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Com seus velhos
problemas - carga
tributária, legisla-
ção trabalhista,
custo do capital,
infra-estrutura,
burocracia - o Brasil,
segundo os especialistas,
fica para trás numa
concorrência que já não
é mais apenas a chinesa.
O mundo globalizado
trouxe para o cenário
competitivo também a
índia, o Vietnã,
os países do
Leste Europeu.

crescimento da
China assusta.
Até os próprios

chineses. Quando se
pensa que o ritmo

vai afinal se reduzir
um pouco, vem a sur-

presa: apenas no primei-
ro trimestre do ano, a econo-

mia chinesa cresceu mais de
11%. O mundo pressiona, o
governo chinês se preocupa, mas
sabe muito bem que não pode se
dar ao luxo de crescer menos. A
China de que se fala hoje corres-
ponde a 300 milhões, no máximo
500 milhões de pessoas, em uma
população de mais de 1,3 bilhão,

que já descobriu que existe um
outro mundo, além daquele que
sempre conheceu.

O crescimento chinês é recen-
te. Há 30 anos, a economia chine-
sa deixava a desejar, baseada na
produção de estatais ineficientes,
que funcionavam como um gran-
de cabide de emprego. O comér-
cio internacional representava
apenas 10% do PIB. Na década de
80, o governo de Deng Xiao Ping
percebeu que ou mudava ou mor-
ria. O processo começou pela
agricultura: o produtor ganhou o
direito de, separada a parte do
governo, comercializar o exceden-
te. Obviamente, quanto mais



excedente, melhor para ele. A área
plantada e a produtividade aumen-
taram rapidamente.

O comércio e a indústria eram
então totalmente desligados do
Ocidente. A mão-de-obra era bara-
ta - US$ 20 por mês de salário
mínimo -, mas totalmente despre-
parada. Produziam-se em escala
manufaturados simples, sem tec-
nologia e não havia recursos para
investimentos. Tornava-se impres-
cindível encontrar uma forma de
atrair capital estrangeiro. Foi
montado então o primeiro pólo
econômico, em Shenzhen, uma
vila de pescadores com 30 mil
habitantes que ficava num pânta-

no bem próximo a Hong Kong.
Ofereciam-se basicamente

mão-de-obra muito barata e
alguns incentivos.

A experiência deu certo e na
década de 90 ela foi replicada em
praticamente todas as grandes
cidades chinesas. Mas de uma for-
ma diferente. Empresas estrangei-
ras começaram a trazer as linhas
de produção para o país, em par-
ceria com chineses. Os primeiros
setores escolhidos foram os eletro-
domésticos - a escala tornava os
custos baixíssimos - mais brin-
quedos e têxteis. Praticamente
todas as grandes marcas mundiais
começaram a produzir por lá, tra-

zendo junto uma melhoria da qua-
lidade de produção. Instalou-se a
primeira zona de desenvolvimento
tecnológico, na região de Xangai,
estrategicamente próxima da Co-
réia e do Japão, que hoje tem 140
das principais multinacionais. O
Estado oferecia, na época, sua
mão-de-obra barata, mais isenção
de impostos, infra-estrutura e
legislação favorável. Esses pólos
foram estendidos para as princi-
pais regiões, para evitar grandes
movimentações da população.

Hoje, destaca Paul Liu, presi-
dente da Câmara Brasil-China,
essa fase já está consolidada e a
principal preocupação do governo



HONG KONG
Prédios modernos avançam sobre as

construções antigas: a população
abandona o campo

chinês passou a ser reduzir as dife-
renças sociais, que voltaram a se
intensificar, ser referência em edu-
cação e saúde, com um foco forte
na redução da corrupção. Ainda se
fabricam na China produtos popu-
lares. "Um chinês nunca deixa de
atender ao cliente", mas isso está
cada vez mais restrito a pequenas
empresas.

Para Rodrigo Maciel, diretor
executivo do Conselho Empre-
sarial Brasil-China, não se trata
de listar pontos fracos e pontos
fortes, não adianta só chorar e
dizer que a China é culpada dis-
so, é culpada daquilo. Mesmo
porque, o "inimigo" não é mais
só a China. Há a índia, o Vietnã,
os países do Leste Europeu, que
estão fazendo o dever de casa,
estão se mexendo para atrair
investimentos, para crescer. En-
quanto o Brasil vai ficando para
trás como plataforma de produ-
ção mundial. Problemas? Aque-
les que todos sabem: carga tri-
butária, legislação trabalhista,
custo do capital, infra-estrutura,
burocracia. "Embora esses paí-
ses avancem rapidamente, ga-
nhando o mercado americano e
até penetrando nos mercados
latino-americanos, ainda há tem-
po de o Brasil se recuperar, de
garantir espaços em terceiros
mercados, pois é aí que a con-
corrência ganha espaço, mais do
que no mercado interno", ressal-
ta Maciel. Só que é preciso arre-
gaçar as mangas já. Tanto o
governo, que não prioriza essa
questão, quanto os empresários,
que ainda só fazem lamentar. É

preciso reagir e rapidamente, e
certamente a solução não está
em medidas protecionistas.

"Enquanto o governo se perde
na retórica e o empresariado na
choradeira, estamos assistindo ao

investimento estrangeiro, inclu-
sive em pesquisa e desenvolvi-
mento, tomar outros rumos". Em
recente pesquisa internacional, a
China aparece como o país que
mais recebeu projetos de pesqui-

sa, seguida da índia,
dos EUA, do Reino
Unido e da França. O
Brasil? Nem apareceu
na lista dos 15 princi-
pais destinos. "É fácil
por a culpa na China.
Mas por aqui faltam
planos estratégicos. A
China definiu a indús-
tria automotiva como
prioridade e, em cinco
anos, passou de l mi-
lhão de carros produzi-
dos para 7 milhões. A
previsão é que em 5
anos já tenha aboca-
nhado 10% das expor-
tações mundiais desse
setor", ressalta Maciel.

-> Leia mais sobre a
China na entrevista de
Ivan Zurita, presidente
da Nestlé. H



Faltam energia e
matéria prima. Sobra
competitividade
A tão falada mão-de-obra barata,
na verdade, está deixando de existir.
Os chineses buscam agora a
qualificação

uando chamados a listar os
pontos fracos da China, ana-
listas e empresários são unâ-

nimes em dois pontos: matéria-pri-
ma e energia. No caso da matéria-
prima, a China está totalmente nas
mãos dos fornecedores internacio-
nais. "Eu acrescentaria água", lem-
bra Paul Liu. "Estão fazendo um
esforço grande, mas o aquecimento
global tem castigado a China. Os
rios Amarelos e Yang Tse, vitais

para o país, têm secado além da
conta nos períodos de estiagem. E
incluiria também alimentos". Com
apenas 35% de seu imenso territó-
rio agricultável, a China tem difi-
culdades para alimentar l ,3 bilhão
de pessoas. E a nova geração de
chineses anda preocupada com a
saúde, demandando alimentos
orgânicos. "Aí, o Brasil poderia
entrar com tudo. Tem clima, espa-
ço e biodiversidade. O problema é

que apesar de sua inegável vocação
agrícola, o Brasil não quer se focar
nisso. Deveria explorar melhor
essa vocação, agregando valor ao
agronegócio". Dá dois exemplos.
O Brasil produz café, mas quem
agrega valor ao produto são os ita-
lianos. No setor têxtil, em vez de
buscar competir com a China em
segmentos em que ela é realmente
imbatível, como tecidos de mate-
riais sintéticos, poderia investir na



cadeia do algodão, desenvolvendo
novas tecnologias. "Não dá para
querer competir com o chinesinho
que produz dezenas de peças por
minuto, com um salário que para o
Ocidente é considerado quase
como trabalho escravo, mas que
para o custo de vida chinês - pelo
menos quatro vezes menor que no
Brasil - é um salário razoável".

Rodrigo Maciel também aponta
nessa direção. Para ele, a China
tem escassez de energia, de alimen-
tos e problemas com impactos
ambientais. E é aí que o Brasil
pode avançar, atraindo capital chi-
nês para produzir aqui, aproveitan-
do nossa energia, nossa disponibili-
dade de terras. Incentivando joint
ventures, tanto na área de alimen-
tos, do agronegócio em geral,
quanto na siderurgia, mas incenti-
vando para garantir que agreguem
valor antes de exportar. "Na área de

combustíveis alternativos o Brasil
está à frente de todos e precisa
aproveitar melhor essa vantagem".

PONTOS FORTES
A lista cresce quando se fala em

pontos fortes da China. Estranha-
mente, porém, a maioria dos ana-

* ARTHUR KROEBER:
China e índia estabeleceram novo
padrão competitivo

listas não coloca o tão falado custo
da mão-de-obra como primeiro
item. "As empresas não buscam
mais apenas mão-de-obra barata.
Serviços e qualificação estão
fazendo a diferença. Hoje, esses
dois pontos ainda são um problema
para China e índia, mas tanto um
quanto outro avançam rapidamen-
te. Já faz algum tempo, os planos
estratégicos desses países não são
mais fábricas de brinquedos e ele-
troeletrônicos de segunda catego-
ria. Na China, a prioridade é a alta
tecnologia. Na índia, a terceiriza-
ção de serviços em tecnologia da
informação, saúde e centrais de,
atendimento", avalia Sérgio Lo-
zinsky, consultor da IBM.

Ao analisar as características da
competitividade asiática, em recen-
te seminário promovido pelo Con-
selho Empresarial Brasil-China,
Arthur Kroeber, diretor da Drago-
nomics Research & Advisory e co-
editor da China Economic Quar-
terly, destacou que não considera
que o intenso crescimento econô-
mico de China, e também da índia,
nos últimos quatro anos, se baseie
apenas no baixo custo da mão-de-
obra e no desrespeito ao meio
ambiente. Para ele, economias de
escala, intenso desenvolvimento da
infra-estrutura, estímulo à competi-
ção, baixo custo de capital e inves-
timentos em educação são compo-
nentes de um novo padrão compe-
titivo trazidos por esses países e
que veio para ficar. "É certo que a
China ainda tem uma mão-de-obra
de baixo custo, mas sua infra-estru-
tura física e educacional é de Pri-
meiro Mundo. Se o que se busca é
crescimento sustentável e de longo
prazo, é preciso fornecer as condi-
ções estruturais, que estão muito
além do custo de trabalho".



E para quem sonha com uma
redução do crescimento chinês,
Kroeber aponta: esse crescimento
intenso - na casa de 8% ao ano no
caso da China - deve seguir por
pelo menos mais 15 anos. Logo, a
mudança estrutural nos termos das
trocas comerciais do mundo é de
longo prazo. Segundo ele, a China
responde hoje por 7% da produção
industrial do mundo. Em 2040,
essa fatia deverá chegar a 22%. "E
o mundo tem de aprender a lidar
com isso".

Para Paul Liu, a tendência na
China é seguir o caminho do Japão
e da Coréia: especializar-se cada
vez mais na indústria de transfor-
mação de alta tecnologia. E, para
isso, eles têm a vantagem da esca-
la. Na linha branca, por exemplo,
um dos pontos mais fortes da
indústria chinesa, são fabricadas 10
milhões de unidades enquanto no
Brasil são produzidas 10 mil peças.

Ainda hoje, praticamente 70%
da população chinesa mora no
campo e muitos já foram mordi-
dos pelo vírus do consumo. Os
jovens do interior vêem pela tele-
visão que existe um outro mundo
além daquele que sempre conhe-
ceram e não querem mais ficar no
campo. Vão engrossar uma imen-
sa legião de mão-de-obra ociosa,
que aceita trabalhar por muito
pouco. No Brasil há 20, 30 anos,
o custo da mão de obra também
era imbatível e foi por causa disso
que muitas grandes empresas
internacionais vieram se instalar
aqui. "O Brasil está correndo
atrás enquanto a China vai abrin-
do caminhos". 13

Não é um
negócio da

China
Jorge Donadelli

Desde a década de setenta,
quando Franca dava início à

suas exportações, os Estados
Unidos sempre foram os maio-
res compradores de nosso cal-
çado. No início, só uma fábrica
exportava, depois outras e mais
outras. As empresas se capitali-
zaram e não faltava emprego na
cidade. Em menos de duas
décadas, Franca triplicou a
população e atraiu escolas de
outras línguas, restaurantes,
hotéis, universidades e - hoje -
lojas de grandes redes.

A parceria entre as empre-
sas compradoras americanas e
as fabricantes de Franca parecia
indissolúvel e despertava inte-
resse de compradores de outros
países. Apesar do bom desem-
penho da indústria calçadista
italiana, a previsão era de que o
Brasil seria o maior exportador
do mundo no século XXI.

De lá para cá, muitos ventos
sopraram a favor do setor,
outros não. As primeiras expor-
tações foram verdadeiros ensi-
namento; as fábricas se organi-
zaram, os empresários investi-
ram em viagens, pesquisas e

tecnologia; assim, o sapato bra-
sileiro nada perde para os
melhores fabricados na Itália.
Como ventos contrários, vie-
ram os planos de governo: do
plano cruzado, passando por
Collor e tantos outros, até a
política cambial de hoje. O
dólar baixo tem arrasado as
empresas exportadoras.

A indústria chinesa tira o
sono dos calçadista brasileiros.
Mas concorre nos preços, não
na qualidade. O sapato chinês é
de sintético, que imita o couro,
por isso é muito mais barato. E,
nesta era em que pagamos caro
por saúde e melhor qualidade
de vida, sintético nos pés não é
lá muito inteligente.

Resta-nos a esperança de
contarmos com a sensibilidade
do governo de rever sua políti-
ca cruel contra os calçadistas.
Assim, o Brasil poderia recon-
quistar os clientes e buscar
novos mercados. Muitos com-
pradores americanos, que dei-
xaram de comprar do Brasil,
especialmente de Franca, estão
revendo suas posições e desco-
brindo que sintético é o negócio
dos chineses, mas não é "um
negócio da China". H

*Presidente do SINDIFRANCA - www.sindifranca.org.br



concorrência chinesa é forte
e inevitável. O negócio é
reagir, mas não atirando para

qualquer lado. O melhor é elaborar
um diagnóstico o mais abrangente
possível para ver onde dá para
concorrer. Foi com esse pensa-
mento que os fabricantes de
máquinas e equipamentos enco-
mendaram um trabalho, desenvol-
vido pela economista Patrícia Mar-
rone, que presta assessoria à presi-
dência da entidade. Hoje, o setor é
um dos poucos a ter um levanta-
mento minucioso em relação aos
efeitos da concorrência chinesa
sobre cada segmento, o que facili-
ta a elaboração de estratégias bem
pé no chão. Melhor. O trabalho,
além de dar um panorama de como
as coisas estão, aponta caminhos.

A atitude dos associados da
Abimaq/Sindimaq não é resultado
do acaso. De 2004 para 2005, as
exportações chinesas para o Brasil
no setor de máquinas e equipa-
mentos cresceram nada menos
que 85,46%, o dobro da taxa
média do crescimento das expor-
tações chinesas para o mercado
mundial. O que significa que a
agressividade comercial chinesa

foi maior em relação ao Brasil que
em • relação a outros países do
mundo. Obviamente, o fenômeno
não atinge igualmente todos os
segmentos. Patrícia lista como
realmente ameaçados, hoje, pelos
chineses, refrigeração e equipa-
mentos para refrigeração indus-
trial, fornos industriais, equipa-
mentos para controle de qualida-
de, máquinas para indústria ali-
mentícia, equipamentos hidráuli-
cos e pneumáticos, empilhadeiras,
equipamentos para movimentação
e armazenagem, máquinas têxteis,
máquinas para plástico, máquinas
gráficas, equipamentos para gi-
nástica, transmissão mecânica,
tratamento superficial, equipa-
mentos de solda e válvulas.

Há 12 anos, a Embraco, que
fabrica compressores para refrige-
ração, anteviu esse cenário e com-
prou uma fábrica na China, quan-
do a China nem estava em moda.
Deu muitas cabeçadas, admite seu
presidente Ernesto Heinzelman.
Mas hoje a fábrica chinesa é deci-
siva para que a empresa seja líder,
com 22% do mercado mundial. "O
Brasil continua sendo o centro de
decisão e tem a maior produção,

mas na produção deve ser logo
superada pela China, nossa fábrica
mais moderna". Segundo Heinzel-
man, a idéia é que a China se trans-
forme em plataforma para atender
o mercado asiático. "Por enquanto,
o mercado chinês cresce tanto que
absorve quase toda a produção.
Sobra muito pouco para exportar".
Segundo ele, não dá para cochilar.
"É preciso manter um ritmo forte
de aumento de produção para não
perder espaço para a concorrência.
E se manter sempre à frente em
matéria de inovação, pois o cliente
chinês é muito exigente".

Nos setores de fundição,
máquinas para couro, mineração,
equipamentos pesados e máquinas
agrícolas, as importações chinesas
do Brasil têm crescido bem menos
e a balança comercial é superavi-
tária para nós. No caso de equipa-
mentos de mineração, as compras
chinesas cresceram quase 500%
entre 2004 e 2005 e máquinas para
couro, 547%. Há ainda, segundo
Patrícia, setores em que os negó-
cios não estão consolidados o sufi-
ciente para se determinar se há
ameaça ou oportunidade: sanea-
mento básico, máquinas para
embalagem, equipamentos para
construção civil, equipamentos
para ar comprimido e gases,
máquinas para celulose, máquinas
rodoviárias, ferramentaria e mo-
delação, naval e off shore, máqui-
nas ferramenta e bombas e moto-
bombas. Nesses segmentos, o
comércio entre os dois países é
ainda equilibrado ou oscila muito
de ano para ano, refletindo impor-
tações casuais.

"Um dos pontos fortes da China
não só no nosso setor, mas no
geral, é a forma determinada com
que o governo chinês trabalha para



concretizar as metas que impõe,
enquanto o Brasil, nos últimos dez
anos, tem adotado políticas erráti-
cas", ressalta a economista. Com
isso, destaca, não há estímulos
suficientemente firmes para garan-
tir investimentos que causem evo-
luções tecnológicas sistemáticas e
consistentes na indústria. Para pio-
rar o cenário, não se investe em
infra-estrutura.

Por ser um setor necessário à
sustentação do crescimento econô-
mico chinês, máquinas e equipa-
mentos - e mais especificamente
máquinas-ferramenta - já é e deve-
rá continuar sendo objeto prioritá-
rio de política industrial na China.
"Hoje, a grande ameaça ao setor no
Brasil são as grandes empresas chi-
nesas que estão se preparando para
assumir o status de empresas de
classe mundial, atuando sobretudo
no setor de máquinas-ferramentas
de tecnologia intermediária e pro-
dutos padronizados".

E seus padrões de funciona-
mento estão bem próximos dos
ocidentais, graças às joint ventures
feitas pelos chineses com empresas
de países desenvolvidos, principal-
mente alemãs. Dentro desse pro-
cesso, as fábricas menos competiti-
vas devem ser fechadas. "As que
sobrarem, porém, serão capazes de
fabricar máquinas-ferramenta bas-
tante sofisticadas e a preços imbatí-
veis. Elas estão bastante capitaliza-
das, com excesso de capacidade e
praticando guerra de preços no pró-
prio mercado chinês", diz Patrícia,
lembrando que tudo isso resultará
num estímulo à exportação e redu-
ção das importações. H

Como enfrentar?

Patrícia Marrone, em seu trabalho, traz uma série de sugestões,
a maioria já adotada por fabricantes americanos e europeus,

para competir com os chineses, que podem ser aplicadas pela
maioria dos setores industriais.

1Reestruturação patrimonial ou fusão. Esta foi uma saída adota-
da pela indústria de máquinas-ferramenta da Itália.

2Ênfase no desenvolvimento tecnológico. É preciso seguir o
exemplo chinês de um centro tecnológico em cada empresa-

chave do setor de máquinas para acelerar o processo de inovação.
Não se pode descuidar do desenvolvimento de produtos, aprovei-
tando que os chineses têm se especializado em fabricar produtos
que sofrem poucas alterações ao longo de um ano. É necessário
buscar sempre processos que baixem os custos. Não se fala aqui
de 5% ou 10% mas de 30% a 40%. E não esquecer da qualidade:
a taxa de 95% de acertos não é mais o suficiente.

3Aprimorar o marketing industrial. O relacionamento com os
clientes se mantém como a atividade fundamental. Proximida-

de e familiaridade com o mercado são úteis na hora de participar
de sistemas integrados das multinacionais.

4Ênfase nos serviços. Por estarem a milhares de quilômetros de
distância dos mercados ocidentais, os fabricantes chineses ain-

da não conseguem oferecer uma prestação de serviços pós-venda
e suporte em aplicações técnicas. Essa é a principal vantagem bra-
sileira a ser explorada. O desafio não é ter apenas clientes satisfei-
tos - mais do que isso, é preciso ter clientes fiéis.

5Ampliar as parcerias com empresas chinesas. "A China não é
apenas uma ameaça, pode ser também um parceiro. Ao con-

trário do Japão, em sua fase inicial de desenvolvimento, o imen-
so mercado consumidor chinês é relativamente aberto ao inves-
timento direto", avalia Marrone, lembrando que, nessa relação, é
importante lembrar sempre da receita de Jack Welch, da GE:
para fazer prosperar uma parceria com empresa chinesa é preci-
so assegurar que o parceiro chinês sinta que está ganhando mui-
to e mais que você.



Por enquanto,
só carros para
consumo interno
A expansão mundial ainda não
começou, mas já está programada.
Quem já sofre com a concorrência é
o setor de autopeças

Osetor automotivo chinês é,
hoje, um dos principais
exemplos do poder da deter-

minação chinesa ou de como é pos-
sível traçar uma meta, criar as con-
dições para atingi-la e estar vivo
para ver os resultados. Segundo
Paul Liu, presidente
da Câmara Brasil-
China, há cinco anos
a China fabricava l
milhão de veículos
por ano. Hoje, produz
7 milhões. O maior
fabricante: GM. Por
enquanto, a produção
destina-se basicamen-
te para o mercado in-
terno. As exportações
giram em torno de
800 mil unidades.

Há cinco anos, os carros chine-
ses estavam abaixo da classificação
de "carroças", produzidos por
grandes estatais que fabricavam de
agulha a avião. Hoje, produz-se
BMWs na China com a mesma
qualidade dos fabricados na Ale-
manha. E o know-how absorvido
na linha de produção das grandes
marcas internacionais, todas com
fábricas no país, já é utilizado nas

Chineses
formam

mão-de-obra
especializada
incentivando

transferência de
fornecedores

linhas de produção das marcas chi-
nesas, que começam a por em prá-
tica o passo seguinte de sua estraté-
gia: um plano de expansão mun-
dial. Além de ter fábricas locais
planejando produzir fora do país,
como a Chery Automobile, que já

opera com sócios lo-
cais no Brasil e deve
abrir uma segunda
fábrica no Uruguai,
de olho no mercado
latino-americano, a
China investe na
criação de uma mar-
ca mundial. Como
no setor de calçados,
nada de perder tempo
com planos mirabo-
lantes, partir do zero.
Foram diretos ao

ponto: contrataram um importante
executivo da General Motors para
comandar a área internacional da
estatal produtora de veículos Saic.

Para chegar a isso, o governo
chinês usou a mesma estratégia,
bem sucedida, utilizada no setor de
brinquedos, calçados, têxteis: mon-
tou pólos de produção integrados.
Nos arredores de Xangai, região
onde já se concentrava a produção



das grandes montadoras interna-
cionais, foi criado um moderno
pólo automotivo, que inclui uma
zona industrial para montadoras e
fábricas de autopeças, uma zona
residencial, uma universidade e um
pólo tecnológico. Sem esquecer de
uma boa estrutura logística.

Segundo José Carlos Pinheiro
Neto, vice-presidente da GM do
Brasil, paralelamente a isso, os chi-
neses adotaram uma forma inteli-
gente de abertura. No setor auto-
motivo, por exemplo, pode-se
exportar para lá apenas CKDs
(completely knocked down, pela
sigla em inglês, carros desmonta-
dos) com um nível de nacionaliza-
ção que se amplia conforme o tem-
po e a quantidade exportada. E sem
transferência de tecnologia, nada
feito. Ou seja, vão reduzindo as
exportações, formando mão-de-
obra especializada e incentivando a
transferência de fornecedores.

O que, aliás, é
hoje a grande dor de
cabeça da indústria
de autopeças brasilei-
ra. Se para as monta-
doras a concorrência
internacional chinesa
não chega ainda a ser
significativa, para as
fábricas de autopeças
ela já ultrapassou a
fase de simples preo-
cupação. O setor, nes-
te momento, está jus-
tamente vivendo o mesmo proces-
so que quase acabou com a indús-
tria brasileira de calçados, têxteis e
brinquedos. Com uma agravante.
Acrescente-se ao incentivo dado

Há 5 anos, eram
"carroças".

Hoje os BMWs
chineses

podem ser
comparados aos

alemães

* PINHEIRO NETO:
Chineses adotaram forma inteligente
de abertura

pelo governo chinês para a transfe-
rência de fábricas de peças e partes
para a China, a valorização do real.

Em várias áreas, está muito
mais barato comprar peças na Chi-
na do que fabricar aqui, em uma
cadeia que não tem fim. Em 2006,
a importação de autopeças da Chi-

na aumentou 55,5%,
num ritmo superior
ao da exportação, que
cresceu 13,3%. Fo-
ram trazidos US$ 215
milhões em compo-
nentes para auto-
móveis. Na mão in-
versa, o Brasil ven-
deu US$ 197,3 mi-
lhões. Resultado: pe-
la primeira vez desde
2000 a balança foi
deficitária para os

brasileiros, segundo o Sindicato
Nacional da Indústria de Compo-
nentes para Veículos (Sindipeças).

Isso vale tanto para peças
sofisticadas quanto para partes

mínimas dessas mesmas peças,
como parafusos. Um exemplo: a
brasileira SKF, que fabrica rola-
mentos e vedações em Cajamar,
ampliou a importação de peças
forjadas, iniciada timidamente
em 2005. Este ano, o produto
chinês, 20% mais barato que o
brasileiro, já vai representar 15%
do total de forjados para rola-
mentos. Outra empresa, a Sogefi
perdeu o contrato de fornecimen-
to de buzinas para a picape F-
250, produzida pela Ford na
Argentina: a montadora preferiu
comprar de um produtor chinês,
cujos preços eram 30% mais bai-
xos. Na outra ponta, porém, para
reduzir os seus próprios custos, a
mesma Sogefi começou a impor-
tar parafusos e forjados da Chi-
na. Mesmo com imposto de
importação, frete e despesa por-
tuária, as peças chegam cerca de
20% a 30% mais baratas do que
as nacionais. Pelos mesmos
motivos, deve começar a impor-
tar peças de borracha para os fil-
tros de ar, combustível e óleo que
fabrica em São Bernardo.

Para Pinheiro Neto, hoje,
mais do que custos reduzidos, o
ponto forte da China é o merca-
do interno imbatível. Um fato de
que o governo local tem plena
consciência e não se descuida:
vem forçando a criação de uma
classe média emergente. Hoje,
pode-se dizer que cerca de 400
milhões de chineses já integra-
dos ao mercado consumidor -
não por acaso, o mesmo número
de aparelhos celulares existentes
no País. H



O estrago já foi
feito, mas há
esperança
Mudanças sociais na China devem
alterar a balança de exportação:
empresas devem começar a produzir
para o mercado interno

N o setor eletroeletrônico, o
estrago chinês já aconteceu.
As empresas, hoje, tentam se

adequar, importando equipamen-
tos, investindo, mudando fornece-
dores para obter preços mais com-
petitivos, avalia Humberto Barba-
to, novo presidente da Associação
Brasileira da Indústria Elétrica e
Eletrônica (Abinee). "Hoje, eles já
têm uma tecnologia bastante
desenvolvida, muito alicerçada".
Numa avaliação do ranking de pro-
dutos importados da China pelo
Brasil, os componentes eletroele-
trônicos certamente lideram. A
indústria de componentes brasileira
praticamente desapareceu, embora
seja preciso admitir que a respon-
sabilidade não foi só da concorrên-
cia chinesa. Entram também nessa
conta, segundo Barbato, as facili-
dades dadas à Zona Franca de
Manaus para importar e o proble-
ma tributário. "Quando um fabri-
cante do Sudeste vende para
Manaus, vende sem IPI e acaba
estocando um crédito imenso de
impostos que não pode compensar.
Além da concorrência chinesa hou-
ve um desestímulo à fabricação de
componentes".

Hoje, diz Barbato, mais do que
a concorrência chinesa o problema
é o câmbio. Para quem vende no
mercado interno, a atual valoriza-
ção do real acabou tornando mais
barato não mais só comprar os
componentes chineses, mas impor-
tar o produto pronto,
principalmente ele-
troportáteis.

Otimista, o presi-
dente da Abinee acha
que a tendência natu-
ral é que a China
comece a reduzir um
pouco o crescimento
e que ele se realize
mais atrelado ao mer-
cado interno chinês.
"O atual operário chi-
nês sonha para o filho
uma qualidade de vida melhor,
quer o filho mais escolarizado e
isso vai significar mais consumo.
Ele começa a apreciar sua nova
situação econômica". Além disso,
a mão-de-obra começa a custar
mais, a energia, que é o grande pro-
blema da China, logo vai encarecer
ainda mais. Isso tudo sem falar do
problema ambiental. "E os EUA,
que entram no jogo da China, por-

Na China,
mão-de-obra

começa a
custar mais e a
energia logo se
tornará ainda

mais cara

que ela financia seu déficit, come-
ça a dar sinais de que não vai mais
aceitar tudo tão fácil. A tendência é
que imponham algumas barreiras
para a importação da China".

Pelas contas de Barbato, hoje,
70% da produção da China são

para exportação e
30% para o mercado
interno. A situação
deve se inverter em
breve, com o cresci-
mento do país e da
classe média local. E,
nesse cenário, abrem-
se oportunidades para
países como o Brasil.
"Claro que continua-
rão existindo setores
mais afetados. A Chi-
na ainda vai deitar e

rolar em vários deles. Mas, passado
esse período, ela terá de ceder às
pressões externas para valorizar o
yuan e às pressões internas por
uma democratização do país".

No médio prazo, Barbato acre-
dita que tanto as empresas brasilei-
ras como as chinesas vão se ajustar.
Só que o Brasil terá de brigar mais
para não ficar para trás, terá de agir
mais rápida e firmemente.



Ochinês é um empreendedor e
um competidor por natureza
e essa, certamente, é uma das

razões do crescimento do país nos
últimos anos. Cada funcionário é
um futuro concorrente em poten-
cial. É comum um gerente traba-
lhar numa empresa até aprender o
processo de produção, depois sair e
abrir um negócio igual na porta ao
lado. São extremamente competiti-
vos. E gostam de pôr, eles mesmos,
a mão na massa. "O desenvolvi-
mento chinês tem 30 anos e foi
obtido pela determinação do povo
chinês, que passou por muita pro-
vação nos últimos 50 anos, guerras,
invasões, fome. Sabe o valor do
dinheiro. Há muita competição
entre regiões, entre uma pessoa e
outra e é isso que acelerou o cresci-
mento. É uma disputa saudável e
que faz o país avançar rapidamen-
te", avalia Paul Liu, presidente da
Câmara Brasil-China.

Outra característica da cultura
chinesa é a hierarquia: um funcio-
nário não dirige a palavra a seu
superior. O dono, o chefe, manda -
e ninguém discute. Essas duas
características trazem uma vanta-
gem e uma desvantagem. Na Chi-

na, as decisões são fáceis: quem
decide é o dono e ninguém dá opi-
nião em público. A desvantagem é
que a decisão, tomada por uma úni-
ca pessoa, tem mais possibilidade
de dar errado. Contudo, é bom
notar que, apesar dessa rapidez de

decisões, os brasileiros costumam
ser mais diretos nas negociações e
os chineses, mais tortuosos, por
questões culturais.

Os negócios na China baseiam-
se no guan xi, ou relação. Esta é
uma das palavras mais importantes
no país asiático. Tudo na cultura
chinesa está baseado nesse concei-
to, uma herança do confucionismo.
É importante ter relacionamentos,
ter sido colega de escola, conhecer
alguém da família. Por isso é

importante ter como intermediário
alguém bem relacionado. Conhe-
cer uma pessoa que faça parte de
uma hierarquia sempre facilita.
Mas, se você não conhece ninguém
na China, não se desespere. Pode-
se construir guan xi, mesmo não
sendo chinês.

Guan xi está intimamente rela-
cionado com outra palavra básica
na cultura chinesa: confiança. Para
o chinês fazer negócios ele tem de
confiar e, por isso, dificilmente se
toma uma decisão de imediato
numa mesa de negociações. Há
sempre um jogo de golfe, vários
jantares, para se estabelecer essa
relação de confiança e se criar um
relacionamento. Se se ganhar a
confiança do chinês, a negociação
fica fácil.

Para Paul Liu, da Câmara Bra-
sil-China, sempre que há fortes

diferenças culturais
há o risco de se
cometer algumas
gafes, erros que
podem dificultar os
processos de nego-
ciação. Mas dificil-
mente isso impedirá
um bom negócio. A
questão da confian-
ça é fundamental.
Liu conta que

assessorou recentemente uma
negociação entre brasileiros e chi-
neses. Quando tudo estava pratica-
mente fechado, o empresário bra-
sileiro passou o processo para um
advogado e o negócio acabou. Por
que? "O que mais pegou foi o fato
de o advogado começar a pesqui-
sar o passado do empresário chi-
nês, o que, para ele, significou des-
confiança. Para um chinês, con-
fiança é o ponto mais básico do
negócio". H



Conselhos
de quem
conhece

A qui vão mais algumas dicas de empresários e
advogados com experiências na China:

• "Perder a face" é um conceito importante na
China. Isso significa, mais uma vez, respeito.
Numa negociação, para manter a relação, deixa-se
sempre a última palavra para o outro.
• Nunca recuse um jantar.
• Sinais não verbais são importantes. É preciso
estar atento. Ter mente aberta e paciência. Henri-
que Rzezinski, vice-presidente de Relações Inter-
nacionais da Embraer, conta que há alguns anos, já
instalados na China, desembarcaram alguns
aviões, fabricados no Brasil, encomendados por
uma empresa aérea chinesa. Isso estava no contra-
to fechado com o governo chinês quando da insta-
lação da fábrica em Harbin. Só que não consegui-
ram internalizar as aeronaves. Não foi dada nenhu-
ma explicação, mas descobriram que era sinal de
que alguma coisa não ia bem. Voltaram à mesa de
negociações e tudo se resolveu satisfatoriamente
para os dois lados.
® Quando se pretende abrir um negócio na China,
o melhor é contratar um escritório de advocacia
chinês, que conhece os meandros das leis locais e
os detalhes culturais. Até bem pouco tempo, não
havia advogados na China, não havia leis escritas.
Mas isso está evoluindo muito rapidamente, como
tudo na China. Ainda há muitos problemas, por
isso é preciso ter cuidado para saber se não se está
negociando com uma empresa em concordata,
sem melindrar o outro lado.
• O fato de um empresário sair do Brasil e ir à
China fazer negócios deixa o chinês comovido. O
problema é que, no entusiasmo, se fecham negó-

cios sem contrato, sem que se definam detalhes.
Quando o negócio se concretiza, é comum um ou
outro lado dizer que não era isso o combinado e o
que se pensava estar no papel, não estava. Cada
um interpretou o contrato de uma forma.
• Quando se negocia na China, em qualquer
nível, é comum que apareça um intermediário
que não tem nada a ver com o negócio. Isso
faz parte da cultura chinesa. Um funcionário
da Embraer conta que, em Harbin, há 15 brasi-
leiros, facilmente identificáveis em meio à
população chinesa. Toda vez que iam a um
shopping fazer compras, aparecia alguém para
intermediar o negócio. O intermediário não
falava português, mas o lojista o tomava por
intérprete e ele sempre ficava com uma por-
centagem da venda. É a tal coisa de aproveitar
a oportunidade. Nos grandes negócios, aconte-
ce mais ou menos o mesmo. "Quando se vai
negociar qualquer coisa na China, é fundamen-
tal ter um tradutor de confiança. Caso contrá-
rio, corre-se o risco de o tradutor fechar o
negócio em seu lugar", alerta Ernesto Heinzel-
man, presidente da Embraco.
• Deixe a ansiedade de lado. Muitos brasileiros
chegam na China, deslumbram-se com o desen-
volvimento chinês e prometem mais do que
podem cumprir. É preciso ter tudo muito bem pla-
nejado para não frustrar expectativas.
• É importante saber o timing para apresentar um
contrato. Nunca na primeira reunião, nunca no
jantar ou no campo de golfe. Aí, pode-se até falar

• de negócios, mas não diretamente. Um chinês,
aliás, não fala não diretamente. O que torna as
negociações difíceis porque os brasileiros preci-
sam ouvir o não com todas as letras. Os chineses
não gostam de confrontos. A cultura chinesa é
quase uma dança.
• É importante ter um contrato claro, mas sem
muitos detalhes, sugere Paul Liu. Quando há pro-
blemas, recorre-se a arbitragem internacional.
Não dá para impor regras. Q
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