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Pressionadoadiminuirdesigualdade,
governosobretaxaprodutosdeluxo

Num país onde rico é visto com desconfiança, regra é ter hábitos modestos, como Huang, ‘contador’ de US$ 1,7 bi

HuangGuangyu
Empresário
“Havia três caminhos paramim: ir
para a escola, ser um soldado ou
encontrar umamaneira de viver
por conta própria. Estudar era
caro e o Exército não quis um
garoto briguento”

“Não aceite presentes de clientes.
Não aceite propinas. Não use sua
posição para ganhos pessoais”
(regras deHuang impressas no
verso dos cartões de visita de
todos os funcionários de sua
empresa)

Victor Yuan
Analista
“Hámuitas pessoas enriquecidas
misteriosamente por aqui. Alguns
admiramsua riqueza,mas
questionamsuamoralidade. Você
temde enriquecer emsilêncio”

ABISMOSOCIAL–Malagigantedivulgagrife emshoppingdeXangai: enquantoempresas tentamatrair onúmerocrescentedenovos-ricos, aumentaadistânciaentre ricosepobres

OsdiscretosbilionáriosdaChina
Don Lee
LOS ANGELES TIMES
PEQUIM

O homem mais rico da China
juntou uma fortuna de quase
US$ 2 bilhões, mas vive como
um simples contador. Depois
de deixar sua torre de escritó-
rios de 32 andares à noite,
Huang Guangyu retorna a um
modestoapartamentoquedivi-
decomamulhereduasfilhasno
sudoestedePequim.Eledispen-
sa a mania de golfe que tomou
conta da China, preferindo dar
umas espiadas na televisão. E
afirma que não tem hobbies.
“Não sei fazer outra coisa”, diz
Huang.
NosEstadosUnidos,aascen-
são deHuang –doabandonodo
ensino secundário à condição
de homemmais rico da China –
seriacelebradacomoumahistó-
ria de Horatio Alger. Mas na
China, onde grassa a corrup-
ção, muitos acreditam que as
300milpessoasqueficarammi-
lionáriasnasduasúltimasdéca-
das o fizeram à moda antiga:
roubando dasmassas.
Huang, de 36 anos, e outros
novos-ricos por aqui estão nu-
ma extremidade da maior divi-
sãoentrericosepobresdesdea
fundação da China comunista,
em1949.Pequimvemsendopal-
co de uma maré crescente de
agitaçãodeagricultoresetraba-
lhadores pobres revoltados
comaperdade suas terras e fá-
bricas para barões ladrões. Os
protestos provocaram apelos
de alguns intelectuais pelo fim
do que chamam de capitalismo
enlouquecido.
“Temosmuitaspessoasenri-
quecidas misteriosamente por
aqui. Alguns admiram sua ri-
queza, mas questionam a sua
moralidade”, diz Victor Yuan,
analista sênior do Horizon Re-
searchGroup emPequim. “Vo-
cê tem de enriquecer em silên-
cio.”
Huang,acionistamajoritário
da cadeia de varejo GomeElec-
trical ShantouAppliances, ver-
são chinesa da americana Best
Buy, conhece o outro lado da li-
nhadariqueza.Segundodequa-
trofilhos,elenasceunumvilare-
jopredominantementecatólico
perto de Shantou, a cidade cos-
teira na província meridional
de Guangdong (Cantão) famo-
sa por seus empresários.

HISTÓRIAS BÍBLICAS
Numaentrevista,Huangrecor-
dou a fome que passou durante
seucrescimento.Masele foi ali-
mentado com muitas histórias
por sua mãe, Zeng Changmin.
Ela lhenarravaasaventurasde
seus ancestrais que viajaram à
Tailândiaparanegociaraçúcar
e feijão, e lia trechos da Bíblia.
Umahistóriabíblicapareceu
terdeixadoumaimpressãopro-
fundanele:aparáboladostalen-
tos de Jesus, em que um amo
recompensadois servos que in-
vestiram doações de dinheiro,
mas pune o terceiro por ter en-
terrado sua riqueza no chão.
Huang conta que assistia à
missa toda semana. Ele não re-
zavapara ficar rico,masqueria
se ver livre da pobreza de sua
aldeia – cerca de 300 famílias
quecultivavamarrozetrigoem
pequenos lotes.Pessoasqueco-
nhecem Huang dizem que as
criançasdeoutraaldeiazomba-
vamdele, de seu irmãomais ve-
lho e de suas duas irmãs mais
novasporqueeleserammaispo-
bres do que seus vizinhos.
“Havia três caminhos para
mim”, diz ele. “Ir para a escola,
ser um soldado ou encontrar
uma maneira viver por conta
própria.”Estudareracaro,lem-
bra Huang, e o Exército não
quisumgarotobriguento como
ele. Assim, aos 16 anos, ele e o
irmão partiram para a Mongó-
lia Interior, viajando dias de
trem atrás de oportunidades 2
mil quilômetros ao norte. Ali
eles mascateavam rádios e pe-
quenos artigos elétricos, mas a
parceria só durou alguns me-
ses, diz Huang. Com pouco
mais de US$ 100, eles saíram
atrás das luzesmais brilhantes
dePequim.
QuandoHuangeoirmãoche-
garam aqui em 1986, fazia dez
anos queMaoTsé-tungmorre-
ra, e a China começava a abra-
çarocapitalismo.Aspessoasti-
nham permissão de iniciar ne-

gócios, as rendas aumentaram
eosconsumidorespediamrefri-
geradores emáquinasde lavar.
“Vir para Pequim foi um um
pontodeviradanaminhavida”,
dizHuang comentusiasmo.
Os irmãos alugaram um loja
perto da Praça Tiananmen.
Semdinheiro paracomprar ar-
tigos, Huang empilhava caixas
de televisão vazias para fazer a
loja parecer cheia, conta Liu
Hongyan, autor de umabiogra-
fia de Huang. Quando os com-
pradores encomendavam um
item, Huang saía correndo e o
comprava de outro comercian-
te, trazendo-o na traseira de
um veículo de três rodas para
vendê-lo com algum lucro.
Analistas dizem que, 17 anos
depois, Huang usaria a mesma

astúciaparacatapultaraGome
paraotopodeumsetordevare-
jo que movimenta US$ 60 bi-
lhõesnaChina.Depois ter esta-
belecidoumacadeiacom120lo-
jas, Huang escolheu as aproxi-
madamente90lojasmaislucra-

tivas da Gome para integrar
umacompanhiaabertanegocia-
da na bolsa de valores de Hong
Kong. Ele manteve as 30 lojas
retardatárias privadas, de mo-
do que as pessoas de fora só

viam o lado róseo da Gome, se-
gundoWangJizhou, umanalis-
ta da Alliance Investment Con-
sulting emPequim.
“Era como se Huang tivesse
duas garrafas, uma com vinho,
aoutracomágua–masosinves-
tidores acreditavam que as
duas garrafas estavam cheias
de vinho”, dizWang.
Com cerca de US$ 400 mi-
lhões da abertura do capital e
US$150milhõesdaempresade
investimentoWarburg Pincus,
Huangmaisdoquedobrouonú-
mero de lojas nos últimos dois
anos, para 460, em 131 cidades,
empregando hoje 100 mil pes-
soas.
ComparadonosEstadosUni-
doscomfreqüênciaaSamWal-
ton, o fundador da Wal-Mart,

Huang procura aumentar as
vendas oferecendo o preço
maisbaixo.Eleeliminouointer-
mediário e negocia diretamen-
te com fabricantes emergen-
tes, como a fábrica de eletrodo-
mésticos Haier, comprando
grandes volumes de mercado-
rias e reduzindo tanto o preço
no varejo que os rivais não con-
seguemcompetir.
Huang não faz apologia de
seu sucesso, mas admite que o
desenvolvimentodaGomecha-
moumuitaatenção.Muitosana-
listasachamqueHuangchegou
ao topo sem ajuda especial de
autoridades públicas.
Quando a Gome abriu sua
maior loja em Pequim, em ju-
lho, mais de 100 mil pessoas se
aglomeraramnolocal, tãogran-

dequantoumWal-MartSuper-
center,arrematandoaparelhos
deTVcoloridaporUS$79efor-
nos demicroondas porUS$ 36.
A loja estava tão cheia que
“ninguém conseguia se mexer
lá dentro”, lembra sua gerente,
Wang Liqun. Apesar de seu es-
critório minúsculo, a gerente
de37anoscontaqueseusalário
aumentou sete vezes em rela-
çãoaosUS$170pormêsqueela
ganhava dez anos antes como
balconista daGome.

‘AÇOUGUEIRO DO PREÇO’
Os rivais deHuang, porém, ale-
gam que ele usa seu poder de
mercado e influência fabrican-
tes para massacrar a concor-
rência. Alguns o chamam de
“açougueirodopreço”.Osfabri-
cantes se queixam de que
Huang pode estar extrapolan-
do,masdizemqueelepagasuas
contas. Analistas e outras pes-
soas familiarizadas com a com-
panhiacontamqueHuangfisca-
lizatudoemuitasvezespressio-
na seu principais executivos,
criando uma atmosfera de me-
do. Os executivos da Gome não
quiseram comentar.
Nascostasdoscartõesdevisi-
tadeWangedetodososempre-
gados da Gome estão impres-
sas as três regras cardeais de
Huang: “Não aceite presentes
de clientes. Não aceite propi-
nas. Não use sua posição para
ganhos pessoais.” Impresso na
ponta do cartão há um número
telefônicoparapessoasreporta-
remdelitos de empregados.
Huang diz que essas regras
refletem sua formação religio-
sa.“AdisciplinadaIgrejaémui-
to rígida”, diz Huang, que tem
doado dinheiro para construir
uma igreja, jardimda infância e
asiloemsuaaldeia. “Elametem
sido muito útil para ajudar a li-
dar com as pessoas.”
LuRenbo, umanalista ligado
ao Conselho de Estado, o orga-
nismomais alto do governo ad-
ministrativo da China, diz que
Huangtemiaqueseusemprega-
dos “formassem seus próprios
círculosde relacionamento, ou,
como dizem os chineses, ocu-
passem suas próprias colinas”.
Lu atribui parte do sucesso
deHuangaseusensodeoportu-
nidade. Alguns anos atrás,
Huang descobriu que podia re-
tardarospagamentosaosfabri-
cantes, o que lhe permitiu pe-
garasgrandessomasdedinhei-
rovivoquesuas lojasgeravame
investir em imóveis. Analistas
dizemqueHuang, que controla
aEagle Investments, colheu lu-
cros substanciais no boom do
mercado imobiliário compran-
do e desenvolvendo edifícios de
escritórios e casas. ● TRADUÇÃO

DE CELSO M. PACIORNIK
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FRASES

No início, Huang
empilhava caixas
vazias para sua
loja parecer cheia

CLARO CORTES IV/REUTERS

PEQUIM

Emboraogovernochinêsgoste
que companhias privadas co-
mo a Gome, de Huang Guan-
gyu,estejamcriandoempregos
epagandoimpostos,elevemen-
frentando uma pressão cres-
cente para diminuir a desigual-
dade. Muitas pessoas gosta-
riamdeverPequimtirardos ri-
cos e dar aos pobres. Namídia,
osricossãofreqüentementere-
tratados como sonegadores e
velhacos que trabalham com
chefões partidários para se
apropriar de terras e de ativos
de companhias estatais.

O empreiteiro de Xangai
ZhouZhengyi, antigovendedor
de rua de roupas íntimas que
usousuasconexõespolíticaspa-
ra se tornar um dos homens
maisricosdaChina,écitadoco-
moprincipalexemplo.Oexube-
rante chinês de 43 anos está
cumprindo pena de 3 anos de
prisão por falsificação de docu-
mentos e manipulação com
ações.
Há pouco, Pequim impôs im-
postos pesados sobre a compra
de iates, relógios caros e car-
rões.Oslíderespartidáriostam-
bém estão estudando a imposi-
ção de alíquotas de imposto de

rendamais altas para os ricos.
CidadescomoPequimeXan-
gai, querendo proteger as pe-
quenasempresas,recentemen-
te colocaram restrições aos lo-
caisondeasgrandescadeiasde
varejo podem abrir suas lojas.
Emboraessapolíticapossalimi-
tar a ação de rivais de Huang,
cadeias estrangeiras como a
Best Buy têm mais recursos
que aGome.
O analista Lu Renbo, ligado
ao Conselho de Estado, argu-
menta que Pequim, embora
preocupadacomadivisãodari-
queza, também deveria dar
mais atenção às empresas do-

mésticas privadas, como a Go-
me.“Oquerealmenteimportaé
que devemos alimentar nossas
gigantes de varejo para enfren-
taros lobosdoexterior”, dizLu.
“Muitas companhias estatais
são fracas,masessasempresas
privadas são lobos.”
Huang Guangyu diz que ele
também está preocupado com
agrandediscrepânciaderique-
za em seu país, mas acrescenta
que está ajudando a diminuir a
distância entre pobres e ricos e
não a aumentá-la. Huang afir-
ma que pretende contratar
mais 20 mil trabalhadores este
ano.
Depoisde20anostrilhandoo
própriocaminho,Huanggaran-
te que não espera nenhum fa-
vor especial do governo. E
acrescenta: “Esperoquepossa-
mosaomenosterumtratamen-
to igual.” ● D. L.
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