


Superpotência econômica
Vamos analisar mais de perto a

observação de que a China será a pró-
xima superpotência econômica. O país
tem um produto interno bruto de US$
2,28 trilhões que cresceu, no primeiro
trimestre de 2007 11,1% em relação a
2006 segundo o Escritório Nacional
de Estatísticas local e, provavelmente
continuará a crescer com rapidez. As
economias do Japão e da Coréia do Sul
estão se expandindo em grande parte
como resultado das exportações para
a China, de setores como centrais elé-
tricas a produtos acabados, sua parti-
cipação no crescimento global a torna
a número um do mundo.

Esse exagero macroeconômico
pode encobrir as tendências microe-
conômicas acionáveis. O rápido cres-
cimento econômico, por exemplo, co-
locará a casa própria ao alcance de
centenas de milhares de pessoas — nos
últimos cinco anos, mais de cinco mi-
lhões de novas casas foram vendidas.
As empresas estrangeiras conseguem
atender a esta população, saindo do
segmento de alto padrão, para o qual
muitas são atraídas naturalmente e
vendendo produtos com valores mais
acessíveis, assim como fez o conglo-
merado sul-coreano LG Electronics

com sua linha de aparelhos de ar con-
dicionado.

Embora a classe média seja uma
pequena porcentagem da população
total, na China esse é um número
grande. Apenas 4% da população do
país tem renda anual maior que US$
20 mil, mas isso se transforma em um
mercado de mais de 50 milhões que
gastam quantias de dinheiro cada vez
maiores em serviços, educação, saúde
e turismo, bem como em alimentos
processados e embalados.

A importância da China na econo-
mia mundial varia muito claramente
por setor. Em alguns, o país desempe-
nha um papel crucial no equilíbrio glo-
bal da oferta e demanda (materiais bá-
sicos e energia), na cadeia de abasteci-
mento (computadores pessoais), ou no
crescimento da demanda por produ-
tos de consumo (exemplo: automóveis
e telefones móveis).

Multinacionais focadas na infra-es-
trutura, que vendem produtos desde
elevadores até sistemas para metrôs,
encontram na China seu mercado mais
importante para o crescimento. Em
outras áreas, o país ainda não é um
fator significativo no comércio global,
pois faltam clientes sofisticados (para
fibras de alto desempenho, por exem-
plo) ou as barreiras regulatórias im-



pedem a concorrência (como nos ser-
viços financeiros e de mídia).

Compromissos cada vez maiores
são necessários para compor a estru-
tura da indústria e, assim, preparar um
caminho para retornos sustentáveis e
superiores. Muitas empresas com os
recursos e habilidades para assumir
estes compromissos já estão na China
e estiveram lá por 20 anos. A parceria
da Volkswagen com a Shangai
Automotive Industry Corporation e o
governo de Shangai, por exemplo, co-
meçou em meados dos anos 1980 e tem
arrebatado a posição dominante no mer-
cado automotivo chinês, além de um re-
torno generoso.

Entretanto, o go-
verno da China está
aberto a propostas
que tragam novas
tecnologias, capaci-
dades e modelos de
negócios ao país. As
multinacionais não
serão proibidas de
investir se consegui-
rem mostrar que
têm oportunidades
de grandes saltos.

Para alguns, as
oportunidades na
China não vão além de Beijing,
Guangzhou e Shangai. Os executivos
estrangeiros concentram-se nestas
grandes cidades do leste principalmente
porque a costa do país representa 58%
da economia, embora com somente
37,8% da população.

Ganhando dinheiro
Algumas empresas têm resistido a

se arriscar na China, pois temem que
os investidores estrangeiros consigam
ganhar dinheiro apenas no longo pra-
zo, se é que conseguem. Na verdade,
os lucros das multinacionais são mais
de sete vezes maiores desde 1990, tor-
nando-a uma das maiores fontes de lu-
cro no exterior para muitas empresas.
A Procter & Gamble e a Yum! Brands
(uma subsidiária da PepsiCo que tem

Em alguns setores,

o uso de empresas locais

de equipamentos, projeto

e construção permite aos

chineses construir

fábricas e instalar

máquinas por apenas 30

a 50% do que seus rivais

estrangeiros pagariam

marcas de restaurantes tais como KFC
e Taco Bell) dizem que estão ganhan-
do dinheiro na China. Outros investi-
dores rentáveis incluem AI G, Alcatel,
Carrefour, Motorola, Nestlé e Siemens.

A simples dimensão da China, alia-
da ao seu rápido crescimento e con-
corrência, indica que até os líderes de
mercado devem investir continuamen-
te para manter a participação. Além
disso, as empresas estrangeiras inte-
ressadas hoje devem afirmar seus di-
reitos consideravelmente se quiserem
estar na China definitivamente.

Seus mercados evoluem rapidamen-
te e os melhores negócios ocorrem an-
tes que a concorrência livre para to-

dos comece. A for-
ma correta de pro-
ceder depende do
setor e, em especial,
de como a China
adere a seus com-
promissos com a
Organização Mundi-
al do Comércio
(OMC). Os bens de
consumo e os pro-
dutos farmacêuticos,
por exemplo, já são
muito competitivos,
por isso a abertura

induzida pela OMC teve um impacto
mínimo.

No varejo, o mercado está crescen-
do rapidamente, mas as oportunidades
continuam a introduzir formatos co-
merciais modernos tais como,
hipermercados, lojas de descontos e
lojas especializadas. Na distribuição, a
expansão das grandes empresas locais
e das rodovias nacionais cria oportuni-
dades na formação de empresas de
logística que até hoje eram reservadas
a empresas locais e asiáticas, embora
algumas européias estejam começan-
do a chegar.

Finalmente, a indústria de mídia, que
historicamente tem sido entre as mais
protegidas da China, tem percebido o
aumento da demanda do consumidor
acarretando a reestruturação dos gru-
pos de mídia domésticos e criando opor-
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tunidades para as empresas estrangei-
ras através do desenvolvimento con-
junto de conteúdo, empreendimentos
de distribuição e até multimídia.

Relações
Muitos executivos estão convenci-

dos de que as relações são o fator-cha-
ve para se fazer negócios na China. Isso
foi certamente verdadeiro nos primei-
ros dias de sua abertura econômica para
o mundo exterior, quando seus
tomadores de decisão tinham poucas
formas de determinar quais empresas
poderiam proporcionar o que haviam
prometido.

Assim, discussões demoradas, mui-
tas vezes acompanhadas de extensa so-
cialização, eram a regra à medida que
os negociadores do país lutavam para
entender suas contrapartes estrangei-
ras. Hoje, os chineses com mais de 20
anos de experiência em investimentos,
olham para os históricos dos negócios
tangíveis das empresas estrangeiras.
Aquelas que não trouxerem vantagens
tangíveis como, capacidades, tecno-
logias ou modelos de negócios - bem
como um registro do sucesso - pro-

vavelmente não conquistarão o ne-
gócio, sejam quais forem suas rela-
ções.

Entretanto, um sólido programa
de relações com o governo continua
a ser um importante fator de suces-
so na China, onde, como em outros
mercados emergentes, o estado usa
sua influência sobre os direitos de
acesso ao mercado e dos negócios
para moldar até onde as empresas
estrangeiras podem chegar.

Por fim, os empreendimentos con-
juntos são menos importantes como
fator de sucesso na China. Na ver-
dade, os empreendimentos conjuntos
"meio-a-meio" são cada vez mais ra-
ros à medida que os investidores es-
trangeiros percebem que seus par-
ceiros chineses não conseguem agre-
gar o valor esperado dos negócios.
Em resposta, os investidores estão
sozinhos; as empresas 100% contro-
ladas já representam mais de 50%
do investimento anual na China. [ ]
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