meio de abril
por R$ 1.899. Como comparação,
na loja da Apple, o iPad custa a
partir de R$ 1.699. “Estamos pa-
gando o preço. É a hora de o go-
verno se posicionar. Neste mo-
mento, estamos apostando no
Brasil”, diz Sergio Buniac, presi-
dente da empresa no país.

A Apple não retornou os pedi-
dos de entrevista e a Foxconn Bra-
sil informou que não tinha dados
sobre o assunto. ■ Com Reuters

Dilma anuncia acordos
de R$ 19,8 bilhões
na área de tecnologia
Maior negociação foi divulgada ontem pela Foxconn, que deve investir R$ 19 bilhões
em fábrica para produzir telas para tablets e telefones celulares no Brasil

Ministro Aloizio
Mercadante informou
ontem na China
que está confiante
na finalização
das negociações

PREÇO

30%
É o cálculo da Associação
Brasileira da Indústria Elétrica
e Eletrônica (Abinee) para
a redução do preço dos tablets
no Brasil, caso sejam incluídos
em incentivos fiscais.

Região de
Municípios chamam a atenção de
investidores em razão da oferta
de infraestrutura de transporte
e da presença de universidades
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O investimento de R$ 19 bilhões
da Foxconn no Brasil levanta a
dúvida de qual seria a cidade es-
colhida para a fabricação dos
produtos da Apple no país. Se-
gundo especialistas e empresas
do setor, o estado de São Paulo
deve ser o escolhido para abrigar
a linha de produção, mais espe-
cificamente a região de Campi-
nas. “Viracopos é o aeroporto
que melhor opera com cargas do
Brasil e o setor eletroeletrônico é

GRUPO DE TRABALHO

4
Órgãos do governo formam
o grupo de trabalho que busca
incentivos à área de tecnologia:
os ministérios da Fazenda,
da Ciência e Tecnologia, do
Desenvolvimento e o BNDES.

FORÇA DE TRABALHO

4.300
É o número de empregados da
Foxconn, que tem como clientes
Dell, Sony, HP e Sony Ericsson
e também fabrica placas para
a Intel, peças para computadores
e games como o Wii, da Nintendo.

PRESENÇA NO BRASIL

2005
Foi o início da operação da Foxconn
no Brasil, com a fabricação
de celulares em Manaus.
Hoje, a empresa tem fábricas
em Jundiaí e Indaiatuba (SP).
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