
 Grande parte da economia 
do planeta está dependente 

dos chips que saem das instalações 
da TSMC, em Taiwan, cada vez 
mais indispensáveis nas nossas 
vidas. É quase um monopólio  

e uma enxaqueca geoestratégica
—  PO R  CHARLI E  CAM PBELL
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Na Costa Noroeste de Taiwan situa-se a empresa 
mais importante do mundo, da qual provavelmen-
te poucos ouviram falar. A Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Co. (TSMC) é a maior fabricante de 
chips semicondutores – também conhecidos como 
circuitos integrados ou apenas chips – que alimen-
tam os nossos telemóveis, computadores pessoais, 
carros, relógios, frigoríficos e muito mais. Entre os 
seus clientes estão a Apple, a Intel, a Qualcomm, a 
AMD e a Nvidia.

Na sua sede, quadrada e esbranquiçada, na ci-
dade-dormitório de Hsinchu, técnicos envergando 
fatos de proteção de cores vivas – branco e azul para 
os funcionários; verde para empreiteiros; e rosa 
para trabalhadoras grávidas – empur-
ram carrinhos de metal brilhante sob 
uma luz protetora pálida. Acima das 
sua cabeças, “máquinas-grua” trans-
portam recipientes de plástico de nove 
quilos, contendo 25 placas individuais 
de silício, ou wafers [assemelham-se a 
este tipo de bolachas em espessura e 
aparência] sobre trilhos entre centenas 
de estações de produção, de onde são 
extraídas, uma a uma, para serem pro-
cessadas, como se fosse uma jukebox a 
selecionar um disco. Só depois de seis 
a oito semanas de gravações e testes 
meticulosos é que cada wafer pode ser 
esculpida em chips individuais, para 
serem exportados para todo o planeta.

“Dizemos sempre que isto é como erigir um ar-
ranha-céus”, explica um gestor, mostrando como os 
seus técnicos seguem, diligentemente, as instruções 
que recebem através de tablets. “Só é possível cons-
truir um piso de cada vez.”

A empresa taiwanesa, avaliada em 550 mil mi-
lhões de dólares, controla hoje mais de metade do 
mercado global de chips feitos sob encomenda e 
domina praticamente o fabrico dos processadores 
mais avançados, uma quota superior a 90%, segun-
do algumas estimativas. “A TSMC é absolutamente 
crucial”, salienta Peter Hanbury, especialista em 
semicondutores na firma de consultoria Bain & 
Company, com sede em Boston, EUA. “Eles con-
trolam, basicamente, a parte mais complicada do 

ecossistema de semicondutores e, até certo ponto, 
são quase um monopólio.”

A importância dos chips semicondutores subiu 
exponencialmente no último meio século. Em 1969, 
a nave Apollo levou consigo para a Lua dezenas de 
milhares de transístores com um peso total de 31,7 
quilos; hoje, um MacBook da Apple acumula 16 mil 
milhões de transístores com apenas 1,3 quilos. A 
prevalência dos chips continuará a aumentar com 
a disseminação dos dispositivos móveis, da Inter-
net das Coisas, das redes 5G e 6G, e com a maior 
procura de poder de computação. 

As vendas globais de chips atingiram os 440 mil 
milhões de dólares em 2020, e espera-se um cres-

cimento anual de mais de 5%. Para o 
Presidente dos EUA, Joe Biden, trata-se 
de “produtos críticos”, cujas “interrup-
ções na cadeia de abastecimento podem 
colocar em risco a vida e os meios de 
subsistência dos norte-americanos”. Os 
governos do Japão e da Coreia do Sul, 
por seu turno, comparam a relevância 
dos semicondutores à do “arroz”. O 
facto de a TSMC ter conseguido domi-
nar este mercado vital tornou-se uma 
enxaqueca geoestratégica. O Pentágono 
está a pressionar a administração Bi-
den a investir mais no fabrico de chips 
avançados, para que os seus mísseis e 
caças não dependam de uma ilha autó-

noma que o Presidente da China, Xi Jinping, define 
como “província separatista” e que repetidamente 
ameaça invadir.

A escassez mundial de chips, de acordo com 
uma análise do grupo financeiro Goldman Sachs, 
já está a ter um impressionante impacto sobre 169 
indústrias, dos setores do aço e cimento aos de ar 
condicionado e produção de cerveja. Mais dramático 
ainda, os fabricantes de automóveis dos EUA, Japão 
e Europa foram forçados a desacelerar, e em alguns 
casos a interromper, a produção, o que significa 3,9 
milhões de carros a menos, em comparação com o 
período anterior.

Perante a escassez, os fabricantes de automó-
veis “apontaram imediatamente o dedo à TSMS”, 
admitiu à Time, numa entrevista exclusiva, o presi-
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melhor do que ninguém, mas que deixaram de fabri-
car em larga escala. A indústria de semicondutores 
foi-se contraindo apesar de os chips serem mais 
predominantes e essenciais. Além da TSMC, a única 
empresa capaz de produzir comercialmente os chips 
de cinco nanómetros [nm; ou um bilionésimo de um 
metro] mais avançados da atualidade é a sul-coreana 
Samsung Electronics. A TSMC está agora a construir 
uma nova unidade fabril numa área equivalente a 22 
campos de futebol, no Sul de Taiwan, para produzir 
chips inovadores de 3 nm, que deverão ser até 15% 
mais rápidos e usar menos energia. 

Esta última geração de chips deixará empresas 
norte-americanas como a Intel e a GlobalFoundries 
pelo menos duas gerações atrás. “Isto é vergonhoso 
para a Intel”, lamenta Daniel Nenni, coautor do livro 
Fabless: The Transformation of the Semiconductor 
Industry. “É muito dececionante que elas tenham 
perdido a liderança.”

 
O NEGÓCIO DE CHANG
No início da moderna indústria de computação, pio-
neiros como a Intel projetavam e construíam chips a 
nível nacional. Mas, na década de 1980, as empresas 
norte-americanas começaram a lutar contra concor-
rentes japoneses e, para se manterem competitivas, 
recorreram ao outsourcing para a área da fabricação, 
optando por se concentrar no aspeto mais lucrativo 
do design. As fábricas eram caras, tinham margens de 
lucro baixas, por isso, compensar esse investimento 
de capital e risco fazia todo o sentido.

A tendência fabless [sem fábricas] foi prevista por 
um sagaz engenheiro nascido na China chamado 
Morris Chang, que fundou a TSMC em 1987, depois 
de estudar nas universidades de Harvard e Stanford e 
no Massachusetts Institute of Technology (MIT), e de 
ter trabalhado durante 25 anos na Texas Instrumen-
ts. Chang foi pioneiro, entre muitas descobertas, na 
tática de precificar previamente os chips que dariam 
prejuízo, na expectativa de que ao ganhar cedo uma 
fatia de mercado acabaria por levar a um ponto em 
que custos reduzidos gerariam lucro.

À medida que a tecnologia avançava, o custo de 
novas fábricas ia disparando, levando a que mais 
fabricantes de chips optassem pelo outsourcing, 
ao mesmo tempo que aumentava a participação de 

dente da companhia taiwanesa, Mark Liu. “Mas eu 
disse-lhes: ‘Vocês são o cliente do cliente do meu 
cliente. Como posso eu dar prioridades aos outros 
e não vos dar os chips?’”

 
UM PAPEL DESCOMUNAL
A falta de chips transformou a TSMC de uma em-
presa de serviços quase amplamente anónima para 
o centro de uma disputa global sobre o futuro da 
tecnologia; uma empresa que desempenha agora 
um papel descomunal na definição de como será 
o mundo no final desta década. Alguns preveem 
a emergência de uma distopia, impulsionada pelo 
agravamento da crise climática e tensões geopolíticas 
crescentes entre a China e os EUA.

O cenário mais otimista de Mark Liu é o de que 
a adoção generalizada da Inteligência Artificial (IA), 
até 2030, poderá ajudar a mitigar os estragos cau-
sados pelas alterações climáticas, através de uma 
previsão granular do clima, possibilitará diagnósticos 
de cancro mais precoces e precisos, e até facilitará 
o combate às fake news graças a uma verificação 
automatizada dos factos nas redes sociais. “Com a 
Covid-19, todos sentem que o futuro foi acelera-
do”, comenta Liu. Em seu entender, como será esse 
futuro “é agora muito mais claro do que, digamos, 
há dois anos”.

A míngua de chips semicondutores preocupou 
administradores das empresas, em fevereiro de 
2021, quando os prazos médios para a entrega das 
encomendas chegaram a 15 semanas – algo sem 
precedentes –, devido a uma confluência de fatores: 
uma crise económica induzida pela pandemia levou 
os fabricantes de automóveis a reduzir prematura-
mente os pedidos de chips, mas logo os recuperaram 
assim que algumas empresas, temendo envolver-se 
na guerra comercial EUA-China, começaram a 
açambarcá-los. 

No meio do que foi descrito como uma escassez 
global, a realidade é que eram mais os chips enviados 
para as fábricas do que os usados em produtos. Isto 
significa que “há pessoas que estão, definitivamente, 
a monopolizar os chips, sabe-se lá onde, na cadeia 
de abastecimento”, critica Mark Liu.

A crise acentuou o foco no acesso a uma tecno-
logia que os EUA inventaram e que ainda projetam 
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mercado da TSMC. “Era um trabalho que mais nin-
guém queria fazer”, reconhece Willy Shih, professor 
na Harvard Business School.

Em junho de 2018, aos 86 anos, Chang entregou 
finalmente as rédeas da TSMC a Liu e ao CEO, C.C. 
Wei. O que poderia ter sido uma transição difícil 
acabou por ser um trampolim para uma filosofia 
de negócio mais agressiva que permitiu à TSMC 
afastar-se dos rivais. Além dos milhares de milhões 
investidos para garantir a primazia tecnológica, a 
empresa taiwanesa enveredou, entretanto, por “uma 
diversificação geográfica que não teria acontecido sob 
o comando de Morris Chang”, anota Shih. 

A nova equipa de liderança complementa-se: se 
Wei se concentra sobretudo na área técnica, Liu está 
mais orientado para o negócio. A carreira de Liu se-
gue, de muitas maneiras, a de Chang, o seu mentor. 
Natural de Taipé, Liu doutorou-se na Univerdidade 
da Califórnia-Berkeley, antes de trabalhar na Intel, 
onde ajudou a lançar o revolucionário processador 
i386 [de 32 bits e suportando quatro gigabytes de 
memória], cujo preço baixo ajudou a lançar a in-
dústria dos computadores pessoais no final dos 
anos 1980. Após deixar a Intel, Liu passou seis anos 
como investigador nos Laboratórios AT &T Bell, em 
Nova Jérsia, antes de ingressar na TSMC em 1993.

Uma das primeiras tarefas de Liu, quando o fun-
dador da TSMC o colocou sob a sua asa, foi “pôr as 
mãos na massa” na construção da “fab”, recorda-se. 
“Morris abriu-me as portas da experiência, desde 
o funcionamento ao planeamento, às vendas, ao 
marketing e à I&D [investigação e desenvolvimen-
to]”, adianta Liu. “É por isso que peço aos nossos 
colaboradores que saiam da zona de conforto para 
aprender coisas, e não apenas para se sentirem satis-
feitos por obter uma boa avaliação de desempenho 
por parte do chefe.”

O êxito mais recente da TSMC está ligado a um 
cliente em particular: a Apple. O gigante de Cuper-
tino (Califórnia) contratara a Samsung para fabri-
car os chips das próximas seis gerações do iPhone. 
Contudo, depois de a companhia sul-coreana ter 
lançado os seus smartphones Galaxy, concorrentes, 
a Apple instaurou em 2011 um processo judicial por 
roubo de patentes, que terminou sete anos depois 
com uma indemnização de 539 milhões de dólares 
a favor da empresa norte-americana. Este conten-
cioso foi uma bênção para a TSMC, porque a Apple 
procurou libertar-se da cadeia de fornecimento da 
Samsung e passou a evitar quaisquer parcerias que 
pudessem favorecer potenciais rivais. Ainda hoje a 
Apple continua a ser o maior cliente da companhia 
taiwanesa. “É um negócio que assenta na confian-
ça”, garante Mark Liu. “Não competimos com os 
nossos clientes.”

OS DILEMAS DA CHINA, TAIWAN E EUA
O domínio da TSMC é tal que os seus principais 
rivais não são empresas, mas governos. A escas-
sez de chips na indústria automóvel foi um aler-
ta para os decisores políticos, ainda mal refeitos 
da pandemia e da guerra comercial EUA-China. 
A Comissão Europeia está a explorar a ideia de 

criar uma aliança público-privada de fabricantes de 
semicondutores, com o objetivo de aumentar a sua 
participação na produção global para 20%, até 2030. 
O governo da Coreia do Sul está a oferecer, também 
até 2030, incentivos ao investimento de 450 mil mi-
lhões de dólares por parte de fabricantes de chips.

A China, por seu lado, também tem investido 
milhares de milhões de dólares nos semiconduto-
res, com sucesso limitado e algumas falhas. Mesmo 
que, provavelmente, se venha a tornar em breve no 
maior produtor de chips em volume, estes não têm 
o design mais recente. Os esforços de Pequim para 
recuperar do atraso também foram prejudicados por 
Washington, que tem bloqueado repetidamente as 
tentativas chinesas de comprar empresas estrangei-
ras de semicondutores, assim como equipamento 
especializado necessário às fábricas de ponta. Isto 
representa um dilema para a China, que aspira à 
grande influência geopolítica que a liderança tec-
nológica global oferece.

A situação também deixa Taiwan e os EUA peran-
te um dilema. Embora empresas norte-americanas 
representem 65% de todas as vendas da TSMC, a 
China é o maior destino final, em virtude do seu 
papel como fábrica do mundo. 

Mark Liu dá voz a muitos outros executivos 
quando diz que a atual inimizade entre os EUA 
e a China não beneficia ninguém. Muitas em-
presas chinesas estão a fazer stock de chips 
para não serem alvo como a Huawei tem 
sido. “Os EUA e a China deveriam entender 
que podem não ser amigos, mas não têm 
de ser inimigos”, afirma Liu. “Precisamos 
de regras comuns, para dar às pessoas al-
guma expectativa sobre como conduzirem 
os negócios.”   visao@visao.pt
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