
Meu complicado
sócio chinês

Vender para a China ou produzir lá requer paciência para
enfrentar a burocracia e a lentidão das negociações, além
de capacidade para compreender as diferenças culturais

A maioria dos empresários brasi-
leiros — e do resto do mundo —

sonha com a possibilidade de colocar
um pé na China. Prova disso é que o
país recebeu cerca de US$ 67 bilhões
em investimentos externos, só no ano
passado. Mas produzir ou simples-
mente vender produtos na China tem
se revelado uma tarefa ingrata para
muitas empresas. Negociações demo-
radas e desgastantes, diferenças cul-
turais, burocracia e até mesmo só-
cios que atuam como piratas são al-
gumas dificuldades enfrentadas por
quem já experimentou um casamen-
to à chinesa.

E há que se considerar que o am-
biente para produzir na China já está
muito melhor do que há alguns anos.
Até 2003, a única possibilidade para um
estrangeiro montar uma fábrica na-
quele país era por meio de joint ven-
tures com uma companhia estatal lo-
cal, que deveria deter 25% do negócio,
no mínimo. Era uma estratégia do
governo chinês para incentivar o de-
senvolvimento de tecnologia no pró-
prio país. As empresas do setor au-
tomotivo foram as primeiras a conse-
guir, ainda em 2003, permissão para
se instalar na China sem necessidade
de parceiros locais. A partir de 2005,
com a nova lei de sociedades, a possi-
bilidade foi estendida a outros ramos
industriais.

Com as mudanças, o interesse em
instalar fábricas na China aumentou.
Mas, ao contrário do que se costuma
divulgar, não é tão simples e rápido
erguer um negócio no país que se tor-

nou a principal força motriz da eco-
nomia mundial. As diferenças cultu-
rais, que se manifestam já no proces-
so de negociação, são apenas um dos
muitos obstáculos no caminho.

Paciência oriental - De saída, é pre-
ciso estar disposto a enfrentar deze-
nas de reuniões até chegar a um con-
senso entre as partes. Os herdeiros do
confucionismo — filosofia que remonta
ao século IV a.C. — dão grande impor-
tância aos vínculos pessoais, com uma

perspectiva de longo prazo. Uma tra-
dição que se manifesta também no
campo dos negócios, com a tendência
a prorrogar por longo tempo as tra-
tativas comerciais. "Quem quiser in-
vestir na China precisa ter paciência e
perseverança", avisa Cláudio Barreto
Viana, presidente da Aeromot.

À frente do grupo gaúcho - que fa-
brica aeronaves, motores e componen-
tes de aviação -, Viana enfrentou qua-
tro anos de negociação com a China
National Guizhou Aviation Industry



(Gaig) até ver o contrato assinado, em
setembro de 2006. Na formação da
joint venture, a Aeromot participaria
com tecnologia—correspondente a 25%
da sociedade - e os demais 75% fica-
riam a cargo da estatal Gaig. Sediada
na província de Guizhou, no sudoeste
do país, a empresa chinesa possui cer-
ca de 70 mil funcionários e já fabrica
caminhões, carros e ônibus, além de
modelos de aeronaves russas.

Durante os quatro anos de nego-
ciações, Viana acostumou-se a enfren-
tar comitivas de não menos de dez pes-
soas em cada reunião. E foram mui-
tas. "Em geral, apenas dois ou três
decidiam. Os demais ficavam anali-
sando tudo e pedindo para fotografar
as nossas instalações", conta o empre-
sário. Outra constante: havia sempre
um representante do Partido Comu-
nista Chinês, que pouco falava, mas
observava muito. Muitas vezes, o
grande número de representantes aca-
bava transformando as reuniões em
debates amplos e infindáveis. "Eles
têm tendência a ser dispersivos e têm
grande dificuldade em tomar decisões.

Cheng: negociação lenta é estratégia chinesa

Os ocidentais têm de tomar a iniciati-
va, se quiserem fechar negócio", diz
Viana.

Para o diretor internacional e vice-
presidente da catarinense Weg, Sér-
gio Schwartz, as constantes reuniões
foram uma etapa importante nos ne-
gócios com o país oriental. "Desde
2004, estive na China pelo menos uma
vez a cada quatro meses. Sempre ha-
via uma próxima reunião, um próxi-
mo jantar", conta. Naquele ano, a Weg
adquiriu 100% das ações da fábrica de

motores elétricos Nantong Electric
Motor Manufacturing Co. Ltd. Loca-
lizada em Nantong - província de
Jiangsu, a unidade produz motores
destinados principalmente aos seg-
mentos de aciaria, mineração, petro-
química e fabricantes de bombas e
compressores.

De acordo com o advogado Daniel
Chen, do escritório Trench, Rossi e
Watanabe Advogados, o prolongamen-
to das conversas é uma estratégia de
negociação dos chineses. "As empre-
sas são muito hierarquizadas e na
maioria dos casos é preciso repetir
mais de uma vez as mesmas informa-
ções para pessoas diferentes", diz.
Para Chen, o fundamental é identifi-
car quem é a pessoa certa no proces-
so de tomada de decisão.

Fuso cultural - Horas de conver-
sa regadas a muito chá, jantares, ban-
quete e outros tipos de festa também
fazem parte do ritual de negociação,
por mais estranho que isso pareça aos
olhos de um ocidental. "Um ponto
positivo é que as festas permitiam que
tivéssemos uma convivência mais
descontraída", relata Viana. Schwartz,
da Weg, impressionou-se com o estilo
chinês de dissuadir o interlocutor.
"Muitas vezes, as negociações se de-
senvolvem em encontros informais e
os chineses nunca dizem não. Eles en-
contram uma forma de dar a enten-
der que determinado argumento não
é interessante, mas em hipótese al-
guma dizem que não concordam."

O idioma também pode se tornar
um complicador. Só com p inglês nin-
guém consegue fechar um negócio na
China. Schwartz conta que o suces-
so das negociações com a Nantong
se deveu, em grande parte, à presen-
ça de um intérprete que mediou as
conversas. A necessidade de traduzir
os conceitos também adiava a toma-
da de decisão. "Era até um pouco
agonizante. Em certas ocasiões, o tra-
dutor-intérprete conversava vários
minutos com os chineses a fim de es-
clarecer determinado conceito ou
posição e só depois nos relatava. Eles
demoram a decidir porque buscam o
consenso", diz o executivo.

Para o professor titular do Insti-



tuto de Relações Internacionais da
Universidade Nacional de Brasília
(UNB), Argemiro Procópio, antes de
investir na China os empresários de-
veriam estudar mais a cultura do país
e até mesmo a língua. "Em geral, as
pessoas que ocupam altos cargos não
sabem falar inglês. Além do mais, o
mandarim possui termos que são de
difícil tradução", afirma o advogado
Chen, acostumado a acompanhar a
redação de contratos envolvendo em-
presas brasileiras e chinesas.

Burocracia e pirataria - Porém um
documento assinado não é garantia de
que o negócio saia logo do papel ou que
a fábrica comece a produzir imediata-
mente. Ao folhear o contrato assinado
corn a Gaig, um calhamaço escrito uma
linha em ideogramas, uma linha em
inglês, e carimbado extensivamente
por uma grande estrela vermelha, o
presidente da Aeromot comenta: "Eles
são extremamente burocratizados e
departamentalizados". O documento
prevê, entre outras coisas, o envio de
22 funcionários chineses para treina-
mento na fábrica da Aeromot, em Porto
Alegre. Eles deveriam permanecer
seis meses em solo gaúcho e então
retornar com os moldes para a fabri-
cação das peças em Guizhou. Tudo no
condicional. Isso porque, apesar do do-
cumento assinado, até agora a Ae-
romot não recebeu os US$ 530 mil
acertados como down payment. "A
transação ainda não foi liberada. E não
é por má vontade, mas porque o pro-
cesso precisa passar por tantos seto-
res que acaba ficando atravancado",
lamenta Viana.

Em alguns casos, os problemas sur-
gem com a produção já em andamen-
to. O episódio dajoint venture entre a
Iveco e a China Bus Company (CBC),
com 50% de participação de cada em-
presa, é ilustrativo: o casamento aca-
bou dissolvido depois da casa mobilia-
da e habitada. Os sócios desentende-
ram-se por um quesito peculiar: a pi-
rataria. ACBC copiou o chassi da Iveco
e passou a produzir ônibus com com-
ponentes mecânicos chineses.

A gaúcha Marcopolo, que havia ven-
dido a tecnologia da montagem de

carrocerias para a Iveco, até tentou
mediar o conflito entre as partes. "Hou-
ve um desentendimento entre a Iveco
e a CBC em função do volume da pro-
dução e da qualidade. Aitaliana queria
fabricar carros mais caros e menos
unidades, ao contrário da chinesa", diz
o diretor de operações internacionais
da Marcopolo, Ruben Antônio Bisi.
"Sem falar no absurdo que era man-
ter uma linha de montagem com pro-
dutos piratas produzidos ao lado dos
originais." A área em que a fábrica es-
tava instalada na província de

Changzhou foi leiloada, assim como o
maquinário e a licença para produzir
os veículos.

Apesar do rompimento, há cerca
de 40 ônibus com tecnologia da
Marcopolo rodando em Pequim. Res-
ponsável pelo treinamento dos operá-
rios que posteriormente coordenaram
os trabalhos na China, a Marcopolo
não vê ligação entre o trabalho feito e
a pirataria. "Treinamos o pessoal, mas
não é verdade que eles tenham facili-
tado as cópias. Tanto que temos hoje
18 ex-funcionários do consórcio Iveco-



CBC trabalhando em nosso escritório
em Changzou. As pessoas competen-
tes foram absorvidas pela Marcopolo
depois que a fábrica fechou", diz Bisi.
De qualquer modo, a possibilidade de
pirataria é mais uma preocupação dos
empresários que fazem negócios na
China (leia quadro).

Mesmo diante das várias dificulda-
des, uma coisa é certa: cada vez mais
empresários buscam o caminho das
pedras para investir na China. Espe-
cialmente depois que a legislação do
país passou a ficar menos restritiva,
permitindo que em vários setores pos-
sa haver investimento com capital
100% estrangeiro.

"Quando uma nação se abre e ofe-
rece ao investidor que vem de fora van-
tagens como redução tarifária, é natu-
ral que ela exija mecanismos como a
joint venture para incorporar tec-
nologia. Também foi assim no Japão",
avalia Chen. Porém, segundo o advo-
gado, com o passar do tempo o Estado
não consegue manter tantas restrições
aos investimentos. O que vale também
para os benefícios. Uma medida apro-
vada recentemente pelo parlamento
da República Popular da China nive-
lou a alíquota de Imposto de Renda
(IR) cobrada das empresas chinesas
e estrangeiras. Antes, as empresas
estrangeiras pagavam 15% e agora
passaram a pagar 25%. Conforme o
secretário executivo do Conselho
Empresarial Brasil-China, Rodrigo
Maciel, a média mundial da taxa de
IR está em torno de 28,5% . "Mesmo

com o aumento atual, a taxa perma-
nece atrativa", afirma.

Fidelidade no casamento - Mes-
mo com a possibilidade de alçar vôo
solo em território chinês, algumas em-
presas preferem manter a parceria
com os antigos sócios. Para o gestor
da joint venture Embraco — Snowflake,
João Carlos Lemos, a presença do só-
cio chinês é benéfica. "O grupo
Snowflake já atuava no setor de refri-
geração e possuía grande experiência
e conhecimento de mercado", afirma.
A Embraco foi a primeira indústria
brasileira a fazer uma parceria para
produzir na China. Em 1995, a empre-
sa catarinense do ramo de compresso-
res de ar constituiu a Beijing Embraco
Snowflake Compressor Company Ltd.,
com sede na capital chinesa, em um
investimento estimado em US$ 65
milhões. Hoje, a Embraco possui 70%
da sociedade. Com o sucesso da parce-
ria, no ano passado os sócios decidi-
ram investir em uma nova fábrica que
terá capacidade para produzir 4,5 mi-
lhões de compressores e deverá subs-
tituir a planta atual.

O par ideal - Encontrar o sócio
ideal não é fácil em nenhum lugar -
muito menos na China. A gaúcha
Marcopolo, por exemplo, encerrou no
início deste ano o período de "quaren-
tena" ao qual estava obrigada. "Pelo
contrato que tínhamos, estávamos
impossibilitados de fazer outros negó-
cios no país, até o dia 27 de fevereiro",

conta Bisi. Por ora, a empresa de
Caxias do Sul importa insumos e ma-
téria-prima da China, enquanto traça
a estratégia para o futuro e analisa com
atenção possíveis sócios. "Para se ins-
talar no mercado chinês é preciso en-
contrar o parceiro certo." De acordo
com o executivo da Marcopolo, tam-
bém é importante levar em conta a
avaliação que o próprio governo chi-
nês faz das indústrias — em muitos ca-
sos, ocorre o fechamento daquelas que
não obtêm o desempenho esperado.

A Randon é outra companhia que
aposta na prudência. "Claro que é um
mercado que mobiliza qualquer empre-
sário. Mas é preciso comedimento na
hora de investir em um país de cultu-
ra tão diferente", avalia Astor Milton
Schmitt, diretor corporativo e de rela-
ções com investidores do grupo gaú-
cho. Controlando oito empresas nos
segmentos de implementos rodoviá-
rios e autopeças, a Randon mantém
uma corrente de comércio de cerca
US$ 17 milhões com a China. Em 2005,
as exportações para o país somaram
US$ 800 mil, valor que saltou para
US$ 4,3 milhões no ano passado.

Com escritório em Xangai, a
Randon acompanha de perto o que
acontece na nação, tentando compreen-
der bem a cultura de negócios dos chi-
neses. "Nós, brasileiros, gostamos de
criticar a forma de negociação dos ou-
tros. Mas é preciso respeitar as
idiossincrasias de cada mercado, com
suas oportunidades e distorções", pon-
dera Schmitt. •
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