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A Foxconn é a principal fabri-
cante dos produtos da Apple,
e também atende outras gran-
des empresas do mundo da
tecnologia. Mas sua imagem
ficou abalada nos últimos
anos por denúncias de más
condições de trabalho e por
uma onda de suicídios de
seus empregados na Ásia.
Recentemente, em conjunto
com a Apple, a empresa se
comprometeu a melhorar
sua operação para os traba-
lhadores. No Brasil, a Fox-
conn também esteve envolvi-
da em denúncias de condi-
ções de trabalho ruim. Em
abril, o Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Jundiaí e Região
apontou problemas no abas-
tecimento de água, na alimen-
tação e no transporte freta-
do, e ameaçaram entrar em
greve. A empresa disse que
resolveria os problemas.

Ação da Apple supera os US$ 700
após lançamento do iPhone 5

Negócios

Vannildo Mendes
BRASÍLIA

Os aparelhos de telefonia celu-
lar lideraram pelo segundo ano
consecutivo as queixas de consu-
midores no Cadastro Nacional
de Reclamações Fundamenta-
das, conforme ranking divulga-
do ontem pela Secretaria Nacio-
nal do Consumidor (Senacon),
do Ministério da Justiça.

O levantamento mostra que,
em 2011, o segmento concen-
trou 14,1% de todas as queixas le-
vadas aos Procons de todo o País
por clientes insatisfeitos. Em se-
guida vieram produtos de infor-
mática (6,8%), eletrodomésti-
cos da linha branca (6,8%), car-
tões de crédito (6,6%), serviço
de telefonia celular (6,1%) e ban-
cos comerciais (5,6%).

Pela ótica dos principais pro-

blemas enfrentados pelo consu-
midor, o cadastro mostra que co-
brança indevida, garantia e vício
ou má qualidade de produtos e
serviços respondem por 71% do
total dos problemas diagnostica-
dos. São também motivo de quei-
xa o descumprimento de oferta e
armadilhas nos contratos. O co-
mércio eletrônico, embora seja
segmento novo, já aparece na
agenda do consumidor como im-
portante alvo de reclamações.

Por empresas, encabeçam a lis-
ta de 50 fornecedores mais recla-
mados duas operadoras de tele-
fonia – a Oi (1.º lugar) e a Claro

(3.˚) e uma empresa de produtos
eletrônicos, a LG (2.º).

Em nota, a Oi informou ter de-
finido um plano estratégico de
negócios para o período
2012-2015, que prevê investimen-
tos de R$ 24 bilhões, dos quais
R$ 2 bilhões na área de atendi-
mento. Acrescentou que “tem in-
vestido em melhorias de proces-
sos e ampliação de rede para asse-
gurar a qualidade no atendimen-
to e na prestação dos serviços”.
Também em nota, a Claro afir-
mou que está avaliando o resulta-
dodo estudo e que “vem realizan-
do fortes investimentos em tec-
nologias e em novas plataformas
para um melhor atendimento ao
consumidor”.

Atendimento. No ranking dos
que menos atenderam os consu-
midores, quem aparece na fren-
te é a AES Eletropaulo, com ape-
nas 25,9% de atendimento satis-
fatório às reclamações. A seguir
vem a empresa aérea TAM
(29,9%) e a rede de supermerca-
dos Carrefour (33,6%).

A Eletropaulo informou que
aderiu ao programa de metas pa-

ra aumentar o índice de casos so-
lucionados e que já reduziu em
19% o recebimento de deman-
das até agosto, acima da meta
anualde 10% estipulada pelo Pro-
con. Explicou que 83% dos casos
foram solucionados no primeiro
atendimento e o objetivo é atin-
gir 85% até o fim de 2012. O Car-
refour reafirmou seu compro-
misso em reduzir o número de
reclamações e aumentar o nível
de satisfação dos clientes. Acres-
centou que vem intensificando
o relacionamento com os órgãos
de defesa do consumidor para
melhoria de seus processos. Pro-

curadas, a LG e a TAM não res-
ponderam até o fechamento des-
ta edição.

Ao longo de 2011, o cadastro
registrou 153.094 reclamações
que exigiram mediação dos Pro-
cons, contra mais de 19 mil forne-
cedores que não atenderam ade-
quadamente os clientes. Desse
montante, 63% das reclamações
foram atendidas pelos fornece-
dores após a mediação do Pro-
con, e 37% ficaram sem acordo,
resultando em ações na Justiça.
Mais da metade do volume de re-
clamações corresponde a proble-
mas com produtos (52%), vindo

a seguir assuntos financeiros
(22,1%) e serviços essenciais
(15%).

Líder do ranking de setores
mais reclamados, a telefonia não
figura na lista dos fornecedores
mais negligentes no atendimen-
to ao consumidor. Embora o nú-
mero de queixas seja alto, o setor
se mostrou aberto a negociar e
solucionar os problemas, aten-
dendo mais de 50% dos casos,
segundo explicou a secretária na-
cional do Consumidor, Juliana
Pereira.

Ela informou que, entre as em-
presas que menos atenderam os
consumidores, algumas são rein-
cidentes e vão merecer um olhar
mais atento do Estado. Elas es-
tão sendo notificadas pelo gover-
no para dar explicações e apre-
sentar um plano de mudança de
conduta. “Não é razoável esse ti-
po de reincidência. Só contribui
para aumentar o custo Brasil, as
demandas da Justiça e o descon-
forto dos consumidores”, disse.

As reclamações fundamenta-
das são aquelas que precisam de
audiências com mediação dos
Procons para solucionar os con-
flitos. O balanço apresentado on-
tem envolve informações de Pro-
cons de 25 Estados e mais de 150
municípios integrados ao Siste-
ma Nacional de Informações de
Defesa do Consumidor (Sin-
dec).

Celulares lideram lista
de reclamações nos Procons

Internet. Alibaba recompra
fatia de 20% em poder do Yahoo
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Envolvimento
em polêmicas

Foxconn vai investir R$ 1 bi em SP para
fabricar componente para iPad e iPhone

● Atração

Nacionalização. Fábrica da Foxconn em Jundiaí, onde são montados produtos da Apple: empresa terá nova unidade no País

Tecnologia. Fabricante taiwanesa assina amanhã protocolo de intenções para a instalação de um complexo no município de
Itu para a produção de materiais usados na montagem de tablets e smartphones; início da operação está previsto para 2014

Queixas. Cobrança indevida está entre as principais queixas

Nayara Fraga
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As ações da Apple ultrapassa-

ram ontem o valor de US$ 700 o
papel, reforçando a posição da
empresa como a companhia
mais valiosa do mundo. Os pa-

péis da empresa, que alcança-
ram a máxima de US$ 702,33 du-
rante o pregão de ontem em No-
va York, fecharam o dia cotados
a US$ 701,91, em alta de 0,30%.
O valor de mercado da compa-
nhia agora chega a US$ 657,97
bilhões. Do início do ano até
agora, os papéis da Apple já tive-

ram valorização de 74%. A em-
presa se beneficia da repercus-
são das encomendas do iPhone
5, novo smartphone da compa-
nhia, lançado no último dia 12.

Dois milhões de aparelhos fo-
ram encomendadas nas primei-
ras 24 horas após o início dos
pedidos de reserva do smartpho-

ne. O interesse é maior que o
visto na época do lançamento
da geração anterior, o iPhone
4S, com 1 milhão de pedidos no
primeiro dia de encomendas.

O iPhone 5 chega às lojas dos
Estados Unidos na sexta-feira.
A nova versão tem tela maior,
apesar de largura igual. É mais

fina e mais leve que o iPhone 4S.
Também usa um novo processa-
dor, mais rápido. O novo celular
vem em três modelos, de 16 GB,
32 GB, 64 GB. O preço recomen-
dado nos EUA é de US$199, para
o primeiro modelo, US$299, pa-
ra o intermediário, e US$399, pa-
ra o com mais capacidade.

Wladimir D’Andrade

A empresa taiwanesa Fox-
conn vai abrir uma nova unida-
de industrial no Estado de São
Paulo no ano que vem. Desta
vez, o investimento ocorrerá
no município de Itu. A compa-
nhia deve investir R$ 1 bilhão
na fabricação de componen-
tes para tablets, smartphones
e outros produtos eletrônicos.

Amanhã, o presidente da Fox-
conn no Brasil, Henry Cheng, e o
presidente da agência Investe
São Paulo, Luciano Almeida, vão
assinar um protocolo de inten-
ções no Palácio dos Bandeiran-
tes, sede do governo paulista,
com a presença do governador
Geraldo Alckmin.

A previsão é que a nova unida-
de crie cerca de 10 mil empregos
diretos. No parque industrial, ha-
verá até cinco fábricas, que vão
produzir cabos, câmeras, telas
sensíveis ao toque, LED, placas
PCB (placa de circuitos) e ou-
tros componentes utilizados na
montagem dos eletrônicos.

Com esse investimento, prati-
camente toda a cadeia de fabrica-
ção de iPads e iPhones, da Apple,
estará em território nacional,
com exceção de displays TFT –
tecnologia para melhorar a quali-
dade da imagem que demanda
investimentos robustos para ser
produzida. “Este não é o momen-
to para uma planta de TFT vir
para o Brasil, mas essa será a úni-
ca parte da cadeia que vai faltar”,
disse à Agência Estado o presiden-
te da Investe São Paulo, Luciano
Almeida.

A Foxconn tem uma unidade
em Jundiaí (SP), onde monta os
produtos da Apple. Além dessa
planta, tem outras quatro unida-
des no Estado de São Paulo e três
em outros Estados.

O plano da Foxconn é que o
início da produção em Itu ocorra

em 2014, atingindo capacidade
plena em 2016. A empresa adqui-
riu um terreno de 1 milhão de me-
tros quadrados às margens da
SP-308, a chamada Rodovia do
Açúcar.

Incentivo. De acordo com Al-
meida, a empresa taiwanesa não
terá benefícios fiscais especiais
do governo paulista para mon-
tar o complexo em Itu, apenas
os incentivos já previstos em lei
estadual que instituiu o Progra-
ma de Incentivo ao Investimen-
to pelo Fabricante de Produtos
da Indústria de Processamento

Eletrônico de Dados (Pro-Infor-
mática), entre eles a utilização
de crédito de Imposto Sobre Cir-
culação de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS) na compra de bens e

mercadorias de investimentos.
“Em São Paulo, as empresas

encontram, além de um merca-
do consumidor pujante, a me-
lhor infraestrutura logística do
País e ampla oferta de mão de
obra qualificada”, afirmou o go-
vernador Geraldo Alckmin, por
meio de sua assessoria de im-
prensa. A empresa terá de obter
o licenciamento ambiental para
o local da construção.

Almeida conta que, por meio
da agência de atração de investi-
mentos para o Estado, vincula-
da à Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciência e

Tecnologia, o governo paulista
fará intermediação entre a em-
presa, a prefeitura local e as con-
cessionárias para a criação da in-
fraestrutura do parque indus-
trial – iluminação pública, rede
de água e esgoto, vias de acesso,
entre outros. O governo esta-
dual também vai oferecer parce-
rias com institutos e órgãos de
formação de mão de obra espe-
cializada, como o Centro Paula
Souza.

O presidente da Investe São
Paulo explica que a intenção do
governo é formar em Itu um po-
lo tecnológico. A empresa fabri-

cante de computadores pes-
soais Lenovo, da China, já anun-
ciou a construção de uma fábri-
ca no município. A cidade de Itu
está localizada a 100 quilôme-
tros da capital paulista. “A ten-
dência é que outras empresas se
instalem no local por causa da
infraestrutura da região”, diz.

Ele destaca, também, a trans-
ferência de tecnologia, com a ins-
talação de fábricas de ponta no
polo. “As fábricas são muito di-
nâmicas, por isso a transferên-
cia de tecnologia ocorrerá natu-
ralmente, à medida que as unida-
des se adaptam aos produtos.”
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Aparelhos concentraram
14,1% das reclamações;
as operadoras Oi e Claro
e a coreana LG estão no
topo do ranking

LUCIANO ALMEIDA
PRESIDENTE DA
INVESTE SÃO PAULO
“A tendência é que outras
empresas se instalem
no local por causa da
infraestrutura da região.”

EMPRESAS Nº DE RECLAMAÇÕES

1º Oi 6.919 (4,52%)

2º LG 5.129 (3,35%)

3º Claro 5.082 (3,32%)

ATENDIMENTO
% DE PROBLEMAS

SOLUCIONADOS

1º AES Eletropaulo 25,9%

2º TAM 29,9%

3º Carrefour 33,6%

RANKING
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