
OMOMENTO MAIS AGITADO DO DIA EM CHANGCHUN

Road começa ao meio-dia em ponto. Há mais de dez
anos, nesta pacata rua de Wuhu, cidade chinesa a 1,2

mil quilômetro de Pequim, foi construída a sede da Chery, hoje a
maior montadora de carros da China. Desde então, a rotina do lu-

gar pouco mudou, com exceção da hora do almoço. Às 12 horas,
abrem-se os portões da empresa e, através deles, funcionários

uniformizados com jaleco azul saem aos borbotões. Eles espa-
lham-se ao longo da rua para almoçar em barraquinhas de comi-

da que ficam no outro lado da calçada. Apesar de haver refeitório

dentro da companhia, muitos preferem comer na rua para variar
um pouco. Faz parte dessa turma o engenheiro Jiang Zhenia, de

24 anos, que se delicia com um caldo avermelhado onde boiam

vegetais, ovos cortados ao meio, nacos de carne e macarrão. Está
sentado a uma mesa de plástico com outros dois colegas, mas eles
mal se falam. Jiang manuseia com agilidade os kuai zi {chama-

dos de hashi, no Japão) e engole com rapidez a mistura, servida

numa tigela, já que seu tempo de almoço é de meia hora cravada

no relógio. Os dois amigos são ainda mais rápidos. Querem fu-
mar antes de voltar para o trabalho, que naquele dia se estende-

ria até as 18h - e não até as 16h30, horário do expediente normal.



CONTRASTES_A cidade de Wubu, quartel-general da
maior montadora chinesa, convive com triciclos que servem
de táxi. Aos poucos eles vêm sendo substituídos por carros

"Gostamos de fazer hora extra porque dá para ganhar
um pouco mais", diz Jiang, que ganha 2 mil yuans por mês {o
equivalente a R$ 600). Desculpando-se pelo parco domínio do
inglês, ele explica que é a primeira vez que está diante de um
estrangeiro. "Como é a vida fora da China?", pergunta, deslum-
brando-se por ter conseguido articular uma frase sem tropeços.
Em seguida, pede para ser chamado pelo nome ocidental que,
como muitos de sua geração, adotou para facilitar o contato com
pessoas de fora. Jiang - ou como prefere, John - formou-se enge-
nheiro há dois anos pela Universidade de Anhui, a mais impor-
tante da região. Veste jaleco azul, um sapato marrom gasto pelo
uso e tem graxa nas unhas, visual que o coloca lado a lado com
qualquer operário de chão de fabrica. John pedala 20 minutos
em sua bicicleta para chegar ao trabalho e está terminando de
tirar sua carteira de motorista, em aulas feitas num Volkswa-
gen. Diz que pretende comprar um carro quando casar. Talvez
um modelo chinês. "Nossos carros são bem melhores hoje do
que eram antigamente. No futuro, seremos tão bons quanto
qualquer montadora ocidental", diz, pouco antes da sirene to-
car. Da mesma maneira como todos saíram rapidamente pelos
portões e se espalharam pela rua na hora do almoço, eles agora
fazem o movimento contrário e se espremem no portão para vol-
tar à fábrica, como numa cena rebobinada de filme. O momen-

to mais agitado do dia chega ao fim. A rua Changcbun volta ao
marasmo. E o jovem john, ao trabalho. Lá, ele voltará a ser Jiang.

ESFORÇADO, TENTANDO FAZER BONITO PARA ESTRAN-
geiros e extremamente confiante em conquistar o mundo um
dia, Jiang é um retrato fiel não somente da nova geração que
está surgindo na China mas também do que a indústria auto-
mobilística daquele país quer ser num futuro próximo. A em-
presa para a qual trabalha representa o perfil da indústria que
nasce na novíssima China. Embora a Chery pertença ao go-
verno da província de Anhui, já foi criada com o objetivo de se
expandir para outros mercados e competi r com líderes globais.
Como tudo na China, seu nome está embrenhado de simbolo-
gias. Em caracteres chineses, Qi Rui (pronuncia-se "Tchirei")
signfica boa sorte e boas energias. Superstições à parte, o fato
é que, ao longo desse tempo, conquistou uma posição invejável.
É dona de um faturamento de US$ 3 bilhões, produz 1,1 milhão
de carros por ano c foi a montadora que mais se internacionali-
zou, espalhando-se por 70 países. Logo serão 71. A partir deste
mês, a Chery começa a comercializar quatro de seus 16 mode-
los no Brasil. "Ternos carros com qualidade e preços competí-



tivos que já fazem sucesso em economias emergentes. O Bra-

sil c nosso novo alvo", diz Yin Tongyue, presidente da Chery.

A exemplo do que ocorre em outros lugares, entrar
no mercado brasileiro não será tarefa fácil. A Chana, rival da

Chery, foi a primeira a chegar ao pais, cm 2007, atuando no
segmento de utilitários e continua tímida, tentando encontrar

um lugar no mercado. Como tudo o que vem estampado com

o selo "Made in China", os carros chineses são vistos com des-
confiança ao redor do mundo. Já foram rotulados de sofás com

motor, em alusão a uma suposta pobreza tecnológica, de acaba-
mento, segurança e design. Uma simples busca no YouTube

resulta em dezenas de vídeos que mostram carros chineses li-

teralmente se desmanchando diante de uma colisão a 64 km/h.

No que se refere à imagem dos veículos diante do consumidor,
portanto, as marcas chinesas ainda têm um longo caminho a
percorrer. As empresas de lá, com vocação para o mercado ex-

terno, porém, já deram os primeiros passos em relação à mo-

dernização de sua indústria e à qualidade dos carros. E uma
volta pelo local de trabalho de Jiang mostra isso claramente.

Dentro da fábrica da Chery, a China revela-se nos de-

talhes - num quadro de avisos em mandarim, sem versão bi-
língüe, ou num painel ufanista pintado de vermelho com uma

estrela amarela, dentro da qual uma criança olha para o alto,
como se vislumbrasse o futuro. Mas as diferenças visuais com

as montadoras do outro lado do Greenwich terminam aí. Os sis-
temas de produção e os equipamentos implantados deixaram a

empresa com uma cara mais multinacional do que oriental. Na

linha de pintura, por exemplo, as máquinas são da empresa ale-
mã Dürr - a mesma utilizada em oito das dez maiores montado-

ras do mundo. Na linha de montagem, por sua vez, desfilam os

sedas com desenho ao gosto ocidental, feito pela italiana Pinin-

farina (a mesma que projeta carros para a Ferrari). Já as peças
utilizadas na montagem são fornecidas por empresas de renome

que têm plantas construídas ao redor da Chery. "Esse modelo
de fornecimento é característico das plantas mais modernas. A

montadora ganha em termos de custo, tempo e qualidade", diz
Maurício Muramoto, presidente no Brasil da Continental, uma

das companhias que gravitam em torno da Chery em Wuhu.

Se os maquinários e sistemas instalados são muito

parecidos com o que existe ao redor do globo, o modelo de fa-
zer essa engrenagem funcionar tem um jeitinho chinês - que,
mais uma vez, revela-se nos detalhes. É o caso da total ausência

de máquinas de café (ou chá, a bebida preferida dos chineses).

Pausas no trabalho não são bcm-vistas por um motivo simples:
atrapalham o ritmo de produção. E nem tente argumentar que
um funcionário descansado produz mais. "Nas velhas bíg three,

as pessoas param o tempo todo. E olha o que aconteceu", diz

Du Weiqiang, vice-presidente da Chery International, referin-

do-se às montadoras americanas Chrysler, Ford e GM, hoje à





POR DENTRO DA CHERY_Linba de montagem, onde
a cada três minutos um carro é produzido. Trabalham
ali 20 mil funcionários em regime de tempo integral

beira da bancarrota. "Aliás, não entendo como alguém conse-
gue tomar tanto café durante um dia." Os poucos momentos
de descanso dos funcionários resumem-se a alguns segundos.
Um exemplo muito claro pode ser percebido no setor de testes
dos veículos. Naquela ala, os funcionários são divididos em pe-
quenos grupos de cinco. Eles inspecionam cada carro indivi-
dualmente, abrindo e fechando portas. Quando um grupo agi-
lixa o serviço e termina seu carro urn pouco mais rapidamente,
consegue um pequeno intervalo de tempo para descansar até
a chegada do próximo. Nessa espera, eles se colocam em pé,
em fila, com os braços abaixados. É assim seu repouso. Trinta
segundos depois, começa de novo a batucada de clams e bams
na porta dos carros. Graças a esse ritmo, a cada três minutos
um veículo novo sai da fábrica e ganha as ruas. Se os funcio-
nários se queixam? "Foi uma competição dura para entrar na
Chery e gosto de estar aqui. Meus amigos me invejam por estar
numa fábrica de nome internacional", diz Xu Shun, de 27 anos.

"COPY, COPY"
AO DAR UMA VOLTA EM UMA GRANDE METRÓPOLE CHI-
nesa, descobre-se que não é gratuita a fama criada em torno do
esporte nacional preferido do país: copiar. É quase impossível
não ser abordado por pessoas que, vestindo casacos longos,
não hesitam em abri-los diante de um estrangeiro para mos-
trar fotos de objetos "de marca". São relógios Rolex, bolsas Lou-
is Vuitton, e por aí vai. "Copy, Copy! Want copy?", é o jargão
que usam para estabelecer empatia com os possíveis compra-
dores. Essa habilidade de copiar também parece se estender

para o mercado de carros. Diversos modelos dão a impressão
de déjà-vu, porque são híbridos - dianteira de uma marca, tra-
seira de outra, faróis de uma terceira. Até a BMW já ganhou
urna versão chinesa, a BYD. Algumas montadoras, claro, en-
volveram-se em acusações de cópia. A Chery, por exemplo,
foi acusada de roubar o projeto do Spark, da GM, para lançar,
em 2003, o seu modelo compacto QQ. O processo, perdido
em primeira instância, não resultou em nada. Não havia pro-
vas da fraude, apenas uma semelhança entre os dois projetos.

Quando confrontados com o assunto, os executi-
vos da Chery evitam usar a palavra cópia. Preferem o ter-
mo inspiração. Não é um mero jogo de palavras. Obcecados
com a idéia de lançar sua indústria de carros para o mundo,
eles perceberam que seria mais fácil exportar produzin-
do modelos com características semelhantes àqueles que
já deram certo em outros lugares. Não fazem isso debaixo
dos panos. No ano passado, por exemplo, dezenas de execu-
tivos das montadoras concorrentes foram convidados pela



A PREFERENCIA NA CONTRATAÇÃO
DE JOVENS DEVE-SE AO FATO DE QUE
ELES 'APRENDEM RÁPIDO E NÂO
TEM MEDO DE TRABALHAR"

ACABAMENTO E O PONTO FRACO
A indústria automobilística da China está às vésperas de sua
mais séria investida no mercado brasileiro. Em junho chegam
as primeiras unidades do jipinho Tiggo. seguido até setem-
bro de mais três modelos da Chery: o hatch Face. o compac-
to QQ e o A3, que terá de ser rebatizado no Brasil, já que, no
mercado internacional, esse é o nome de um modelo da Audi.

Equipamentos como ar-condicionado, direção hi-
dráulica, som com MP3, sensor de ré, freios ABS, acio-
namento elétrico para vidros, retrovisores e trava estão
presentes em quase todos esses carros. O A3, que será ven-
dido nas versões hatch e seda, é um carro especialmente
bonito. Seu projeto de design foi encomendado à italiana
Pininfarina, responsável pelo estilo de modelos da Ferrari.

A!ém dos preços muito competitivos e do design, a
Chery vai oferecer garantia de três anos e socorro mecâ-
nico nos países do Mercosul. Mas será preciso mais para
seduzir o consumidor brasileiro, muíto exigente quanto
ao acabamento. E nisso os modelos da Chery - e dos chi-
neses em geral - ainda ficam devendo, com emprego de
matéria! de aparência frágil, com aspecto de aparelhos
eletrônicos muito baratos e falhas no encaixe de algumas
peças. E o isolamento acústico ainda tem de melhorar.

Marcus Vinícius Casques | DiretordeRedaçâoda/Aijtofsporfe

Chery para conhecer sua fábrica e testar os novos carros.

Ao final década test drive era solicitada uma opinião mi-

nuciosa sobre diversos itens, desde o barulho do motor até o con-

fortodos bancos. Quando os executivos estrangeiros começavam

a dar sua apreciação, um enxame de funcionários munidos de

pranchetase canetas azuis se punha à volta, transcrevendo tudo

o que era dito. "Eles são ávidos por saber o que devem fazer para

dar certo e extrema mente permeáveis a ouvir e receber infor-

mações. O que fazem com as dicas, depois, eu não sei dizer", diz

Phillip Derderian, diretor-geral da Chrysler do Brasil, que teve

suas opiniões transcritas em mandarim em uma dessas visitas.

Não são somente convidados que os chineses levam

para dentro de seus portões. Eles levam mão de obra também.

Mais de urna centena de veteranos que fizeram carreira cm ou-

tras montadoras - boa parte deles aposentados - foram trazi-

dos de volta à ativa para ensinar aos operários locais como se

faz um carro. Uma das tarefas dessas pessoas é adotar funcio-

n ários mais novos - vistos como talentos dentro da empresa

- e dar a eles um treinamento personalizado. "É como se esti-

vesse fazendo uma especialização na minha área. Aprendi

a mexer em máquinas que não fazia idéia existirem quando

estava na universidade", diz He Jian, de 25 anos, na empresa

há quatro, desde o último período da faculdade de automação.

Não são poucos os jovens corno He Jian que, em

processos de seleção coneorridíssimos, são arrebanhados

ainda antes de se formar. O pátio da Chery na verdade se pa-

rece mais com um campus universitário do que com uma

montadora: 40% dos funcionários têm menos de 25 anos e a

maioria ainda vive como se fossem universitários, em casas

fornecidas pela empresa a um custo mais barato. Os solteiros

dividem apartamentos num modelo semelhante ao de repú-

blica de estudantes, cada um com seu quarto, mas dividin-

do as despesas de casa. "Até eu formar uma família, vai ser

assim", diz He Jian, que vive com uma trupc de seis colegas.

Para uma montadora que precisa se projetar para o mundo,

a preferência pela mão de obra jovem parece fazer sentido.

Qualquer ocidental que ande por Wuhu entende na

prática o impacto da diferença de gerações. Pessoas mais velhas

olham de soslaio e evitam contato com esses seres estranhos que

não têm olhos espichados ou cabelos pretos. Os jovens chineses,

por sua vez, acenam e querem puxar conversa. São mais aber-

tos. Não têm medo do novo. E possuem energia para um ritmo

de trabalho pesado. "Queremos gente jovem, rccém-saída da

faculdade. Eles gostam de trabalhar e, quando bem treinados,

produzem muito e não querem mais parar", diz Du Weiqíang.

OLHOS LÁ FORA
ATRAVESSAR A RUA NA CHINA É, ACIMA DE TUDO, UM

exercício de paciência que pode demandar até 15 minutos.

Não exatamente por causa dos carros, mas pela necessidade

de desviar de carroças, motos, lambretas, bicicletas e jegues

que andam por todos os lados buzinando muito (sim, os jegues

também têm uma buzina acoplada ã sela). A diversidade de

meios de transporte é uma constatação daquilo que os núme-

ros sobre o potencial do mercado chinês de veículos deixam

claro. Há no país apenas quatro carros para cada 100 habi-

tantes. Para efeito de comparação, nos Estados Unidos são 75.

1S2 É P O C A N e c ó c i o s



O governo chinês passou a dar incentivos fiscais para as

pessoas trocarem suas bicicletas(ou qualquer outro veículo com
o qual se locomovam )por um carro.E temdado certo. No primei-

ro trimestre deste ano, a China bateu pela primeira vez os Esta-

dos Unidos e a Aleman ha e está em primeiro lugar no ranking
de venda de carros, com um crescimento de 8%, enquanto o
mercado americano retraiu 40%. Diante desse cenário, não é de

estranhar que a grande maioria das fabricantes chinesas se volte

para o mercado interno - apenas 10% da produção vai para fora.
E também não é surpresa ver no Salão do Automóvel de Xangai,
ocorrido neste ano, marcas reconhecidas mostrando, lançando

c vendendo seu s produtos em versões para o público chinês.

Chama a atenção, portanto, que uma montadora chi-

nesa, com um mercado potencial que corresponde a 20% da
população do globo, já tenha sido criada com os olhos volta-

dos para a internacionalização. "Desde o começo da fábrica,
a idéia era criar uma marca global e fazer com que a empresa

extrapolasse o mercado chinês. A competição aqui c muito

mais dura, temos muito mais concorrentes envolvidos", diz
Zhou Bircn, vice-presidente da Chery, referindo-se às mais

de quatro dezenas de montadoras existentes na China, três
vezes o número das que estão no Brasil. Enquanto as mon-

tadoras chinesas são abordadas pelas ocidentais para a for-
mação de parcerias - única maneira de o governo permitir

a entrada das estrangeiras no país -, a Chery fez o contrário.

Montada 100% dentro da China, é ela que vai em busca
de parcerias para atuar nos mercados onde está hoje. No Brasil,

será por meio da assocíação coma JLJ, que há dois anos atua no

país oriental no ramo de alimentação. O grupo já anunciou o
investi mento de USS 70O milhões para a construção de uma

fábrica 110 Brasil, com capacidade de produzir 150 mil carros
por ano. "Queremos transformar o Brasil em uma base de ex-

portação para os países das Américas, incluindo os Estados
Unidos7', diz Ignácio de Moraes Júnior, presidente do grupo.

Essa vocação internacional da Chery obrigou a em-
presa a desenvolver, também, tecnologias para reduzir os

níveis de emissão de poluentes de seus veículos. Os mercados

do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa são infinitamente
mais exigentes do que o chinês. "A preocupação ambiental está

nos levando inclusive a testar carros elétricos e incluir em nos-
sas pesquisas a tecnologia flex", diz Biren, o vice-presidente.

UM DOS MAIORES DESAFIOS DE QUALQUER MONTADORA

chinesa, ao entrar em um novo mercado, é mudar a sua re-
putação diante do público consumidor, que vê seus produ-

tos como fracos e de má qualidade. Essa não é uma história
nova na indústria automotiva. O que as chinesas querem

fazer hoje é muito parecido com o que aconteceu com as

montadoras japonesas há décadas. Naquela época, a indús-
tria do Japão ainda se recuperava dos destroços da Segunda

Guerra Mundial, com poucas indústrias de peças. Os carros
fabricados eram comparados a sucatas. Trabalhando com

recursos limitados - e caros -, a indústria japonesa conse-

guiu fazer uma revolução no modo de produção de automó-



EXPOSÍÇÂO_A publicidade de produtos nacionais domina
a paisagem urbana, mesmo nas cidades do inferior da Chi-

na. E cada vez mais comum a propaganda de carros e roupas

veis. Por causa da escassez, criou-se uma mentalidade de
eliminar totalmente desperdícios e sobras de material. "Os

japoneses não podiam se dar ao luxo de fabricar coisa ruim
e desperdiçar o pouco que tinham. E toda vez que se come-

ça a eliminar o desperdício, melhora-sc também a quali-
dade", afirma Ricardo Durazzo, da consultoria McKinsey.

Outro fator que contribuiu para o aperfeiçoamento
dos carros japoneses foi o foco no sistema de melhoria contí-

nua, a partir do qual os funcionários eram organizados em

pequenas equipes na linha de montagem. Quando aconte-
cia um erro, o processo era interrompido imediatamente e os

funcionários aprendiam na hora que aquele erro não pode-

ria ser repetido. O método, utilizado até hoje, impediu que os
carros saíssem da fábrica com problemas. As americanas,

por sua vez, percebiam o erro só no final da linha, quando

0 carro já havia sido vendido. Ganharam, assim, o respeito
do consumidor, tal qual querem fazer os chineses hoje. "É

provável que os novos grandes competidores do nosso mer-
cado surjam da China, pois eles estão se preparando para

isso. É um movimento irreversível", reconhece Christian

Pouillade, vice-presidente comercial da Renault no Brasil.
Se a produção de veículos com melhor tecnologia, de-

sign e acabamento já c um fator positivo para a mudança da

imagem dos modelos chineses, os preços baixos são um lado

ainda mais importante. Como a decisão de adquirir um novo
veículo exige um investimento de longo prazo, o preço é um

dos itens mais considerados na hora da decisão de compra.

Os estudos no setor mostram que para cada 5% de queda no
preço de um veículo, as vendas aumentam 20%. Os carros da

Chery deverão chegar ao Brasil mais baratos do que os rivais

do mesmo segmento. O utilitário esportivo Tiggo, com ver-

são 2.0, será vendido por R$ 49 mil. Só para comparar: um
EcoSport com as mesmas especificações sai por R$ 58 mil.

O valor é uma característica que se sobressai ainda

mais em mercados emergentcs, como o do Brasil. O país tam-

bém desponta, com a China, como um dos maiores consumi-
dores de carros do mundo. Com a chegada de 20 milhões de
pessoas à classe C, muitas começam a cogitar comprar seu pri-

mei ro carro. A vantagem para as montadoras chinesas é que,

neste caso, a experiência com marcas anteriores é praticamente
inexistente. Por isso, a marca é menos levada em consideração.

"Num primeiro momento, os chineses terão um apelo maior

entre as classes mais baixas. Elas podem preferir um modelo
mais incrementado e barato, mesmo que de urna marca que
não conheçam", diz Alexandre Andrade, economista da con-

sultoria Tendências. Em 1988: Lee Iacocca, então presidente da

Chrysler, visitou os parques automotivos da China e deu seu

veredito: "A modernização da indústria de carros chinesa está
longe de acontecer, Eles ainda têm muito o que aprender para
conseguir se destacar no mercado mundial. E isso só vai ocor-

rer a longuíssimo prazo". Pelo visto, esse tempo encurtou,
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