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Empresasbrasileirasmudamfoco
naChinaebuscamomercadolocal

INTERNACIONALIZAÇÃO

Crise global reduz mercado para exportações, e empresas têm de aprender a conquistar o cliente chinês
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Os melhores espaços em um
endereço único.
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EXISTEM EMPREENDIMENTOS ESPECIAIS.
ESTE É UM DELES.

PRÓXIMO LANÇAMENTO

185m2
de área privativa

4 dormitórios
ou 3 suítes

4 e 5 vagas
demarcadas + depósito

Raquel Landim
ENVIADA ESPECIAL
PEQUIM E XANGAI

A crise financeira global es-
tá exigindo uma mudança
de rota para as empresas
brasileiras que se estabele-
ceramnaChina.Ao invésde
apenas utilizar o país asiáti-
co como plataforma de pro-
dução barata e exportação
para o restante do mundo,
os executivos que vivem em
Pequim e Xangai agora têm
de aprender a conquistar o
mercado local.
Com a ajuda dos bilhões

dedólaresqueogovernochi-
nês despejou na economia
para combater a turbulên-
cia, o consumo de produtos
manufaturados no país se-
gueemalta.Ocaminhomais
lógicoparaasempresasbra-
sileiras que já estão na Chi-
na é deslocar as vendas, que
antes eram feitas na Euro-
pa, Estados Unidos ou no
resto daÁsia, para omerca-
do interno.Mas a tarefa não
é tão fácil assim.
AWeg, fabricante demo-

tores elétricos, possui uma
fábrica na cidade de Nan-
tong, próxima a Xangai. Do
total produzido pela unida-
de, 30% é destinado aomer-
cado chinês e 70% para os
demais países da Ásia. De
acordo com informações da
companhia,o objetivoagora
é inverter os porcentuais no
ano que vemou, nomáximo,
até 2011.

Ao chegar no país em
2005, após adquirir uma
plantaquepertenciaàchine-
sa Weifu Electric Moto, a
Wegsededicouaatenderan-
tigos clientes no Japão e na
Austrália. Agora começou a
se arriscar no mercado chi-
nês, onde conta com dois
trunfosparaserbemsucedi-
da:obomdesempenhodose-
torde infraestruturanaChi-
na, ramo em que estão os
principais clientes da em-
presa; e a disposição do go-
verno chinês em reduzir o
consumodeenergia dopaís.
AWeg é uma das empresas
que produzem os motores
elétricosmais econômicos.

REDUÇÃO
Vizinhaà fábricadaWegem
Nantong, está a fábrica da
Maxion. A fabricante de ro-
das para veículos pesados,
cujo capital é 100% brasilei-
ro, começou a operar sua
unidade no país asiático em
julho de 2008. Boa parte da
produçãoestavasendodire-
cionada para a Rússia, mer-
cadoquesofreuumforte im-
pacto com a crise. As ven-
das despencaram e a Ma-
xion, que estava operando
em três turnos na China, te-
ve de reduzir a produção.
Agora, segundo informa-

ções oficiais da empresa, a
Maxion decidiu “voltar as
baterias” para o mercado
chinês. A mudança de foco
não é simples, porque o se-
tor automotivo émuito con-
troladopelo governonopaís
asiáticoeos fabricantes chi-
neses de rodas são muito
competitivosempreço.Mes-
moassim, a empresa espera
realizar sua primeira venda
na China ainda este mês. ●

†Mais informações à
página B3

Maxion espera
fechar a primeira
venda na China
este mês
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