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Onde está a
torre?
Na região de Jutland, na Dina-
marca, as torres de transmissão
de energia são bem diferentes
das tradicionais armaduras de
aço. Idealizadas pelo arquiteto
Erik Bystrup, os novos mastros
são transparentes e, por isso, aca-
bam se misturando à paisagem
em que estão instalados. O novo
design foi uma resposta à gra-
dual mudança da matriz energé-
tica europeia para fontes renová-
veis e a necessidade de instala-
ção de uma grande quantidade
de novas linhas de transmissão –
o que acabaria gerando poluição
visual. Cerca de 500 modelos
“transparentes” devem ser insta-
lados no país, totalizando 166
quilômetros de linhas.

Cátia Luz

Em sua terra natal, o grupo espa-
nhol Gestamp assistiu de longe
o avanço do setor de energia eóli-
ca. A empresa, dona de um fatura-
mento global de US$ 7,4 bilhões
e tradicional no processamento
de aço e na produção de peças
automotivas, só estreou na gera-
ção de energia em 2007, uma dé-
cada após a entrada de boa parte
de seus concorrentes.

No Brasil, a companhia estava
decidida a fazer uma história di-
ferente. “Chegamos mais cedo
para estar entre os primeiros”,
diz o espanhol Eduardo Garcia
Molina, diretor da Gestamp
Wind, empresa do conglomera-
do voltada para os projetos eóli-
cos. Até a criação dessa área de
negócios, a atuação do grupo no
setor de energia estava restrita à
produção de equipamentos co-
mo painéis solares e pás eólicas.

No primeiro leilão brasileiro
de energia eólica, em 2009, a Ges-
tamp Wind emplacou dois proje-
tos. No do ano seguinte, foram
mais cinco. Agora, nos leilões
previstos para julho, a compa-
nhia cadastrou 11 parques eóli-
cos, com 260 MW. O objetivo é
mais que dobrar a capacidade de
produção atual, de 190 MW.

Hoje, apenas uma usina da
Gestamp Wind está em opera-
ção: a Gravatá-Pirauá, em Per-

nambuco, do Programa de Incen-
tivo às Fontes Alternativas
(Proinfa). Quatro parques estão
em construção e devem ser en-
tregues no fim do ano. O restan-
te deve sair do papel em 2012. A
empresa calcula investir € 300
milhões na instalação desses par-
ques. E, se levar todos na próxi-
ma disputa, serão mais € 400 mi-
lhões em investimentos.

“As condições favoráveis dos
ventos no Brasil, a perspectiva
de se ter leilões com regularida-
de e os outros negócios do Gru-
po Gestamp por aqui tornaram o
País estratégico para a gente”,
afirma Molina, responsável pela
operação brasileira. O grupo es-
tá no Brasil há quase 15 anos,
com fábricas de processamento
de aço em Capinas e Curitiba, e
três unidades de produção de pe-
ças automotivas. Em 2008, ante-
vendo a entrada na geração de
energia no Brasil, o grupo im-
plantou uma fábrica de torres eó-
licas no complexo industrial e
portuário de Suape, na região me-
tropolitana de Recife.

Competição. Para ampliar o nú-
mero de parques no País, a Ges-
tamp Wind deve enfrentar uma
competição pesada. No caso dos
leilões marcados para julho, dos
568 projetos cadastrados – que
vão de termelétricas a biomassa
a pequenas centrais hidrelétri-

cas –, 429 são projetos eólicos.
“Como o Brasil passou ao largo
da crise mundial e não apresenta
muitas dificuldades para quem
quer entrar setor de energia eóli-
ca (ao contrário da China, que se
vale do protecionismo), investi-
dores do mundo inteiro decidi-
ram apostar no País”, afirma Pe-
dro Perrelli, diretor-executivo
da Associação Brasileira de Ener-
gia Eólica (ABEEólica).

Para ficar apenas entre as con-
terrâneas da Gestamp Wind, pe-
sos pesados como Iberdrola e En-
desa também devem participar
dos leilões marcados para julho.
A Endesa deve participar da dis-
puta com projetos que somam
400 MW. Será a primeira incur-
são da companhia na geração de
energia eólica no País.

O interesse dos investidores
estrangeiros pelo mercado brasi-
leiro tem se refletido diretamen-
te nos preços da energia. No pri-
meiro leilão, em dezembro de

2009, os valores ficaram, em mé-
dia, em R$ 148 o megawatt/hora
(MWh). Oito meses depois, o
preço recuou para cerca de R$
130. Para Molina, da Gestamp
Wind, esses preços já parecem
estar no limite. “Para esse nível
de preço, você precisa de par-
ques supercompetitivos. E en-
contrar esses parques está cada
vez mais difícil”, diz.

Nos leilões de julho, as eólicas
enfrentarão, ainda, outro desa-
fio: o número maior de fontes de
energia na disputa. Se o primeiro
leilão estava restrito à energia
dos ventos, dessa vez até as ter-
melétricas a gás entraram na bri-
ga. Segundo Maurício Tolmas-
quim, presidente da Empresa de
Pesquisa Energética (EPE), a in-
tenção é aumentar a concorrên-
cia. “Além da disputa entre os in-
vestidores, há a competição en-
tre as fontes. O mercado e o grau
de competição é que vão definir
até onde os preços podem ir”.

Na briga
por mais
megawatts
A Gestamp Wind quer dobrar sua capacidade
no País. A questão é se a concorrência vai deixar

Design & Inovação
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Foxconn tenta
limpar sua imagem

930
megawatts
é a capacida-
de instalada
dos parques
eólicos no
Brasil

5250
megawatts
é a capacida-
de instalada
esperada
para
2013

Fronteira.
Para Molina,
diretor da
Gestamp
Wind, os
preços do
leilão do
ano passado
estão no
limite
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Transparente.
Infraestrutura
que se mistura

à paisagem

Fabricante chinesa promete reduzir horas
extras e instala até redes antissuicídio

Desenho.
Destaque
em Milão

A FERRARI DAS CADEIRAS
Produzida com o mesmo couro
usado nos estofados dos carros Ferrari,
a cadeira Ginger, da fabricante
italiana Poltrona Frau,
foi um dos
destaques do Salão
do Móvel de Milão
deste ano. O
designer Roberto
Lazzeroni foi quem
projetou a peça,
que tem as pernas em
formato triangular. No
Brasil, o modelo será
vendido com a
inauguração da loja
Frau & Cassina em
junho, em São Paulo.

● Potencial

Hannes Koch / DER SPIEGEL

Eles se movimentam em filas or-
denadas pela área industrial. Es-
tão ali porque a fabricante de
componentes eletrônicos Fox-
conn está contratando dezenas
de milhares de trabalhadores. A
companhia construiu novas fá-
bricas na cidade chinesa de
Chengdu para produzir milhões
de iPads para a Apple. A fornece-
dora é conhecida pelas normas
rígidas que impõe a seus empre-
gados. No ano passado, essa dis-
ciplina pode ter ajudado a acarre-
tar o suicídio de 13 trabalhadores
em sua unidade de Shenzhen.

A reportagem visitou a fábrica
de Chengdu para verificar se ago-
ra a empresa está tratando me-

lhor seus funcionários. “Não tí-
nhamos permissão para falar en-
quanto trabalhávamos”, diz
Wang Cui, de 19 anos, cujo nome
foi mudado nesta reportagem.
Se ela está chateada com a rigi-
dez? “Trabalho é trabalho, o res-
to é o resto”, diz Wang.

Depois ela fala, apesar da proi-
bição. Diz que tem medo dos ins-
petores. “Os supervisores não
respeitam os trabalhadores”,
diz, acrescentando que suas cole-
gas foram punidas até por peque-
nos erros. Os supervisores as
obrigaram a ficar em pé entre as
linhas de produção para todos
pudessem vê-las. “Ordem e obe-
diência imperam aqui”, diz
Wang. Suas colegas fazem ges-
tos de aprovação.

A Foxconn admite a possibili-
dade de que pode ter havido er-
ros de condução. “Nós não apoia-
mos essa ideia, mas não pode-
mos descartar que possa ocor-
rer”, disse a empresa em nota.
“Mas queremos mudar essa si-
tuação.”

Duas horas extras obrigató-
rias estão incluídas em cada dia
de trabalho, e os sábados não
contam como horas extras. “Is-
so significa quase 20 horas ex-
tras semanais e 80 por mês”, diz
o funcionário Zhang Feng.

Essas jornadas são comuns na
Foxconn de Chengdu, mas as
leis trabalhistas chinesas só per-
mitem 36 horas extras mensais.
“As horas extras na Foxconn ge-
ralmente excedem o limite legal
em mais de 100%”, diz Chan Sze
Wan, da organização sem fins lu-
crativos de defesa de direitos Sa-
com, em Hong Kong.

A companhia diz que está per-
seguindo a meta de limitar as ho-
ras extras a 36 mensais. Nesse
sentido, trabalha para aumentar
o salário básico e garantir que os
empregados não tenham de fa-
zer horas extras só para cobrir
suas necessidades básicas, diz
um porta-voz.

A construção de fábricas em
Chengdu começou no ano passa-
do, mas 100 mil pessoas já estão
trabalhando ali. No passado, as
pessoas de fora não podiam visi-
tar o local, mas a companhia ho-
je admite visitantes numa apos-
ta para melhorar sua imagem de-
pois da série de suicídios. A rua
principal da fábrica é flanqueada
por palmeiras e canteiros de flo-
res. Há bancos, lojas, bibliote-
cas, piscinas e cafés onde se po-
de tomar um bom expresso.

Somente as redes de seguran-

ça presas às fachadas dos pré-
dios mais altos não se enqua-
dram bem na imagem de um
complexo industrial civilizado.
Elas foram instaladas um ano
atrás para impedir que futuros
empregados desesperados se ati-
rem para a morte. Ao mesmo
tempo, a companhia abriu um
“centro de assistência” onde há
conselheiros disponíveis 24 ho-
ra para ajudar os funcionários
com seus problemas pessoais e
trabalhistas. “Não éramos uma
companhia muito aberta antes”,

diz o gerente da Foxconn, Louis
Woo. “Mas agora estamos escu-
tando mais nossos empregados
para descobrir o que eles espe-
ram da vida.”

Ele afirma que sabe que a legis-
lação só permite 36 horas extras
mensais, mas explica que a falta
de infraestrutura dificulta a ade-
são às diretrizes. “Isso não deve-
ria ser desculpa”, diz Woo. “Não
queremos violar as regras. Para
cumpri-las, estamos construin-
do mais fábricas e mais dormitó-
rios e contratando mais.” Em ou-
tras palavras, a demanda de
Apple, Nokia, Sony e outras é tão
alta que a Foxconn está simples-
mente deixando que os funcioná-
rios trabalhem mais que o permi-
tido. Em tese, essa prática empre-
sarial viola o código de conduta
que a Apple requer de suas forne-
cedoras. Sua política estipula
que as horas trabalhadas não de-
vem exceder os limites legais em
nenhuma circunstância.

Procurado, o porta-voz da
Apple, Alan Hely, não abordou a
questão das horas extras. Ape-
nas apontou para as melhorias
que a Foxconn empreendeu de
2010 para cá. / TRADUÇÃO CELSO

PACIORNIK

Clima. Campanha para levantar o moral dos funcionários
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 16 maio 2011, Negócios, p. N5.




