
O mercador
de Wuhu
Os primeiros passos no Brasil de Zhou Biren, o executivo que tem a
missão de transformar a montadora chinesa Chery numa empresa globa
TIAGO MARANHÃO
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apenas um terno e uma pasta na mão.
Demonstrou, durante os sete dias em que
esteve aqui. a frugalidade típica de uma
ala dos executivos chineses. O presiden-
te internacional da Chery se hospedou
em hotéis quatro estrelas, apareceu em
reuniões com cabelo e roupas desalinha-
dos e em boa parte de sua estada jantou
no quarto macarrão instantâneo, o prato
mais consumido durante os quatro me-
ses do ano que passa fora da China. "Sou
um soldado igual a qualquer outro ope-
rário da linha de produção", afirmou
Zhou a EXAME, num inglês impecável.
mas carregado de sotaque, durante sua
recente visita ao Brasil.

Não há chinês que não goste de um
encontro com autoridades. Zhou esteve
com algumas delas — Paulo Skaf, pre-

Wuhu, definida por Zhou como uma "ei-
dadezinha de 2 milhões de habitantes"
na província de Anhui. No ano passado,
a montadora produziu 356 000 carros,
vendidos em 70 países. Á Chery chega
agora ao Brasil em sociedade com o JLJ,
grupo de empresas de alimentos com
sede em Salto, no interior de São Paulo,
cujo principal negócio é fornecer refei-
ções a escolas. "Sabíamos do interesse
da Chery em entrar no mercado brasilei-
ro e achamos que essa era uma oportu-
nidade de diversificar nossos negócios",
diz Ignacio de Moraes, de 45 anos, fun-
dador e presidente do JLJ. Moraes e a
Chery vão investir juntos 35 milhões de
dólares para iniciar as operações da mon-
tadora no Brasil. A maior parte desse
dinheiro será destinada à abertura de 27

té os 20 anos de idade, Zhou
Biren trabalhou na plantação de
arroz mantida por sua família,
em Anhui, a província mais po-

bre da China. Como tantos outros chi-
neses do período pós-Mao, deixou o
campo para ingressai- na universidade de
engenharia e nas empresas que começa-
vam a tomar forma no emergente e pi-
toresco capitalismo chinês. Hoje., aos
51 anos, Zhou (nome que em mandarim
significa "aquele que deve servir bem
aos outros") é o homem responsável por
levar os carros da Chery, a maior mon-
tadora da China, ao resto do mundo. O
Brasil é uma de suas prioridades. Dias
atrás, Zhou desembarcou no país para
fazer o lançamento oficial da marca com

sidenie da Fiesp, e Geraldo Alckmin,
secretário de Desenvolvimento do estado
de São Paulo. Participou ainda de uma
festa em Campinas, no interior paulista,
em comemoração à chegada da Chery
ao país. Em determinado momento da
noite, o mágico Issao Imamura tornou-se
a principal atração, realizando um truque
em que fez aparecer no palco o Tiggo,
primeiro modelo da montadora a ser
vendido no Brasil. "Este carro que apa-
receu aqui é como a Chery: surge de
repente e toma conta da cena", brincou
Imamura, arrancando aplausos de todos
e um sorriso tímido de Zhou, vestido
com seu único terno azul-marinho.

Há dez anos, o primeiro carro da
Chery saiu das Unhas de montagem em

concessionárias em 13 estados. O carro
de entrada da marca no país é o Tiggo.
Utilitário que faz concorrência com a
EcoSport, da Ford, e com os demais da
categoria, será montado no Uruguai com
peças importadas da China e custará
49 000 reais, um preço inferior ao dos
concorrentes. Após o lançamento do
Tiggo, a Chery pretende colocar no mer-
cado brasileiro outros três modelos até o
final deste ano. incluindo o QQ, com-
pacto que custará 23 900 reais.

Os chineses talvez sejam os mais
agressivos competidores da nova indús-
tria automobilística que surge no vácuo
deixado por montadoras tradicionais. E
o Brasil, com suas vendas recordes de
carros, é um mercado óbvio para a ex-
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pansão. Mas os obstáculos são conside-
ráveis. Começam com concorrentes
fortes e estabelecidos há décadas e pas-
sam pela desconfiança do consumidor
em relação aos produtos made in China.
"Esse é nosso maior desafio", diz Zhou,
Para resolver o problema, a Chery ten-
tará repetir aqui a fórmula que funcionou
no mundo para os coreanos da Hyundai.
Ela consiste em oferecer garantias es-
tendidas c peças de reposição baratas.
Zhou acredita que, assim, será possível
chegar à marca de 10000 carros vendi-
dos no Brasil no segundo semestre des-
te ano e de 30 000 unidades comerciali-
zadas ao longo de 2010. Esses números
seriam a senha para que a Chery insta-
lasse sua primeira fábrica no país. "Ain-
da não temos um lugar definido, mas jã
começamos a estudar e o plano é passar
a montar os carros no Brasil daqui a 18
meses", diz Luis Francisco Curi, presi-
dente da empresa no Brasil,

NOS MERCADOS ABERTOS por Zhou,
a Chery rapidamente ganhou participa-
ção. Na Rússia, conquistou quase 3% do
mercado em apenas um ano, com a ven-
da de 40 000 unidades. Foi assim tam-
bém na Ucrânia, na Síria, no Egito, no
Uruguai e no Chile. "Cocsiderando-se
um prazo tão curto, são resultados ex-
traordinários", diz Corrado Capelano.
sócio da consultoria automotiva Creating
Value. Para vencer parte das resistências
do Ocidente, normalmente arredio à es-
tética chinesa, Zhou e os outros executi-
vos da Chery contrataram o renomado
estúdio italiano Pininfarina, responsável
pelo desenho de marcas como Ferrari e
Rolls-Royce. Foram os designers do Pi-
ninfarina. era 2006, que traçaram as li-
nhas de modelos como o A3, que chega-
rá ao Brasil em setembro, mas com outro
nome, ainda não definido.

Atualmente, cerca de 40% das vendas
da Chery se concentram no exterior. A
continuidade desse ritmo de expansão
internacional é fundamental para o pla-
no da montadora, que pretende dobrar
o volume de produção até 2010, chegan-
do a um total de 750 000 unidades fa-
bricadas por ano. Hoje. a Chery ocupa
a 26* posição no ranking das maiores
empresas do setor no mundo. Se os pla-

nos de seus executivos se concretizarem,
passará para o 20º lugar em 2010, en-
costando na indiana Tata Motors, res-
ponsável recentemente pelo lançamento
do Nano, o carro de 2 500 dólares. "Há
cinco anos. a Chery era vista com mui-
ta desconfiança", afirma Zhou. "Hoje.
sei que o mercado acompanha nossa
evolução e nos respeita muito mais."

A carreira de Zhou é um retrato das
transformações econômicas da China
nas últimas décadas. Por incentivo do
pai, ele deixou a plantação de arroz, da
família para fazer faculdade. Escolheu a
área de engenharia e iniciou a carreira
numa construtora estatal chinesa. Em
1995, quando o governo de Pequim de-

cidiu investir numa nova fábrica de car-
ros, Zhou, então com 37 anos, foi esco-
lhido para ser um dos dirigentes da com-
panhia, batizada de Chery (fortuna rá-
pida", em mandarim). Antes de trabalhar
na montadora. Zhou nunca havia possuí-
do um automóvel. Até hoje, reconhece
não ser um bom motorista, "Se segure,
pois me atrapalho com o câmbio ma-
nual", disse a um passageiro durante um
test-drivc do Tiggo no Brasil. Ele não
estava brincando. Minutos depois de dar
a partida, deixou o carro morrer. Mas não
pareceu constrangido corn a pequena
barbeiragem. Para Zhou. guiar com com-
petência a expansão internacional da
Chery é o que realmente importa.
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