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LLííderder mundialmundial nana
fabricafabricaççãoão de de 
compressorescompressores

hermhermééticosticos parapara
refrigerarefrigeraççãoão
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História da Embraco

1994
Itália - aquisição
fábrica

1995
China – joint venture

1998
Eslováquia – construção
fábrica

1990
Fábrica de 
Componentes em 
Itaiópolis

2000

1987
EM - 1º compressor
100% Embraco

Unidade de 
Negócios nos
EUA

1988
Fundição
própria em
Joinville

1983
Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento

2003
Embraco Electronic 
Controls - EECON

2002
Unidade de 
Negócios na Itália

2004
Unidade de 
Negócios no 
México

Março 1971
Fundação

1976
Brasmotor assume 
controle

1978
Exportações EUA e 
Canadá

Setembro 1974
Início da produção

Março 1971
Fundação

1976
Brasmotor assume 
controle

1978
Exportações EUA e 
Canadá

Setembro 1974
Início da produção
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Posicionamento atual

• Líder de mercado, com 25% do market share global

• Faturamento líquido US$ 790 milhões em 2004

• Fornecedor de 8 dos 10 maiores fabricantes mundiais
de refrigeradores

• Líder em tecnologia – destaque para eficiência energética

• 2ª empresa brasileira com maior número de patentes 
registradas nos EUA

• 300 milhões de compressores já fabricados
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Plantas e empregos

Fev./2005
Total: 10.477

Brasil
6.222

Brasil

EUA
56

Itália
902

Eslováquia
2.088

China
1.209
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•• ExportaExportaçções para a China desde 1986 ões para a China desde 1986 

•• Marca Marca EmbracoEmbraco jjáá conhecida na conhecida na ÁÁsia sia 

•• PercepPercepçção do crescimento econômico, potencial ão do crescimento econômico, potencial 
interno do mercado de refrigeradoresinterno do mercado de refrigeradores

•• Futura base de exportaFutura base de exportaçções para o continente  ões para o continente  

•• InfraInfra--estrutura boa, baixo custo de produestrutura boa, baixo custo de produççãoão

Mercado chinês

Fatores determinantes para o investimento
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• Investimento para conhecer 
particularidades do mercado 

Como se faziam negócios na China
Mercado financeiro – entradas e saídas de divisas 
Sistema jurídico e tributário 
Diferenças regionais

• Principais demandas do mercado, então estimado em 7 a 
8 milhões de compressores/ano

• Diferenças culturais entre os dois países

Mercado chinês

PrimeirosPrimeiros passospassos
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•• 1993 1993 -- ininíício dos entendimentos sobre cio dos entendimentos sobre 
uma possuma possíível parceria vel parceria 

•• 1995 1995 -- estabelecimento de estabelecimento de jointjoint ventureventure
com grupo com grupo SnowflakeSnowflake, controlado pela , controlado pela 
municipalidade de municipalidade de BeijingBeijing

•• Documentos que estruturaram a associaDocumentos que estruturaram a associaçção: ão: 

Embraco na China

contrato de contrato de jointjoint ventureventure
contrato social contrato social –– sociedade limitadasociedade limitada
contrato de locacontrato de locaçção das instalaão das instalaçções (fões (fáábrica jbrica jáá existente)existente)
contrato de licencontrato de licençça de uso de marca no produto a de uso de marca no produto 
contrato de fornecimento de tecnologia contrato de fornecimento de tecnologia –– compressores ECcompressores EC
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Estrutura do Capital Social
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Estrutura de Gestão
Conselho de Administração

Gerência
Gerente Geral

Presidente

Vice-Presidente

Vice-Gerente Geral

Gerentes

Membros
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ChinaChina

• Localizada na área central 
de Beijing

• Foco no mercado de 
refrigeração doméstica 

• Capacidade produtiva atual de 
2,2 milhões de produtos 

• ISO 9001 
• Market share de 10% 
• Exportações de 15% em 2004
• Vendas líquidas em 

2004 – US$ 57 milhões

PlantaPlanta ChinaChina
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Evolução das vendas (000)
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•• Idioma mandarim, pouco conhecimento de inglês Idioma mandarim, pouco conhecimento de inglês 

•• Dirigir carro Dirigir carro –– muitas bicicletas, com regras prmuitas bicicletas, com regras próóprias, prias, 
e motoristas de carro pouco experientes e motoristas de carro pouco experientes 

•• Entendimento dos protocolos sociais, etiqueta Entendimento dos protocolos sociais, etiqueta 

•• Nos negNos negóócios, cada lado comcios, cada lado com

um tradutor um tradutor 

•• CobranCobrançça de inadimplênciasa de inadimplências

•• Propriedade intelectualPropriedade intelectual

Dificuldades
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Facilidades

• Sócios amistosos e receptivos – reconhecem 
o Brasil como um país também em 
desenvolvimento, mais flexível, não 
representando presença estrangeira 
dominante  

• Chineses abertos ao aprendizado 
e a novos conhecimentos 
(ex: PVE, MGE) 

• Expatriados - estrutura cosmopolita de 
Beijing, escola americana para os filhos
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Curiosidades

• 1995 - fábrica parada por três meses para “faxina geral”. 
Após, entendimento de que nada seria como antes –
redução quadro, aumento de produtividade 

• Negociações podem se arrastar e sempre devem resultar 
em alguma vantagem adicional – vitória dos chineses, 
oferecida para reconhecimento pelo Partido

• Na mesa de negociações, uso de estratégias de 
guerra milenares
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Momento atual

• Atuais administradores da Snowflake têm mindseat
+  capitalista

• Conceitos de gestão e produtividade
assimilados

• Prevalece entendimento de que 
empresa deve ser geradora de 
empregos e lucros para benefício do Partido 

• Sistema jurídico aprimorado, em função da entrada na 
OMC, mas aplicação de leis ainda é duvidosa
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Nova planta

• Pedra fundamental em 28.03.05

• Localização no distrito industrial, próximo ao   
aeroporto internacional 

• Maior capacidade produtiva

• Novas máquinas, 
equipamentos e laboratórios

• Base exportadora 
para Ásia
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Não existe 
“negócio da China”.


