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RUSSA

O Ministério da Defesa da Alema-
nha estuda proibir o uso de tatua-
gens e piercings por integrantes
das Forças Armadas do país. O
ministro Thomas de Maizière
quer incluir o veto às formas de
“arte corporal” em um novo Có-
digo de Aparência e Vestimentas

para os militares que deve ser pu-
blicado no verão do próximo
ano.

30 tijolos
de haxixe foram apreendidos
com um ex-capitão da polícia de
São Petersburgo. O homem foi
pego enquanto tentava escon-
der a droga no guarda-volumes
de um supermercado.
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Prefeita de Madri propõe
trabalho de graça
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A polícia de Roy, no Estado ame-
ricano de Utah, prendeu dois
adolescentes que tinha um pla-
no para explodir a escola em que
estudavam e fugir em um avião
roubado. A ideia foi denunciada
por uma amiga que achou o com-
portamento dos dois suspeito.

Alunos queriam explodir
escola e fugir em avião

Escritório do governo
proíbe uso de pijamas

Alemanha quer proibir
militares com tatuagem
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Baby Doc será julgado
apenas por corrupção

Vídeo. Comboio de veículos
militares em Damasco
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Líderes políticos veem criação de empregos como fenômeno
nacional, mas mundialização da produção é irreversível
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Com as tropas sírias lançando
uma ampla ofensiva contra os
opositores de Bashar Assad nos
arredores de Damasco, os EUA,
seus aliados europeus e a Liga
Árabe pressionam hoje, em reu-
nião do Conselho de Segurança
(CS) da ONU, por uma resolu-
ção que, ainda esta semana, exija
ao ditador que deixe o poder.

“O Conselho de Segurança
precisa agir agora, diante da re-
pressão brutal do regime sírio
contra seu povo. Dessa forma,
uma transição democrática po-

de ter inicio”, disse a secretária
de Estado dos EUA, Hillary Clin-
ton, que participa dos debates de
hoje juntamente com outros
chanceleres e o secretário-geral
da Liga Árabe, Nabil Elaraby.

O texto da resolução, apresen-

tado pelo Marrocos, tem como
base o plano de paz da Liga Ára-
be e prevê que Assad transfira o
poder a seu vice, que lideraria
uma transição para democracia
em acordo com a oposição.

A resolução enfrenta a oposi-

ção da Rússia, que a pretende
vetar caso o esboço atual se
mantenha.

Para a embaixadora dos
EUA na ONU, Susan Rice,
“não há necessidade de pror-
rogar as negociações”. “O tex-
to não fala em uso da força,
como alguns têm alegado.”
Os EUA e as nações europeias
ainda mantêm uma série de ca-
nais de negociações com os
russos e tentarão chegar a um
acordo até a sexta-feira. Dez
dos 15 membros do CS defen-
dem a resolução. A China, que
como a Rússia tem poder de
veto, não se posicionou. O Bra-
sil não integra mais o órgão.

Na Síria, as tropas de Assad
atacaram ontem áreas contro-
ladas por dissidentes nos arre-
dores de Damasco, matando
dezenas de pessoas, segundo
opositores.

EUA, europeus e árabes pedem
resolução contra Bashar Assad
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A prefeita de Madri, Ana Botella,
sugeriu aos desempregados da ci-
dade que passem a trabalhar gra-
tuitamente em serviços e escritó-
rios da administração. Com a cri-
se econômica europeia, o desem-
prego na Espanha já atinge 5,27
milhões de pessoas.

O escritório do serviço federal
de previdência social irlandês no
bairro de Damastown, na cidade
de Dublin, proibiu a entrada de
pessoas vestindo pijamas. Pla-
cas foram espalhadas pelo lugar
dizendo que a vestimenta não é
“adequada para o ambiente”.
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PORTO PRÍNCIPE

Carves Jean, juiz encarregado do
caso do ex-ditador haitiano Jean-
Claude Duvalier, recomendou
ontem que ele seja julgado por
corrupção, mas não por viola-
ções dos direitos humanos. O
magistrado argumentou que os
crimes contra a humanidade
prescreveram e “Baby Doc”, que
governou o Haiti de 1971 a 1986,
não teria como ser processado.

O juiz disse ontem que envia-
rá o caso de corrupção para um
tribunal especial encarregado
de delitos menores. Se condena-
do, o ex-ditador, de 60 anos, pe-
gará, no máximo, 5 anos de pri-

são. A decisão terá de ser referen-
dada pelo ministro da Justiça,
Michel Brunache.

Em 1971, aos 19 anos, Baby Doc
herdou o poder após a morte do
pai, o médico sanitarista Fran-
çois Duvalier, conhecido como
“Papa Doc”, que instalou em Por-
to Príncipe uma cleptocracia am-
parada por uma violenta polícia
secreta. De 1957, ano em que Pa-
pa Doc assumiu o poder, a 1986,
quando seu filho foi expulso do
país por uma revolta popular, es-
tima-se que 30 mil pessoas mor-
reram e 15 mil desapareceram.

Antes de deixar o Haiti, Baby
Doc amealhou uma fortuna de
US$ 800 milhões. A maior parte
foi perdida em 1993, quando o
ex-ditador se divorciou de sua
mulher Michèle. Após 25 anos
no exílio, a maior parte deles vi-
vendo modestamente em Paris,
Baby Doc retornou em janeiro
do ano passado ao Haiti, onde
vive tranquilamente. / REUTERS

FONTE: AP
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Após o debate dos pré-
candidatos republica-
nos à Casa Branca, na
Flórida, na semana pas-
sada, o ex-presidente
de Cuba Fidel Castro

escreveu um artigo no qual afirmou
que “a escolha de um candidato repu-
blicano desse império globalizado e
amplo é – e afirmo seriamente – a
maior competição de idiotice e igno-
rância jamais vista”. Quando marxis-
tas estão se queixando de que políti-
cos estão distantes das realidades glo-
bais de hoje, isso não é bom sinal.
Mas eles não são os únicos.

Existe atualmente uma enorme di-
ferença entre a maneira que muitos
executivos americanos – não só figu-
ras de Wall Street, mas indivíduos à
frente de empresas de primeira li-
nha, que produzem coisas e criam
empregos – olham o mundo e como a
média dos parlamentares, senadores
ou o presidente, o encaram. Literal-
mente, eles enxergam dois mundos
diferentes, um fenômeno que se apli-
ca a democratas e republicanos.

Veja a reunião à qual o New York
Times se referiu, em fevereiro do
ano passado, entre o presidente Ba-
rack Obama e o cofundador da
Apple, Steve Jobs, que morreu em ou-
tubro. O presidente, compreensivel-
mente, perguntou a Jobs por que qua-
se todos os 70 milhões de iPhones, os
30 milhões de iPads e os 59 milhões
de outros produtos vendidos pela
Apple eram produzidos no exterior.
Obama perguntou: “E esse trabalho
não poderia ser feito de novo aqui?”.
Jobs respondeu-lhe: “Esses empre-
gos estão voltando”.

Os políticos veem o mundo como
blocos de eleitores vivendo em espa-
ços geográficos específicos. Eles con-
sideram o emprego dessas pessoas
uma ampliação dos benefícios econô-
micos de cada área geográfica. Mas
muitas empresas veem cada vez mais
o mundo como um espaço em que os
seus produtos podem ser produzi-

dos em qualquer lugar, por meio de suas
cadeias de suprimento globais (frequen-
temente constituídas por trabalhado-
res sem nenhuma proteção sindical) e
vendidos no mundo todo.

Esses executivos raramente se refe-
rem à “terceirização” atualmente. Hoje
seu mundo está tão integrado que não
existe mais “fora” ou “dentro”.

Nas suas empresas, todos os produtos
e muitos serviços são idealizados, proje-
tados, promovidos e fabricados por
meio das cadeias de suprimentos globais
sempre em busca dos mais talentosos e
os menores custos. Eles são “Made in
Mundo” e não “Made in Estados Uni-
dos”. E é aí que surge a tensão. Há muitas
empresas “nossas” que hoje se conside-
ram cidadãs do mundo. Mas Obama é
presidente dos Estados Unidos.

Victor Fung, diretor da Li & Fung, a
mais antiga manufatura têxtil de Hong
Kong, com quem conversei no ano pas-
sado, disse-me que durante muitos anos
sua companhia operava com base em
uma regra: “Você se abastece na Ásia e
vende nos Estados Unidos e na Europa”.
Hoje, a regra é “abastecer em qualquer
lugar, manufaturar em qualquer lugar e
vender em qualquer lugar”. A noção de
“exportação” está desaparecendo.

Mike Splinter, CEO da Applied Mate-
rials, explicou-me a questão da seguinte
maneira: “A terceirização existiu dez
anos atrás, quando então você dizia: ‘va-
mos enviar parte da geração de software
para o exterior’. Hoje não é esse tipo de
terceirização que praticamos. Ela signifi-
ca apenas onde pretendo ter alguma coi-
sa produzida. Agora seu raciocínio é o
seguinte: ‘metade dos meus funcioná-
rios com doutorado no meu departa-
mento de Pesquisa e Desenvolvimento
preferiria viver em Cingapura, Taiwan
ou China, pois ali é seu país e eles podem
ir para lá e continuar trabalhando para
minha companhia’”. Assim as coisas evo-
luem. Ele tem muitas outras opções.

Michael Dell, fundador da Dell Inc.,
diz: “Sempre lembro às pessoas que, ho-
je, 96% dos nossos novos clientes poten-
ciais vivem fora dos EUA”. É o restante

do mundo. E, se empre-
sas como a Dell querem
vender para esses clientes,
elas necessitam projetar e manufaturar
algumas partes dos seus produtos na-
queles países.

Oportunidade. Esse é o mundo em que
estamos vivendo. E não vai desaparecer.

Mas os EUA podem
prosperar neste mundo,

explicou Yossi Sheffi, espe-
cialistaem logística do MIT. O país preci-
sa capacitar o maior número possível de
nossos trabalhadores para participar
dos diferentes elos dessas cadeias de su-
primento globais. Podemos conceber,
comercializar, desenhar e orquestrar

sua cadeia de suprimentos.
Também podemosmanu-

faturar produtos de alta
qualidade e vendê-los
no varejo. Se cumprir-

mos nossa parte, te-
remos bons resulta-
dos.

E aqui está a boa
notícia: temos uma
enorme vantagem
natural para compe-

tir nesse novo mun-
do, simplesmente se
nos organizarmos.

Num mundo em
que os maiores ga-
nhos são daqueles
queconceberam e pro-
jetaram um produto,
não existe uma socie-
dade com maior capa-
cidade de imaginação
do que os EUA. Num
mundo em que o talen-
to é a mais importante

vantagem competitiva,
não há nenhum país

que, historicamente,
acolheu mais imigrantes

de talento do que os EUA.
Num mundo em que a

proteção da propriedade in-
telectual e mercados de capi-

tal seguros são enormemente
valorizados por inovadores e

investidores, não existe país
mais seguro do que os EUA. Num

mundo em que os ganhos obtidos
com a inovação são surpreendentes,

os financiamentos do governo ameri-
cano nas áreas da biociência, das no-
vas tecnologias e energia limpa cons-
tituem um imenso ganho. Num mun-
do em que a logística será a fonte de
inúmeros empregos para a classe mé-
dia, os EUA têm empresas como a
FedEx e a UPS.

Se apenas conseguirmos nos unir
numa estratégia nacional para forta-
lecer e expandir todas essas vanta-
gens naturais: mais imigração, mais
educação de nível superior, melhor
infraestrutura, mais pesquisas patro-
cinadas pelo governo, incentivos apli-
cados de modo inteligente para esti-
mular a criação de milhões de star-
tups (pequenas empresas inovado-
ras recém-criadas) – e um projeto de
longa duração para resolver de fato
nossos problemas da dívida de longo
prazo – ninguém conseguirá nos atin-
gir. Estamos chegando perto. /
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Ex-ditador haitiano
escapa de ação por
violação de direitos
humanos porque
crimes prescreveram

Resistência. Sírios antigoverno montam guarda em Rastan
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Pressão conjunta no
Conselho de Segurança
da ONU pretende aprovar
esta semana medida que
exija saída de ditador
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. A10.




