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Governo de São Paulo
confirma negociação

● A Foxconn está entre as seis
empresas consideradas, em vota-
ção pela internet, como as piores
do mundo em respeito aos direi-
tos humanos e ao meio ambien-
te. A votação é iniciativa das
ONGs Berne Declaration e Green-
peace, que apresentaram o resul-
tado no Fórum Econômico Mun-
dial, em Davos, na Suíça, em ja-
neiro. A Foxconn recebeu 4.668
votos, ficando em quinto lugar na
lista. Em primeiro aparece a Nes-
te Oil (17.385 votos), seguida por
BP (13 mil), Philip Morris (8.052)
e Anglo Gold Ashanti (6 mil). Em
sexto está a Axpo (4.225)

Dono da Foxconn falou mal do Brasil
Em setembro, Terry Gou disse que salários são altos demais e que pessoas param de trabalhar quando ouvem a palavra ‘futebol’

Imagem ruim em
direitos humanos

Quanto a opinião de alguém
pode mudar em sete meses?
Na terça-feira, a presidente
Dilma Rousseff saiu de uma
reunião com Terry Gou, presi-
dente da Foxconn, anuncian-
do que a empresa taiwanesa
planeja investir US$ 12 bilhões
em uma fábrica de telas digi-
tais no Brasil, criando 100 mil
empregos.

O entusiasmo de Gou com o
País, retratado nos planos anun-
ciados pelo governo brasileiro,
contrasta fortemente com o que
o bilionário taiwanês havia dito
em setembro ao jornal The Wall
Street Journal. Um trecho de
uma entrevista em que falou so-
bre o Brasil foi recuperado pelo
blog China Real Time Report, do
próprio jornal.

Na entrevista, Gou reclamou
dos salários “muito altos” dos
brasileiros e, segundo o blog, “ri-
dicularizou” a ideia de que o País
possa fazer frente ao poder in-
dustrial da China: “Os brasilei-
ros, assim que ouvem a palavra
‘futebol’, param de trabalhar. E
tem também toda a dança. É lou-
cura”.

Ele elogiou o potencial hidrelé-
trico do País e a produção de mi-

nérios, mas disse que as condi-
ções de produção são corretas so-
mente para atender ao mercado
local. “Se você quiser exportar
coisas para os Estados Unidos,
precisa de mais tempo e de mais
dinheiro para enviar do Brasil
(quando comparado com a Chi-
na).”

O anúncio do governo foi rece-
bido com ceticismo pela indús-
tria brasileira. A própria Fox-
conn não confirmou o investi-
mento.

“Guiada pela estratégia de ‘es-
tar onde o mercado está’, esta-
mos há bastante tempo estudan-
do oportunidades de investi-
mento no Brasil”, disse a empre-
sa, em comunicado. “Estamos
atualmente no processo de ex-
plorar oportunidades nesse mer-
cado importante e conduzindo
uma análise substantiva do am-
biente geral de investimento do
País.”

Sobre os números divulgados
pelo governo brasileiro, a empre-
sa informou: “A respeito da con-
firmação de qualquer projeto de
investimento, a política da Fox-
conn é de fazer anúncios somen-
te depois de receber as aprova-
ções relevantes de nosso conse-

lho de administração e de qual-
quer autoridade relevante”.

Desconfiança. O problema dos
números anunciados pelo gover-
no brasileiro é que estão bem
além das dimensões do mercado
eletroeletrônico brasileiro. To-
do o setor emprega 175 mil pes-

soas no País. A Foxconn estaria
disposta a contratar 100 mil fun-
cionários, incluindo 20 mil enge-
nheiros. Não existe gente treina-
da suficiente para preencher es-
sas vagas.

O valor de US$ 12 bilhões equi-
vale a quatro fábricas de semi-
condutores, que o Brasil tenta

atrair há mais de uma década,
sem sucesso. Uma fábrica com-
pleta de telas de cristal líquido
exigiria um investimento seme-
lhante a uma fábrica de chips.

O temor das empresas instala-
das no Brasil é que o anúncio pos-
sa ser usado para barrar qual-
quer tentativa de proteger a pro-

dução local contra a invasão de
produtos chineses. Apesar de tai-
wanesa, as principais unidades
de produção da Foxconn, maior
fabricante de eletrônicos do
mundo, estão na China.

No Brasil, o setor tem defendi-
do elevação de impostos de im-
portação, para reduzir o déficit
do eletroeletrônico que, em
2010, chegou a US$ 27,5 bilhões.
Pelo que temem algumas fontes
da indústria, o anúncio de inves-
timento serviria para impedir a
imposição de barreiras ao produ-
to chinês.

Crise. A história recente da em-
presa foi marcada pela crise cau-
sada por suicídios de funcioná-
rios em suas unidades chinesas.
Desde 2007, 17 empregados da
Foxconn teriam se matado ao pu-
lar das janelas dos prédios da
companhia. Isso levou a empre-
sa a instalar redes de proteção
em volta de seus edifícios. /
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A Agência Paulista de Promoção
de Investimentos e Competitivi-
dade (Investe São Paulo) infor-
mou ontem, em comunicado,
que vem negociando há um ano a
instalação de uma nova fábrica

da Foxconn no Estado.
“Devido a cláusula de confi-

dencialidade, que consta no pro-
tocolo de intenções assinado
com a empresa, a Investe SP não
disponibilizará informações co-
mo local de instalação, produ-
ção, datas, valores, número de
empregos, entre outros, até que
as negociações sejam concretiza-

das”, informou a agência.
Jundiaí, Indaiatuba e Soroca-

ba, no interior de São Paulo, dis-
putam o investimento da Fox-
conn. Em janeiro, representan-
tesda empresa procuraram a pre-
feitura de Jundiaí, para auxiliá-
los na localização de um terreno
para a possível construção de
uma terceira planta na cidade.

Nas duas plantas existentes já
são fabricados produtos da Sony
e HP. Lideranças políticas inter-
mediaram o contato entre a em-
presa e especialistas do ramo
imobiliário.

Nos bastidores, evidenciam-
se os esforços e a expectativa do
recebimento dos investimen-
tos. Embora a prefeitura não pre-
tenda se pronunciar antes de um
posicionamento da empresa, o
burburinho nos bastidores já
chega a um possível guerra fiscal
e a que tipo de isenção munici-
pal, estadual ou federal é possí-
vel para receber a fabricante.

Indaiatuba, onde há outra
planta da empresa taiwanesa,
também está na disputa pelos in-
vestimentos. O prefeito Reinal-
do Nogueira (PDT) disse ontem

que, em seu mandato como de-
putado (antes de assumir a pre-
feitura em 2009), fez contato
com o presidente da Foxconn pa-
ra um levantamento de área.

Sorocaba, a 92 quilômetros de
São Paulo, também está cotada.
O prefeito Vitor Lippi (PSDB)
disse que a cidade está apta para
brigar pela nova fábrica porque
vai sediar um dos maiores par-
ques tecnológicos da América
Latina, ao lado do parque indus-
trial da montadora Toyota, ain-
da em fase de construção. /
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Após críticas. Terry Gou, da Foxconn, com Dilma, anteontem: mudança de opinião sobre o Brasil
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