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Por toda a China, companhias estrangeiras estão modificando suas relações trabalhistas e 
oferecendo melhores benefícios aos trabalhadores enquanto uma longa greve em unidades da 
Honda Motor Co. aumenta temores de uma crescente militância trabalhista. 
 
A unidade da Mercedes-Benz da alemã Daimler AG passou a oferecer bônus para operários de 
sua linha de montagem de Pequim. Um programa similar já era oferecido para funcionários 
administrativos da Mercedes na China faz algum tempo, mas essa é a primeira vez que 
trabalhadores de chão de fábrica podem ganhar um dinheiro extra por bom desempenho, disse 
um porta-voz da montadora, Trevor Hale. "Nós estamos enfrentando uma falta de 
trabalhadores qualificados na China, e a situação aqui está bem mais competitiva", disse Hale. 
"Nós queremos o melhor pessoal disponível." 
 
A Compal Electronics Inc., a maior indústria terceirizada de notebooks PCs do mundo, elevou 
no ano passado o salário mínimo pago aos seus quase 20.000 trabalhadores no leste da China 
e começou a usar mais bônus, baseados em desempenho, para atrair e manter empregados, 
disse o presidente, Ray Chen.  
 
A Empresa Brasileira de Aeronáutica SA, que produz aviões na China, ainda não tem sentido 
pressões trabalhistas que impliquem um aumento de seus custos no país, disse um porta-voz 
da Embraer. 
 
Gerentes japoneses de uma fábrica de travas da Honda Motor Co. em Zhongshan tentaram de 
tudo, desde intermediação do governo até intimidação, para terminar uma greve, mas não 
conseguem atravessar o que um executivo chamou de "falha de comunicação" com jovens 
trabalhadores inquietos. 
 
Ontem, muitos dos 1.400 empregados da Honda Lock (Guangdong) Co., no sudeste da China, 
atravessaram os portões da fábrica usando seus limpíssimos uniformes brancos, dando a 
impressão de que a greve que havia começado na última quarta-feira tinha sido encerrada. 
 
Mas os trabalhadores disseram que foram à fábrica só porque temiam ser demitidos, depois 
que a companhia afixou comunicados dizendo que estava procurando empregados substitutos 
- por uma remuneração bem mais alta. Uma vez dentro, eles começaram uma operação 
tartaruga, para impor sua demanda de aumento do salário básico de 900 iuanes, ou cerca de 
130 dólares, para 1.600 iuanes por mês. A fábrica é a terceira unidade de produção de 
autopeças afiliada à Honda na província de Guangdong, ou Cantão, a passar por uma greve 
nas últimas semanas.  
 
Koji Matsuyama, gerente sênior de assuntos gerais da Honda Lock Manufacturing Co., a 
unidade da Honda que tem participação majoritária na unidade de Zhongshan, disse que a 
maioria dos grevistas retornaram ao trabalho ontem, mas "muitos ainda estão sentados dentro 
da fábrica, se recusando a trabalhar". A unidade está produzindo travas e outros componentes 
"em quantidades limitadas", ele disse. 
 
Entrevistas com gerentes japoneses e trabalhadores chineses pintam um quadro de 
negociações caóticas, com os dois lados operando em território desconhecido. Não existem 
mecanismos fáceis para encerrar uma disputa, não há canais formais de comunicação entre 
gerentes e trabalhadores - ou mesmo uma linguagem comum. 
 
O papel do governo local não é claro, o que deixa os trabalhadores nervosos, apesar do 
encorajamento dado pelas políticas do governo central, que apoia de maneira geral melhores 
salários e condições de trabalho. 
 
Os empregados dizem que os gerentes pediram três dias úteis, a partir de ontem, para avaliar 
as demandas. Amanhã é feriado, então os gerentes querem que quinta-feira conte como um 
dos três dias. 



 
Quando questinado sobre o que aconteceria se as reivindicações não fossem atendidas, um 
trabalhador chamado Lu disse: "Aí, não posso garantir que não haverá outra greve".  
 
Em um mal sinal para os gerentes que estão lutando para definir os novos parâmetros de 
remuneração, alguns trabalhadores dizem que estão comparando seus salários aos dos 
funcionários de linha de produção no Japão, que tem uma das mãos-de-obra fabris mais bem 
pagas do mundo. A diferença de remuneração "é simplesmente muito grande", disse um 
trabalhador. Um alto executivo da Honda disse que a severidade das greve deve ser atribuída 
às "falhas de comunicação que tivemos com os trabalhadores".  
 
"Imagine executivos japoneses, de 40 e 50 anos, tentando encontrar algo em comum para 
conversar com os trabalhadores locais aqui. Até mesmo os executivos chineses têm dificuldade 
para encontrar uma conexão com esses jovens trabalhadores da China rural", disse ele. 
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