
VAREJO
A tacada certeira
da Touch Watches
A carioca Touch Watches, dos empre-
sários Marcelo Di Giorgio e Marcelo
Amado, abriu as portas da sua primei-
ra loja, especializada na venda de reló-
gios, em abril de 2009. Antes de com-
pletar o primeiro aniversário, a em-
presa ostenta 36 pontos de venda –
todos em shopping centers –, dos
quais apenas três pertencem aos fun-
dadores, sendo o restante de fran-
queados. Os relógios da Touch, pre-
sentes em dez Estados e no Distrito
Federal, custam de R$ 60 a R$ 200 e
são focados nos públicos das classes
B e C. Com o sucesso em território
nacional, Di Giorgio e Amado resolve-
ram investir na internacionalização
da rede. Em abril, serão inauguradas
duas lojas em Barcelona, na Espanha,
e uma em Milão e Roma, na Itália,
também no sistema de franquias. A
projeção de faturamento da empresa
para o primeiro ano inteiro de opera-
ções é de R$ 40 milhões.

FRANQUIAS
Falta de audiência pública
ameaça pregões dos Correios
Depois de passar um longo tempo
preparando a licitação para agências
franqueadas, os Correios estão assis-
tindo a Justiça embargar mais de
80% dos pregões por causa de erros
no edital. Em nove Estados – Paraná,
São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande
do Sul, Distrito Federal, Pernambu-
co, Paraíba, Ceará e Santa Catarina –
a paralisação é total. Mais de mil
agências franqueadas nesses Estados
conseguiram liminares suspendendo
a licitação. Uma das irregularidades
apontadas pelo Judiciário é a falta de
audiências públicas, como determi-
na a lei.

TRIBUTAÇÃO
Sistema da Receita irrita
empresários de São Paulo
A barafunda tributária brasileira, que
permite, por exemplo, que o paga-

mento de 25 impostos federais, esta-
duais e municipais coincidam no
mês de março, somada à ineficiência
do sistema de informática da Receita
Federal (RF), levou o Sindicato das
Empresas de Serviços Contábeis e de
Assessoramento no Estado de São
Paulo (Sescon/SP) a encaminhar um
ofício a Geraldo Cartaxo, titular do
órgão, para que seja mudado o crono-
grama atual. “Os empresários não
deixam tudo para última hora”, diz
José Chapina Alcazar, presidente do
Sescon, que pede a suspensão das
multas aplicadas. “O sistema fica fo-
ra do ar mesmo antes do prazo.”

“Grandes corporações entra-
ram em colapso. Isso pode
acontecer a qualquer momen-
to, até mesmo conosco”

RETORNO

O confronto entre o Google e
o país mais populoso do
mundo constitui uma vira-
da em uma das grandes

alianças do fim do século 20 – entre os
capitalistas ocidentais e o sistema auto-
ritário de Pequim. Depois da audacio-
sa decisão do Google de enfrentar a
China a respeito da censura, as autori-
dades reiteraram na terça-feira que o
que ocorre é um caso isolado e não afe-
ta a abertura da China para o Ocidente
ou suas reformas de mercado.

Mas, para os empresários ociden-
tais, o episódio ressalta uma mudança
muito maior na maneira de negociar
com o governo chinês. Mais especifica-
mente, eles afirmam, as empresas oci-
dentais começaram a discordar aberta-
mente da China.

Ao anunciar, na segunda-feira, que
deixaria de censurar os resultados em
seu site chinês, o Google admitiu que
estava “perfeitamente consciente” de
que o governo de Pequim “poderia blo-
quear o acesso aos nossos serviços a
qualquer momento”. Mas a compa-
nhia também deixou claro que isso se-
rá melhor do que ter de se censurar por
mais tempo.

Embora a China ainda não tenha to-
mado nenhuma medida draconiana

contra o Google, começou a censurar
os resultados de buscas no site sediado
em Hong Kong, para onde usuários do
continente foram redirecionados (os
usuários de Hong Kong podiam ver os
resultados sem censura). Houve tam-
bém sinais de que a China quer punir o
Google de outras maneiras.

Uma empresa que opera na internet
sediada em Hong Kong, a TOM Onli-
ne, disse que deixará de usar as ferra-
mentas de busca do Google. A TOM
pertence à família de Li Ka-shing, o ho-
mem mais rico de Hong Kong e defen-
sor do governo comunista. Ao mesmo
tempo, analistas disseram que duas im-
portantes empresas estatais de telefo-
nia celular do continente, a China Mo-
bile e a China Unicom, estavam recon-
siderando seus acordos com o Google.

Segundo os analistas, a decisão chi-
nesa de resistir às companhias ociden-
tais é uma consequência de sua meteó-
rica ascensão econômica. O governo
não precisa dos investimentos dos oci-
dentais como antes, e cada vez mais
abertamente está disposto a adquirir
sua tecnologia.

“A questão do Google é um catalisa-
dor e uma evidência de mudança”, diz
Arthur Kroeber, diretor da Dragono-
mics, empresa de análise sediada em

Pequim. “Vivemos um momento histó-
rico. Antes, era inusitado que as empre-
sas estrangeiras falassem algo negati-
vo a respeito da China, porque as opor-
tunidades aqui eram imensas.”

Amizade. Na realidade, há décadas
as empresas ocidentais são amigas de
Pequim. Quando o Congresso dos Esta-
dos Unidos criticou a China por causa
dos direitos humanos e ameaçou revo-
gar seu status comercial de nação mais
favorecida, na década de 90, a Câmara
de Comércio Americana na China e ou-
tros grupos foram a Washington para
defender Pequim. A última importan-
te companhia ocidental que enfrentou
o governo chinês foi a Levi Strauss, que
se retirou do país por causa do que defi-
niu como uma “violação geral dos direi-
tos humanos”.

Mas, mais recentemente, as empre-
sas do Ocidente começaram a manifes-
tar sua preocupação por seu tratamen-
to na China. Nos últimos anos, a Câma-
ra de Comércio Europeia divulgou rela-
tórios segundo os quais o ambiente de
negócios da China está se deterioran-
do. Um deles chega a acusar a China de
exercer o “nacionalismo econômico”;
outro diz que a China parou as refor-
mas econômicas.

“Em 2009, a China foi um dos dois
únicos mercados de crescimento do
mundo, mas a porta não está mais es-
cancarada, está se fechando”, comen-
tou o presidente da câmara, Joerg Wut-
tke. “A China fala em abertura, mas na
realidade a situação local não só é mui-
to ruim, como está se agravando.”

A própria Câmara Americana do Co-
mércio na China, que durante muito
tempo era um ambiente amigo do go-
verno chinês, se manifestou. Na segun-
da-feira, emitiu um informe em que
diz que a confiança das empresas esta-
va em seu nível mais baixo desde o iní-
cio das sondagens, há quatro anos.

E, em dezembro, a Câmara de Co-
mércio dos EUA em Washington ado-
tou a medida sem precedentes de orga-
nizar uma carta conjunta, assinada por
33 associações empresariais de todo o
mundo, criticando a China por um pla-
no que obrigaria as empresas estrangei-
ras a abrir mão da propriedade intelec-
tual e das marcas em favor da China, se
quisessem continuar vendendo seus
produtos no país.

Na opinião de Joe Studwell, autor
que acompanha empresas ocidentais
na China há mais de uma década, a mu-
dança de tom faz parte de um “novo
realismo”. As empresas agora se dão
conta, afirmou, de que o “acordo não
falado com a China está se desfazen-
do”. A China não está abrindo merca-
dos, nem está permitindo que sua moe-
da se valorize, como muitos supu-
nham que faria.

Entretanto, as relações entre a Chi-
na e os expoentes das principais empre-
sas mundiais continuam sólidas. Entre
as 500 maiores do ranking da Fortune,
480 têm investimentos na China. Há
660 mil empresas estrangeiras repre-
sentadas no país. Os investimentos es-
trangeiros diretos, depois de oscilar no
ano passado com a crise, se recupera-
ram, com a estimativa de um fluxo de
US$ 7 bilhões a US$ 8 bilhões. Com sua
taxa de crescimento de 8% em 2009, e
a mesma prevista para este ano, a Chi-
na continua sendo um dos poucos luga-
res mais favoráveis no cenário relativa-
mente turvo dos negócios globais.

E há líderes empresariais ocidentais
que intensificam esse relacionamen-
to. Michael Barbalas, presidente da Câ-
mara Americana de Comércio em Pe-
quim, disse que a expansão do seu gru-
po reflete não um desencanto com a
China, mas a percepção de que as mu-
danças políticas exigiram uma aborda-
gem menos restrita. Há dez anos, a Chi-
na permitia comentários a pouquíssi-
mas leis, ou nenhuma. No ano passa-
do, permitiu que as empresas estran-
geiras comentassem 300 leis, segundo
ele. “Quando a China permitiu que es-
sas leis fossem comentadas, nos de-
mos conta de que há interesses espe-
ciais se manifestando”, disse. “Então,
aumentamos nossas apostas.”

Sem relação. As autoridades chine-
sas insistem que o caso Google não es-
tá relacionado ao ambiente dos negó-
cios do país. Depois que o gigante da
internet fez o anúncio, na segunda-fei-
ra, outra gigante da tecnologia, a Micro-
soft indicou que continuará “obede-
cendo às leis em todos os países” em
que opera, desapontando os defenso-
res dos direitos humanos.

Na realidade, ninguém espera que
outro Google enfrente a China tão ce-
do. Mas a decisão da companhia de to-
mar essa atitude é um sinal dos tem-
pos. Enquanto isso, o tratamento que a
China der ao Google daqui para frente
será considerado um teste. O governo
poderá obrigar a companhia a sair do
país ou permitir que o Google se torne
um símbolo de um novo tipo de relacio-
namento com as companhias ociden-
tais, segundo o qual os estrangeiros po-
dem fazer negócios sem se sentir obri-
gados a ceder ao sistema político. Mui-
tos analistas consideram essa última
hipótese extremamente improvável.

“Do ponto de vista tático, berrar
com o Google seria imprudente”, disse
Rebecca MacKinnon, professora visi-
tante do Centro de Política Tecnológi-
ca da Universidade Princeton. Mas “o
tratamento que a China dará ao Goo-
gle contribuirá para assegurar às com-
panhias estrangeiras que poderão con-
tinuar fazendo negócios de maneira ra-
cional ou convencê-las de que a regula-
mentação tem tanto a ver com a políti-
ca que elas terão de provar sua lealda-
de”. / TRADUÇÃO: ANNA CAPOVILLA

FATO RELEVANTE
CLAYTON NETZ

Uma das primeiras conces-
sionárias da Volkswagen
no Brasil, a Sabrico, criada
pelo empresário Hugo Mi-

guel Etchenique, do grupo Brasmo-
tor, responsável pela venda do pri-
meiro Fusca montado no País, na dé-
cada de 1950, vive um processo de
degradação. O calvário começou em
2001, quando a empresa saiu do con-
trole da Brasmotor e foi adquirida pe-
la holding portuguesa Sociedade Lu-
sa de Negócios (SLN). Nos primei-
ros tempos com os novos donos, é
certo, tudo parecia correr bem. A Sa-
brico ampliou de três para oito o nú-
mero de lojas, em São Paulo e Porto
Alegre (RS), que chegaram a vender
mil automóveis, caminhões e ônibus
por mês, entre 2007 e 2008. No ano
passado, porém, estourou um escân-
dalo em Portugal envolvendo o en-
tão presidente da SLN, José Oliveira
e Costa, que culminou com a sua pri-
são. Ele é acusado de sete crimes pelo
Ministério Público português, entre
eles a apropriação de fundos da pró-
pria SLN.

Diante disso, a Volkswagen descre-
denciou a Sabrico, em agosto de
2009, acabando com uma parceria
de quase 70 anos. Com o escândalo,
vieram à tona as irregularidades de
dezenas de offshores pertencentes à
SLN. Uma delas é a Excellence Real
Estate Investment (Erei), sediada na
Holanda, criada para comprar a Sabri-
co no Brasil, com financiamento do
Banco Português de Negócios, per-
tencente à holding SLN. Com isso, a
fonte secou e a Sabrico passou a acu-
mular dívidas estimadas em R$ 74 mi-
lhões, entre impostos, empréstimos
e pendências trabalhistas, culminan-
do com a paralisação de suas ativida-
des.

No ano passado, representantes

da rede Zacharias de pneus fizeram,
sem sucesso, uma proposta de compra
da Sabrico. Em janeiro deste ano, os por-
tugueses nomearam uma procuradora,
que demitiu todos os 500 funcionários
da revendedora. “Disseram para buscar-
mos nossos direitos na Justiça”, afirma
um ex-funcionário da Sabrico. Segundo
o Sindicato dos Comerciários de São
Paulo, a Sabrico quitou apenas o FGTS
e liberou a guia de seguro desemprego
para os demitidos.

O escritório Mello Dabus & Rached
Advogados, que assessora a nova ges-
tão, informa que busca uma auditoria
para calcular o passivo da empresa. “A
antiga administração dilapidou o patri-
mônio da Sabrico”, acusa Rodrigo

Mello, sócio do escritório. Uma fonte
que acompanha o caso de perto rebate.
“Eles já venderam R$ 10 milhões em
equipamentos e até agora ninguém viu
a cor do dinheiro.”

Para recuperar a Sabrico, seria neces-
sário que a Volkswagen voltasse a entre-
gar-lhe carros para vender. “Mas ela não
vende, nem a prazo, nem à vista”, diz
Mello. Procurada pela coluna, a monta-
dora não se pronunciou, alegando que o
caso está sub judice. Na verdade, a Volks
está de mãos atadas. Embora não tenha
veículos para vender, a Sabrico obteve
na Justiça uma liminar que garante o
seu funcionamento. Com isso, a Volks
não pode credenciar mais ninguém na
região concedida à revendedora.

Lee Kun-hee

clayton.netz@grupoestado.com.br

Empresas mudam de estratégia na China
Episódio do Google
mostra que empresários
ocidentais começam a
discordar abertamente dos
métodos adotados pelo
governo chinês
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QUE VOLTA AO COMANDO DA SAMSUNG APÓS

TER SIDO CONDENADO, EM 2008, POR EVASÃO

FISCAL E INDULTADO PELO PRESIDENTE LEE

MYUNG-BAK, DA COREIA DO SUL, SOBRE OS

DESAFIOS À FRENTE DO GRUPO

A pioneira Sabrico, em
tempo de decadência

Reação. Google mudou sua operação de Pequim para Hong Kong

●✽
JOHN
POMFRET
THE WASHINGTON POST

Bons tempos. Pioneira entre as revendedoras Volkswagen, a Sabrico
chegou a ter 8 lojas e a vender mil veículos por mês em SP e Porto Alegre
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