
A Vulcabrás/Azaleia anunciou
ontemacriaçãode1,8milvagas
emquatrofábricasnoBrasil,co-
mopartedeumplanodeinvesti-
mentoparaospróximostrimes-
tres. Segundo a companhia, as
contratações se viabilizaram a
partir da medida antidumping
aplicada sobre calçados chine-
ses, anunciada na semana pas-
sada. A abertura de novos pos-
tos de trabalho, diz a empresa,
“estavaestagnadaporcausado
comércio desleal”. “Acredita-
mosnacapacidadedaindústria
emgerarriquezas”, disseopre-
sidenteMiltonCardoso.

Exportadores como a Vale fecham negócios milionários apenas com um escritório na China

Vulcabrás/Azaleiavai
contratar1,8mil

Empresasdecommoditiestêmespaçocativo

A Solvay Indupa anunciou on-
tem que encerrará as opera-
ções da fábrica de polietileno
operadaporsuacontroladaSol-
vay Indupa do Brasil em Santo
André(SP).Adecisão, segundo
o grupo belga, se deve à expan-
são da capacidade de produção
de PVC na região e ao conse-
quente aumento da demanda
por eteno, insumo que também
abastecia a fábrica de polietile-
no.Aunidadedepolietilenodei-
xoudeoperarontem,caracteri-
zando a retirada global da Sol-
vay dessemercado.

O cenário de queda acentuada
nasvendasdecaminhõestraça-
do como agravamento da crise
globalnãodeveráseconfirmar,
naavaliaçãoda Iveco, fabrican-
te de caminhões doGrupo Fiat.
A empresa acredita que o volu-
medevendasparaesteanoche-
garáa11milunidades,pouco in-
ferior ao do ano passado, quan-
do a empresa comercializou 12
milunidades. “Seráumanome-
lhorque2007,quefoiosegundo
melhor ano da empresa”, apon-
tou o diretor comercial da em-
presa, Alcides Cavalcanti.

As ações da controladora da
AmericanAirlines, AMRCorp,
subiram até 25% ontem, após a
empresa anunciar uma capta-
ção de US$ 2,9 bilhões, e que
iriamudarasrotasdeaviõespa-
ra locaismais lucrativos.Os re-
cursosaseremcaptados,emdi-
nheiroeemfinanciamento, aju-
darão a AMR a pagar dívidas.
Paraanalistas, a capacidadeda
empresademudarrotasnosEs-
tadosUnidospoderefletiro iní-
cio de uma estabilização na de-
manda,apósumano fracomar-
cado pela recessão econômica.

AcompanhiaaérearussaAero-
flotplanejaeliminardoismilem-
pregos, ou 13% de sua força de
trabalho,nospróximosseisme-
ses, informou um porta-voz. A
imprensa russa, citando fontes
não identificadas, informou
que os cortes podemchegar a 6
mil. Questionado sobre os nú-
meros, o porta-voz respondeu
que“sim,poderáhavermaisde-
missões,mas por enquanto são
2 mil”. No primeiro semestre
desteano,aAeroflotsofreuque-
dade11,5%donúmerodepassa-
geiros transportados.
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Mesmo assim, executivos brasileiros têm de criar rede de contatos para conseguir negociar

Raquel Landim
ENVIADAESPECIAL
PEQUIMEXANGAI

Apesar das promessas de cres-
cimento rápido, omercado chi-
nêséumdesafioparaosexecuti-
vosbrasileiros.Comoa concor-
rênciaé acirrada, a fábricapre-
cisa ter um custo enxuto para
vender com preço baixo. Além
disso, o mercado chinês exige
“guanxi” – palavra em manda-
rimquedefineumarededecon-
tatoscapazdeabrircaminhopa-

ra os negócios.
Para vender na China, a em-

presabrasileiraprecisaconven-
cer funcionários, consumido-
res e, principalmente, o gover-
no comunista de que também é
chinesa. Um primeiro passo é
conseguir um sócio local. Mas,
àsvezes,nãobasta.AEmbraer,
por exemplo, não consegue no-
voscontratosou licençasde im-
portação para aviões feitos no
Brasil, porque está sendo pres-
sionada por Pequim a trazer
modelosmaioresparaa fábrica

quepossui comumsóciochinês
emHarbin, no norte do país.

Umadasempresasmaisbem
adaptadas à realidade chinesa
éaEmpresaBrasileiradeCom-
pressores(Embraco)–hojecon-

trolada pela americana Whir-
pool – que está na China desde
1995,emparceriacomumsócio
chinês.
Em meio à crise, a Embraco

Snowflake iniciouas operações
de uma nova linha de monta-
gemnafábricasituadanosarre-
doresdePequim.Oinvestimen-
todeUS$60milhõeselevouem
mais de 30% a capacidade de
produçãodaplanta.Aempresa
contratou 350 pessoas e está
funcionando 22 horas por dia, 7
dias por semana.

De acordo com João Le-
mos,gerentegeraldaempre-
sanopaísasiático,osincenti-
vostributáriosfornecidospe-
logovernochinês,paratroca
ou aquisição de um novo re-
frigerador, baixaramos pre-
ços em 12%.
Graças ao pacote, o volu-

medevendasdaempresano
país vai crescer 20% este
ano, comparado com 2008.
“Omercadointernocompen-
soutotalmenteaquedanaex-
portação.” ●

CRESCIMENTO–FábricadaEmbracoSnowflake, situadanosarredoresdePequim:emmeioàcriseglobal, empresacontratoumais350 funcionáriosnopaís
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As empresas brasileiras de
commodities, como a Vale ou a
Petrobrás, são cortejadas na
China. Com apenas um peque-
no escritório de representação
e poucos funcionários, conse-
guemfecharcontratosmilioná-
rios com as estatais chinesas,
porquepossuemasriquezasna-
turaisqueopaísprecisaparase
desenvolver.
Com a crise, essas compa-

nhiasaumentaramsuasvendas
nomercadochinês,compensan-
do o que deixaram de exportar
paraorestodomundo. Issonão
significa, no entanto, que seus
executivos tenham vida fácil.
Os chineses estão comprando
volumes significativos de com-
modities durante a crise, mas

exigempreço baixo.
“Não vendemos mais petró-

leo na China, porque, por en-
quanto, não temos”, disse o re-
presentante chefe da Petro-
brás no país asiático, Marcelo
Castilho. Ele conta que os pre-
ços caíram, mas as vendas, em
volume,cresceram10%dejanei-
ro a agosto em relação ao mes-
moperíodode2008.Aoestimu-
lar a construçãocivil e os inves-
timentos, o pacote fiscal chinês
aumentou, por exemplo, o con-
sumo de asfalto, produto fabri-
cado a partir do petróleo pesa-
do doBrasil.
AChina disputa comaEuro-

pa o posto de segundo maior
cliente do petróleo brasileiro,
atrás dos Estados Unidos. Mas
o Brasil é irrelevante como for-
necedor para os chineses. O

País vende, em média, 120 mil
barrispordiaparaaChina, que
importa3milhõesdebarris.Se-
gundo Castilho, não é segredo
que os chineses estão fazendo
uma reserva estratégica de pe-
tróleo,mas ele não acredita em
manipulações demercado.
Oexecutivoavaliaqueasrela-

ções da Petrobrás com as esta-
tais chinesas do setor petrolífe-
ro devem avançar no futuro. A
empresa brasileira quer explo-
rar petróleo na China e não há
umareuniãoqueCastilhoparti-
cipeemqueoschinesesdeixem
de reiterar seu interesse em in-
vestirnacamadapré-sal.OBan-
co do Desenvolvimento da Chi-
najá liberouumalinhadecrédi-
to de US$ 10 bilhões para a Pe-
trobrás.
ParaaFibria(empresasurgi-

da da fusão entre VCP e Ara-
cruz),queproduzpapelecelulo-
se, a operação no mercado chi-
nês é motivo de comemoração.
Segundo Evandro Muzilli, che-
fe da representação da empre-
sa emXangai, o volume de ven-
das no país deve crescer 70%
este ano em relação a 2008. Ele
atribui o aumento à maior de-
mandachinesa,graçasaopaco-
te fiscal, e tambémaumamaior
oferta por parte da empresa
brasileira,comoiníciodaopera-
ção de umanova fábrica.
“Em2008,aChinareduziuas

compras por conta do impacto
dacrise.Masapartirde janeiro
deste ano voltou a comprar pa-
ra recompor estoques enãopa-
roumais. A queda significativa
dos preços da celulose também
ajudouaaumentaroapetitechi-

nês.Noaugedacrise,muitos
pequenos fabricantes locais
faliram”, contaMuzilli.
NaSamarcoMineração, a

fatia do mercado chinês nas
exportações subiu dos
usuais30%para40%.“Osou-
tros clientes reduziram as
compras,mas aChina conti-
nuou com um ritmo forte”,
conta o gerente geral da em-
presa naÁsia, José Serra.
Com a recuperação gra-

dual dosmercados globais, a
Samarco quer voltar a redu-
zir esseporcentual, paraevi-
tar uma forte dependência
do mercado chinês, onde os
preçossãobastantecompeti-
tivos. Serra acredita que as
vendas para os demais paí-
ses asiáticos devem se nor-
malizar em 2010. ● R.L.

Embraco aumentou
em30%capacidade
de produção
no país
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