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Resumo: O presente trabalho expõe os resultados preliminares de uma pesquisa que procura 
analisar como os países em desenvolvimento, representados por Hungria e República Tcheca 
se inserem na economia mundial. A análise é feita com base nas estratégias de dispersão 
geográfica das atividades das fornecedoras electronic manufacturing services (EMS), ou 
empresas prestadoras de serviços de manufatura em eletrônicos, no período entre o ano 2000 
até 2005. A pesquisa foi realizada através de reportagens obtidas no banco de dados 
InfoTrac, que permite o acesso aos principais periódicos internacionais, periódicos nacionais 
como Gazeta Mercantil e Valor Econômico, assim como através de acessos ao sítio da 
empresa, no período recente. Foram verificadas atividades de design na República Tcheca e 
parques industriais na Hungria, podendo ser resultante de capacitações desenvolvidas no 
antigo regime soviético. A entrada de tais países para a União Européia em 2004, sua 
posição geográfica e a mão-de-obra qualificada e de baixo custo parecem tê-los 
transformado numa ponte para o mercado europeu. O fator que parece ainda inibir a atração 
das EMS é a falta de infra-estrutura. 
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1. Introdução 
O presente trabalho expõe os resultados preliminares de uma pesquisa que procura 

analisar como os países em desenvolvimento, representados por Hungria, República Tcheca 
se inserem na economia mundial. A análise é feita com base nas estratégias de dispersão 
geográfica das atividades das fornecedoras electronic manufacturing services (EMS), ou 
empresas prestadoras de serviços de manufatura em eletrônicos, no período entre o ano 2000 
até 2005. 

Pretende-se discutir o que ocorreu com Hungria e República Tcheca em termos de 
subcontratação no setor de eletrônicos, ou seja, qual o papel estratégico assumido por estes 
países e qual a razão para que determinadas atividades das EMS sejam alocadas em tais 
regiões e em outras não. 
  As hipóteses a serem verificadas são as de que Hungria e República Tcheca assumem 
o papel de “ponte” de acesso ao mercado europeu, resultante de sua posição geográfica 
favorável e de que são países que possuem capacitações locais herdadas do antigo regime 
soviético. A última hipótese deriva da afirmação de Linden (1998), de que embora muitas 
companhias estatais tenham deixado de existir em sua forma anterior, o potencial implícito 
permanece personificado no capital humano. Esse potencial é real e duradouro, embora 
geralmente necessite de atualização.  

2. A prestação de serviços de manufatura 
Para Gereffi (1999), a abertura do comércio internacional encorajou nações a se 

especializarem em diferentes ramificações ou estágios de produção dentro de uma indústria 
específica, especialmente a partir dos anos 70, resultando na emergência de um sistema global 
de produção.  



                                                                                XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 

Ernst (1999) constatou que as empresas multinacionais estão segmentando as cadeias 
de valor numa série de funções discretas, alocando-as em unidades geograficamente dispersas 
da RPG, onde podem ser realizadas mais eficientemente, movidas pelo acesso a recursos e 
capacidades complementares específicas, ou visando à inserção em importantes mercados em 
crescimento. 

De forma estilizada, numa RPG, há uma firma líder em termos estratégicos e 
organizacionais. Os elos desta líder são estabelecidos com suas subsidiárias, afiliadas, joint-
ventures, fornecedores, subcontratadas, canais de distribuição e revendedores de alto valor, 
assim como alianças de P&D e uma variedade de acordos de cooperação. (Ernst, 1999). 
 A subcontratação ou fornecimento de serviços de manufatura é um dos importantes 
aspectos desta rede global, uma estratégia de adaptação aos mercados cada vez mais voláteis e 
de sobrevivência frente à intensa competição internacional, ao reduzir custos e distribuir 
riscos.(Gomes, 2003). O fenômeno emerge de forma mais intensa na década de noventa, 
como resposta das grandes corporações norte-americanas às novas formas de organização 
mais dinâmicas, em especial as japonesas e alemãs.(STURGEON, 1997). 

Em termos gerais, há uma redução nos investimentos em recursos humanos, na carga 
financeira, administrativa e técnica do capital fixo relacionado à produção (como plantas e 
equipamentos), principalmente em indústrias em que o ciclo de vida do produto é 
crescentemente menor, como é o caso das indústrias de tecnologias da informação. A 
estratégia é, portanto, subcontratar todas aquelas funções que não têm ligação direta ou 
indireta com o estabelecimento e a manutenção do poder de mercado. Marcas, definição de 
produto, design, finanças e marketing são exemplos de ativos que estão, em geral, sendo 
mantidos internamente, enquanto manufatura, logística, distribuição e a maior parte das 
funções de suporte estão sendo terceirizadas.(STURGEON, 1997).  

Por outro lado, a terceirização da manufatura organiza um ramo de empresas 
industriais especializadas no fornecimento de um conjunto de atividades corporativas: as EMS. 
Existem vantagens em assumir esse papel dentro do novo modelo de organização. A aquisição 
de uma unidade produtiva de um cliente freqüentemente representa um crescimento nos 
negócios, pelo menos no curto prazo, quando o contratante assume a responsabilidade pelos 
volumes de produção presente e futuro. Além disso, ao lado do aumento no volume produzido, 
há um incremento na compra dos componentes e na provisão de novos serviços, criando fortes 
ligações com o mercado de fornecedores de componentes. Como várias das firmas 
contratantes compartilham a mesma capacidade produtiva, também as prestadoras de serviços 
minimizam os custos operacionais e o risco de investimento em equipamentos e 
plantas.(ANDRADE, 2001). 

Ao mesmo tempo, as contratadas têm elevado sua integração vertical em relação à sua 
especialidade. Apesar do foco no fornecimento serviços de manufatura, as EMS adicionam, 
em muitos casos, serviços como P&D, design para manufatura, desenvolvimento de processos 
específicos de produto, a documentação (manuais), várias formas de testes, montagem final de 
produto, embalagem, introdução de software e transporte para distribuição.(STURGEON, 
2003). 

2.1 A importância do fenômeno 
As EMS produzem um terço dos produtos eletrônicos do mundo, segundo informação 

do periódico Institutional Investor International Edition, de março de 2004. Empresas de 
grande porte dominam o ramo, por exemplo, as 5 maiores faturam entre US$ 7 e 16 bilhões e 
possuem entre 40.000 e 100.000 empregados.(Electronic Business, 2004). Além disso, a 
prestação de serviços de manufatura é um dos segmentos de crescimento mais acelerado na 
indústria de tecnologia da informação, com taxas de crescimento de até 25% a.a.(LÜETJHE, 
2001). 
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3. A importância dos países 
Há grande expansão do fenômeno na Europa Central (composta por Polônia, 

República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia e 
Bulgária, segundo dados do Escritório de Estatística da Comunidade Européia – Eurostat). 
Dado que a atividade principal das EMS é a manufatura, existe um imperativo por parte 
dessas empresas por localizações de baixo custo. Sua velocidade da internacionalização 
impressiona. Na década de noventa, as EMS produziam em unidades localizadas na Ásia e no 
México. Hoje, a grande expansão se dá na Europa, com as EMS estabelecendo grandes 
unidades na Hungria, Polônia, República Tcheca e Romênia.(Lüetjhe, 2001). Nesse sentido, 
empresas EMS gastaram um total de US$ 14 bilhões em novas plantas em países como China, 
República Tcheca, Filipinas, Romênia e Tailândia, por causa da crise no setor de 
telecomunicações e eletrônicos ocorrida entre 1999-2003, reforçando a busca por localidades 
de baixo custo.(AQUINO, 2004). 

A Europa Central não é homogênea. Segundo Linden (1998), República Tcheca e 
Hungria representam, juntamente com Polônia, as economias líderes da região. São países que 
já possuem uma base industrial, embora necessite de atualização. Alguns dados recentes sobre 
os países-alvo desta pesquisa estão expostos na tabela abaixo: 

 TABELA 1 – Dados recentes sobre República Tcheca e Hungria 
 População 

(2004) 
Crescimento 
PIB (2005) 

PIB per capita 
(2004) 

IDE (1989-
2004) 

República 
Tcheca 10,2 milhões 4,0% US$ 19,311 US$ 41,7 

bilhões 

Hungria 10,1 milhões 3,9% US$ 16,596 US$ 37,2 
bilhões 

             Fonte: Eurostat (2004) 

 

Além disso, possuem uma posição geográfica favorável: estão no centro do mundo. 
Pensando nas EMS, temos que sua estratégia é global, logo, precisam estar em todos os 
continentes. Mesmo existindo outras regiões com custos menores, o mercado final também é 
uma variável chave. A filosofia das EMS é fazer o melhor produto, ao menor custo e o mais 
próximo possível do mercado final.(INSTITUTIONAL INVESTOR INTERNATIONAL 
EDITION, 2004). 

Primeiramente a proximidade e, em 2004, a entrada no mercado da UE, aumentou a 
segurança dos investidores e reforçou a importância da região.(EDMONSON; EWING, 2005). 

3.1 Potencial local 
O potencial local desses países pode ser descrito pelos custos de mão-de-obra 

favoráveis. A região ainda está relativamente livre das regulamentações trabalhistas, as quais 
sufocam o crescimento do emprego em países como França, Itália e Alemanha. Para se ter 
uma idéia, um operário húngaro ganha $1,96 por hora, enquanto um alemão ganha cerca de 
$19, segundo dados da Ariba Inc. Além disso, os salários estão subindo lentamente na região: 
mesmo em 2020 os salários na maior parte da região corresponderão a um terço ou metade da 
UE, de acordo com a Conferência sobre Comércio e Desenvolvimento das Nações 
Unidas.(Edmonson; Ewing, 2005). Tais comparações salariais podem ser observadas na tabela 
2 abaixo. 

        TABELA 2 – Comparação entre trabalhadores da Europa Central 
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  Fonte: Consultoria Ariba Inc. (2005). 

 

Outro ponto importante se refere à qualificação da mão-de-obra, a qual grande parte 
deve-se aos regimes marxistas que fomentaram excelentes universidades e cursos técnicos, 
que ainda graduam um grande número de profissionais de ponta. Graças a esta formação 
técnica, tais países trabalham para assumirem o posto de próximo paraíso da subcontratação 
para engenharia e para o desenvolvimento de software, logo atrás da Índia e 
China.(EDMONSON; EWING, 2005).  

Os bacharéis nas universidades podem ser considerados as melhores commodities da 
região. Gigantes internacionais como Oracle, Delphi e o grupo Samsung estão abocanhando 
engenheiros e cientistas da computação altamente qualificados e colocando-os para trabalhar 
em suas próximas gerações de produtos inovadores. Segundo a professora de Economia da 
Universidade Ludwing Maximilian (Alemanha), Dalia Marin, “Para onde a P&D for, a 
inovação e o crescimento vão atrás”.(EDMONSON; EWING, 2005). 

Microsoft, Nokia e Intel começaram a estudar a região como possível hospedeiro de 
P&D na metade dos anos 90, quando administradores começaram a reconhecer a fonte de 
talentos disponíveis. Mas, a corrida entre as multinacionais por esses profissionais só acelerou 
após 2000, quando as melhorias de infra-estrutura, as reformas na economia e as preparações 
para se juntar à UE tornaram os investimentos mais atraentes.(EDMONSON; EWING, 2005). 
 Pesquisa recente da Ernst&Young aponta que, dos 17000 projetos de IDE europeus, 
38% do total dos investimentos em P&D destinam-se à Europa Central. 

3.2 Herança Industrial 
A natureza dos investimentos estrangeiros difere significativamente de acordo com o país de 
destino. Tal fato é resultante de sua herança industrial, discutida por Linden (1998) a partir 
dos setores high-end, de alta tecnologia e que necessitam de profissionais altamente 
qualificados. São esses setores o de software e o microeletrônico, como expostos na tabela 
abaixo. 

   Tabela 3 – Setores high-end 

País Sub-Setor Atividades Principais 
Investidores 

República Tcheca Microeletrônico Design (circuitos 
integrados); wafers¹ Motorola 
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Software 
software de 

gerenciamento 
industrial 

Cogema, Siemens  

Microeletrônico 

Diodos²; transistores3 
de energia; circuitos 

híbridos finos e 
espessos. 

Empresas locais 

Hungria 

Software 

software de projetos 
3D; software para redes 

de comunicação; 
software de 

reconhecimento ótico 
de caracteres 

Empresas locais 
(Graphsoft), Siemens, 
Ericsson, CSK, Nokia 

¹ Wafers: componentes de extrema importância na fabricação de aparelhos semicondutores. 
² Diodos: aparelhos semicondutores que passam corrente em uma única direção. 
³ Transistor: aparelho eletrônico usado para aumentar a tensão e a corrente elétrica. 
 

    Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de Linden (1998). 

 

Quando a Europa Central emergiu do comunismo, a República Tcheca tinha o setor de 
eletrônicos mais avançado tecnologicamente, particularmente no que se refere ao know-how 
em engenharia de precisão, componentes e instrumentos de controle de automação. Essa 
proficiência técnica foi fruto de um programa para desenvolver o setor, iniciado na metade 
dos anos 80.(CZABAN; HENDERSON, 2003). 

Os principais investimentos no setor foram feitos pela Motorola, que comprou uma 
participação na fábrica da produtora nacional de circuitos integrados Tesla Sezam e sua 
associada, fornecedora de wafers, em 1997, após vários anos de subcontratação, nos quais a 
Motorola havia ajudado a melhorar as operações da fábrica. A empresa também abriu um 
centro de design para circuitos integrados próximo à antiga fábrica da Tesla, em 
1994.(LINDEN, 1998). 

A República Tcheca possui um setor de software muito competente, porém ainda não 
gerou empresas competitivas como na Hungria e ainda não alcançou o mesmo nível de 
atividade das firmas estrangeiras de sua vizinha. A bem sucedida empresa nacional de 
software de gerenciamento industrial, PragoData, foi comprada pela francesa Cogema em 
1995. A Siemens possui uma subsidiária no país, similar a húngara, mas com um terço de seu 
tamanho.(LINDEN, 1998). 

De acordo com Comisso (1998), o papel da Hungria no antigo regime soviético no 
setor de eletrônicos era o de fornecedora de produtos de média e baixa tecnologia, fabricados 
em massa, e de minicomputadores no setor de tecnologia da informação. Sua produção de 
circuitos integrados só começou em 1985, sob licença da ex-URSS e da Alemanha Oriental. 
As atividades realizadas no país são a fabricação de diodos, transistores de energia e circuitos 
híbridos finos e espessos. Os principais investidores do setor são empresas locais. 

Ainda segundo a autora, o potencial que forma a base para a engenharia de software é 
essencial para uma larga escala de atividades eletrônicas de alto nível, do design do chip à 
administração da fábrica. É freqüentemente observado que os computadores de qualidade 
pobre, disponíveis no bloco soviético sob o sistema comunista, produziram uma safra de 
criativos profissionais para desenvolver softwares, os quais aprenderam a superar as 
limitações dos seus hardwares. Esta competência explica porque os atuais investimentos 
estrangeiros em engenharia de software estão altamente concentrados na Hungria.  

Uma forte companhia local, a GraphiSoft, cujo início data de 1982, desenvolveu um 
nicho em software de projetos em 3D para arquitetos. Como parte do esforço de vendas global 
da companhia foi aberto um escritório de vendas no Japão, em 1994. No ano seguinte, a 
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GraphiSoft licenciou sua tecnologia 3D para uma subsidiária de tecnologia da informação do 
Japão, do conglomerado CSK. Em 2005, a Graphsoft esperava atingir US$ 32 milhões em 
receita.(EDMONSON; EWING, 2005). 

Em 1994, a Ericsson iniciou um grupo de suporte na produção de software em 
Budapeste, sendo esse um de seus 25 centros no mundo. O número de programadores cresceu 
de 30, em 1995, para 90, em 1996 com futuras expansões programadas.(LINDEN, 1998). 

No mesmo ano, a Siemens estabeleceu a Sysdata, responsável pela produção de redes 
privadas de telefonia, empregando 150 engenheiros em 1995.(LINDEN, 1998). 

Já a Nokia investiu 100 milhões de euros na Hungria para a construção uma fábrica de 
telefones móveis, em 1998. As principais razões para a escolha do país foram a posição 
geográfica favorável e a mão-de-obra qualificada. A produção da fábrica foi iniciada no início 
do ano 2000. (http://www.flexlink.com/wps/public/s/10000/c/16102). 

Um fator diferencial húngaro é a longa história de abertura, que continuou a refletir-se 
nas políticas da transição, em relação ao investimento estrangeiro A cooperação entre o bloco 
soviético e as empresas ocidentais não era permitida nos anos 50. Porém, o cenário mudou em 
1967, quando uma participação estrangeira foi liberada para poucas empresas selecionadas na 
Iugoslávia. A Hungria adotou esquema similar em 1972 e a República Tcheca somente em 
1986.(UNITED NATIONS, 1992). 

Neste sentido, a Hungria engajou-se em dúzias de joint-ventures nos anos 80. Para 
ilustrar, na época em que a República Tcheca permitiu sua primeira joint-venture com uma 
empresa ocidental, em 1986, a Hungria já tinha outras sessenta.(LINDEN, 1998). 

4. Metodologia 
A metodologia utilizada é a desenvolvida pelo Diretório da Pesquisa Privada 

(GEEIN/FINEP), de elaboração de históricos corporativos das empresas através de 
informações contidas em seus sítios, periódicos como Gazeta Mercantil e Valor Econômico e 
na base de dados InfoTrac, que reúne periódicos do mundo inteiro. Os dados sobre os países 
foram obtidos principalmente através do InfoTrac. 

Durante a coleta foram recolhidas informações setoriais, principalmente através do 
InfoTrac, para melhor compreender sua dinâmica, bem como o comportamento do fenômeno 
no período recente (2000-2005). 

O objetivo é analisar uma amostra contendo as quatro maiores empresas do setor, 
representadas por Flextronics, Solectron, Sanmina-SCI e Celestica, respectivamente, que, 
segundo estimativas, são responsáveis por 70% da prestação de serviços de manufatura para o 
setor de tecnologia da informação e comunicação, como observado na tabela abaixo. 

   Tabela 4 – As 4 maiores empresas mundiais prestadoras de serviços de manufatura para o complexo 
eletrônico: dados gerais (2003) 

Nº DE FÁBRICAS 
NO MUNDO EMPRESA PAÍS DE 

ORIGEM 
VENDAS 
em 2003 
(US$ mi) 

EMPREGADOS 
em 2002 América 

do Norte 
Outros 
países 

Flextronics Cingapura 13.821,8 95.000 14 93  
Solectron Estados Unidos 11.143,8 57.000  27   24

Sanmina-SCI Estados Unidos 10.794,8 40.000 34 66

Celestica Canadá  6.735,3 38.000 5 30
    Fonte: Electronic Business (2004).  

 

No entanto, o que será exposto no presente artigo é o estudo de caso da Flextronics. 
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5. O estudo de caso da Flextronics 
A Flextronics foi fundada em 1969 para fornecer serviços de manufatura para 

companhias do Vale do Silício (EUA) que necessitavam de mais placas de circuito impresso 
do que podiam produzir internamente. Esta se tornou, em 1981, a primeira empresa 
estadunidense a realizar offshore de suas atividades, ao estabelecer uma unidade de 
manufatura em Cingapura. Em 1991, a planta de Cingapura sofreu um spin-off, tornando-se 
sua sede atual. A Flextronics é, atualmente, a líder na indústria de fornecimento de serviços de 
manufatura de eletrônicos, tendo como foco a oferta de design inovador e serviços de 
manufatura para companhias automotivas, industriais, tecnológicas e de equipamentos 
médicos. No ano fiscal de 2005/2006, obteve uma receita total equivalente a US$ 15,3 bilhões, 
mantendo um quadro de 99000 funcionários distribuídos em suas 88 unidades presentes em 
29 países, em cinco continentes. Seus principais clientes são: Alcatel SA, Casio Computer Co. 
Ltd., Dell Computer Corporation, Ericsson Telecom AB, Hewlett-Packard Company, 
Microsoft Corporation, Motorola, Inc., Siemens AG, Sony-Ericsson, Telia Companies e 
Xerox Corporation.(http://www.flextronics.com/Investors/files/ ARcombo_2004.pdf).   

A empresa teve um crescimento vertiginoso nos últimos anos, no período entre 1995 e 
2004 adquiriu outras quarenta e três pequenas EMS.(INSTITUTIONAL INVESTOR 
EDITION, 2004). 

Segundo dados de 2004, os EUA correspondem a 40% das vendas globais, sendo o 
maior mercado da empresa. Já a Europa absorve 30% do total das vendas, se 
responsabilizando pela manufatura de 35% dos produtos.(INSTITUTIONAL INVESTOR 
EDITION, 2004). 

A empresa é líder em capacidades de produção de baixo custo. Segundo o diretor 
executivo da empresa, os custos eram a principal consideração.  Dirigindo-se para 
localizações ditas de baixo-custo na Ásia, Europa Central e América Latina, podem fornecer 
aos clientes custos competitivos em manufatura. Nesse sentido, possuíam seis grandes 
parques industriais construídos na China, Brasil, Hungria (dois), México e 
Polônia.(INSTITUTIONAL INVESTOR EDITION, 2004). 

5.1 Flextronics na Hungria 
A empresa foi fundada na Hungria em 1992, através da aquisição da joint-venture 

entre a Philips e a Plástico Sanda. Segundo uma pesquisa da BBJ's Book of Lists 2003/2004, a 
subsidiária da Flextronics na Hungria era a terceira empresa em termos de receita no país, 
atrás da Mol e da Audi. Começou com uma força de trabalho de 167 pessoas e, em 2003, 
empregava dez mil.(WILLIAMS, 2004). 

Em 2003, a firma estava num processo de reposicionar sua oferta de serviços de 
montagem para oferta de desenvolvimento e logística. Naquele mesmo ano, a empresa 
operava 4 plantas de produção no país: em Tab, Sarvar e Zalaegerszeg, todas na Hungria 
ocidental, e em Nyiregyhaza, no nordeste do país.(OLAH, 2003). 

A planta de Tab produzia partes eletrônicas e de plástico, bens finais eletrônicos 
domésticos e partes para aplicações em cozinhas. Em Zalaegerszeg eram produzidos circuitos 
impressos, placas-mãe, dispositivos de redes de comunicação, impressoras e telefones móveis. 
Já a unidade de Nyiregyhaza era responsável pelas partes eletrônicas, circuitos impressos e 
periféricos de computadores. E, por fim o parque industrial de Sarvar produzia impressoras 
coloridas, câmeras de uso individual, equipamentos de telecomunicações e bens de 
consumo.(HUNGARY BUSINESS NEWS, 2003).  

Destaque para a planta de Zalaegerszeg, maior empregadora da cidade, contando com 
uma mão-de-obra de 7.000 pessoas. Foi estabelecido um centro de P&D na planta em 2002, 
que havia desenvolvido cerca de 50 novos produtos até 2004. O novo centro possuía, em 2004, 
cerca de 30 engenheiros e tinha 25 parceiros.(EUROPE INTELLIGENCE WIRE, 2004). 
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 O tamanho total das quatro fábricas da empresa no país aumentou de 16.700 metros 
quadrados para 1,3 milhão. A empresa também afirmou que o papel da Hungria na 
distribuição e logística na Europa poderia ser aumentado, mas isso requereria uma melhora 
significativa na infra-estrutura do país. A empresa e o primeiro ministro concordaram que 
ambos os lados iriam considerar possíveis investimentos em estradas, ferrovias e ligações 
aéreas na parte ocidental do país.(EUROPE INTELLIGENCE WIRE, 2004). 

Na tabela abaixo são descritos alguns serviços prestados pela Flextronics da Hungria. 

Tabela 5 – Serviços prestados pela Flextronics na Hungria 
Cliente Atividades Observações 

TCL (China) Produção eletrônicos de 
consumo (principalmente TV) 

- Nove anos de experiência da Flextronics na 
produção de TVs na Hungria 

- Hungria como porta de acesso ao mercado da UE 

Hisenese (China) 
Manufatura de TVs digitais de 
plasma e monitores de cristal 

líquido 

- FLEXTRONICS possui experiência em manufatura 
e profissionais qualificados 

- Junto com a Flextronics, planeja alcançar mercado 
francês e italiano, além de outros países europeus. 

Vitaphone (Alemanha) 
Telefone móvel especial que 

monitora sinais vitais de 
pacientes 

- Desenvolvido por pesquisadores na Hungria. 
- Produzidos na Áustria. No entanto, em picos de 

demanda, produção poderia ser deslocada para 
Hungria. 

Fonte: Elaboração própria, com base no banco de dados InfoTrac. 

 

Segundo reportagem do periódico Europe Intelligence Wire de 2004, como parte de 
uma nova estratégia global, a subsidiária húngara da Flextronics se tornaria um centro de 
produção para as grandes corporações chinesas que pretendem vender para a União Européia 
(UE). Como um primeiro passo, a empresa começou uma cooperação com a TCL, uma 
companhia chinesa que é líder na fabricação de televisores. Segundo este acordo, a 
Flextronics produziria aparelhos de televisão na fábrica da Hungria, que possui 9 anos de 
experiência no ramo, pois já fabricou tais produtos para quatro outras marcas. As vantagens 
seriam a não necessidade de investimento em mão-de-obra, além do fato da União Européia 
ser um mercado de eletrônicos de consumo estável e de grande demanda. Outro fator são as 
taxas extras impostas a produtos chineses, as quais não são cobradas se o produto é fabricado 
na UE. A mesma estratégia foi cogitada nas unidades fabris da empresa no México, mas com 
o intuito de servir o mercado dos EUA, o qual impôs, em novembro de 2003, tarifas extras 
anti-dumping sobre os televisores chineses. 

Ainda em 2004, a Hisenese fechou uma parceria com a Flextronics da Hungria para a 
manufatura de TVs digitais de plasma e monitores de cristal líquido. Seria mais que um 
acordo de subcontratação, já que a chinesa entraria com o suporte em tecnologia, qualidade e 
marca, enquanto a Flextronics viria com a experiência em manufatura e com a mão-de-obra 
qualificada. Novamente, a idéia é o acesso ao mercado europeu.(CHINA BUSINESS  NEWS, 
2004). 
 No mesmo ano, a alemã Vitaphone subcontratou a produção de um telefone móvel 
especial que monitora sinais vitais de paciente. O aparelho foi desenvolvido por pesquisadores 
da última na Hungria. A produção se daria na Áustria, mas em picos de demanda poderia ser 
deslocada para a Hungria.(EUROPE INTELLIGENCE WIRE, 2004). 

5.2 Flextronics na República Tcheca 
A empresa começou sua produção no país no ano 2000, recebendo incentivos do 

governo, entre eles isenção de imposto e a concessão de um local para construir sua unidade, 
com a condição que empregasse 3000 trabalhadores até 2005 e mantivesse esse nível pelos 
próximos 5 anos.(CZECH BUSINESS NEWS, 2002). 
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O país abriga atividades de design, corroborando a afirmação de Linden (1998), que a 
República Tcheca tinha o setor de eletrônicos mais avançado tecnologicamente ao emergir do 
comunismo. 

Mas o próprio Czech Business News (2002) afirmou que a planta da Flextronics de 
Brno, de telefones móveis e componentes eletrônicos, planejava reduzir sua força de trabalho 
entre 550 a 1700 pessoas no mesmo ano. Segundo seu gerente de plantas, a atitude era 
resultado da recessão mundial do setor de telecoms e de eletrônicos que teria começado em 
1999, mas que só havia atingido a República Tcheca naquele momento. 

Na mesma semana, a empresa anunciava que iria deslocar a produção do jogo Xbox 
para a China, com o intuito de reduzir custos.(CZECH BUSINESS NEWS, 2002). 

Em relação a custos, em julho de 2002, a Flextronics anunciou que transferiria sua 
produção de modems ADSL de sua planta em Brno para a Hungria.  A realocação da 
manufatura de modems poderia ajudar a compensar o efeito negativo da decisão de transferir 
a produção do console Xbox.(HUNGARY BUSINESS NEWS, 2002). 

O Asia Africa Intelligence Wire, de outubro de 2002 vai mais a fundo nesta questão, 
dando a notícia de que a Flextronics fecharia sua planta em Brno, unidade mais empregadora 
do país, por causa da transferência da produção para a Ásia. A unidade seria fechada no final 
de novembro de 2002, sendo que somente a unidade de P&D, com 30 engenheiros, 
continuaria a operar no país. O governo tcheco tentava desencorajar esse exemplo de 
multinacionais movendo suas plantas para países com custos de mão-de-obra mais baixos. 
Segundo o chefe do CzechInvest, a agência tcheca de promoção de investimentos, “a empresa 
que só buscar produção barata se mudará para a Ucrânia. A produção mais sofisticada 
permanecerá aqui”.  

6. Conclusões preliminares 
Aqui serão expostas algumas conclusões preliminares para o estudo de caso da 

Flextronics. A próxima etapa da pesquisa é a conclusão dos estudos de caso das demais 
empresas da amostra e, desta forma, observar como Hungria e República Tcheca se inserem 
nas estratégias das EMS. 

Há indícios de que a Hungria seja um centro europeu de manufatura para a empresa, 
com a presença de atividades de maior conteúdo tecnológico, ou seja, são realizadas 
atividades que vão além da montagem. Tudo indica que as capacitações locais desenvolvidas 
durante o regime soviético propiciaram uma base industrial e os profissionais qualificados 
para atração de funções de maior valor agregado. 

Pelo estudo de caso, não ficou claro o papel da República Tcheca nas estratégias da 
empresa. No entanto, se pode supor que o ponto forte do país não esteja na manufatura, mas 
em atividades de design, resultantes de seu know-how em microeletrônica.  

Outra consideração é que, apesar de sua proficiência técnica, o país ainda não tenha 
construído ligações estrangeiras significativas através do investimento direto estrangeiro, 
talvez resultante de seu processo mais lento de abertura, se comparado à Hungria. 

Um ponto fundamental é o fato da estratégia da empresa ser global. O ideal para a 
Flextronics é estar em todos os continentes. Pensando nisso, algumas vezes a produção na 
China pode se mostrar desvantajosa, por mais que lá esteja diponível uma mão-de-obra de 
baixíssimo custo, porque apesar do custo ser a variável chave para as EMS, deve-se levar em 
conta outros custos, como os de distribuição, logística e a questão aduaneira. Tanto é que são 
observados acordos de subcontratação entre empresas chinesas e a Flextronics húngara. Nesse 
sentido, a proximidade do mercado final é importante e, ao que tudo indica, Hungria e 
República Tcheca estão assumindo o papel de “ponte” de acesso ao mercado europeu. 
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Em ambos países verificou-se perda de algumas atividades para outros ditos de baixo 
custo, como a China, ou seja, ainda há obstáculos a serem superados, como a questão da infra-
estrutura. 
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