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reflexões profundas a 
partir de uma viagem rápida

China:H
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O
século xxi é o século da China, assim 
como o xx foi o dos estados unidos, 
certo? Bem, não com certeza. a enxur-
rada de estatísticas, depoimentos e 
artigos que sustentam a primeira tese 
só é igualada pelo caudal igualmente 
impressionante de evidências sobre as 
dificuldades que aquele país ainda tem 
a superar para alcançar seu brilhante 
futuro. afinal, a China vai ou não 
vai? você deve se perguntar isso com 
freqüência, em face de argumentos 
tão enfáticos que apontam em di-
reções tão opostas. devo começar 
imediatamente a estudar mandarim 
e proporcionar aos meus filhos um 
intercâmbio, nem que seja rápido, 
no extremo oriente, ou tudo bem 
que eles continuem a ir para a velha 
europa e os estados unidos?  

Claramente, leitor, não serei eu quem 
vai dirimir de uma vez por todas suas 
dúvidas sobre o assunto. mas a opor-
tunidade que tive de fazer visitas a 
empresas, conversas com executivos 
brasileiros, e de outras nacionalidades 
que trabalham e vivem na China 
e, acima de tudo, as palestras com 
professores especialistas no tema, 
no congresso anual da academy of 
international Business (aiB), provavel-
mente a associação de professores e 
pesquisadores de maior prestígio no 
campo de negócios internacionais, 
permitiram-me reunir informações e 
fazer reflexões que gostaria de par-
tilhar com o leitor. 

A ChinA vAi. 
DADOs ObjetivOs 

dos palestrantes do congresso da aiB 
que defenderam a tese de que o sécu-
lo xxi será o da China, Jagdish steth, 
professor emérito da universidade de 
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emory, de atlanta, e conhecido de 
alguns de nós pelos seus três livros 
de marketing traduzidos para o 
português, foi o mais enfático. o dr. 
steth não se limitou a trazer dados 
sobre o impressionante crescimento 
daquele país, como o que apresen-
tamos no gráfico 1. ele chamou a 
atenção para o fato de que as com-
parações usuais entre os produtos 
nacionais Brutos (pnBs) convertem 
os números chineses para dólares 
americanos ao câmbio oficial. esta 
conversão, que coloca o pnB chinês 
como o quarto do mundo, depois de 
ter apenas recentemente superado 
o do reino unido, subestima gros-
seiramente a produção daquele país. 
se convertermos o mesmo agregado 
econômico, usando o poder de com-
pra da moeda, o pnB chinês seria já 
de us$ 8,2 trilhões de dólares, cerca 
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Por este critério a China 
deve ultrapassar os EUA 
antes de 2020 e a Índia se 
tornará a terceira econo-
mia global em 2010. 

F
de 2/3 do dos estados unidos e mais 
do que o dobro do Japão e da ale-
manha, que são normalmente tidos 
como segunda e terceira economias 
globais. 

Gráfico1
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para os que se tranqüilizam com a 
idéia de que o crescimento chinês é 
baseado quase que exclusivamente 
em vantagens comparativas, princi-
palmente mão-de-obra abundante, 
disciplinada e barata, o dr. steth 
trouxe dados inquietantes sobre 
o aumento da participação dos 
produtos de alto valor agregado na 
pauta de exportação chinesa. um 
relatório recente do deutsche Bank 
mostra que as exportações de produ-
tos de alto valor agregado, como 
equipamento de telecomunicações, 
software, máquinas, equipamentos 
eletrônicos e peças para automóveis 
cresceram em 2005 entre 30 e 150%, 
e vão continuar a fazê-lo a taxas de 
30 a 40% ao ano pelos próximos 3 a 
5 anos. num vasto espectro de bens 
intermediários e de equipamentos, 
a China tem hoje um saldo positivo 
no seu balanço de pagamentos. o 
número de centros de pesquisa de 
empresas estrangeiras passou de 
zero, há uma década, para mais de 
setecentos em 2005. em uma survey 
feita pela Conferência das nações 
unidas sobre Comércio e desen-
volvimento unCtad, em 2005, a 
China aparece em primeiro lugar 
entre os países em que corporações 
multinacionais vão abrir centros de 
pesquisa e desenvolvimento. 

A ChinA nãO vAi. 
DADOs iguAlmente 
ObjetivOs 

apesar de a expansão econômica 
ter resgatado cerca de 200 milhões 
de chineses da condição de pobreza 
absoluta desde o início das reformas 
econômicas, a maioria das estatísti-
cas coincide em apontar que outros 
100 milhões ainda vivem nessas 
condições. pior, junto com o cresci-
mento econômico está ocorrendo 
uma concentração forte e rápida da 
renda.  segundo os professores John 
Knight e lina song, da universidade 
de oxford, o Índice gini1 da China 
passou de 22,9% em 1988 para 
30,7% em 1995. uma versão pre-
liminar do relatório sobre desenvolvi-
mento econômico de 2006 do Banco 
mundial e outras fontes indicam que 
este índice já teria ultrapassado 40% 
e alguns estimam que está se aproxi-
mando de 50%. gráfico 2.

uma discussão típica das polêmicas 
sobre a China se deu no congresso a 
respeito da relevância e impacto do 
fenômeno dos investimentos diretos 

no exterior (ide) daquele país. en-
quanto o conceituadíssimo professor 
oded shankar do fischer College 
of Business, da universidade de 
ohio, estima que esses investimen-
tos estejam ocorrendo ao ritmo de 
us$ 9 bilhões ao ano, o não menos 
prestigiado Bernard Yeung, da stern 
school of economics da univer-
sidade de nova iorque, calcula o 
valor efetivo do ide chinês em us$ 
2,5 bilhões/ano. além disto, muitos 
destes investimentos estariam sendo 
mal feitos, sob pressão do governo 
chinês, que não teria interesse na 
distribuição de dividendos por parte 
das empresas lucrativas e as estimu-
laria a buscar negócios no exterior 
para aplicar seus excedentes. a pro-
fessora marjorie lyles, da universi-
dade de indiana, apresentou o caso 
da tCl, maior fabricante chinesa de 
televisores, que comprou o controle 
acionário da thomson francesa, 
detentora, entre outras, da marca 
rCa. a empresa chinesa estaria in-
correndo em prejuízos de centenas 
de milhões de dólares por ano por 
ter, entre outras coisas, subestimado 
a importância que os problemas de 

Um estudo da Booz Allen 
Hamilton aponta que, em 
1990, apenas 3,4% dos 
centros de pesquisa de 
multinacionais estavam 
localizados na China e 
Índia. Este número saltou 
para 13,9% em 2004 e 
deve chegar a 31% no 
final de 2007. 

F
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imagem da marca adquirida teriam 
para o desenvolvimento dos seus 
negócios. 

A ChinA vAi.
minhAs ObservAções 
COmO visitAnte

as primeiras coisas que me im-
pressionaram foram o trânsito e a 
arquitetura. o número de carros 
que trafega pelas avenidas largas 
e compridas de pequim e xangai 
não deixa nada a dever às grandes 
metrópoles do mundo. tampouco 
deixam a altura e a quantidade de 
edifícios novos, com fachadas impo-
nentes e luxuosas. do hotel em que 
fiquei ao centro de pequim, são 40 
minutos em carro, por avenidas de 
8 ou 10 pistas, todas elas entupidas 
de automóveis. mesmo uma cidade 
bem menor que a capital, que tam-
bém tive a oportunidade de visitar, 

é dotada de um moderno aeroporto, 
e o cenário de avenidas coalhadas e 
prédios imponentes se repete. uma 

moradora de filadélfia, que estava 
num desses famigerados city-tours 
que se pega quando se tem pouco 
tempo para conhecer uma cidade 
grande, comentou comigo que 
xangai lhe lembrava nova iorque. 
o número de luminosos gigantescos 
das mais prestigiosas marcas do 
mundo que se vêem no calçadão às 
margens do rio Huangpu, no Bund, 
centro comercial e financeiro de 
xangai, dá sustentação à afirmação 
da turista. 

outra coisa que impressionou foi 
o preço das roupas e a pujança do 
comércio. sabemos que os têxteis 
da China assustam os fabricantes 
brasileiros, mas a experiência de 
comprar coisas por 1/3 ou menos do 
valor ao qual estamos acostumados 
empresta uma dramaticidade a esta 
questão que estatística nenhuma 
consegue. vi casacos de pelica pelo 
equivalente a r$ 150,00, calças 

F
A TCL, maior fabricante chinesa de televisores, comprou 
a marca RCA. A empresa chinesa estaria incorrendo em 
prejuízos de centenas de milhões de dólares por ano.

O número de carros que trafega pelas avenidas largas 
e compridas de Pequim e Xangai não deixa nada a de-
ver às grandes metrópoles do mundo.

F
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jeans de griffe por r$ 40,00, malas 
sansonite por r$ 50,00, camisas 
de algodão de manga comprida 
por 30, tênis adidas por 40. não é 
difícil entender por que as expor-
tações chinesas estabelecem novos 
recordes a cada novo mês que ter-
mina. ao mesmo tempo em que nos 
“shopping-centers” de pequim que 
visitei, e que se assemelham ao que 
aqui chamamos de promocenters, 
os preços são os que descrevi. 
mesmo na cidade menor em que 
estive, lojas de griffes caríssimas 
estão presentes: ermegildo Zegna, 

Hugo Boss, e giorgi armani, são 
algumas das que me chamaram a 
atenção. a recepção do Hotel ritz 
de xangai não fica nada a dever, na 
minha avaliação de profundo conhe-
cedor de lobbies, aos dos demais da 
rede, e o restaurante dos hotéis da 
rede shangri-lá, da qual nunca tinha 
ouvido falar, mas que é muito forte 
no oriente, também não perde para 
os melhores que conheço. não era 
bem o que eu esperava, num país 
governado por um partido comu-
nista e que ainda tem os índices de 
pobreza que a China ostenta. 

algo que não se vê, mas que está 
sempre presente e impressiona, 
é a velocidade da mudança. um 
colega de congresso, que tinha 
estado em pequim 10 anos antes, 
não se conformava com a redução 
no número de bicicletas e motoci-
cletas. segundo ele, elas ocupavam 
quase todo o leito carroçável das 
ruas quando da sua visita anterior. 
agora, a circulação deste tipo de 
veículo está restrita a uma faixa. 
num pólo industrial que visitei, o 
contraste entre os prédios antigos e 
acanhados, que abrigavam fábricas 

Um colega, que tinha estado em Pequim há 10 anos, não se conformava com a 
redução no número de bicicletas e motocicletas. Segundo ele, elas ocupavam 
quase todas as ruas na sua visita anterior. 

F
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há dois ou três anos, e que hoje 
jazem abandonados, e as modernas 
construções onde estão as insta-
lações das joint-ventures, fruto das 
associações recentes entre multina-
cionais de todas as nacionalidades 
e empresas chinesas, é chocante. 
os antigos lembram as construções 
que se vêem nos filmes america-
nos da época da segunda guerra. 
os novos são semelhantes aos de 
qualquer pólo industrial moderno. 
no congresso nos disseram que o 
fenômeno de generation-gap se dá, 
na China, entre pessoas com apenas 
dez anos de diferença de idade. os 
irmãos mais velhos têm valores e 
hábitos fundamentalmente diferen-
tes dos mais novos. nas minhas 
tentativas de falar com naturais da 
China, enquanto a comunicação 
com pessoas da minha faixa de 
idade falhou sempre, a interação 
com jovens de menos de 30 anos, 
com um inglês razoável e enorme 
interesse pelo que acontece no 
ocidente foi bem-sucedida, algu-
mas vezes.

A ChinA nãO vAi. 
minhAs ObservAções 
COmO visitAnte

uma das dificuldades que a China 
terá de vencer é a qualificação de 
um número mínimo de seus profis-
sionais no idioma inglês. mesmo 
nos melhores hotéis e restaurantes, ou 
nos aeroportos, a fluência dos aten-
dentes é sofrível. Qualquer questão 
fora do esperado traz à interação 
o supervisor e, com freqüência, 
fica sem resposta. Quem quer que 
tenha tentado estudar um mínimo 
de mandarim entende a razão 
disto. não só os sons e caracteres 

são diferentes – a estrutura dos idi-
omas é totalmente outra, muito mais 
distante do inglês ou idiomas latinos 
que mesmo o alemão. não são apenas 
coisas como, no chinês, não existir 
diferença entre “ele” ou “ela”. toda a 
forma de junção de palavras em frases 

é diferente. isto aparece de forma clara 
em certos avisos voltados aos turistas. 
nas escadarias que levam à muralha 
da China havia um cartaz com os 
seguintes dizeres: “speaking cellphone 
is strictly prohibited when thunder-
storm”. na porta de um restaurante: 

Nas escadarias que levam à Muralha da China havia um car-
taz com os seguintes dizeres: “Speaking cellphone is strictly 
prohibited when thunderstorm”. Na porta de um restau-
rante: “Drunk drive is highly prohibited”. 

F

O estoque em processo pareceu alto, assim como o número 
de pessoas ociosas e a quantidade de operários envolvidos 
em atividades que poderiam ser automatizadas facilmente. 

F
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“drunk drive is highly prohibited”. 
para chegar a se expressar em inglês, 
o chinês precisa muito mais anos 
de estudo determinado do que bra-
sileiros ou europeus. estratégias de 
exportação de serviços disponíveis 
para indianos serão impossíveis para 
os naturais da China por muitos anos 
ainda, por esta razão. 

a questão da eficiência na pro-
dução é outra que vai demorar 
a ser conquistada. numa fábrica 
que visitei perto de pequim, equi-
pamentos importados modernos, 
de alta tecnologia e valor eram 
abundantes. o nível de organi-
zação industrial, na medida em 
que pode ser avaliado por uma 
simples visita, pareceu duvidoso. o 
estoque em processo pareceu alto, 
assim como o número de pessoas 
ociosas e a quantidade de operários 
envolvidos em atividades que 
poderiam ser automatizadas facil-
mente. um gerente brasileiro de 
uma joint-venture sino-americana 
disse que o material em processo na 
operação da empresa onde atua  era, 
há dois anos, cerca de 10 vezes 
maior que o do Brasil. depois de 
muito esforço conseguira baixar para 
cerca de 5 vezes o nível brasileiro. 
segundo este gerente, os chineses 
resistem à redução do estoque e ao 
aumento de eficiência. o poder 
deles na comunidade local e no 
partido dependeria do número 
de pessoas que empregam. este 
gerente também se queixou da 
tendência dos gerentes locais de 
burocratizar os processos. a maio-
ria dos gerentes “expatriados” tem 
de dividir com gerentes chineses a 
gestão das joint-ventures, por força 
de acordos que lhes são impostos 
pelo governo local. esse executivo 

brasileiro me mostrou, indignado, 
uma ordem de compra de um su-
primento de baixo valor, que tinha 
sido assinado e carimbado por sete 
pessoas. isto seria o padrão. ainda 
segundo esse brasileiro, o gerente 
geral da fábrica, outro representante 

da empresa americana, quando fica 
muito aborrecido com o vice-gerente-
geral, um chinês, “seqüestra todos 
os carimbos dele”. a situação pode 
ser particular da organização ou 
da região em questão. Contudo, 
ao comprar um livro em xangai, 
fui surpreendido com o fato de 
terem sido precisos dois carim-
bos para sair da livraria. o caixa 
carimbou o livro, quando paguei 
minha conta, e um segurança, 
próximo à porta, carimbou o 
recibo. talvez os sete carimbos, 
na ordem de compra, não sejam 
tão excepcionais como julguei 
a princípio. 

Uma ordem de compra de um 
suprimento de baixo valor foi 
assinada e carimbada por sete 
pessoas. Isto seria o padrão. 
O curioso é que, o gerente 
geral da fábrica, outro repre-
sentante da empresa ameri-
cana, quando fica muito abor-
recido com o vice-gerente-
geral, um chinês, “seqüestra 
todos os carimbos dele”.

F

FOs aeroportos chineses, 
incluindo o de Pequim, 
não seriam dotados 
ainda de sistemas de 
navegação que permi-
tissem o pouso com 
nevoeiro, obrigando as 
companhias a pararem 
de voar, quando o tempo 
fecha. 
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fiz dois vôos internos na China. nos 
dois, a volta atrasou mais de 2 horas, 
sendo que no segundo, o atraso foi 
de 5 horas. grandes atrasos em vôos 
internos são comuns, pelo que me dis-
seram ocidentais retidos junto comigo. 
a explicação seria que os aeroportos 
chineses, incluindo o de pequim, não 
seriam dotados ainda de sistemas de 
navegação que permitissem o pouso 
com nevoeiro, obrigando as com-
panhias a pararem de voar, quando o 
tempo fecha. mas o mais estranho é 
que por três das cinco horas ficamos 
fechados no avião. isto também seria 
um procedimento comum no caso de 
atrasos. a única razão que consegui 
imaginar para isto é que assim ganha-
se o tempo de acomodar os passagei-
ros a bordo, quando da melhoria das 
condições meteorológicas. o conforto 
dos passageiros parece ter ficado rele-
gado a segundo plano. 

outra coisa que me surpreendeu foi 
o nível de interferência do governo 
e do partido no cotidiano. no tour 
para a muralha da China, o ônibus 
parou numa fábrica de jade e noutra 
de cerâmica, além de numa casa de 
massagem para os pés, supervisionada 
por médicos chineses. nas duas fábri-
cas, houve uma rápida visita a uma 
linha de produção, acompanhada de 
explicações sobre o processo e um 
bom tempo para visita e compras num 
amplo show-room. na casa de mas-
sagem, nos foi oferecido um check-up 
com um médico chinês e a possibili-
dade de adquirir medicamentos indi-
cados para o nosso caso, em função 
do diagnóstico. um turista do grupo 
protestou veementemente contra estas 
paradas que, segundo ele, deveriam 
ter sido, no mínimo, anunciadas pre-
viamente. a guia explicou que elas são 
determinadas pela municipalidade de 

pequim, com o objetivo de sustentar as 
vendas dos empreendimentos.  

ainda com relação a interferências do 
governo ou partido na vida do cidadão 
comum, é certo que o chinês precisa 
de autorização oficial para mudar-
se do campo para a cidade. uma 
professora de espanhol, ensinando 
numa grande universidade chinesa, 
sustentou que, em toda a China, é 
adotado o mesmo método de ensino 
daquele idioma, baseado num mate-
rial didático já bastante antigo. não 
seria possível adotar outro método. 
para ser efetivado como professor 
do idioma, após concluir o bachare-
lado, a única exigência seria o bom 
desempenho num curso de filosofia 
política do partido. este tema também 
ocuparia as primeiras semanas de 
aula dos recém-admitidos nos cursos 
de graduação. Às sextas, as tardes de 
muitos funcionários têm de ser, obriga-
toriamente, dedicadas ao estudo da 
doutrina do partido, que submete os 
funcionários a exames de proficiência 
nesta doutrina, segundo um gerente de 
fábrica com quem conversei. 

AOnDe tuDO 
istO nOs levA?

na literatura sobre poder, há um 
conceito-chave para fazer previsões 
sobre o desenvolvimento da China. 
Chama-se stickness to power, termo 
que não tem tradução simples para 
o português. To stick é grudar, ficar 
fortemente aderido. a pesquisa mostra 
que, nas organizações, com freqüên-
cia, grupos conseguem reunir poder 
suficiente para garantir para si benefí-
cios desproporcionais ao valor que 
agregam. estes grupos, geralmente, 
alcançaram estas posições em função 

nOtA
1O índice Gini é uma das medidas de concen-

tração de renda mais utilizadas na economia. 

Um índice  de zero corresponderia  a uma 

renda distribuída perfeitamente, a ausência de 

desigualdades. Um índice 100% corresponderia 

a uma renda totalmente concentrada em uma 

única família. O índice Gini para o Brasil é próxi-

mo a 60%. Na Dinamarca, Suécia, Finlândia, 

Noruega e no Japão o índice é inferior a 30%.

ILAN AvRICHIR
Professor da ESPM

das suas contribuições no passado. 
Quando as condições mudam, eles 
conseguem impedir a alteração das 
posições de força relativas. isto cos-
tuma ter conseqüências negativas 
para a eficácia das organizações. 

talvez o que determinará se a China 
vai conseguir continuar a crescer ao 
ritmo que o vêm fazendo é como os 
membros da oligarquia dominante 
vão lidar com o fenômeno do stick-
ness to power. À medida que a classe 
empresarial e média aumenta e passa 
a contribuir mais, haverá condições 
de o poder migrar de forma relativa-
mente tranqüila para os novos seg-
mentos? ou esta transição só se fará 
de forma violenta, à semelhança do 
que ocorreu em outros momentos 
da história daquele país? o poder na 
China está mais concentrado do que 
na maioria dos demais países, mesmo 
dos emergentes. se o que acontece 
nas organizações complexas ocorre 
também com países, esta transição 
tende a ser mais difícil lá do que cá 
ou alhures. se me permitem opinar, 
esta é a questão crítica que determi-
nará a evolução da China nos meses 
e anos próximos.

-

ESPM


