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PEQUIM

Maior fabricante de equipamen-
tos eletrônicos do mundo, a Fox-
conn surgiu há 37 anos em um
subúrbio empoeirado de Taipei
com investimento de US$ 7,5 mil
e um produto desprovido de
qualquer conteúdo tecnológico:
botões de plástico para mudar ca-
nais em TVs branco e preto.

Hoje, a companhia é a maior
fornecedora da Apple e tem em
seu portfólio de clientes quase
todas as grandes marcas de com-

putação, eletrônicos e telefonia
do mundo, como Intel, Micro-
soft, Sony, Dell, Hewllet-Pac-
kard, Intel, Nokia e Samsung.

A transformação da pequena
fábrica de Taiwan em uma das
maiores empresas do mundo foi
comandada por Terry Gou, pio-
neiro na criação do modelo de
terceirização da produção que
permitiu às empresas de tecnolo-
gia globais oferecerem a seus
consumidores novidades eletrô-
nicas a preços acessíveis.

Quando os custos de produ-
ção começaram a subir em Tai-
wan no fim dos anos 80, Gou to-
mou uma decisão ousada e trans-
feriu sua fábrica para Shenzhen,
a Zona Econômica Especial que
marcou a abertura da China ao
capital externo. O dono da Fox-
conn foi o primeiro empresário

da ilha que Pequim considera
um território rebelde a aprovei-
tar as oportunidades abertas pe-
las reformas de Deng Xiaoping.

A aposta logo rendeu frutos.
Gou lançou ações na Bolsa de
Taiwan em 1991 e em poucos
anos se tornou um dos homens
mais ricos do mundo. No ran-
king das maiores empresas glo-
bais da Fortune relativo ao ano
de 2009, a Foxconn apareceu em
112.º lugar, com faturamento de
US$ 59,3 bilhões e lucro de US$
2,29 bilhões.

Verticalização. Com a oferta
de mão de obra abundante e bara-
ta, Gou construiu linhas de pro-
dução gigantescas, que permiti-
ram a verticalização do processo
de fabricação de computadores,
celulares e uma infinidade de ou-
tras inovações tecnológicas con-
sumidas em todo o mundo.

Analistas estimam que a em-
presa, que tem 1 milhão de em-
pregados, responde por 40% dos
produtos eletrônicos vendidos
no mundo. Só a megafábrica de
Shenzhen despacha por dia 137
mil iPhones, o que dá 50 milhões
de unidades por ano. Cinco dias

de produção seriam suficientes
para atender as vendas do produ-
to no mercado brasileiro em
2008, 2009 e 2010, que ficaram
em 711 mil aparelhos.

Entre os segredos do sucesso
de Terry Gou estão a escala, a
flexibilidade e a capacidade para
adequar suas linhas de monta-
gem às exigências e especifica-
ções de cada cliente. O outro é o
fato de que não há uma marca de
eletrônicos Foxconn – a empre-
sa se limita a fabricar para seus
clientes, que colocam suas pró-
prias marcas no produto final.

“O papel de Gou na revolução
da manufatura na virada do sécu-
lo tem um precedente óbvio.
Henry Ford também entendeu a
importância da integração verti-
cal, de produzir seus próprios
materiais e de adaptar suas li-

nhas de montagem para máxima
eficiência”, escreveu a revista
Bloomberg Businessweek em per-
fil sobre o empresário taiwanês
publicado em setembro do ano
passado.

Isso não seria suficiente sem
um elemento essencial para a
Apple: o segredo. As duas empre-
sas têm estritos acordos de confi-
dencialidade e Gou impõe con-
trole militar sobre seu exército
de trabalhadores para evitar va-
zamentos de informações relati-
vas aos produtos sob sua respon-
sabilidade.

Suicídios. Em junho de 2009,
Sun Danyong, um engenheiro
de 25 anos que trabalhava no de-
partamento de logística, come-
teu suicídio depois de ter sido
apontado como suspeito pelo
desaparecimento de um protóti-
po do iPhone. Antes de se atirar
do 12.º andar de um dos dormitó-
rios da empresa, ele disse a ami-
gos que havia sido espancado e
humilhado por seguranças da
Foxconn.

As duas empresas divulgaram
notas lamentando o episódio e
abriram investigação, que levou

à suspensão de um dos responsá-
veis pela segurança e abertura de
inquérito policial.

Mas o verdadeiro pesadelo de
relações públicas veio no ano se-
guinte, com uma série de 11 suicí-
dios entre operários da empresa,
que a forçaram a aumentar salá-
rios, criar serviços de aconselha-
mento e estender quilômetros
de redes ao redor dos edifícios
para amortizar eventuais que-
das – todos os suicidas se atira-
ram de seus dormitórios.

Dona de uma política que im-
põe padrões trabalhistas e am-
bientais a seus fornecedores, a
Apple também abriu uma investi-
gação, enviou auditores à China
e apresentou sugestões à Fox-
conn, entre as quais estavam as
redes de segurança.

Além do aumento de salários,
as mortes forçaram Gou a aban-
donar – ao menos temporaria-
mente – a aversão a contatos
com a imprensa. Na ofensiva de
relações públicas após os suicí-
dios, o empresário concedeu ra-
ras entrevistas e abriu as portas
da fortaleza de Shenzhen para al-
guns dos maiores veículos de co-
municação do mundo. / C.T.

Investimento de
US$ 7,5 mil criou
empresa bilionária

Foxconn procura sócio brasileiro
Empresa taiwanesa planeja bancar de 40% a 50% do projeto de US$ 12 bilhões no País e estuda buscar recursos no BNDES
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A Foxconn pretende bancar
de 40% a 50% do projeto de in-
vestimento de US$ 12 bilhões
no Brasil anunciado na sema-
na retrasada, durante visita da
presidente Dilma Rousseff à
China. O restante viria de par-
ceiros brasileiros e de financia-
mento ou participação no pro-
jeto do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e
Social (BNDES), disse ao ‘Esta-
do’ uma fonte que acompa-
nhou as conversas com a em-
presa.

Apesar do ceticismo com que
o anúncio foi recebido no Brasil,
analistas acreditam que o movi-
mento faz sentido dentro da es-
tratégia da Foxconn. Os custos
de produção na China estão su-
bindo e continuarão em alta por
muitos anos. O governo anun-
ciou há poucos dias que preten-
de dobrar a remuneração dos tra-
balhadores até 2015 e a moeda
continuará a se apreciar, ainda
que em ritmo mais lento que o
desejado por outros países.

Além disso, a produção no Bra-
sil reduziria o preço final dos pro-
dutos, que não estariam sujeitos
ao Imposto de Importação que
encarece eletrônicos e computa-
dores fabricados em outros paí-
ses. O desktop da Apple de 21,5
polegadas, por exemplo, custa
US$ 2,5 mil no Brasil, US$ 1,5 mil
na China e US$ 1,2 mil nos Esta-
dos Unidos.

Com o aumento da renda e da
demanda por produtos de alta
tecnologia, faria sentido investir
na produção de componentes e
equipamentos acabados dentro
do Brasil. “As companhias de ele-
trônicos estão começando a re-
pensar suas estratégias globais
de manufatura, produzindo em
locais mais próximos do consu-
midor final, para reduzir os ris-
cos na cadeia de fornecedores e
o tempo e custo de transporte”,
disse Pamela Gordon, presiden-

te da empresa de consultoria
Technology Forecast, especiali-
zada em estratégias de produção
para a indústria de eletrônicos.

Segundo Pamela, a reestrutu-
ração em andamento também
tem o objetivo de reduzir as emis-
sões de gases que provocam efei-
to estufa, o que tem peso para as
grandes marcas globais que esta-

belecem metas de poluição den-
tro de suas estratégias de susten-
tabilidade ambiental.

Na avaliação de Pamela, a cifra
de US$ 12 bilhões é compatível
com o tamanho do projeto. Se-
gundo o ministro da Ciência e
Tecnologia, Aloizio Mercadan-
te, a intenção da Foxconn é pro-
duzir displays digitais utilizados
na fabricação de celulares, ta-
blets, computadores e TVs.

Prazo. Os investimentos se-
riam realizados ao longo de cin-
co anos, divididos em duas eta-
pas. Na primeira, que abrangeria
o período 2011-2013, seriam fa-
bricadas telas pequenas e mé-
dias. A outra etapa seria implan-
tada em 2014 e 2015, para produ-

ção de telas grandes, destinadas
a aparelhos de TV de alta defini-
ção.

Jamie Wang, analista da Gart-
ner em Taiwan, também acredi-
ta que o investimento no Brasil
se enquadra dentro da estratégia
da Foxconn, mas questionou o
valor de US$ 12 bilhões. Na sua
avaliação, caso o projeto se con-
cretize, a cifra será inferior a US$
1 bilhão no primeiro ano e subirá
nos anos seguintes, de acordo
com a demanda dos clientes da
companhia.

A cifra também foi recebida
com ceticismo por Vincent
Chen, analista da taiwanesa
Yuanta baseado em Hong Kong.
Em sua avaliação, US$ 12 bilhões
é muito dinheiro, mesmo se for

investido em dez anos.
Mercadante não confirmou o

porcentual do investimento que
caberia à Foxconn, mas disse
que a empresa iniciou negocia-
ções com potenciais parceiros
brasileiros, alguns dos quais já te-
riam visitado suas instalações na
China.

A responsabilidade pela análi-
se das condições para a implanta-
ção do projeto está a cargo de um
grupo de trabalho integrado pe-
lo BNDES e os ministérios da
Ciência e Tecnologia, Desenvol-
vimento e Fazenda. Quando
anunciou a intenção da Foxconn
em Pequim, a presidente Dilma
afirmou que o projeto envolverá
a discussão de “vantagens tribu-
tárias” para o investimento.

A Foxconn está presente no
Brasil desde 2003, com quatro fá-
bricas que empregam 5,7 mil pes-
soas e produzem equipamentos
para Sony, Dell, HP e Sony Erics-
son.

Loucura. A experiência no País
não parece ter impressionado o
fundador da companhia, Terry
Gou. Em entrevista ao Wall
Street Journal publicada há sete
meses, Gou disse que os salários
locais eram “muito altos” e a in-
fraestrutura, precária. “Os brasi-
leiros, assim que ouvem a pala-
vra futebol, param de trabalhar.
E tem também toda a dança. É
loucura”. De acordo com ele, en-
viar mercadorias do Brasil para
os Estados Unidos é mais demo-
rado e caro do que despachar os
mesmos produtos da China, ape-
sar da distância.

À presidente Dilma, Gou disse
que está atraído pelo mercado
doméstico brasileiro e as oportu-
nidades que serão criadas pela
Copa do Mundo em 2014 e a
Olimpíada de 2016. Também res-
saltou que sua estratégia de ex-
pansão passou a privilegiar os in-
tegrantes do Brics, composto
por Brasil, China, Rússia, Índia e
África do Sul.

Mesmo que os planos de inves-
timento no Brasil venham a se
concretizar, a China continuará
a ser por muito tempo o princi-
pal polo de produção da Fox-
conn. A empresa é a maior expor-
tadora do país asiático e respon-
deu no ano passado por 5,5% de
seu comércio internacional,
com embarques de US$ 86 bi-
lhões e importações de US$ 82
bilhões. Muitos dos componen-
tes utilizados em suas linhas de
montagem vêm de outros países
e regiões, como Japão e Taiwan.

A companhia é a segunda
maior exportadora da República
Tcheca, onde iniciou operações
em 2000, mesmo ano em que ad-
quiriu a fábrica de placas-mãe
que a Intel possuía em Porto Ri-
co.

Reclamações

● Cidade industrial
O principal centro de produção
da fabricante taiwanesa de
eletrônicos é um gigantesco
complexo na cidade de
Shenzhen, onde vivem e
trabalham 400 mil operários.

● Projeto
Os investimentos previstos serão
realizados em duas etapas. Na
primeira, entre 2011 e 2013, se-
rão produzidas telas pequenas e
médias. Entre 2014 e 2015, have-
rá a produção de telas grandes
para aparelhos de alta definição.

FILIAL NO BRASIL ACUSADA
DE PRESSÃO NO TRABALHO
Segundo representantes dos trabalhadores, unidade de Indaiatuba (SP)
registra casos de doenças ocupacionais e psicológicas. Foxconn nega.

Tatiana Fávaro / CAMPINAS

Amultinacionalde ori-
gem taiwanesa Fox-
conn chegou ao Bra-
sil em 2005, quando

instalou em Manaus (AM)
sua primeira fábrica de celula-
res. Em 2006, abriu uma fábri-
ca de celulares em Indaiatu-
ba, interior de São Paulo. Em
março de 2007, inaugurou
sua maior planta no País, em
Jundiaí, a 60 quilômetros da

capital paulista. No local fabrica
computadores, notebooks, net-
books e placas-mãe. A empresa
possui também atividades em
Sorocaba (SP) e Santa Rita do Sa-
pucaí (MG).

A Foxconn é a maior fabrican-
te de computadores e compo-
nentes eletrônicos do mundo.
Está em 14 países e a expectativa
é de alcançar, em 2011, a marca
de 1,3 milhão de empregados. No
Brasil, a unidade que mais em-
prega é a de Jundiaí, cidade apon-

tada como a preferida para a ins-
talação da fábrica dos produtos
Apple e para receber o investi-
mento de US$ 12 bilhões.

A empresa hoje tem4,8 mil fun-
cionários no Brasil. Segundo o
gerente-geral, Ricardo Pagani, a
tendência é esse número crescer
30% até o fim deste ano.

Jair dos Santos, presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de
Campinas e Região, disse já ter
identificado casos de doenças
ocupacionais e psicológicas, por

causa da pressão no ambiente de
trabalho na unidade de Indaiatu-
ba. “Só que a empresa não reco-
nhece essas doenças”, disse.

Em dezembro, representan-
tes de sindicatos em Campinas,
Baixada Santista, São José dos
Campos e Limeira se reuniram
para discutir sobre jornada e rit-
mo de trabalho, modelos de pro-
dução e a relação dessas ques-
tões com doenças identificadas
nos funcionários. “O trabalha-
dor tem metas e prazos absur-
dos e, para cumpri-los, faz movi-
mentos repetitivos em um ritmo
alucinante”, contou Santos.

Em 2010, a Foxconn registrou
11 suicídios na China. Em janeiro
deste ano, uma funcionária de 25
anos em Shenzhen, sul do país,
morreu depois de se jogar do dé-
cimo andar. Para tentar dimi-
nuir os casos, a empresa decidiu
instalar redes de proteção nas ja-
nelas.

Segundo informou o sindica-

to, na unidade de Indaiatuba há
ao menos três pessoas afastadas
por depressão profunda. “Ao fa-
larem da empresa elas se des-
mancham em choro, tamanha é
a pressão que sofrem”, afirmou
Santos. Os funcionários afasta-
dos não quiseram dar entrevista,
com medo de punição.

O Estado conversou com três

funcionários da linha de produ-
ção de Indaiatuba que pediram
para não ser identificados. Um
deles, há quatro anos na empre-
sa, relatou que o problema da Fo-
xconn é a forma como são trata-
dos. Um funcionário contou que
enviou ao médico da empresa
carta de outro médico, sugerin-
do seu afastamento temporário

para tratamento de proble-
mas por esforço repetitivo no
braço . “Depois de dez dias es-
perando retorno, avisaram
que não me afastariam. Eu
continuo trabalhando,”

A cada dez segundos, esse
funcionário faz três, quatro
funções no ritmo da máquina.
Mas, como não há rodízio de
posto, o problema se agrava.
Fora isso, há queixas de equi-
pamentos sem proteção an-
tiestáticos. “Não adianta re-
clamar, lá a gente não tem
voz”, disse outro empregado.

A Foxconn informou, por
meio de assessoria, que não
vai se pronunciar sobre as
queixas. Mas assegurou que
oferece benefícios como car-
tão-alimentação, transporte
fretado, convênio médico e
odontológico, restaurante no
local e treinamentos regula-
res operacionais para desen-
volvimento do trabalhador.

‘O trabalhador tem
metas e prazos absurdos
e faz movimentos em um
ritmo alucinante’

Maior fabricante de
eletrônicos do mundo
começou produzindo
botões plásticos para
televisores em Taipei

‘Segurança’. Sede da Foxconn, em Shenzhen, na China: rede instalada no lado externo após onda de suicídios no ano passado
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