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INTRODUÇÃO

O presente estudo tem por objetivo analisar a situação econômica da LG Eletronics,
empresa multinacional sul coreana de produtos eletrônicos, de informação e comunicação. A
empresa atua no Brasil por meio da LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, sediada em
Taubaté-SP desde 1996. Trata-se da maior empresa do setor de eletroeletrônicos da região.

A motivação principal do estudo é o anúncio da Empresa no sentido de encerrar suas
atividades em Taubaté-SP, com impactos em toda sua cadeia produtiva e em toda região.
Segunda a empresa, a medida é motivada pelo prejuízo global anunciado de cerca de US$ 4,5
bilhões com o comércio de telefones, o equivalente a R$ 24 bilhões em conversão direta.
Diante disso, foi anunciado a saída do mercado de celulares e smartphones, com impactos em
diversos países do mundo, em particular a própria Coreia do Sul, o Vietnã e o Brasil.

A empresa jamais divulgou seus números relativos ao comércio e produção de
celulares no Brasil, no entanto, a unidade de Taubaté LG produz, ainda, notebooks e monitores.
Ainda assim, a empresa tomou a decisão arbitrária de encerrar a produção de notebooks e
monitores na cidade do interior paulista, transferindo-a para Manaus.

Nas páginas que se seguem iremos analisar as finanças mundiais da empresa,
indicando que, além de não passar por uma crise, a empresa vive o seu melhor momento desde
a crise econômica de 2008. Nas páginas seguintes, iremos analisar os impactos econômicos no
caso de um fechamento da unidade de Taubaté, tanto do ponto de vista do fechamento da
sede como de dois de seus principais fornecedores em São José dos Campos e Região.

Veremos que os motivos para a LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA cessar a
produção de celulares, vão além dos ditos prejuízos anunciados no segmento. Trata-se de um
processo perverso, que é também um projeto das multinacionais que exploraram a mão de
obra e as riquezas brasileiras por tantos anos; no caso estudado, por mais de 25 anos. Tal
processo diz respeito ao lugar reservado ao Brasil na divisão internacional do trabalho.
Estamos assistindo a mais um capítulo do processo de desindustrialização do país, com aval da
burguesia e do governo brasileiro, não sem a resistência da classe trabalhadora, que carrega a
certeza das nossas potencialidades em produzir sem as amarras das multinacionais.
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LG VIVE MELHOR MOMENTO DESDE A CRISE DE 2008

A LG Electronics é uma fabricante sul-coreano de produtos eletrônicos, de informação
e comunicação. A empresa é uma das principais fornecedoras de telefones celulares, produtos
domésticos e eletrônicos de consumo. Integra o setor de eletroeletrônicos, que é chave na
economia mundial nos dias de hoje, representando o setor de tecnologia de ponta que surgiu
com a nova revolução tecnológica nos anos de 1990. Apesar disso, o Brasil foi deixado de fora
desse processo. A maior parte das indústrias do setor migraram para a Ásia em função da
baixa remuneração e do promissor mercado de consumo, já que países como Índia e China
superam 1 bilhão de habitantes.

A LG é representada por várias filiais em todo o mundo e sua produção está dividida
em quatro segmentos de negócios. A área residencial inclui televisores LCD e plasma, sistemas
de home theater, Blu-ray e reprodutores de áudio e vídeo. A gama de unidades de “produtos
de TI” inclui notebooks, monitores de computador, drives óticos, projetores e pen drives. O
espectro do portfólio de eletrodomésticos varia de ar condicionado, máquinas de lavar,
geladeiras e utensílios de cozinha a aspiradores de pó e produtos domésticos compatíveis com
a rede.

A produção de celulares e smartfones é apenas um dos inúmeros departamentos em
que a LG atua. O prejuízo anunciado pela empresa, sem grandes detalhes, de 4,5 bilhões de
dólares no setor de telefones móveis não reflete, de modo algum, a situação geral da empresa.
Em verdade, como veremos, a LG encerrou 2020, em plena pandemia, com o seu melhor ano
desde a crise de 2008.

Indicamos abaixo os números da empresa, convertidos para o dólar:

As oscilações na receita líquida da LG Eletronics, indicadas acima, é em função das
mudanças no câmbio da moeda coreana em relação ao dólar. É possível ver um crescimento
consistente e continuado do lucro bruto da empresa nos últimos 10 anos. A LG terminou 2020
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com um faturamento de 53,6 bilhões de dólares, o que equivale a 276 bilhões de reais. Cerca
de um quarto da arrecadação do Estado brasileiro inteiro.

O que esses números representam pode ser notado, de forma mais nítida, na taxa de
lucro da LG Eletronics, isto é, no lucro bruto em relação aos custos de produção.

É possível notar que o lucro bruto da LG teve tendência de crescimento continuada e
consistente desde 2010, quando sofreu certo abalo em função da crise econômica. Mais ainda.
Atingiu em 2020 uma margem bruta de lucro de 34,76%. Trata-se da maior margem bruta em
toda a série indicada.

O lucro bruto, no entanto, pode não indicar com toda a precisão a “saúde financeira” da
empresa, já que ele pode ser consumido com o pagamento de empréstimos, impostos e outras
despesas não relacionadas com a produção. Esse, literalmente, não é o caso da LG Eletronics.
Por isso, apresentamos a seguir o lucro líquido da empresa.
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O lucro líquido é a quantia que resta depois que todas as despesas não relacionadas a
produção são descontadas. Trata-se de um valor que a empresa tem disponível para pagar
seus acionistas, elevar o seu caixa ou realizar novos investimentos. O lucro líquido da LG em
plena pandemia de COVID-19 foi de 1,66 bilhões de dólares em 2020, o maior registrado
desde 2009. A empresa teve apenas um único ano com lucro líquido negativo: 2011.

Com isso, podemos ver a absoluta arbitrariedade no encerramento das atividades em
Taubaté-SP. A empresa, além de não passar por nenhuma crise econômica geral, está em seu
melhor momento desde 2009. Como anunciamos, a divisão é apenas uma fatia da unidade de
Taubaté, a sede da empresa até então, e, ainda assim, ele definiu fechá-la, transferindo-a
integralmente para Manaus.

Vale mencionar ainda que a Empresa não possui dívidas em patamares acima de sua
capacidade de pagamento. O que pode ser notado na análise do Patrimônio líquido, a fatia do
patrimônio que resta considerando todo o passivo e compromissos da LG. Apresentamos
abaixo o Patrimônio Bruto (Ativos) e o passivo da empresa, o que resta é o Patrimônio Líquido.

Podemos notar o crescimento do patrimônio total da LG, desde 2008, sempre
tendencialmente superior aos passivos, fazendo seu patrimônio líquido crescer continuamente.
Esse patrimônio líquido era de 8,89 bilhões de dólares em 2008 e encerrou 2020 com o valor
superior a 13 bilhões de dólares.

Indicamos abaixo o percentual do patrimônio líquido da LG em relação ao total do
patrimônio.
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Em 2020, 32,03% do patrimônio da LG foi líquido. O que isto significa? Que além de
obter uma margem de lucro bruto crescente nos últimos anos e o maior lucro líquido em 2020
dos últimos 10 anos, a situação geral da Empresa é muito confortável. A LG tem condições de
manter seus investimentos nas mais diversas áreas e suportar as oscilações típicas do
mercado. Nem mesmo o fechamento da divisão de celulares era uma necessidade da empresa
no último período, pois ela possui condições de alimentá-la em um setor cujo consumo é
ascendente. Tanto é assim que o último período foi marcado por melhoria constante do valor
de suas ações no mercado financeiro, como indicamos no gráfico abaixo:

A análise minuciosa das receitas, lucros e patrimônio da LG Electronics nos confirma a
solidez financeira da multinacional, que por mais de duas décadas explorou a mão de obra
brasileira.

A LG Eletronics vive um de seus melhores momentos. Desde a crise de 2008, a
Empresa atingiu os seus melhores índices de taxa de lucro, lucro líquido e

patrimônio líquido justamente em 2020.
Tal quadro se reflete na valorização expressiva de suas ações.

_______________

análise econômica da LG Electronics e subsidiárias
7 impactos econômicos em caso de fechamento da unidade de Taubaté



ILAESE – INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS
___________________________________________

O IMPACTO DA LG EM TAUBATÉ

A LG Electronics é a maior empresa do setor de eletroeletrônicos na região e, em certo
sentido, dita o ritmo das demais empresas. Apesar disso, a empresa vem se debilitando faz
muitos anos. O número de trabalhadores nela empregados despencou de 2.548 em 2013 para
950 trabalhadores em 2020, como indicamos abaixo.

Com a crise econômica instaurada no Brasil em 2014, houve demissão em massa.
Estas demissões atingiram, principalmente, as mulheres que em sua maior parte encontram-se
na base de todo o sistema produtivo.

A mulheres representavam cerca de 55% dos trabalhadores da empresa em 2013, no
entanto, em 2019, representavam apenas 47%. Isto demonstra a maior rotatividade do
trabalho feminino, situado na linha de produção e com menor remuneração. Tanto é assim que
a demissão em massa de mulheres na empresa gerou a falsa impressão de que os salários se
elevaram, com indica o gráfico abaixo:
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O que temos nesse caso, é a demissão de mulheres com menor remuneração e a
manutenção, em maior proporção, dos homens com remuneração mais elevada. Assim, a média
salarial da empresa se eleva. O abismo entre a remuneração média anual de homens e
mulheres é indicado abaixo:

De qualquer forma, a situação anteriormente descrita tem um efeito colateral ainda
mais danoso. Ao se encerrar as atividades na unidade de Taubaté, teremos o fim dos empregos
melhor remunerados do município, impactando toda a cadeia de distribuição dos valores em
Taubaté e região. A renda que os trabalhadores deixam de receber, não mais será aplicada em
outros produtos, serviços e no comércio. Trata-se de um verdadeiro efeito cascata.

Vejamos um exemplo simples de uma fábrica de eletroeletrônicos: aqueles lotes de
produtos fabricados vão para uma transportadora, que por sua vez irão entregar em uma loja
que vende os produtos, onde seu proprietário irá empregar um certo número de empregados e
muito provavelmente alguns dos empregados da fábrica, lá de um lado da ponta da cadeia, irá
comprar determinado produto. Veja-se que há uma cadeia de distribuição e geração de riqueza.

Considerando-se o total de trabalhadores empregados pela LG em 2020 (segundo o
Novo CAGED) e a remuneração média do ano anterior (segundo a RAIS) a remuneração anual
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de todos os seus trabalhadores é aproximadamente 64 milhões de reais. Isto significa que
além da perda imediata dos empregos, todos os demais setores de Taubaté serão impactados
com a perda de 64 milhões de reais gastos em serviços e demais produtos de consumo.

A unidade da LG em Taubaté sofre, faz vários anos, uma redução drástica do
número total de seus trabalhadores. Ainda assim, no caso de encerramento das

atividades, o impacto na economia local seria da ordem de
64 milhões de reais anuais.

E mais ainda. Do ponto de vista da economia brasileira, quando se fecha postos de
trabalho melhor remunerados há o impacto negativo para as regiões onde estavam àqueles
empregos.

Os postos de trabalho da indústria são àqueles melhores remunerados quando
comparamos com outros setores. Vemos uma comparação na tabela abaixo. Enquanto o valor
destinado aos salários e benefícios de um trabalhador da indústria em relação ao montante
acumulado pelas empresas varia em média 30%, nos demais setores não passa de 10%.

IMPACTOS DO FECHAMENTO DA LG
EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Um possível encerramento das atividades da LG em Taubaté impacta, diretamente,
também a região de São José dos Campos. Ali se encontra vários de seus fornecedores.
Principalmente as empresas SUN TECH em São José dos Campos e a BLUETECH e 3C em
Caçapava. As três empresas somam 430 postos de trabalho, contando os trabalhadores
diretos e os contratos temporários.

Mapeamos os dados pela RAIS e CAGED das duas maiores empresas SUN TECH e
BLUETECH. apresentados abaixo. O número total de empregos nesta base de dados não
considera os contratos temporários e as terceirizações.
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Além das mencionadas acima, a empresa 3C emprega hoje 70 trabalhadores.
Vemos que nos três casos, temos uma ampla maioria de trabalhadoras, em proporção

ainda superior a da LG em Taubaté. No caso da SUN TECH a composição em 2019 foi a
seguinte:

A diferença é ainda mais abismal na BLUETECH em que 95% do total de
trabalhadores são mulheres.

Nesse caso, a diferença salarial média entre homens e mulheres foi superior a 1 mil reais
em 2019, como indicado na tabela anterior.
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Considerando a média salarial verificada em 2019 com o reajuste da última campanha
salarial bem como o total de trabalhadores de 2020 segundo o CAGED, o impacto econômico
na região de São José dos Campos no caso do fechamento dessas duas empresas é de 8,7
milhões de reais, impactando todos os demais setores da economia da região.

Apenas dois dos principais fornecedores da LG em Taubaté, BLUETECH E SUN
TECH, são responsáveis por uma receita anual na ordem de 8,7 milhões de reais em

São José dos Campos e Região. As mulheres constituem a quase totalidade dos
empregos nesses fornecedores e cerca de metade dos

empregos na unidade de Taubaté.
O impacto econômico de um possível encerramento das atividades da BLUETECH e

SUN TECH será de aproximadamente 8,7 milhões de reais anuais.

Conclusões

Ao longo da presente análise revelamos que a LG Eletronics está em seu melhor momento,
desde a crise de 2008. Mas, então porque a empresa pretende encerrar as atividades de uma
das suas unidades?

O ILAESE mostrou no caso da Ford, também em Taubaté
(http://ilaese.org.br/boletim-contra-corrente-n-83-os-impactos-e-razoes-por-tras-da-saida-da
-ford-do-brasil/), que o rege o fechamento de unidades não são os prejuízos acumulados pelas
operações de produção. O ponto motivador para medidas como a que está sendo feita pela LG
são as exigências de um patamar de lucro que atenda aos anseios de um grupo de acionistas,
que nem sequer residem no Brasil. Ou seja, é um processo de reestruturação para aumentar as
margens de lucro da empresa.

Em casos como esse, o Brasil fica nas mãos das decisões de multinacionais, que operam
somente visando aumentar suas taxas de lucro, sem nenhuma preocupação com as condições
de vida daqueles que produzem tudo; os trabalhadores. Isso acontece porque o Brasil não
completou seu ciclo pleno de industrialização, já que não desenvolveu uma indústria nacional.
A industrialização no Brasil, ao não romper com a dominação estrangeira, foi parte de toda a
dominação das grandes empresas multinacionais. As bases em que se assentaram o
incompleto desenvolvimento foram os investimentos dos monopólios internacionais.

O parque industrial brasileiro não se desenvolve e, pelo contrário, a partir dos anos 90 é
desindustrializado. Esta desindustrialização pode ser caracterizada como uma situação de
permanente desinvestimento, na qual tanto o emprego industrial como o valor adicionado da
indústria se reduzem em proporção ao emprego total e ao PIB.

Mostramos que o emprego na LG em Taubaté e também das fornecedoras em São José
dos Campos caiu pela metade em 10 anos. Ao longo das últimas décadas, há um processo
paulatino de destruição do parque industrial brasileiro. Se nos anos 70 ingressavam para o
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Brasil as multinacionais de automóveis e eletrodomésticos, que na época representavam a
tecnologia mais avançada, hoje, o setor eletroeletrônico cumpre apenas um papel marginal na
economia nacional, sendo, muitas vezes, apenas acessório dos demais setores industriais.

As taxas de exploração das trabalhadoras do setor são elevadas, há grande rotatividade
no emprego, jogando sempre os salários para baixo além de grande adoecimento, fruto das
jornadas exaustivas e da cobrança por produtividade. São décadas de exploração que deve ser
reparada. Nesse sentido, a luta que se impõe e em curso por manutenção dos empregos, bem
como por melhorias para as trabalhadoras do setor, é indissociável por uma batalha por um
projeto de Brasil, por um país não dominado que deixe de ser subalterno na atual divisão
internacional do trabalho.
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