




Foi um ano complicado para o empresário Liu Ming Chung, de 47 anos. No início de
2009, as agências de risco internacionais disseram que sua Nine Dragons, fabri-
cante de papel para embalagens, corria o risco de aplicar um calote milionário. Os
rumores sobre a possibilidade de falência compeliram a companhia a emitir des-
mentidos e vender US$ 350 milhões em ações para pagar adiantado alguns credores.
O episódio foi o fundo do poço de um período problemático que se arrastava desde
meados de 2008 e se agravou em setembro daquele ano, quando o mercado financei-
ro global entrou em colapso após a quebra do banco americano Lehman Brothers.

A crise atingiu em cheio a Nine Dragons, que já era a maior empresa do setor na
China, com faturamento anual de US$ 2
bilhões. A queda de vendas e de rentabi-
lidade levantou as suspeitas sobre a sol-
vência e provocou um choque de confian-
ça tão forte que Liu e sua esposa e sócia,
Cheung Yan, viram sua fortuna ser redu-
zida em US$ 7 bilhões em questão de me-
ses. Os papéis, que chegaram a valer 26

dólares de Hong Kong em setembro de
2007, quando a fortuna da família atin-
giu quase US$ 10 bilhões, caíram para
menos de 1 dólar, em outubro de 2008.

Liu Ming Chung só ficou conhecido
no Brasil um ano antes da crise, ao entrar
pela primeira vez na lista dos bilionários
da revista Forbes, em 2006, ano em que

vejaria InBev. No mesmo ano, sua mulher
tornou-se a pessoa mais rica da China,
com uma fortuna estimada em US$ 3,6
bilhões. A Liu foram atribuídos US$ 2,4
bilhões. Depois da celebridade súbita, o
discreto empresário saiu do radar e, com
a crise, da lista dos bilionários. O derreti-
mento das ações e os rumores de falência
pareciam anunciar, no ano passado, o
derradeiro capítulo de uma formidável
história de sucesso à moda chinesa que
havia começado 20 anos antes, quando
esse chinês de jeito tímido deixou o Brasil.

lançou a Nine Dragons na Bolsa de Hong
Kong. Embora seja chinês de origem e
viva fora do país desde 1990, Liu se na-
turalizou brasileiro quando morou aqui
por cerca de 15 anos, nas décadas de 70 e
80. Após a abertura de capital, despontou
como o sexto homem mais rico do Brasil,
entre Moise Safra, ex-dono do banco Sa-
fra, e Mareei Telles, um dos sócios da cer-

pessoas podem apontar para um acon-
tecimento singular e dizer que esse
fato mudou suas vidas. Para Liu Ming
Chung, esse momento foi o dia em que
conheceu, numa visita a Hong Kong, no
final de 1988, aquela que viria a ser sua
esposa. Liu estava na cidade para ven-
der aço brasileiro a estatais chinesas.
Havia abandonado a odontologia - pro-

fissão que exerceu por alguns anos em
São Paulo - em busca de oportunidades
no comércio internacional. Mas os ne-
gócios não iam muito bem. Liu disse a
Época NEGÓCIOS que na época em que
conheceu Cheung, por intermédio de fa-
miliares, a companhia de comércio bra-
sileira que representava não entregou a
mercadoria negociada e quase o levou
à falência. "Tive de arcar com os prejuí-
zos e gastei boa parte do meu dinheiro",
afirma. Diante da dificuldade de se esta-
belecer no comércio de aço, o convite de
sua futura esposa para se juntar a ela e
comprar aparas e restos de papel nos Es-
tados Unidos não parecia tão descabida.

Hoje com 52 anos, Cheung Yan ga-
nhou fama na China como uma espécie
de rainha do lixo. Presidente do conselho
da Nine Dragons, ela é o rosto público da
empresa. Seu marido é o CEO. Quando
encontrou Liu pela primeira vez, Cheung
já trabalhava com a compra de aparas
e sobras de papel em Hong Kong para
vender a fábricas na China continental.
Os volumes, porém, eram pequenos ante
a voracidade do mercado chinês, que
enfrentava escassez crónica do produto.
Ela acreditava que a melhor saída seria
apostar nos Estados Unidos, uma espé-
cie de Arábia Saudita do papel reciclado.

Eles se mudaram para Los Angeles
em 1990, onde se casaram e montaram
uma pequena empresa batizada de Ame-
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rica Chung Nam, que significa América
Sul da China, em cantonês. No primeiro
ano, além do casal, trabalhavam no ne-
gócio um contador e dois compradores.
O mercado americano era farto, mas não
estava acostumado a exportar. As sobras
de papel seguiam para indústrias locais.
Quebrar a resistência inicial foi difícil,
porque os americanos temiam vender
para compradores pouco conhecidos.
Mas a insistência da dupla de empreen-
dedores chineses e a promessa de grandes
encomendas acabaram por seduzi-los.

Uma das vantagens iniciais da
Chung Nam era o frete. Muitos navios
que desembarcavam mercadorias chine-
sas na Califórnia voltavam vazios. Liu e
Cheung negociaram grandes descontos
para transportar as sobras de papel às
fábricas do outro lado do mundo e co-
meçaram a ganhar dinheiro. "Não espe-
rávamos crescer tanto", diz Liu. Desde
aquela época, o casal dividia as tarefas
de forma igualitária. Liu, que, além do
português, fala inglês e três dialetos
chineses, cuidava da operação e ia para
a rua comprar. A monoglota Cheung
mantinha os contatos comerciais e polí-
ticos na China. Ela é hoje membro de um
comité de aconselhamento ao Partido
Comunista. "Foi o período mais feliz das
nossas vidas", diz o empresário. O casal
teve um filho em 1993 (Cheung já tinha
um menino do primeiro casamento) e

gastavam seu tempo livre passeando em
parques nos fins de semana e cozinhan-
do juntos, o que já não fazem há tempos.

Na China do início dos anos 90, os
produtores de papelão e embalagens
eram de pequeno porte e usavam prin-
cipalmente madeira ou palha de arroz
como matéria-prima. As sobras de papel
americano tinham um preço competitivo
e uma qualidade superior. O sucesso dos
fabricantes que optaram pelo material
proveniente dos Estados Unidos tornou
a Chung Nam famosa, e as vendas explo-
diram. Em 2001, a companhia tornou-se
a maior exportadora em volume dos Es-
tados Unidos, batendo as multinacionais
locais. Antes disso, o crescimento de seus

GIGANTE_A fábrica da Nine Dragons na

cidade chinesa de Dongguan produz mais

papel de embalagem do que todo o Brasil

clientes chamou a atenção de Cheung e
Liu. Eles começaram a se perguntar por
que não dar mais um passo e montar, eles
próprios, uma fábrica de papel na China.

MILAGRE CHINÊS_Ahis-
tória da Nine Dragons confunde-se com
a explosão de crescimento de empresas
privadas que varreu a China na década
de 90. Esse foi o período de consolida-
ção dos experimentos lançados pelo
líder chinês Deng Xiaoping, em 1978,
que transformaram a China de um país
depauperado e rural na segunda maior
economia do planeta. Até o final da déca-
da de 70, o conceito de empresa privada
havia sido completamente suprimido
pelo comandante da Revolução Cultu-
ral, Mao Tsé-tung. O que havia na épo-
ca eram empresas estatais, economia
planejada e muita pobreza. Afirmando
que não importa se um gato é preto ou
branco, mas sim se ele pega o rato, Deng
implementou o inovador conceito de
combinar abertura económica com uma
pesada ditadura política. Inaugurou-se
um período de experimentação extrema,
com uma profusão de modelos e regras
coexistindo em diferentes partes do país.



Nessa fase foram implementadas as
primeiras quatro grandes zonas indus-
triais, anabolizadas por investimentos
em infraestrutura e incentivos fiscais. Foi
atraído capital estrangeiro para diferen-
tes tipos de joint ventures; e passou-se a
tolerar ou mesmo incentivar diversas
formas de empresas coletivas e privadas.

Após mais de uma década de formu-
lações e idas e vindas, no início da déca-
da de 90, o Comité Central do Partido
Comunista Chinês, o grupo que manda
e desmanda no destino do país, decidiu
que o modelo híbrido estava dando cer-
to e passou a incentivar de forma ainda
mais vigorosa a veia capitalista. Em 1989,
operavam na China cerca de 80 mil em-
presas privadas. Apenas cinco anos de-
pois, eram 470 mil. Mas o comité nunca
abriu mão de uma profunda influência e
orientação do Estado na economia. Seja
por meio da participação de membros do
Partido Comunista, da influência dos di-
ferentes níveis de governo ou da onipre-
sença dos bancos estatais, o Estado está
invariavelmente envolvido em qualquer
negócio importante. E se isso é verdade
nos dias que correm, era ainda mais im-
portante em 1995, quando Liu e Cheung
decidiram montar a própria empresa
de papel em Dongguan, no sul do país.

Em sua primeira encarnação, a Nine
Dragons foi montada como uma subsidi-
ária da americana Chung Nam. A razão
disso é que, como investidora estran-
geira, a empresa poderia gozar de mais
flexibilidade e benefícios do que os con-
correntes locais. A cidade de Dongguan
não fazia parte das áreas de desenvol-
vimento implantadas diretamente pelo
governo. Era, contudo, uma região que
vivia um intenso boom económico, re-
cebendo milhares de migrantes do cam-
po todos os dias em busca de trabalho e
erguendo novas fábricas e prédios num
ritmo que só se vê na China. Hoje é uma
cidade com 7 milhões de habitantes onde
se concentram, principalmente, grandes
indústrias de baixa manufatura. Quan-
do ali chegou, a dupla de empreendedo-
res adquiriu 900 mil metros quadrados

de uma antiga plantação de bananas
em um ponto estratégico, ao lado de um
terminal portuário no delta do rio das
Pérolas. A maior parte do financiamento
inicial de US$ 110 milhões veio dos ban-
cos públicos chineses e foi usada para
comprar as terras e os equipamento.

Uma máquina que produz rolos de
papel para embalagem a partir de aparas
e material reciclavel é um monstro que
pode ter 8 metros de largura e até 200
metros de comprimento. A preços de
2009, ela custa entre US$ 100 milhões e
US$ 200 milhões. A primeira máquina
instalada por Liu, que começou a ope-
rar em 1998, já produzia 250 milhões
de toneladas de papel por ano, ante a

média de 50 milhões da concorrência.
As condições dos empréstimos ini-

ciais obtidos pela Nine Dragons dão
uma noção da generosidade dos bancos
estatais chineses com empresários pro-
missores e bem relacionados. A amigos
no Brasil, Liu confidenciou certa vez que
achava as taxas de empréstimos do BN-
DES muito altas e que as condições chi-
nesas eram bem melhores. Esse é, aliás,
um dos motivos pelos quais o empresário
nunca concretizou o desejo de investir no
país. O banco brasileiro tem cobrado nos
últimos anos juros anuais que ficam en-
tre 6% e 9% para negócios de longo prazo.
Liu obteve empréstimos chineses na fai-

xa dos 3,5% ao ano, com carência de cinco
anos e 20 anos para pagar. Isso, somado
aos contatos comerciais construídos nos
Estados Unidos e ao aumento da deman-
da por embalagens em uma economia
com crescimento médio de quase 10% ao
ano, colocou a Nine Dragons numa rota
de ascensão astronómica. Hoje, apenas a
fábrica de Dongguan possui 13 máquinas
de grande porte, usina termoelétrica pró-
pria e um terminal portuário. Ao todo,
são sete centros industriais, incluindo
uma fábrica no Vietnã e outra na Mon-
gólia, que empregam mais de 10 mil fun-
cionários. A capacidade de produção é de
8,55 milhões de toneladas de papel para
embalagem por ano. Isso é praticamente
o dobro do que fabricam todas as empre-
sas brasileiras nessa categoria somadas.

ÔNIBUS F R E T A D O LÍU
Ming Chung chegou ao Brasil em me-
ados dos anos 70, com 13 anos de idade.
Veio com os pais, acompanhado de um
irmão dois anos mais velho e outro dez
anos mais novo. A família deixou Taiwan
em busca de uma vida melhor num país
que parecia ter um futuro promissor e re-
cebia bem imigrantes orientais. O empre-
sário é muito reservado sobre o assunto e
raramente fala de seus parentes, mesmo
com amigos. Quando questionado, é bas-
tante económico. Mas na juventude Liu
contava que seus pais haviam nascido na
China continental e que seu pai fora mili-
tar. Problemas políticos o teriam levado a
emigrar para Taiwan, onde trabalhou no
serviço público. Sua mãe era professora.

A primeira parada no Brasil foi
em Curitiba e durou cerca de um ano e
meio. Depois a família mudou-se para
São Paulo e foi morar em um pequeno
sobrado no bairro da Lapa, na Zona
Oeste, à época uma região pobre da ci-
dade. O pai montou uma banca de ovos
no Mercado da Lapa, onde também tra-
balhavam o irmão mais velho e a mãe.
Liu entrou para uma escola particular
da região e ajudava no negócio apenas
nos fins de semana. Na subdivisão fa-
miliar, ele tinha como tarefa estudar



para entrar na faculdade. A adapta-
ção à língua foi difícil. A família falava
mandarim em casa, e seus pais nunca
aprenderam completamente o portu-
guês. Ele ainda se comunica bem no
idioma adotivo, embora tenha um sota-
que carregado e cometa erros gramati-
cais. A dificuldade não o impediu de ser
aprovado no vestibular de odontologia
na Universidade de Santo Amaro, a
Unisa, que na época se chamava Osec.
Além da Universidade de São Paulo,
ela era a única alternativa para quem
queria se formar dentista na capital
paulista. Liu não conseguiu entrar na
USP, mas passou entre os 30 primeiros
colocados de sua turma de 100 na Osec.

Era um estudante discreto e me-
diano, que não chamava a atenção e en-
frentava problemas para pagar a men-
salidade e ir até a faculdade. Sua casa
ficava a mais de duas horas de ônibus e
era preciso acordar às 6 horas para che-
gar às aulas, que duravam o dia todo. Um
dos primeiros sinais de que Liu tinha
propensão para negócios ocorreu no
segundo ano. Ele e um colega alugaram
um ônibus e conseguiram convencer
cerca de 30 alunos a participarem do es-
quema de transporte coletivo particular.
"Por sermos os organizadores, eu e o Liu
não pagávamos a passagem. Era uma
forma de economizar, porque não tínha-
mos dinheiro", diz Fernando Cerbara,
dentista e colega inseparável da época de
faculdade. A falta de dinheiro também
resumia as opções de lazer a basicamente
comer sanduíches nos fins de semana.

BILIONÁRIO CONTIDO,
Quando concluiu o curso, Liu montou
um consultório com colegas e exerceu a
profissão por alguns anos, mas sempre
dizia que, como dentista, nunca ficaria
rico, por isso partiu para o comércio in-
ternacional. Hoje ele diz que o que mais
o motivou a mudar de rumo não foi ga-
nhar dinheiro, mas conhecer o mundo
e ver como as coisas funcionavam. Não
conseguiria fazer isso entre as quatro
paredes de um consultório dentário.

A relação da China com seus bilio-
nários é ambígua. Embora eles sejam
idolatrados como exemplos de sucesso
a serem seguidos, é inevitável que em
algum momento suas fortunas causem
desconforto num país com milhões de
miseráveis e no qual a distância entre
ricos e pobres está atingindo níveis bra-
sileiros. Em 2002, quando a Fortes pu-
blicou uma das primeiras listas sobre a
nascente superelite do país, a principal
ilustração da edição era composta por
empresários cobrindo a cabeça com sa-
cos de papel, numa alusão à resistência
dos novos-ricos a se exporem. Parte da
cautela se devia ao temor de melindrar a
população que estava de fora do milagre
económico e ofender a tradição chinesa
de não exibir riqueza. Mas também havia
muito mistério e suspeita sobre a origem
do dinheiro - dos três homens mais ricos
da China em 2001, um está preso por
fraude e o outro fugiu para os Estados
Unidos alegando perseguição política.

A situação em 2010 é bem diferen-
te. Desde meados da década, surgiram
bilionários às dezenas, e eles têm cada
vez menos receio de aparecer. Hoje os
chineses super-ricos tornaram-se pre-
sença constante na Forbes, a ponto de o
site da revista manter uma subseção
dedicada a eles. A publicação chinesa
HurunReport estima que em 2009, mes-
mo após a crise nas bolsas, existiam 130
bilionários no país, quase sete vezes
mais do que no início dos anos 2000.

A melhora da economia e o au-
mento de demanda no país na segunda
metade do ano passado se refletiu na
fortuna de Liu e sua família. Com o fim
das suspeitas de que a empresa pode-
ria quebrar, as ações se recuperaram
- hoje valem metade do pico de 2007,
mas o dobro do valor de lançamento. No
ranking da HurunReport de 2009, Liu
e família aparecem em segundo lugar,
com uma fortuna de US$ 4,9 bilhões.

Tal como sucedeu com a Nine Dra-
gons, o lançamento de ações nas bolsas é
o principal responsável pela explosão de
riqueza na elite chinesa, e pela maior dis-

Cargo_Acionista e CEO da
Nine Dragons. maior empresa
de papel reciclado da China
ldade_47 anos
Nacionalidade_Brasileira (naturalizado)
Onde mora_Dongguan (China)
Formação_Bachare! em
odontologia pela Universidade
de Santo Amaro, em São Paulo
Família_Casado com Cheung Yan,
uma das mulheres mais
nfluentes da China. Doisfilhos

FATURAMENTO
0 CRESCIMENTO PERDEU FORÇA
COM A CRISE (EM US$ MILHÕES)

PRODUÇÃO
ÉO DOBRO DA BRASILEIRA
(EM MILHÕES DETONELADAS)



posição dos novos-ricos em se mostrarem.
Mas mesmo a legitimidade trazida pelo
enriquecimento com as ações não deixa
todos os bilionários confortáveis com a
exibição de seus status. Liu é um caso ex-
tremo dessa atitude contida. Ainda hoje o
empresário e sua mulher moram em um
apartamento montado dentro da sede
da Nine Dragons, em Dongguan. Eles
possuem acomodações em praticamente
todas as fábricas e mantêm um pequeno
apartamento em Hong Kong, cidade para
a qual viajam com frequência. "Funcio-
na como um hotel para a gente", diz Liu.
Ele se veste com roupas clássicas de boa
qualidade, sem preocupação com mar-
cas. Sua mulher é adepta de terninhos
Chanel e jóias, mas diz que se preocupa
apenas em projetar uma imagem con-
dizente com o sucesso empresarial. "Liu
ainda é extremamente simples e discre-
to", diz Miguel Sampol, consultor que
conheceu o empresário chinês quando
era executivo da Klabin. Cerbara, o cole-
ga de faculdade, diz que em uma visita a
São Paulo, no ano passado, Liu andava
pela cidade de táxi, sem seguranças ou
assistentes. "Ele não faz nenhuma ques-
tão de mostrar seu poder aquisitivo."

A única propriedade de luxo da famí-
lia fica em Diamond Bar, uma cidadezi-
nha próxima a Los Angeles, onde o filho
mais novo do casal se prepara para a fa-
culdade. O jovem de 17 anos mora apenas
com os empregados, numa casa de dez
quartos. A maior extravagância recente
de Liu foi a aquisição de um jato executivo
intercontinental para facilitar suas cons-
tantes viagens pela China e ao vizinho
Vietnã. Mas nas viagens de longa distân-
cia ele continua usando a classe executiva
de aviões comerciais. "Ele sabe fazer conta
e prefere gastar US$ 7 mil para vir ao Bra-
sil em um avião de carreira do que US$
100 mil em combustível de jato", diz ou-
tro amigo do empresário. Liu afirma que
estar na lista dos bilionários não significa
nada para ele - "é apenas um número" -, e
que ainda vai demorar algum tempo para
saber se ser bilionário é bom ou ruim. Sua
preocupação hoje, diz, é com o trabalho.

SEM FOLGA_Nos últimos 30
anos, os chineses criaram um tipo de
capitalismo bastante particular. Os
negócios no país quase sempre depen-
dem da boa vontade do Estado para
prosperar. "O governo pode alterar a
estrutura de custos ou a localização
das organizações por meio de várias
formas de legislação, seja trabalhista,
ambiental, de segurança ou de qual-
quer outro tipo", afirma Stephen Ko,
professor de gestão da Universidade
Politécnica de Hong Kong. As leis, diz
ele, muitas vezes estão abertas a inter-
pretações pelos governos regionais, em
geral os responsáveis por sua aplica-
ção. "Por isso, bons contatos em geral
significam que a empresa terá um tra-
tamento favorável em termos fiscais,
de licenças e de investimento", afirma.
A proximidade com o poder, contudo,
não garante tranquilidade. No modelo
chinês, o Estado dá apoio em troca de
resultado. Sem companhias produ-
zindo com escala e competitividade
crescente, não há como manter o nível
de emprego nem a economia andando
a passos acelerados, algo fundamental
para legitimar um regime autoritário.

Para empresários como Liu e sua
mulher, o ambiente supercompetitivo
significa que eles não podem tirar o pé

do acelerador, sob o risco de ver um con-
corrente tomar seu lugar ao sol. O resul-
tado é que investem incessantemente
em crescimento - a expectativa da Nine
Dragons é terminar o ano com uma pro-
dução de 10 milhões de toneladas - e
têm de trabalhar muito. Liu afirma que
não tira férias longas há anos e trabalha
praticamente todos os dias, incluin-
do os fins de semana. Ele iniciou uma
das conversas com Época NEGÓCIOS
numa sexta-feira, às nove e meia da noi-
te do horário chinês, e a encerrou pou-
co menos de uma hora depois porque,
na manhã seguinte, teria de voar cedo
para uma de suas fábricas no Vietnã.

O empresário está constantemente
envolvido no planejamento da expan-
são das linhas de produção e na busca
de corte de custos. Liu chega, por exem-
plo, a adquirir partes de suas enormes
máquinas de fornecedores diferentes,
algo complexo, para montar o equi-
pamento pelo menor preço possível.
Segundo quem já o teve do outro lado
da mesa, Liu é um negociador duro.
"Uma vez nós até desistimos de vender
celulose para a Nine Dragons porque
ele queria pagar um valor muito bai-
xo", conta Sérgio Amoroso, presidente
do Grupo Orsa e um dos empresários
brasileiros mais próximos de Liu.



Sua mulher mantém um ritmo pa-
recido, o que significa que o casal tem
pouco tempo para ficar junto e que vê o
filho nos Estados Unidos poucas vezes
por ano - o mais velho já está trabalhan-
do na Nine Dragons. No ano passado,
numa das raras vezes em que conseguiu
reunir a família, inclusive os dois filhos
e os pais, o empresário passou três dias
no Pará, com o amigo Sérgio Amoroso.

GOVERNANÇA_Abmtalida-
de do seu modelo já motivou economistas
a afirmarem que a China é o país mais ca-
pitalista do mundo. Mas isso só é verdade
quando se pensa na hipercompetição.
Em vários casos a ligação entre o Estado
e os negócios torna as empresas bem dife-
rentes de suas concorrentes globais, a co-
meçar pela transparência. Num ranking
elaborado em 2009 pela GMI, empresa
que analisa práticas de governança cor-
porativa, as companhias chinesas fica-
ram entre as piores. De uma pontuação
que varia de 1 a 10, o país cravou 3,01.
O Brasil obteve 4,01, e a liderança ficou
com países como Irlanda, Reino Unido,
Canadá e Austrália, todos acima de 7. Das
empresas chinesas avaliadas, 82% não ti-
nham conselhos independentes. "Mesmo
as empresas com ações na bolsa não são
transparentes na China. É sempre difícil

ter certeza sobre a influência governa-
mental e sobre as práticas internas", afir-
ma Rodrigo Maciel, secretário-executivo
do Conselho Empresarial Brasil-China.
Um dos resultados é que as ações chine-
sas estão entre as mais voláteis do mundo.

Quando essa volatilidade quase
pulverizou o valor de mercado da Nine
Dragons, entre 2008 e 2009, um outro
aspecto da vida corporativa chinesa ficou
evidente: como o destino das empresas
está ligado às grandes diretrizes nacio-
nais. Uma das questões na época era se o
governo chinês iria socorrer Liu e Cheung
caso os temores de insolvência se compro-
vassem. O motivo principal da dúvida es-

LIXO DE OURO_Sobras importadas
de papel são a matéria-prima da
Nine Dragons, a maior empresa de
embalagens da China, liderada por
Cheung e Liu (o mais alto, a seu lado), na
foto ao lançarem as ações em HongKong

tava conectado a uma transformação mui-
to mais ampla da economia do país. Desde
2006, a liderança política e económica
chinesa tem dito que o modelo de empre-
sas baseadas em mão de obra barata e pro-
dutos de baixo valor agregado representa
o passado e deve dar lugar a negócios cada
vez mais sofisticados, de preferência tec-
nológicos e inovadores, que paguem me-
lhor aos seus operários e ajudem a inflar
a classe média. Com um número de em-
pregados relativamente pequeno para o
seu tamanho e focada numa indústria de
base, havia dúvidas de como a Nine Dra-
gons se encaixaria nessa visão de futuro.

A resposta veio no ano passado,
quando as principais fábricas da com-
panhia foram consideradas de alta tec-
nologia e se habilitaram a receber aba-
timentos fiscais. Depois da tempestade,
analistas dizem ter ficado claro que a
empresa encontra-se numa posição mais
confortável que a maior parte da concor-
rência. A crise acelerou o processo de
concentração que estava ocorrendo natu-
ralmente no setor de papel, em decorrên-
cia de regras ambientais e trabalhistas
mais restritivas. "Muitos concorrentes
menores sofreram até mais durante a
crise e vários perderam espaço", afirma
Kathryn Ding, analista do banco BNP
Paribas. "A Nine Dragons está toman-
do esses negócios." As vendas subiram
graças, principalmente, ao mercado in-
terno, que agora consome 80% da pro-
dução, e a história de Liu Ming Chung
parece estar entrando em um novo ca-
pítulo de sucesso. A recuperação tem
sido tão forte que é provável que ele in-
clusive volte a fazer companhia, em bre-
ve, à lista dos bilionários brasileiros.

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 3, n. 37, p. 104-111, mar. 2010.




