
Atradiçãodeobediênciahierár-
quicanomundocorporativoco-
reanotem clara influência da fi-
losofia de Confúcio, que legiti-
mava a submissão aos superio-
res. Essa relação começou a fi-
car clara com a migração mais
acentuada da população rural
para as cidades, entre os anos
40 e 50, e prevalece até hoje.
Aquela era uma população
mais acostumada ao trabalho

pesadoesemapresençadefigu-
ras como a dos sindicatos.

O país passou por uma série
deevoluçõesesuasgrandesem-
presas, como LG, Hyundai e
Samsung,seglobalizaram.Pas-
sadas algumas décadas, o cho-
queculturalpersiste,dizoespe-
cialista em Coreia do Sul, Gil-
mar Masiero, professor da Fa-
culdadedeEconomia,Adminis-
tração e Contabilidade (FEA)

da USP e doutor em economia.
“Os coreanos têm assimilado
normas de conduta internacio-
nais, mas há resíduos das rela-
ções de trabalho do país”, diz.

Masieroexplica:“Aquiobra-
sileiro vive e trabalha. Na Co-
reia a prioridade é outra. O co-
reano primeiro trabalha, de-
pois vive”. Mesmo com a atual
renda per capita, o emprego no
país ainda é muito disputado. E

há convenções sociais que con-
denam os desempregados.

Até pouco tempo atrás, se-
gundo o professor, a jornada de
trabalho dos coreanos chegava
a 60 horas semanais. Hoje, ofi-
cialmente, é de cerca de 48 ho-
ras.Massetrabalhamuitomais
do que isso graças às prolonga-
das horas extras.

Em suas pesquisas e visitas
ao país, Masiero comprovou
que, de fato, segundo a cultura
coreana, é normal que chefes se
expressemaosgritoscomossu-
bordinados. Em situações ex-
tremas, como manifestações
grevistas, o coreano pode che-
garaoconfrontofísico.“Asrela-
ções são mais duras”, resume.

O professor avaliaque algum ti-
po de choque cultural sempre
vai existir, mas argumenta que
isso tem a ver com o baixo nível
de compreensão dos nativos.

“O brasileiro não entende o
coreanoeseuspadrões,diferen-
tes dos vistos no Ocidente. E é
bomlembrar queenquanto eles
gritam com os funcionários, o
Brasil também vive situações
inadmissíveis,comooscasosde
trabalho escravo”, salienta.
Além disso, diz, alguns empre-
gadores brasileiros têm um
comportamento semelhante ao
coreano ao tratar os emprega-
dos aos gritos e submetê-los a
todo tipo de assédio moral.
● P.P.
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Por quase uma semana, os fun-
cionáriosdacoreanaLGEletro-
nics de Taubaté – em torno de
2,4 mil – interromperam a pro-
duçãodecercade300milunida-
des com o objetivo de brigar pe-
lo cumprimento de um acordo
de promoções e para protestar
contra o assédio moral por par-
te de alguns executivos. A gre-
ve terminou na sexta-feira, de-
poisdeumacordoentreoSindi-
cato dos Metalúrgicos de Tau-
baté e a empresa, intermediado
pelo Tribunal Regional do Tra-
balho de Campinas (SP).

O fim do assédio moral é um
tipo de reivindicação comum
nas pautas sindicais, mas o ex-
cessodequeixas,segundoosin-
dicato, mobilizou os funcioná-
rios.Aempresa,segundoaenti-
dade, se comprometeua mudar
suas práticas. Os trabalhado-
res falam de insultos, palavrões
e maus tratos.

Depois de um tapa nas cos-
tas e um rosário de insultos, Si-
mone de Gouvêa Rosa, de 35
anos, recorreu à Justiça. Desde
junho de 2007 briga por uma in-
denização. A acusação é de
agressãomoralefísica.Oacusa-
do, diretor da área de celulares,
é conhecido por todos como
Mister Ahn. Em caso de conde-
nação da empresa, o valor será
determinado pelo juiz.

Após um acordo, ficou acer-
tado que, até a decisão do juiz,
Simone continua vinculada à
empresa. É funcionária, recebe
o salário e demais benefícios,
masficaemcasa.Nãopodepro-
curar emprego nem ter ativida-
de remunerada. Depois de tan-

to tempo, ainda tem de convi-
ver com as perguntas inconve-
nientes de quem quer saber por
quelevouumtapadodiretorco-
reano. Até o filho único, de 13
anos,é atormentado pela curio-
sidade dos colegas de escola.

Simone entrou na LG em
2001. Acordava às 5 da manhã,
ainda com o céu escuro, prepa-
rava o filho para a escola e che-
gava à fábrica às 7h15. O expe-
dienteterminavaàs17h18.Para-
va10minutos parao cafédama-
nhã, tinha pausa para o almoço
e outra para o lanche da tarde.
Mas,segundo ela, precisava pe-
dirparairaobanheirooutomar
água. “Se ninguém estivesse li-
vre para me substituir, tinha de
seguraravontade”,diz.Seutra-
balhoera testarbaterias ecolar
adesivos nos aparelhos.

Em junho de 2007, quando a
produção de monitores estava
mais tranquila e a de celulares
acelerada, alguns funcionários,
entreelesSimone, foramrecru-
tados para mudar de departa-
mento por uma semana. O gru-
poteve deaguardar emuma sa-
lapara receber mais instruções
para a hora extra que faria. Ela
conversava com Adriano Ca-
lais,entãointegrantedaComis-
são Interna de Prevenção de
Acidentes(Cipa), paraterdeta-
lhes sobre como seria a Partici-
pação de Lucros e Resultados
(PLR).Mr.Ahn,segundoela,en-
trounasala,deuumtapaestala-
do nas costas dela e gritou em
coreano.

Abalada, a funcionária diz
que passou por um psiquiatra e
uma psicóloga e teve de tratar
dadepressãocommuitosremé-
dios. “Tomava calmantes, não
conseguiadormir.Naquelaépo-

ca não conseguia sair de casa,
nem tirava o pijama, ficava en-
fiada no quarto o dia inteiro à
base de antidepressivos.”

Ainda hoje Simone se deses-
tabilizaaolembrardocaso.Cho-
ra e diz ter pesadelos. “Ele olha-
vanosmeusolhos,gritavacomi-
go,gesticulavamuito.Fiqueipa-
ralisada, me senti assustada e
não consegui reagir”, diz.

O marido fez o possível para
ajudar na recuperação. Numa
saída para jantar, ela simples-
mente travou ao passar pela
porta do restaurante e ver uma
mesa cheia de coreanos da LG,
entre eles Mister Ahn.

Desgastada, Simone espera
encerrar o processo e, pouco a
pouco, “voltar à rotina, arran-

jar outro emprego, ter a minha
independência novamente e
uma vida social”.

PALAVRÃO
João, nome fictício, é funcioná-
rio da LG há nove anos. Relata
que a relação com os chefes co-
reanos é difícil. Ele diz que uma
das primeiras coisas que os no-
vatos costumam fazer, até por
instinto de defesa, é aprender
palavrões emcoreano paraten-
taracompanharoqueosexecu-
tivosdizemnasrodinhasdecon-
versa.

Em março do ano passado,
João ajudava o supervisor em
outra linha de produção. Conta
que Mister Ahn, aparentemen-
te insatisfeito com a presença

dofuncionário,oxingounoidio-
ma natal. “F.d.p.”, teria dito.
“Respondi que sabia o que ele
estava falando e disse ‘é a sua
mãe’, pronto para bater nele.
Chorei de raiva. Pensei na mi-
nha mãe que me colocou no
mundo. Ela é o quê, uma va-
dia?”

João foi ao ambulatório da
empresa, tomou um calmante e
pediu providências. Mister
Ahntevedepedirdesculpasfor-
mais. Ele tentou entrar com
uma ação na Justiça, mas teve
de interromper o processo por
falta de testemunhas. “Será
que ele é bipolar? Na semana
passadadizemqueelejogouum
notebook no chão num momen-
to de fúria.” A empresa nega.

A LG informou, em nota, não
existir uma cultura dominante
na empresa: “O objetivo é fazer
com que a cultura local e a co-
reana se integrem, transfor-
mando a forma de trabalhar,
convivereinteragiremummis-
to das duas culturas, na qual o
que prevalece é o melhor de ca-
da uma.”

Dos cinco mil funcionários
no País, 64 são coreanos, espa-
lhadosporTaubaté,Manauseo
escritóriodeSãoPaulo.Sobrea
acusação de assédio moral, a
LG diz que as queixas podem
ser feitas à matriz. “Caso seja
apuradaumainfração,asprovi-
dências são imediatamente to-
madas pela matriz, que aciona-
rá os responsáveis no País”, ex-
plica a nota.

Para Roberto, outro nome
fictício,aculturacoreanaémui-
to diferente da nossa. “Para
eles, é normal chamar a aten-
çãodeum funcionáriona frente
dos outros ou simplesmente
não falar com os subordinados.
Mas não é assim que agimos”,
ressalva. Ele também viu cenas
inusitadas na LG. A máquina
quefechavaascaixasdemonito-
res estava com um defeito e não
fazia o lacre corretamente. Um
diretor coreano chamou a equi-
peparaumareuniãoearremes-
souumacaixacomomonitorno
chão. “Tranquilo, ele saiu para
fumar com os outros coreanos
como se nada tivesse aconteci-
do”, afirma.

Para Roberto, estar na LG é
um “desgaste psicológico”. Se
pudesse, mudaria de emprego.
“Quando fui admitido, imagina-
va que seria o lugar do futuro.
Afinal, lá se faz tecnologia.” ●

COLABOROU MARCELO REHDER

HORA EXTRA

Por dentro da LG

‘Coreanoprimeirotrabalha.Depoisvive’

●●● “Ele olhava nos
meus olhos, gritava
comigo, gesticulava
muito. Vivi à base de
antidepressivos”
Simone de Gouvêa Rosa,
sobre Mr.Ahn, diretor da LG

LÍNGUASDIFERENTES– Oscercade2,4mil funcionáriosdaLGdeTaubatépararamporquaseumasemanaaproduçãoda fábricadecelulares,monitoresenotebooks; napauta, o fimdoassédiomoral

Pesquisador explica a influência cultural nas relações de trabalho no país

●●●O Grupo LG nasceu em 1947
na Coreia do Sul. Com cerca de
160 mil funcionários, está nos
cinco continentes. O conglomera-
do reúne 32 empresas, que
atuam em segmentos como o quí-
mico, de energia, de telecomuni-
cações, maquinário, metais, finan-
ças e serviços.O principal braço
do grupo é a LG Electronics, com
cerca de 82 mil empregados. No
Brasil, as operações começaram
em 1996. A maioria dos produtos
vendidos no País sai das fábricas
de Taubaté (SP) e Manaus, onde
foram investidos US$ 350 mi-
lhões. No segundo semestre, de-
ve ser inaugurada a ampliação da
unidade paulista, que começa a
produzir a linha branca, como
geladeiras e fogões.

●●● “Ele disse ‘f.d.p.’
em coreano. Respon-
di que sabia o que
ele estava falando.
Chorei de raiva”
Relato de João, nome fictício de
um funcionário da LG

● Até pouco tempo atrás, segundo
o professor Gilmar Masiero, da
Faculdade de Economia, Adminis-
tração e Contabilidade da USP , a
jornada dos coreanos chegava a
60 horas semanais. Hoje, oficial-
mente, é de 48 horas. Mas se tra-
balha mais do que isso graças às
prolongadas horas extras.

AssédiomoralassombraaLG
Greve no interior paulista mostra as dificuldades dos funcionários da empresa em conviver com o jeito coreano
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