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s rumores sobre a fabricação de 
produtos da Apple no Brasil vi
nham fazendo marola no merca

do de tecnologia havia meses - até que a 
presidente Dilma Rousseff e o ministro da 
Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadan
te, entraram na história e despejaram um 
tsunami de possibilidades superlativas: o 
tablet iPad pode começar a ser montado 
no Brasil já em novembro, a linha de mon
tagem faria parte de um investimento de 
US$ 12 bilhões da companhia taiwanesa 
Foxconn (que já fabrica no país eletrôni
cos de diversas marcas), que criaria 100 
mil empregos no país até 2016. Para o 
consumidor, a novidade teria como boa 
consequência a queda no preço do iPad 
em 20% a 30%, segundo estimativas de 

especialistas. Mas a comemoração pelo 
investimento da Foxconn (realmente 
bem-vindo) precisa ser moderada por 
uma pergunta chata: o que mais ganha
remos com isso, além de um iPad me
nos caro? Neste momento, o país pre
cisa mais de empregos bons do que de 
empregos em quantidade. "Só fabricar 
produtos aqui não traz conhecimento 
nem tecnologia para o país. E é disso que 
precisamos", afirma Isa Assef, presidente 
da Associação Brasileira das Instituições 
de Pesquisa Tecnológica. 

Linhas de montagem como a que a Fox
conn estuda criar em Jundiaí, São Paulo, 
para produtos Apple, abrem empregos 
formais e aumentam a demanda por in-
fraestrutura decente. Mas multinacionais 

têm efeitos ainda mais virtuosos na eco
nomia brasileira quando abrem por aqui 
centros de pesquisa. Essas instituições são 
a parte criativa do cérebro das grandes 
empresas, responsáveis por projetos, de
sign e engenharia dos produtos capazes 
de transformar mercados - entram nessa 
categoria tanto o iPad quanto um novo 
medicamento, uma nova semente trans-
gênica ou uma forma mais eficiente de 
gerar energia. Centros de pesquisa empre
gam menos gente que fábricas (o da GE 
no Rio de Janeiro, considerado grande, 
terá 200 funcionários), mas suas vagas são 
as mais cobiçadas que existem. "Quando 
um centro de pesquisa de uma empresa 
estrangeira é instalado aqui, mesmo que 
as inovações sejam protegidas por paten-



tes, o que as pessoas aprendem fica no 
país e pode gerar novas pesquisas", afir
ma Antonio Rocha de Almeida, sócio de 
consultoria da Ernst & Young Terco. 

Como esse tipo de conhecimento é pro
tegido e o Brasil ainda oferece a qualquer 
novo empreendimento uma verdadeira 
corrida de obstáculos, com excesso de 
tributos e burocracia, a maioria das mul
tinacionais traz para o país apenas repre
sentações de venda. Outras avançam um 
pouco mais e trazem linhas de montagem. 
Apenas um punhado, como GE, HP, IBM e 
Whirlpool, vai além e abre no país centros 
de pesquisa. Esses esforços de inovação 
são atraídos para cá por uma combinação 
de indústria e servi
ços razoavelmente 
desenvolvidos com 
um grande merca
do consumidor. Eles 
dão resultados. Dos 
centros de tecno
logia da americana 
Whirlpool em Rio 
Claro, São Paulo, e em Joinville, Santa 
Catarina, saiu o primeiro refrigerador 
no mundo de uma porta só que não acu
mula gelo. No centro de pesquisa da HP 
em Porto Alegre nasceu a tecnologia que 
permite às impressoras da marca receber 
arquivos pela internet e a longas dis
tâncias. E a Apple, o que fará no Brasil? 

Se seguir a tradição, quase nada. A empre
sa de Steve Jobs se consagrou por apresen
tar ao mundo produtos belos e eficientes, 
como o iPhone e o iPad. Enquanto esculpia 
esses produtos icônicos, porém, a empresa 
consolidou também a fama de organiza
ção extremamente fechada e centralizado

ra. Seus produtos sempre foram discuti
dos, concebidos e projetados na sede, em 
Cupertino, Califórnia, nos Estados Unidos, 
sob o olhar atento do próprio Steve Jobs. A 
rua em que a Apple se situa é chamada In-
finite Loop - um círculo, um caminho que 
leva a si mesmo. Seus aparelhos vêm com 
as inscrições "feito na China", mas também 
"desenvolvido pela Apple na Califórnia". 

No setor de informática, as companhias 
estrangeiras que decidem fabricar aqui são 
obrigadas por lei a investir em pesquisa e 
desenvolvimento 4% do que faturam no 
país. Isso não quer dizer que o objetivo 
seja cumprido. "Um jeito de fazer pesquisa 
de mentirinha é dar o dinheiro sem mui

to critério para uma 
universidade. Ele vira 
tese e acaba escondi
do numa biblioteca", 
diz Roberto Nicols-
ky, diretor-geral da 
Sociedade Brasileira 
Pró-Inovação Tecno
lógica (Protec). 

A abertura de uma linha de produção 
da Apple no Brasil já será algo surpreen
dente, pois hoje esse esforço se concentra 
na China e em Taiwan. Ela se justificaria 
para evitar o custo de importação, diz 
Wally Swain, da consultoria especializa
da em tecnologia Yankee. E pelo tama
nho do mercado: em 2010, os brasileiros 
compraram 92 mil tablets, de acordo com 
a consultoria Frost & Sullivan. Em 2011, 
a previsão é de 300 mil. Para a Apple, faz 
sentido. Para nós, o melhor dos mundos 
seria ter a fábrica, o iPad mais barato e 
também um pedaço daquela inteligência 
toda trancada lá em Cupertino. 

Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 674,  p. 74-75, 18 abr. 2011.




