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OPINIÃO

A presidente Dilma Rousseff, em recente viagem à
China, anunciou que a multinacional taiwanesa
Foxconn fará um investimento de US$ 12 bilhões no
Brasil no prazo de cinco anos para montar uma
nova fábrica de componentes, que produzirá ta-
blets e celulares no país. O presidente da compa-
nhia, Terry Gou, encontrou-se com a presidente e
anunciou a intenção de fazer a nova fábrica, que
deve gerar cerca de 100 mil empregos diretos, dos
quais 20 mil engenheiros e 15 mil técnicos.

De acordo com informações veiculadas na im-
prensa, a empresa Foxconn estabeleceu um pacote
de exigências para confirmar o investimento. Os
pré-requisitos são amplos, detalhados e abrangen-
tes. Vamos a eles: infraestrutura para montar o
complexo industrial com oferta de redes de fibra
ótica e malha rodoviária; incentivos e isenções fis-
cais; processos burocráticos rápidos; regime alfan-
degário diferenciado para seus produtos; priorida-
de em portos e aeroportos, com terminais dedica-
dos; e, ainda, ajuda para encontrar sócios nacionais
minoritários para o investimento.

De acordo com a Agência Estado, uma medida
provisória que reduzirá a tributação dos tablets fa-
bricados no país deve ser encaminhada ao Con-
gresso ainda nesta semana. A previsão, ainda de
acordo com a Agência, é que os tablets sejam equi-
parados aos notebooks, o que reduzirá o preço dos
equipamentos em cerca de 30%.

Diante das exigências, a presidente Dilma Rous-
seff nomeou um grupo de trabalho composto por
representantes dos ministérios do Desenvolvimen-
to Industrial, Ciência & Tecnologia e Fazenda, entre
outros organismos governamentais, para avaliar a
possibilidade de atendê-las.

Talvez, entidades empresariais e de trabalhado-
res também devessem participar do grupo de tra-
balho. Até mesmo para saber exatamente o que fa-
vorece e/ou atrapalha a escolha do Brasil como
destino de tais investimentos.

A Foxconn age de maneira firme e pragmática.
Caso o Brasil não possa atender às suas solicitações,
vai procurar outro lugar. México, Argentina e ou-
tros países da América Latina estão disputando o
investimento e vão oferecer incentivos e estímulos.

A atitude e a determinação dos chineses deve-
riam inspirar os empresários brasileiros a fazer o
mesmo: exigir melhores condições para investir,
ajuda para encontrar sócios, crédito justo e sem a
intermediação de bancos, redução da carga tribu-
tária, menos burocracia, maior infraestrutura, en-
tre outras questões.

No entanto, por conta de uma acomodação atá-
vica e, ainda, pelo imenso temor reverencial de que
o governo possa, eventualmente, retaliar, vetando
o acesso ao seu cadinho de benesses, existe uma
certa timidez quanto a reivindicações. Ou quanto a
um viés específico de reivindicações.

A pauta da Foxconn deveria servir de exemplo
ao empresariado nacional. E deveria, na medida do
investimento prometido, ser estendida a quem cria
postos de trabalho no país.

Assim, proponho que a lista de demandas da
Foxconn seja adotada por todos os que queiram in-
vestir e criar novos empregos no Brasil. Em espe-
cial, em setores de elevado emprego de mão de obra
e de desenvolvimento tecnológico. ■

Nós também queremos

A atitude dos chineses deveria
inspirar os empresários
brasileiros a fazer o mesmo: exigir
melhores condições para investir

Murillo de Aragão
Cientista político e presidente
da Arko Advice

À primeira vista, o debate sobre a proposta do novo
Código Florestal, que tramita no Congresso Nacio-
nal, só interessaria aos produtores rurais, ao agro-
negócio e aos ambientalistas. Esse, porém, é um
equívoco que precisa ser superado.

A sociedade deve acompanhar essa discussão
para saber o que está sendo decidido pelos seus re-
presentantes no parlamento, pois aquilo que for
aprovado terá importantes repercussões na vida de
todos os cidadãos e cidadãs brasileiros, comprome-
tendo, inclusive, o futuro das próximas gerações.

O atual Código Florestal brasileiro é de 1934.
Criado no governo Getúlio Vargas, foi alterado pela
Lei 4.771, de 1965, em vigência até hoje, e regula o
uso e preservação das áreas de vegetação nativa,
recurso natural e patrimônio inalienável do povo
brasileiro. Determina os percentuais mínimos de
vegetação de cada propriedade, a serem preserva-
dos nas diferentes regiões do país, de acordo com
suas características. A referida lei define também
as áreas de preservação permanente, as chamadas
APPs, que devem ser obrigatoriamente mantidas e
preservadas, tanto no campo como nas cidades.

Lamentavelmente, essa legislação vem sendo
sistematicamente desrespeitada pelos grandes
proprietários de terra, que subordinam os interes-
ses nacionais aos do agronegócio que busca auferir
lucros sempre maiores.

Apesar do rigor da lei, o país registra um elevado e
crescente índice de desmatamento, sobretudo na re-
gião amazônica, o que levou o governo a adotar
medidas mais enérgicas, com base na Lei de Crimes
Ambientais, de 1998, que prevê sanções pesadas
contra quem descumpre a legislação ambiental. Tais
medidas provocaram forte reação dos ruralistas, que
pressionaram seus representantes no parlamento,
com vistas à criação de uma Comissão Especial na
Câmara dos Deputados, destinada a proferir parecer
ao Projeto de Lei nº 1.876-A, de 1999, que revoga a
Lei nº 4.771, de 1965, Código Florestal, e altera a Lei
nº 9.605, de 1998, que trata dos crimes ambientais.

Aprovado pela Comissão o parecer do relator,
deputado Aldo Rebelo, o projeto de lei está em pro-
cesso de votação no plenário da Câmara e enfrenta
dificuldade para sua aprovação.

Entretanto, o debate não deve se restringir ao âm-
bito do parlamento e do governo. Precisa envolver
também a participação da sociedade, especialmente a
população que vive nos grandes centros urbanos,
gravemente atingida por enchentes e deslizamentos
de terra que vitimaram milhares de pessoas, como
ocorreu, recentemente, nos estados do Rio de Janeiro,
Santa Catarina, São Paulo, Alagoas e Pernambuco.

Esses lamentáveis desastres ambientais são con-
sequência da reiterada e criminosa transgressão ao
Código Florestal brasileiro. O pior é que, segundo
opinião autorizada de ambientalistas, acadêmicos
e especialistas, as alterações previstas no projeto do
novo Código Florestal desfigurariam o documento
em vigor e, se aprovadas, contribuiriam para au-
mentar ainda mais desastres naturais provocados
por deslizamentos de terra em encostas, inunda-
ções e enchentes em áreas urbanas e rurais.

É necessário, pois, que se amplie e aprofunde o
debate sobre esse projeto de lei, envolvendo a par-
ticipação da comunidade científica e dos vários
segmentos da sociedade. ■

Código florestal

Para especialistas, as alterações
previstas no projeto desfigurariam
o código em vigor e contribuiriam
para ampliar os desastres naturais

Luiza Erundina
Deputada federal pelo PSB
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Divulgação

Batizada de Tetra Evero Aseptic, a garrafa será
usada por oito clientes da Europa Ocidental.
A partir do ano que vem, a expansão do produto
segue para a América do Sul e para o Leste
Europeu. ➥ P26

Tetra Pak lança a primeira garrafa
cartonada longa vida do mundo

Com mil lojas, uma escola de moda e dois hotéis,
o Fashion City será erguido em Belo Horizonte
para fazer frente ao Polo Moda, de São Paulo.
Minas Gerais tem se destacado como uma região
com moda própria dentro do cenário nacional. ➥ P28

Centro de atacado de moda de
MG será construído em 2012

O montante foi captado pela empresa em uma oferta de
ações no início deste ano. A ideia, com o investimento, é
aumentar sua participação na venda de imóveis usados,
diz Álvaro Soares, diretor da empresa. A companhia
tem 15% de sua receita vinda destes imóveis. ➥ P24

Brasil Brokers investe R$ 180
milhões em aquisições e expansão

Empreendedor desde o último ano da universidade,
quando criou sua primeira empresa, o engenheiro
Kleber Teraoka quer popularizar os grupos de
ex-alunos universitários no Brasil por meio da rede
social criada por sua empresa, a Ujima. ➥ P14

Ujima, de Kleber Teraoka, cria
redes sociais para ex-universitários

Felipe O’Neill/O Dia
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