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Alex Frangos
The Wall Street Journal

Embora a alta dos custos tra-
balhistas tenha empurrado a 
fabricação de camisetas, jeans e 
produtos similares para fora da 
China, o país tem sido capaz de 
minimizar a perda ao ampliar a 
produção de itens mais sofistica-
dos.

E em nenhum outro lugar isto 
está demonstrado melhor do 
que na ponte que liga as cidades 
americanas de San Francisco e 
Oakland, a chamada Bay Bridge, 
na Califórnia.

Quando a cada noite a chave é 
virada para exibir o show artísti-
co de luzes, a eletricidade passa 
por meio de complexos equipa-
mentos produzidos pela fábrica 
de Gary Hua, que não fica muito 
longe de Xangai.

Fundada há seis anos, a empre-
sa dele emprega 1.000 funcio-
nários e fabricou em 2012 três 
milhões de fontes de alimenta-
ção para diodos emissores de 
luz, conhecidos como LEDs, de 
alta eficiência. A companhia, a 
Inventronics Inc., espera dobrar 
sua produção este ano e exportar 
mais de 50% dela.

A Inventronics exemplifica a 
migração da China para a fabri-
cação de produtos mais sofisti-
cados, que está alimentando o 
crescimento das exportações do 
país. A China tem aumentado 
as exportações de indústrias tão 
variadas como computadores, 
peças de automóveis, lâmpadas 
de alta tecnologia e equipamen-
tos cirúrgicos ópticos, de acordo 
com análise feita pelo The Wall 
Street Journal com base nos 
dados de comércio da China, da 
União Europeia e dos Estados 
Unidos.

Economistas do banco HSBC 
estimam que a participação da 
China nas exportações globais 
subiu para 11% no ano passado 
— contra 9% antes da crise finan-
ceira de 2008 e cerca de 5% na 
virada do milênio. As exportações 
chinesas cresceram 8% em 2012, 
enquanto o comércio mundial 
avançou apenas 1,6%, segundo o 
Instituto Holandês para Análise 
de Políticas Econômicas.

O número de empregos na 
China em indústrias de alto valor 
agregado, como a de equipamen-
tos elétricos e de comunicações, 
vem subindo desde 2008 e hoje 
supera o de empregos gerados 
pelos produtos têxteis, vestuário 
e couro, diz o economista Louis 

Kuijs, do Royal Bank of Scotland.
Nos últimos dois anos, as 

exportações da China para os 
EUA de eletrônicos de alta tec-
nologia, peças de automóveis e 
aparelhos ópticos cresceram 24%, 
para US$ 129 bilhões, enquanto 
as exportações de roupas e calça-
dos avançaram apenas 5%, para 
US$ 47 bilhões. Isso fez com que a 
participação da China no déficit 
comercial dos EUA aumentasse 
em US$ 20 bilhões no ano passa-
do, para o valor recorde de US$ 
315 bilhões, segundo análise do 
governo americano.

Uma parcela do que está mar-
cado “made in China” foi proje-
tada em outros lugares e mon-
tada com peças de diferentes 
origens, o que deixa os dados um 
pouco confusos. Os chips usados 
pelos equipamentos de LED da 
Inventronics, por exemplo, são 
dos EUA. Mas as exportações da 
China contêm um percentual 
crescente de materiais que foram 

feitos no próprio país, de acordo 
com a Organização Mundial do 
Comércio e a Organização para a 
Cooperação Econômica.

Hua, de 48 anos, morou nos 
EUA e voltou para a China em 
1999. Em 2007, ele criou a Inven-
tronics, estabelecendo a sede da 
empresa em Hangzhou, a cerca 
de 180 quilômetros de Xangai, 
para ter acesso a uma base de 
engenheiros altamente qualifi-
cada e para que a fábrica ficasse 
próxima dos fornecedores. Isso 
ajuda a Inventronics a desenvol-
ver novos produtos rapidamente 
e a adaptá-los às especificações 
dos seus clientes.

“Essa é uma das grandes vanta-
gens de estar na China”, diz Gua.

A mão de obra qualificada, 
o grande mercado doméstico 
e a rede de fornecedores vira-
ram fatores importantes que o 
aumento de salários ou a valo-
rização do yuan, que tornam 
as exportações chinesas menos 

competitivas, não conseguirão 
sufocar tão cedo. E o crescente
mercado de consumo da China 
significa que, se por um lado 
os custos mais altos tornam as 
exportações menos rentáveis,
por outro os fabricantes podem 
vender mais produtos em casa.

A China também se beneficia
na comparação entre a alta dos 
custos trabalhistas e de materiais 
no Sudeste Asiático e na América 
Latina, diz Kuijs, do RBS. 

A empresa Talaris, do Reino
Unido, que fabrica máquinas de
contagem de dinheiro usadas por
bancos, transferiu no ano passa-
do a sua produção da Suécia para 
a China, onde emprega 1.000 tra-
balhadores no período de pico. A 
medida reduziu o custo de pro-
dução de cada equipamento em
mais de 25%.

“Você tem uma concentração
de fornecedores que está se tor-
nando cada vez mais forte e mais 
competitiva”, diz o diretor-presi-
dente da Talaris, Paul Adams. 

Cerca de 90% do valor de uma 
máquina feita pela Talaris é fabri-
cado dentro da China. Adams diz 
que as peças representam 80% do 
custo de cada uma, com a mão de 
obra e as despesas gerais respon-
dendo pelos 20% restantes.

Empresários fora da China se 
queixam que o governo chinês dá 
vantagens injustas para as empre-
sas do país através de subsídios, 
financiamento barato e controle 
do câmbio.  Alguns dizem que, 
embora a China conquiste uma 
fatia maior do comércio global,
ela não está ganhando terreno 
tão rápido como no passado e
que o crescimento dos lucros está 
desacelerando.

China aprimora indústria 
de alto valor agregadoINTERNACIONAL

Os mercados financeiros glo-
bais desabaram ontem em meio 
ao temor dos investidores de que 
o acordo pelo qual a UE e o FMI 
deram ao Chipre uma ajuda de 
US$ 13 bilhões, alcançado nas 
primeiras horas de segunda-feira 
e que impõe perdas a correntistas 
e detentores de títulos de dívida 
dos bancos locais, possa acabar 
se repetindo em outros países 
europeus. A Média Industrial 
Dow Jones perdeu 0,4%, o índice 
FTSE Mib, na Itália, recuou 2,5% e 
o espanhol Ibex perdeu 2,3%.

Rengan Rajaratnam, irmão do 
ex-investidor Raj Rajaratnam 
— que cumpre pena de 11 anos 
nos EUA por uso indevido de 
informações privilegiadas —, 
declarou-se inocente ontem às 
autoridades americanas, que o 
acusam de ter se aliado ao irmão e 
obtido mais de US$ 3 milhões em 
lucros ilegais entre 2006 e 2008. 
Rajaratnam mora no Brasil e via-
jou aos EUA assim que soube das 
acusações, disse seu advogado.

A TNT, empresa holandesa de 
entrega expressa, divulgou que 
vai cortar 4.000 postos de tra-
balho, sendo cerca de 2.700 na 
Europa, e vender ativos no Brasil 
e na China. As medidas têm o 
objetivo de reduzir custos e enxu-
gar as operações internacionais.

O Yahoo, empresa americana de 
internet, divulgou a compra do 
Summly, aplicativo para leitura 
de notícias em celulares criado 
por um estudante de 16 anos de 
Londres. O preço não foi reve-
lado, mas uma pessoa a par do 
assunto disse que passaria dos 
US$ 10 milhões. 

Ben Bernanke, presidente do 
banco central americano, recha-
çou ontem críticas de que a polí-
tica de relaxamento monetário 
da instituição estaria causando 
uma guerra cambial, dizendo 
que os juros baixos nos EUA e 
outros países visam estimular o 
crescimento econômico e não 
desvalorizar suas moedas para 
obter vantagens comerciais.

A Oracle, gigante do software 
dos EUA, anunciou, sem men-
cionar valores, que comprou 
a Tekelec, empresa de sofware 
de telecomunicações também 
americana.A Oracle vem fazendo 
uma série de aquisições no setor, 
numa tentativa de compensar a 
queda da receita nas áreas de sof-
tware e hardware para empresas.

A Dell, fabricante de PCs dos 
EUA que está fechando o capital, 
informou que recebeu duas ofer-
tas alternativas de compra, uma 
do investidor Carl Icahn, que 
revelou ter 4,6% da Dell, e outra 
da firma Blackstone. As ofertas 
poderiam ser maiores que os US$ 
24,4 bilhões oferecidos pelo fun-
dador da empresa, Michael Dell, 
junto com o fundo Silver Lake. 
Dell conversará em breve com a 
Blackstone sobre a oferta, disse 
uma pessoa a par do assunto.

A RIM, fabricante canadense 
de smartphones, teve a classifi-
cação das suas ações rebaixada 
de “comprar” para “neutro” 
pelo banco Goldman Sachs, 
que citou o lançamento “decep-
cionante” do novo Blackberry 
como principal razão para a 
mudança. Um porta-voz da RIM 
não comentou de imediato. 

REGIONAL

O BCP, maior banco do Peru, 
informou que planeja captar US$ 
400 milhões em títulos de dívida 
de dez anos e usar os recursos nas 
suas operações de crédito e para 
outros fins corporativos. Segundo 
o BC do país, empresas locais já 
captaram US$ 1,7 bilhão este ano 
em seis emissões, ante os US$ 1,8 
bilhão captados em todo 2012.

O México registrou crescimento 
de 3,2% na atividade econômica 
em janeiro ante o mesmo perí-
odo de 2012, acima do esperado 
pelo mercado. A produção agrí-
cola avançou 13,4%, enquanto  o 
setor de serviços cresceu 3,5% e a 
produção industrial, 1,7%.

A dívida pública federal do Bra-
sil subiu 1,3% em fevereiro em 
relação a janeiro, para R$ 1,95 
trilhão, informou o Tesouro.  

A Venezuela vai leiloar US$ 200 
milhões para importadores 
selecionados, anunciou ontem o 
Ministério da Fazenda. O leilão, 
cujo resultado será divulgado 
amanhã, é o primeiro sob um 
novo sistema destinado a aliviar 
a escassez da moeda americana 
no país, principalmente para 
importadores que precisam 
dela para fazer suas compras. O 
governo não revelou se os dóla-
res poderão ser vendidos abaixo 
da taxa fixa de 6,3 bolívares.

A Perupetro, agência estatal 
peruana que regula o setor petro-
lífero, divulgou que pretende 
leiloar nove blocos marítimos de 
exploração no quarto trimestre. 
Ela começará um roadshow nas 
próximas semanas para promo-
ver o leilão, que deve atrair US$ 
450 milhões em investimentos.

As sofisticadas fontes de alimentação do show de luz da ponte entre San Francisco e Oakland foram feitas na China
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Fonte: Departamento de Comércio dos EUA  The Wall Street Journal

Mudança de perfil
Aumentam as exportações chinesas de bens manufaturados de alto valor
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A japonesa Sharp Corp. tenta 
freneticamente encontrar novas 
fontes de capital à medida que 
se aproximam importantes ven-
cimentos de financiamento. Mas 
as opções da fabricante de ele-
trônicos encolheram, depois que 
a empresa informou a potenciais 
financiadores que não quer abrir 
mão do controle de decisões-
chave e rejeitou as demandas de 
credores para que se desfaça de 
alguns ativos essenciais.

Para complicar as tentativas 
da Sharp para sobreviver a uma 
situação financeira cada vez 
mais difícil, dois ex-presidentes 
se uniram aos esforços do atual 
presidente Takashi Okuda para 
negociar com diferentes grupos 
de potenciais investidores, crian-
do confusão entre credores e 
investidores sobre quem está no 
comando num momento crítico 
para a empresa.

A Sharp — conhecida por 
seus televisores de cristal líqui-
do Aquos e outros eletrônicos 
— recebeu ajuda financeira sig-
nificativa nos últimos meses, 
vendendo pequenas fatias para 
a Samsung Electronics Co. Inc. 
e a Qualcomm avaliadas em US$ 
106 milhões cada.

Mas, com uma linha de crédito 
vencendo em junho e um resga-
te de títulos de dívida marcado 

para setembro, a Sharp ainda 
precisa arrecadar muito mais 
dinheiro para reforçar o seu 
caixa, de acordo com pessoas a 
par da situação. A maior parte do 
capital necessário será provavel-
mente captada através de uma 
nova emissão de ações nos pró-
ximos meses, essas pessoas disse-
ram, acrescentando que ainda é 
preciso um novo investidor para 
elevar a confiança do mercado 
numa emissão de ações.

Uma das poucas opções dispo-
níveis para a empresa, de acordo 
com pessoas a par da situação, 
seria fechar um acordo com fun-
dos de private-equity que fazem 
exigências mais rígidas que 
outras empresas da indústria. A 
Sharp informou que continua 
considerando várias opções para 
suas finanças.

Uma fonte potencial de capital 
que parecia promissora provavel-
mente vai oficialmente secar hoje, 
quando termina o prazo para 
renegociar um investimento da 
Hon Hai Precision Industry Co., 
de Taiwan. Também conhecida 
como Foxconn, a Hon Hai tinha 
originalmente prometido US$ 
709 milhões à Sharp em março 
passado. Mas o acordo foi desfei-
to em agosto, quando a empresa 
taiwanesa emitiu um comunica-
do anunciando que a Sharp havia 
informado que a Hon Hai não 
precisa honrar o acordo original.

A Sharp desmente o comuni-
cado, mas concordou em rene-

gociar depois que os reguladores 
de Taiwan rejeitaram os termos 
originais do acordo em nome dos 
acionistas da Hon Hai. Executivos 
da Sharp perderam a esperança 
de ressuscitar um acordo com a 
empresa, segundo pessoas fami-
liarizadas com as negociações.

A busca de um possível investi-
dor tem sido um desafio, porque 
a Sharp não abre mão de controle 
como parte de qualquer acordo, 
e o grupo de potenciais parceiros 
diminuiu em meio às dificulda-
des que outras rivais domésticas 
da Sharp enfrentam.

Com poucas opções de capital 
disponíveis, a Sharp continua 

altamente dependente de seus 
dois principais credores, Mizuho 
Corporate Bank e Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ, que vão analisar 
a possibilidade de estender ou
romper uma linha de crédito de 
US$ 3,8 bilhões para a Sharp em
junho. De acordo com pessoas 
inteiradas com a posição dos ban-
cos, espera-se que eles estendam 
a linha de crédito.

Recuperando-se de prejuízos
nos últimos dois exercícios fis-
cais, após o fracasso de bilhões 
de dólares investidos em novas
linhas de produção de LCD no
Japão, a Sharp acumula uma dívi-
da com juros de US$ 12,4 bilhões, 
ou mais de sete vezes o dinheiro 
que tem em caixa. A classificação 
de sua dívida caiu abaixo do nível
de alto risco e sua ação já perdeu 
mais de 50% do valor ante o ano
anterior, apesar de ganhos signi-
ficativos nas bolsas japonesas em
geral. A Sharp também enfrenta 
o resgate de um título de dívida 
conversível de US$ 2,1 bilhões 
em setembro.

“Há cada vez menos opções de
captação de fundos para a Sharp”, 
diz Hiroshi Sakai, analista do cen-
tro de pesquisa SMBC Friend. “Os 
bancos credores, inevitavelmen-
te, terão papéis maiores”, aumen-
tando a probabilidade de medi-
das mais drásticas, como a venda 
de alguns ativos, acrescentou.

(Colaboraram Juro Osawa, em 
Hong Kong, e Lorraine Luk, em 
Taipei.)

Sharp, um gigante japonês sem dinheiro

O presidente da Sharp, Takashi Okuda
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 mar. 2013, Empresas, p. B12.




