
busca por maior competi-
tividade no mercado asiáti-
co levou a brasileira Gauss, 

fabricante de componentes elétri-
cos para veículos, a se instalar na 
China há cinco anos. O resultado 
de anos de visitas e de partici-
pações em feiras internacionais 
veio justamente quando o real 
começou a se valorizar. "A taxa de 
câmbio no Brasil, desfavorável às 
exportações, levou a Gauss para 

a China", afirma o sócio-diretor 
Afonso Borgonovo. O preço das 
autopeças fabricadas lá é a meta-
de do valor das produzidas aqui. 

Fundada em 1997, em Curitiba 
(PR), a Gauss produz componentes 
elétricos para as linhas de regula-
dores de voltagem, retificadores, 
módulos de ignição, bombas de 
combustível, lâmpadas, rolamen-
tos, diodos, buzinas, bobinas, 
sensores de oxigênio, medidores 

de fluxo de ar e equipamentos de 
revisão e análise. 

A empresa brasileira fez mais 
de quarenta visitas a diferentes 
fábricas antes de escolher um 
sócio chinês. Com US$ 500 mil 
cada um, a empresa começou a 
produzir componentes plásticos 
e metálicos em 2007, na cidade 
de Xuzhou, que fica a 550 quilô-
metros de Xangai. Não deu certo. 
A Gauss fez então nova tentativa 



com um empresário da cidade de 
Jiasing, distante 80 quilômetros 
de Xangai. "O novo sócio é mais 
dinâmico que o primeiro, que 
não aplicava técnicas modernas 
de gestão, t inha dificuldade para 
trabalhar com os mais novos e 
não nos ajudava nas questões com 
o governo", afirma Borgonovo. 

Saber lidar com o governo é 
uma das chaves do sucesso, en-
fatiza. "Se as pequenas e médias 
empresas forem para a China sem 
sócio chinês, e hoje isso já é pos-
sível, é dar um tiro no pé. Sempre 
haverá pendências para ser resol-
vidas com o governo, o que cabe 
exclusivamente aos chineses." 

O dia a dia de uma empresa 
estrangeira não é fácil, mas as 
vantagens competitivas são inú-
meras, diz Borgonovo. Além de 
benefícios fiscais - quem exporta 
tem devolução de uma parte do 
imposto pago sobre a matéria-
prima, há facilidade para encon-
trar componentes prontos para 
montar produtos finais, além de 
boa infraestrutura logística. Os 
salários pagos são bem menores. 
Um funcionário da Gauss na Chi-
na ganha em média cerca de US$ 
210 por mês e, no Brasil, US$ 800. 

O mais difícil mesmo, segun-
do Borgonovo, é lidar com a lín-
gua e com a cultura chinesas. 
Ainda hoje a Gauss tenta con-

vencer clientes e fornecedores de 
que não adianta só ter produto 
competitivo em preço, é preciso 
qualidade. No Brasil, os produtos 
da Gauss são testados um a um. 
Na China, os testes das peças são 
feitos por amostragem. 

A unidade só começou a dar lu-
cro após cinco anos na China, no 
segundo semestre de 2010. Neste 
ano, a previsão é faturar US$ 2,4 
milhões, quase o dobro do ano 
passado. A partir do Brasil, a com-
panhia exportou US$ 1,8 milhão 
em 2010, mas a meta é que toda a 
exportação saia do país asiático. 
"Apesar de o mercado chinês ser 
enorme, em hipótese alguma te-
ríamos ido para lá se não fosse o 
problema do câmbio e de custos. 
Começar um negócio na China é 
penoso e sofrido." No mesmo pe-
ríodo, a Gauss ampliou a impor-
tação de componentes e insumos 
para a produção de peças no Bra-
sil. "Hoje a participação de com-
ponentes de fora chega a 60%." 

A Sabó, uma das maiores fa-
bricantes de autopeças do país, 
instalou-se na China em 2009. O 
objetivo da companhia, que pos-
sui unidades na Argentina, Ale-
manha, Áustria, Hungria e EUA, 
é estar perto das montadoras 
que estão ou irão para a China. 
Os próprios clientes pressionam 
para que as peças sejam produzi-

das onde fabricam seus veículos. 
A fábrica localizada na cidade 

de Wuxi vai receber cerca de 7 
milhões de euros para produzir 
vedações para veículos automo-
tores com aplicações em motores, 
transmissões automáticas, entre 
outros. Com 50 empregados, seu 
faturamento deve chegar a US$ 8 
milhões neste ano. A expectativa 
é dobrar o número de funcioná-
rios em dois anos. Diferentemen-
te da Gauss, a Sabó não possui um 
parceiro chinês. 

Estar hoje na China é quase 
uma forma de sobrevivência para 
os fabricantes de autopeças. O 
setor reclama da qualidade e do 
preço dos produtos que entram 
para o mercado de reposição. Em 
janeiro deste ano, a importação 
da China aumentou 53,87% em 
relação a igual mês de 2010. As 
exportações nacionais subiram 
21,63%. Paulo Butori, presidente 
do Sindipeças, diz que o cenário 
atual é preocupante. As indús-
trias operam com margens aper-
tadas pelo fato de o ritmo das 
importações crescer mais do que 
o das exportações. O que está le-
vando o Brasil ao que ele chama 
de processo de CKDrização, de-
vido à importação de conjuntos 
prontos de peças para montagem 
no Brasil, resultando na desnacio-
nalização da indústria. 

Text Box
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