


om muitas obras de infra-
estrutura pela frente, em 
função de eventos como 

Copa do Mundo e Jogos Olímpi-
cos, da cadeia do pré-sal e de usi-
nas hidrelétricas de grande porte 
como Belo Monte, há oportuni-
dades de negócios entre empre-
sas brasileiras e chinesas. As pers-
pectivas são de transferência de 
tecnologia, de logística e de ges-
tão na construção de obras de in-
fraestrutura, afirma o consultor 
Hsia Hua Sheng, diretor da Luz 
Engenharia Financeira, que as-
sessora empresários brasileiros e 
chineses na promoção de investi-
mentos nos dois países. Segundo 
ele, é importante uma dinâmica 
de parcerias locais para os inves-
timentos chineses se concretiza-
rem e eles são exponenciais. 

A estratégia da Sany Group, 
uma das maiores fabricantes de 
máquinas para engenharia do 
mundo, é uma amostra das nego-
ciações em ebulição no país. "Te-
mos planos de investir US$ 200 
milhões na operação brasileira, 
o que inclui a construção de uma 
fábrica, contratações locais e tudo 
o que for necessário para nosso 
sucesso", afirma o vice-presidente 
da empresa no Brasil, John Li. "A 
economia brasileira entrou em 
novo patamar de crescimento." 

O local escolhido foi o Vale do 
Paraíba, em São Paulo, região que 
tem sido chamada de "pequena 

China" por conta do interesse de 
outras empresas asiáticas em se 
instalar no local. A Sany anun-
ciou uma planta de produção 
com componentes locais em Jaca-
reí, mesma cidade escolhida pela 
montadora Chery, e uma linha de 
montagem de kits em São José dos 
Campos, esta recentemente inau-
gurada. A capacidade da planta 
de São José dos Campos é de até 
cem escavadeiras por mês. 

A opção pelo Estado de São 
Paulo, onde 36 empresas chinesas 
de diversos setores estão em ope-
ração, deve-se a questões logísti-
cas, disponibilidade de mão de 
obra qualificada e proximidade 
com os fornecedores. A priori-
dade é a produção de máquinas 
da linha amarela, voltadas para 
construção civil, pavimentação e 
abertura de estradas. 

Em 2010, as vendas da Sany 
no país somaram R$ 51 milhões. 
Para 2011, o objetivo é chegar à 
casa dos R$ 255 milhões de fatu-
ramento. Em 2014, a meta é ambi-
ciosa: R$ 2 bilhões, 16% do fatura-
mento global obtido em 2010, de 
R$12,5 bilhões. 

A Sany conta com 30 filiais 
espalhadas pelo mundo, ligadas 
a uma rede de vendas que alcan-
ça 110 países. A filial brasileira 
é o primeiro braço do grupo na 
América Latina e a quarta fábrica 
fora da China, depois dos Estados 
Unidos, Alemanha e índia. 

A Xuzhou Construction Machi-
nery Group (XCMG), para superar 
as barreiras de idioma, as diferen-
ças culturais e o complicado siste-
ma tributário nacional, tem anun-
ciado associações com distribui-
dores, seus velhos conhecidos. É o 
caso da Êxito Importação e Expor-
tação, que vai investir US$ 25 mi-
lhões numa fábrica no Complexo 
Industrial de Suape, em Pernam-
buco, com os chineses aplicando 
US$ 10 milhões do total. "Acompa-
nhar essa onda de crescimento do 
Brasil envolve um intenso apoio 
de pós-vendas e manutenção", diz 
o presidente da Êxito, José Lacy de 
Freitas Junior. "A oferta de serviços 
de qualidade junto aos clientes é o 
nosso principal trunfo." 

Ele diz que os primeiros equi-
pamentos da marca chegaram 
ao Brasil em dezembro de 2007 
e, desde aquela época, não param 
de conquistar posições no merca-
do. "A XCMG tem uma estratégia 
estabelecida para se consolidar 
entre os cinco maiores do mun-
do nos próximos cinco anos", diz. 
"Isso porque consegue manter 
uma escala de produção para ofe-
recer equipamentos de alta tec-
nologia e baixo custo." 

Principal representante dos 
produtos para construção pesa-
da da Hyundai no país, a Brasil 
Máquinas de Construção (BMC) 
fechou acordo para instalar a 
segunda linha de montagem da 



XCMG em território brasileiro. 
Inicialmente, com 100% de con-
teúdo importado, a produção da 
nova unidade, no Espírito Santo, 
deverá atingir 60% de conteúdo 
nacional. Serão produzidas no 
Espírito Santo 800 unidades de 
motoniveladores e compactado-
res ao ano, o que deve gerar uma 
receita de R$ 160 milhões. 

Com o conteúdo de nacionali-
zação de 60%, as máquinas chine-
sas terão acesso à linha de crédito 
do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES) pelo Programa Setorial 
Integrado, que oferece taxas dife-
renciadas para produtos feitos in-
ternamente. Outra vantagem de 
ter fornecedores nacionais é mi-
nimizar os impactos do câmbio 
e as pressões da Associação Bra-
sileira da Indústria de Máquinas 
(Abimaq) que reclama da invasão 
de produtos asiáticos, o que seria 
prejudicai à produção nacional. 

Dados da Abimaq indicam 
crescimento de 12,1% no fatura-
mento real em janeiro em relação 
a igual mês do ano passado, mas 
a indústria registrou decréscimo 
de 12,6% nos pedidos em cartei-
ra, com o aumento de 29,3% nas 
importações de máquinas na 
mesma base de comparação. Se-
gundo o presidente da Abimaq, 
Luiz Aubert Neto, as exportações 
passaram de US$ 465 milhões 
em janeiro de 2010, o pior nível 

histórico, para US$ 771 milhões 
em janeiro deste ano, enquan-
to as importações saltaram de 
US$ 2,07 bilhões para US$ 4,6 
bilhões, com déficit na balança 
de US$1,3 bilhão. 

Os principais destinos das ex-
portações brasileiras continuam 
sendo Estados Unidos, Holanda, 
Alemanha, Argentina e México. 
As origens das importações, po-
rém, têm de se modificadas: a Chi-
na já ocupa o segundo lugar nas 
importações do Brasil, com 14,7% 
de participação sobre o total 
importado de máquinas e equi-
pamentos, perdendo só para os 
Estados Unidos e deixando para 
trás Alemanha, Japão e Itália. 

Apesar do temor com os pro-
dutos chineses, pesquisa do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) mostra expansão 
industrial. O setor cresceu 10,5% 
em 2010, puxado pelos bons re-
sultados de veículos automotores 
(24,2%) e de máquinas e equipa-
mentos (20,8%). "Os empresários 
brasileiros precisam começar a 
enxergar os chineses como poten-
ciais parceiros e não inimigos", 
diz o presidente da Associação 
Brasileira dos Importadores de 
Máquinas e Equipamentos Indus-
triais (Abimei), Ennio Crispino. 
"Os tempos são outros", avalia. 

Ele destaca que o ciclo virtu-
oso pelo qual o Brasil atravessa 
deve continuar nos próximos 

cinco anos e os fabricantes na-
cionais sozinhos não terão escala 
para atender à demanda. "A im-
portação ajuda a regular o merca-
do. O Brasil tem condições de agir 
para equilibrar essa balança." 

Algumas empresas brasileiras 
dão os primeiros passos no mer-
cado chinês. É o caso do Grupo 
Baram, cujo comando está nas 
mãos de Josely Rosa. Fundada há 
dez anos em Esteio, no Rio Gran-
de do Sul, a companhia é dona 
das marcas Baram Equipamen-
tos, Verbam e Verbam Fix. 

Entre os destaques produzidos 
pelo grupo estão andaimes sus-
pensos elétricos e manuais, tapu-
mes ecológicos, dutos para entu-
lhos, máquinas para reciclagem 
de entulhos e sobras de concreto 
e massa para assentamento de 
tijolos ou blocos, que dispensa a 
utilização de areia e cimento, ba-
tizada VerbamFix. "A VerbamFix 
é um dos produtos que em breve 
estarão à disposição da indústria 
da construção chinesa, que, ape-
sar da grande escala, demanda 
customização", diz Rosa. 

Lá, como aqui, af i rma Rosa 
após diversas viagens à China, 
é preciso encontrar um parceiro 
local de confiança para balizar 
os negócios. "O fechamento de 
um contrato requer uma visita 
pessoalmente, por isso é impor-
tante inicialmente encontrar 
um distribuidor." 
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