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Cerca de 90% da produção
da empresa é destinada
ao mercado chinês

João Paulo Freitas
jpfreitas@brasileconomico.com.br

A fabricante de compressores
Embraco, que tem sede em
Joinville (SC), parece não ter o
que reclamar da fábrica que
possui em Pequim. Resultado
de uma parceria estabelecida
em 1995 com o grupo chinês
Snowflake, que atua no setor de
eletrodomésticos, a operação
não para de crescer.

Segundo Lainor Driessen,
vice-presidente de operações
da Embraco, entre 2005 e 2010 a
capacidade produtiva da opera-
ção no país passou de cerca de 2
milhões para 10 milhões de
compressores por ano. A unida-
de é hoje responsável por cerca
de um terço da produção global
da empresa, que conta ainda
com fábricas na Itália e na Eslo-
váquia. De acordo com o execu-
tivo, em 2010 o faturamento
global da Embraco, controlada
pela Whirlpool S.A., subsidiária
brasileira da americana Whirl-
pool Corporation, foi de aproxi-
madamente US$ 1,7 bilhão.

Para Driessen, o fato mais
importante de ter uma unidade
produtiva na China é que isso
permitiu à Embraco ampliar seu
conhecimento e capacidade de
fazer negócios no gigante asiáti-
co. Hoje, cerca de 90% da pro-
dução chinesa da empresa é
destinada ao mercado local.

“Nosso relacionamento com
a China vem desde meados da
década de 80, quando já ven-
díamos compressor para o país.
Com o tempo, fomos aumen-
tando a nossa presença lá, o
que culminou na abertura da
fábrica”, diz o executivo cata-
rinense, que comandou a ope-
ração chinesa da Embraco en-
tre 1998 e 2002.

Comitiva
As oportunidades do mercado
chinês têm atraído diversas
empresas de origem brasileira.
É o caso da fabricante de ônibus
Marcopolo, que em 2008 mon-
tou uma operação para a produ-
ção de componentes — como
janelas, sanitários e poltronas
— na China. A planta fornece
para os fabricantes de ônibus
locais e para outras unidades da
companhia no mundo.

A Marcopolo é um dos nomes
presente na delegação que
acompanhará, a partir de hoje,
a comitiva da presidente Dilma
Rousseff em sua viagem à Chi-
na. A missão, coordenada pela
Confederação Nacional da In-

dústria (CNI), é composta por
309 executivos. A lista conta
com representantes de diversas
empresas brasileiras, como Bra-
desco, Camargo Corrêa, Ger-
dau, Marcopolo, Marfrig, Usi-
minas, TAM, Vale e Embraer.

Além de discutir a ampliação
do comércio entre Brasil e Chi-
na, os empresários brasileiros
participarão de rodadas de ne-
gócios e debates sobre os planos
de expansão de empresas brasi-
leiras com atuação na China,
como é o caso da própria Mar-
copolo, da Marfrig e da fabri-
cantes de motores WEG. ■
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Forno de Minas quer conquistar os chineses pelo estômago

Hélder Couto Mendonça,
presidente da Forno de Minas,
tradicional empresa de produtos
congelados, como pães de queijo,
de batata e folhados, é um dos
empresários que está na China
acompanhado do presidente
da Apex, Maurício Borges, para
as rodadas de negócios que a
associação promove naquele país.
Mendonça acredita que muitos
setores brasileiros não sofrem
com a concorrência chinesa e,

melhor do que isso, são
potenciais exportadores.
“Os métodos de produção e
regras de mercado da China não
afetam a Forno de Minas porque
fabricamos produtos que não
encontram concorrência na Ásia”
Até o fim da viagem ele prevê
que bons negócios serão
fechados. “Nosso objetivo
é desenvolver parcerias com
as redes de supermercados
locais e com distribuidores

especializados em food-service
para atendermos os canais
de hotelaria e redes de
cafeterias que são muito
fortes”, afirma Mendonça.
Por mês, a companhia produz
1.600 toneladas de pão queijo.
A Forno de Minas já exporta
para Estados Unidos, Canadá
e Portugal. No próximo mês,
a empresa começará a vender
para a República Dominicana
e a Coreia do Sul. A.V.A.
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