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PERFIL • ASHTON KUTCHER, Ator e investidor de empresas do setor de tecnologia

Na China, uma fantástica fábrica de bugigangas
Capital do consumo, Yiwu atrai viajantes do mundo inteiro, até brasileiros, e vende 2 mil toneladas de artigos por dia

Um olho no ‘script’ e outro nos gráficos da Bolsa
Com aposta nas pontocom, marido de Demi Moore já é considerado bilionário, ampliando influência na internet

Any Bourrier

Especial para O GLOBO

● YIWU, Província de Zhejiang (Chi-
na). “Seja bem-vindo a Yiwu, a
capital dos produtos made in
China”, diz a faixa vermelha
com letras douradas pendu-
rada no saguão do aeroporto
novinho em folha, classificado
na categoria 4-C, a de maior
sofisticação tecnológica do
transporte aéreo chinês. Ou-
tros cartazes coloridos, com
endereços de despachantes
ou de empresas de exporta-
ção, indicam que estamos de-
sembarcando no maior ataca-
do do planeta. Nas 70 mil lojas
de Yiwu estão à venda cem mil
tipos diferentes de manufatu-
rados produzidos na “fábrica
do mundo”, os quais, depois
de longas negociações, serão
adquiridos e enviados para
uma centena de países por via
marítima, num total de mil
contêineres por dia.

— No ano passado, o volume
de negócios atingiu 21 bilhões de
yuans (cerca de US$ 3,239 bi-
lhões), isto é, 8% a mais que em
2009. A média é de 2 mil to-
neladas de artigos vendidos dia-
riamente — assegura com um
sorriso de orgulho Jing Chuang,
diretor-adjunto do Departamen-
to Municipal de Turismo.

O aeroporto tinha sido pre-
visto para um circulação de 50
mil passageiros por dia, oriundos
de Estados Unidos, América do
Sul, Europa, Canadá, Japão, Aus-
trália e de países africanos. Mas
Jing Chuang diz que “pelo menos
200 mil pessoas chegam diaria-
mente em Yiwu por via aérea,
rodoviária ou ferroviária”.

Tudo começou com
decoração natalina

Situada na província de Zhe-
jiang, a 300 quilômetros de Xan-
gai, Yiwu é uma cidade média
chinesa, com população de um
milhão de habitantes. Município
milenar, foi fundado durante a
dinastia Qing, mas tinha pouca
expressão política ou econômica
até duas décadas atrás. Porém,
nos anos 90, um golpe da sorte
deu início a uma revolução que o
fez passar de sonolento vilarejo
agrícola à capital mundial do
consumo: começou a produzir

decoração para o Natal.
Calculadora numa das mãos,

celular na outra, piscada de
olhos para a intérprete chine-
sa, Vicente, importador colom-
biano, chegou cedo ao centro
comercial de Futian para ne-
gociar a compra de 2 mil pi-
nheiros de Natal com velas elé-
tricas, 4 mil fantasias de Papai
Noel e 50 mil bolinhas metá-
licas para as árvores. Ele pla-
neja vender tudo semanas an-
tes das festas de fim de ano. A
discussão dura horas porque
os comerciantes chineses gos-
tam de barganhar, mas, no final,
todo mundo fica satisfeito.

— Trouxe US$ 80 mil para as
compras — diz. — Consegui um
desconto de 40% na mercado-
ria, falta apenas pagar o des-
pachante chinês para que co-
loque tudo em contêineres. Mi-
nhas encomendas estarão em
casa dentro de seis semanas.
Depois, é só esperar o Natal.

Como Vicente, milhares de
atacadistas fazem duas ou mais
viagens todos os anos para
comprar enfeites em Yiwu, que
concentra 90% da produção

mundial de pinheiros, velas e
bolas coloridas para a deco-
ração natalina. Os orçamentos
médios giram em torno de US$
100 mil, já que é preciso com-
prar muitas unidades para ob-
ter desconto. Um jogo de três
malas de tamanhos diferentes,
por exemplo, vale US$ 15. Mas,
à medida que o comprador
multiplica a quantidade de pe-
ças encomendadas, o preço vai
baixando até chegar a cerca de
US$ 5, o conjunto.

— É a técnica de negociação
dos fabricantes chineses — ex-
plica Vicente. — Na venda des-
ses produtos sem muito valor
agregado, é preciso vender mui-
tas unidades para ter lucro.

Yiwu, capital do consumo
mundial, é uma velha his-
tória que Zhu Ying, presiden-
te da associação de fabri-
cantes de decoração de Na-
tal, gosta de contar:

— Tudo começou quando
uma associação do bairro de

Yiwu soube que católicos de
Xangai queriam enfeitar seus
pinheiros e presépios e não en-
contravam nada adequado na
China. Decidiram fabricá-los em
casa, com métodos artesanais,
e o sucesso foi tão grande que o
negócio cresceu, de forma que
Yiwu é hoje a capital mundial da
decoração de Natal. Cerca de
90% da produção mundial saem
de nossa cidade.

Não são apenas enfeites de
Natal. De lá vêm até meias
Como um sucesso traz ou-

tro, os artesãos de Yiwu des-
cobriram mais um negócio: fa-
bricar meias curtas (soquetes)
para homens e mulheres. Se-
gundo estatísticas do Depar-
tamento de Importação e Ex-
portação do município, desde
que começou a exportar o pro-
duto, a Sock Town, como Yiwu
é conhecida nos Estados Uni-
dos, já forneceu 3 bilhões de
pares para as empresas Wal-
Mart, Pringle e Disney.

Depois das meias, vieram bi-
juterias baratas, brinquedos,
celulares, eletrônicos, óculos,
flores artificiais, artigos espor-
tivos, malas, cosméticos e ca-
netas, entre outras milhares de
bugigangas que consumistas
do mundo inteiro adoram.

— Não se iluda, quem im-
porta mercadoria de Yiwu são
os países pobres — conta Liu
Xiaoming, guia de visita ao
complexo de lojas Futian, um
conjunto de prédios e galerias
em linha contínua mas sinuo-
sa, cuja área total é de 20
quilômetros quadrados.

O maior supermercado do
mundo é uma espécie de torre
de Babel, onde se vê gente de
todos os continentes, um ba-
zar à maneira oriental. Lá des-
filam paquistaneses e sul-afri-
canos, argentinos, brasileiros
e mexicanos, europeus e ame-
ricanos, prova de que o mundo
inteiro sucumbiu à atração dos
produtos made in China.

Maria Amélia, de Angola, é
compradora assídua de bijute-
rias de strass porque, conforme
diz, “são do gosto das africanas e
vendem bem”. Samir, do Líbano,
tem a mesma opinião:

— Estou aqui atrás de ele-
trônicos baratos, calculado-
ras, tablets e computadores, e
tenho a certeza de que vou
encontrar o que quero por um
preço acessível. Com o lucro,
vou poder pagar várias pas-
sagens aéreas para novos ne-
gócios na China.

Orgulho de abastecer ‘boa
parte da Humanidade’

O movimento em Yiwu dura
todo o ano, mas o pique é entre
maio e setembro, período das
encomendas para as festas de
Natal e réveillon.

— Sentimos orgulho de pro-
porcionar a milhões de pessoas
pelo mundo e, especificamente,
aos países subdesenvolvidos, a
possibilidade de consumir
bens que antes eram inaces-
síveis. Yiwu se orgulha de cal-
çar, vestir, equipar, enfeitar e
proporcionar lazer a uma boa
parte da Humanidade — con-
clui Jing Chuang, diretor do
Departamento de Turismo. ■

FACHADA DE um centro comercial em Yiwu: o volume de negócios em 2010 chegou a US$ 3,2 bilhões

Fotos de Any Bourrier

UMA LOJA de produtos decorativos: pique entre maio e setembro

Gilberto Scofield Jr.

● SÃO PAULO. Quando o ex-mo-
delo Ashton Kutcher, de 33
anos, casou-se oficialmente com
a atriz Demi Moore, de 48 anos,
em 2005, muita gente viu nisso
um pulo do gato para guindar a
carreira do jovem ator. Seus
pontos altos interpretativos se
resumiam a uma série de co-
média para a TV de algum su-
cesso entre 1998 e 2006 — “That
70’s Show” — e filmes como o
risível “A filha do chefe” ou o
razoável “Efeito borboleta”. Em
2009, o ator já havia aberto uma
empresa especializada em mar-
keting pontocom, a Katalyst Me-
dia, e por meio dela fez um
desafio à rede CNN para saber
quem seria o usuário do Twitter
a ter mais de um milhão de
seguidores primeiro. Até então,
ninguém havia executado tal fa-
çanha. Se alguém ultrapassasse
a marca, a CNN doaria US$ 100
mil a um programa de combate
à malária. Novamente, foi ri-
dicularizado por gente do mun-
do das celebridades e da in-
ternet, mas acabou ganhando a
aposta. A CNN foi obrigada a
pendurar um cartaz com o no-
me @aplusk (usado por Kutcher
no Twitter) sobre o letreiro de
néon de sua sede em Atlanta e
desembolsar os US$ 100 mil.

No fim do mês passado, quan-
do anunciou suas duas mais no-
vas empreitadas — no entre-
tenimento e na internet —, não
houve mais risos ou deboches.
Muito pelo contrário. Foi com
certa admiração que muitos des-
cobriram que o ator vai subs-
tituir Charlie Sheen na série para

TV “Two And a Half Man”, ga-
nhandoUS$750milporepisódio,
e que lançou o aplicativo Aplus,
um programa que permite ao
tuiteiro interagir com o Twitter
abrindo mensagens, fotos e tex-
tos em apenas uma tela — fa-
cilitandoacompanhar tudooque
faz Kutcher, incluindo sua ONG
DNA, em parceira com Demi,
dedicada a combater a explo-
ração sexual infantil.

Kutcher está entre as mais
populares celebridades de Hol-
lywood e da internet, com 6,9
milhões de seguidores no Twitter
e mais de 9 milhões no Facebook.

Mas o que pouca gente sabe é
que a intimidade do ator com a
rede o transformou num dos
mais ativos investidores em pro-
jetos de empresas pontocom nos
EUA, construindo uma carteira
que muitos estimam tê-lo trans-
formado num bilionário do setor.
Kutcher estava no grupo de in-
vestidores que, em 2009, com-
prou fatias do Skype, avaliado na
época em US$ 2,7 bilhões. Mês
passado, a Microsoft comprou o
Skype por US$ 8,5 bilhões.

Para executar suas investidas
na rede, Kutcher fundou a AGra-
de com parceiros como o bi-

lionário supermercadista Ron
Burkle e o ex-gerente da cantora
Madonna Guy Oseary. Suas par-
ticipações incluem ações em em-
presas pontocom mais ou menos
populares, como a Foursquare
(aplicativo de localização na re-
de), Tinychat (gerenciador de
vídeos e mensagens), Path (es-
pécie de álbum de fotos ele-
trônico), a fabricante de apli-
cativos Milk, a Flipboard (apli-
cativo de notícias para iPad), a
Airbnb (para intermediação en-
tre viajantes e donos de imóveis
que queiram alugar seus quar-
tos), entre outras iniciativas.

Em busca de ‘solucionadores
de problemas’

Ashton Kutcher não gosta de
falarsobreseus investimentosna
rede — o pedido de entrevista
feito ao site Aplus pelo GLOBO
foi ignorado pelo setor de im-
prensa —, mas, em recente pa-
lestra intermediada pelo jorna-
lista Charlie Rose na conferência
de tecnologia TechCrunch Dis-
rupt, em Nova York, há duas
semanas, o ator explicou o que
leva em consideração na hora de
escolher suas apostas na rede:

“Procuro por solucionadores
de problemas. Você está resol-
vendo um problema para um
monte de gente? Você está se
livrando de um ruído e o trans-
formando em sinal? Além disso,
olho para o que o mercado
precisa ou busca e o que os
consumidores vão querer”, dis-
se. “Primeiro, comecei investin-
do o meu próprio dinheiro, de-
pois percebi que ia ficar sem
dinheiro bem rápido, porque te-
nho mais ideias que dinheiro”.

O jornal “The New York Ti-
mes” fez um levantamento re-
cente entre investidores do mer-
cado de capitais para tentar ava-
liar o tamanho da AGrade e che-
gou à conclusão de que se trata
de uma empresa pequena, de
US$ 200 mil. Mas os ganhos de
uma carteira de investimentos
como esta não estão bem nos
recursos investidos nas empre-
sas, mas no ganho potencial que
pode ter com a popularização e
crescimento de suas atividades e
sua eventual venda para uma
empresa de tecnologia maior, ca-
so do Skype. Nada mal para um
sujeito cujas primeiras aventuras
na internet se revelaram retum-
bantes fracassos, como o serviço
de voz Ooma, em 2007, ou o site
de comédia animada para ga-
rotas Blah Girls, em 2008.

“Os fracassos que temos são
na verdade um processo edu-
cativo caro”, disse o ator, que
admite aconselhar-se com gente
mais experiente, como os in-
vestidores Ron Conway, Paul
Graham e Marc Andressen. Ain-
da assim, entre as celebridades
que se aventuram na web, Kut-
cher é de longe uma das mais
bem-sucedidas. E, para isso, ele
usa e abusa de sua exposição no
Twitter e no Facebook. Em fe-
vereiro, integrou uma missão de
experts americanos em tecno-
logia numa missão à Rússia para
troca de experiências.

“O que eu vi no Twitter foi um
potencial para publicação de
massa, é um equipamento para
transmissão de consumo em
massa. Ele transforma consumi-
dores e empresas. Você tem que
ser transparente ou falhará”. ■

KUTCHER COM sua mulher, Demi Moore: milhões de seguidores na rede

Divulgação

A cidade em números

PEQUIM

Xangai
CHINA

Yiwu

• Cerca de 200 mil pessoas
chegam diariamente a Yiwu para
fazer encomendas
• Número de lojas: 70 mil
• Tipos diferentes de
manufaturados vendidos: 100 mil
(como meias, bijuterias,
brinquedos, celulares, eletrônicos,
óculos e flores artificiais)
• São 2 mil toneladas de artigos
vendidos diariamente
• Concentra 90% da produção
mundial de pinheiros, velas e bolas
coloridas para decoração de Natal

População de Yiwu:
1 milhão de habitantes

Editoria de Arte

Sony sofre novo
ataque de hacker,
agora na Europa
Foram expostos na
rede e-mails e senhas
de 120 usuários
● LONDRES e LOS ANGELES. A So-
ny voltou a ser alvo de ataques
cibernéticos. Ontem uma pes-
soa que se identificou como
“Idahc”, um hacker libanês,
anunciou ter entrado no site da
Sony Europa. Ele publicou na
internet os nomes, senhas e e-
mails de 120 usuários do site.

Na página hackeada, repro-
duzida pelo site ZDNet, ele afir-
mou: “Estou entediado e re-
solvi jogar o jogo do ano: ha-
cker vs. Sony”. O hacker afir-
mou ter roubado os dados
com uma injeção SQL.

Segundo o ZDNet, o mesmo
hacker atacara o site da Sony
no Canadá no dia 25 de maio.

Empresa está colaborando
com investigações do FBI
Este é o último em uma série

de ataques que a Sony vem
sofrendo. Especialistas em se-
gurança já contam cerca de dez
desde o início do ano. Os dois
mais sérios, no mês passado,
expuseram os dados de cerca
de cem milhões de usuários das
redes PlayStation e Qriocity.

Na quinta-feira, um grupo
identificado como LulzSec en-
trou nos sites corporativos da
Sony. A empresa admitiu o ato
na noite de sexta-feira e in-
formou estar colaborando
com o FBI para identificar os
hackers. O grupo também ata-
cou o site da rede pública de
televisão americana PBS.

Segundo a agência de no-
tícias AP, depois do ataque o
site Sony Europa informava es-
tar fora do ar por “manutenção
programada”. ■

Text Box
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