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Fábricas da empresa em São Carlos têm a maior produção de lápis do mundo: 1,5 bilhão por ano  
 
Na semana passada, enquanto andava pelos corredores da feira Escolar 2003, um homem alto e 
elegante, impecavelmente vestido, destoava da multidão do Anhembi. No bolso do terno, ele 
carregava o que chama de seu "lápis perfeito" - feito de madeira nobre, já vem com apontador de 
platina embutido, borracha, e custa módicos US$ 180. No crachá afixado no outro bolso, lia-se: 
"Conde Von Faber-Castell".  
 
O conde alemão Anton Wolfgang von Faber-Castell, presidente da Faber-Castell e representante 
da oitava geração da família à frente do negócio, veio ao Brasil para visitar as duas fábricas da 
empresa em São Carlos. Lá, a Faber-Castell produz 1,5 bilhão de lápis por ano - enfileirados, 
dariam a volta na Terra cinco vezes. Trata-se da maior fabricação de lápis do mundo.  
 
Com a produção, seria possível fornecer 100 lápis por ano para cada um dos 15 milhões de 
analfabetos do Brasil.  
 
"Nós não nos consideramos uma fábrica de lápis", diz o conde, para espanto dos presentes. "Ou 
melhor", apressa-se, "lápis são muito importantes, mas há vários outros produtos na Faber-
Castell." A empresa, fundada em 1761, vendeu lápis até para o chanceler Otto von Bismarck. 
Agora, prepara-se para um salto de diversificação. Na Alemanha, o processo já está em curso, 
com a venda de canetas luxuosas e fabricação de lápis de olhos para empresas de cosméticos. No 
Brasil, começa agora.  
 
A subsidiária brasileira aposta no crescimento dos produtos premium, que concorrem com a Mont 
Blanc, por exemplo. Inclua-se aí o "lápis perfeito" do conde, além das canetas e lapiseiras da linha 
Porsche. A caneta tinteiro da Porsche vem com pena de ouro branco e TecFlex de aço e ouro, 
material que imita a mangueira da injeção eletrônica do Porsche. Sai por R$ 1,8 mil.  
 
A empresa também envereda por outras áreas da seara escolar - lança agora CDs graváveis e 
disquetes. E a grande novidade deve chegar às lojas brasileiras no ano que vem - a linha Playing 
and Learning, de kits educativos para crianças, com massinha, tintas e brinquedos.  
 
Novos produtos são um caminho para fugir das margens apertadas no Brasil. Um lápis básico na 
Alemanha é vendido por 0,50, ou R$ 1,6. Aqui, custa R$ 0,40. "Somos fortes no Brasil, mas em 
vários segmentos não somos tão fortes como gostaríamos", diz Faber-Castell. "Queremos 
conquistar mercado com outros produtos."  
 
Tradição - Diversificação, sim. Mas o conde ainda não se sente pronto para romper com a tradição 
na mais antiga fábrica de lápis do mundo. Os lápis são instrumentos obsoletos, o negócio é entrar 
no ramo de computadores? "Nem pensar. Nós acreditamos que os lápis estimulam a criatividade 
natural das crianças. O computador é um companheiro só para mais tarde. Não vamos entrar 
nisso", diz. "Minhas duas filhas gêmeas, de 7 anos, adoram desenhar, mas ainda não se 
interessaram pelo computador."  
 
Ele demonstra o mesmo zelo pela tradição ao cuidar da coleção de canecas de cerveja do século 
XVIII, todas com veados desenhados. O pai dele era caçador e iniciou a coleção, que hoje tem 
mais de 300 canecas.  
 
Rotina - Em relação à rotina, Faber-Castell garante não seguir a tradição dos nobres desocupados. 
"Você acha que eu acordo às 10 da manhã, jogo um pouco de golfe, vou pra casa almoçar, e daí 
descanso um pouquinho? Não mesmo..." O conde alemão não tem medo de pegar no batente e 
viver como um plebeu. Faber-Castell trabalha de 10 a 12 horas por dia e mora em uma quase 



prosaica residência de caça no campo, perto de Nuremberg. O famoso castelo da família, parecido 
com o Neuschwanstein que inspirou Walt Disney, fica reservado para eventos.  
 
Um dos últimos sobreviventes das empresas familiares, o conde diz que o segredo da longevidade 
dos Faber-Castell no negócio é ter profissionais muito competentes na gerência. "E não ter tantos 
parentes na administração", completa. Dos dez irmãos Faber-Castell, só dois participam da 
administração da empresa. Hoje, a gigante dos lápis está presente nos cinco continentes, com 
fábricas na Alemanha, Áustria, Austrália, Malásia, Indonésia, Índia, China, Peru, Colômbia e 
Brasil, empregando mais de 5.500 pessoas no mundo.  
 
Brasil - A subsidiária brasileira é a maior empregadora, com 2,9 mil funcionários, e fatura R$ 300 
milhões. Segundo o diretor-superintendente da empresa no Brasil, Antonio Carlos Perondi, a 
receita deve se manter estável neste ano, mesmo com a crise. São duas unidades de produção 
em São Carlos, uma unidade de produção de mudas e operações florestais com industrialização da 
madeira em Prata, Minas Gerais, além dos escritórios. A empresa exporta para 75 países.  
 
O conde vem ao Brasil três vezes por ano, para reuniões. Seu grande orgulho é o trabalho 
ambiental da Faber-Castell no Brasil. A empresa foi pioneira na plantação das próprias árvores 
para a produção, quando importou as primeiras sementes de pinus, na década de 50. Hoje, 100% 
dos lápis da empresa são produzidos a partir de áreas plantadas. A Faber-Castell mantém 
programas ambientais nas três fábricas no Brasil. São 6,7 mil hectares de florestas plantadas para 
garantir a produção auto-sustentável de lápis.  
 
 
O Estado de S. Paulo - 7/9/2003 


