
PÓS NEGOCIAR SUAS CONDIÇÕES DE ENTRADA
na Organização Mundial do Comércio (OMC),
a China concordou em abrir os mercados e
Serviços protegidos da concorrência global.

Uma destas áreas é a logística. Entretanto, do ponto
de vista da cadeia de abastecimento, o caminho até
a obtenção de um elevado padrão de desempenho
será repleto de solavancos. Infra-estrutura subde-
senvolvida, sistemas de distribuição fragmentados,
tecnologia insuficiente e legislação restritiva são
apenas alguns dos desafios a serem vencidos.

O gerenciamento da cadeia de abastecimento
define os sucessos e fracassos entre as empresas
que fazem negócios na China, onde atividades
logísticas como transporte e distribuição são os
fatores mais importantes na superação das barrei-
ras atualmente existentes.

Rápido crescimento
Em termos percentuais em relação ao PIB, a

China gasta duas vezes mais que os Estados Uni-
dos em logística. Os custos de vendas também são
maiores - proporcionalmente falando, até 50% mai-
ores que no Ocidente. Prazos de pagamento, uma
medida-chave da (in) eficiência da logística, muitas
vezes ultrapassam 90 dias.

Entre as 18.000 empresas de serviços
logísticos do país, nenhuma oferece atualmente
serviços de distribuição em todo o território e
nem controla mais de 2% do mercado. Entretan-
to, a consolidação é iminente devido às pressões
competitivas, aumento nas demandas por serviço
e crescimento das regiões mais afastadas da Chi-
na. As empresas estrangeiras com sólidas redes
internacionais e melhor gerenciamento estão ga-
nhando participação de mercado, aproveitando a
dificuldade que muitas empresas domésticas têm
com operações locais (subdesenvolvidas).

Embora o conceito das funções logísticas bá-
sicas de terceirização seja relativamente novo para
a maioria das empresas chinesas, muitas
multinacionais estão acelerando a adoção dos ser-
viços de logística terceirizada. Empresas como
Dell, McDonald's e Nokia demonstraram os be-
nefícios da experiência, capacidade e ativos dos ope-
radores para facilitar os serviços de distribuição e
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O horizonte logístico da China

Muitas empresas ficaram surpresas com um relatório que deu à China pers-
pectivas variadas. Embora o relatório exalte as virtudes da manufatura naque-
le país, seu interior tem um logo caminho a percorrer em termos de logística.
Na verdade, a falta de infra-estrutura adequada pode ser o maior desafio que
as empresas enfrentam no estabelecimento de suas operações de fabricação.

Este desafio não deverá impedir ninguém de fabricar na China, porém dificul-
tará o trabalho dos gestores, pois eles terão que encontrar um jeito de integrar
o país a seus planos de negócios globais. A seguir estão algumas conclusões
significativas:

Se a China ainda não faz parte da sua manufatura, provavelmente o
fará em breve: o país oferece uma das mãos-de-obra mais competitivas do
mundo e ampla força de trabalho (população: 1,3 bilhão de pessoas). Conse-
qúentemente, está se tornando rapidamente o chão-de-fábrica do mundo. A
força de trabalho da China é responsável por 20% da produção de aço do
mundo, 15% da construção naval, 18 % do vestuário e produtos têxteis
globais e 75% dos brinquedos. As empresas devem analisar a possibilidade
de usar a China para continuarem competitivas.

Você deverá pagar menos por sua manufatura e mais por sua logística:
embora a logística possa não representar um grande percentual do custo do
produto, alguma economia que a sua empresa conseguirá fabricando na China
poderá ser compensada pelas despesas adicionais na logística. Pode custar
até 50% mais para transportar os produtos dentro da China do que na América
do Norte ou Europa, devido aos sistemas de distribuição de fretes desatualizados
e inflexíveis.

Os preços da logística podem ser maiores e os níveis de serviço
podem ser menores: ao determinar os objetivos de serviços para o desem-
penho da armazenagem e transporte na China, você deve saber que grande
parte do espaço de armazenagem é gerenciado por um punhado de empresas.
A concorrência limitada significa menos disposição de ir além para os clientes.
Ao contrário, o setor de transporte rodoviário da China é altamente fragmenta-
do. O tamanho médio de uma frota de caminhões naquele país é de dois
veículos, muitas rodovias não pavimentadas tornam as viagens lentas e a
legislação restrita exige que os caminhões sejam descarregados e recarregados
cada vez que mudam de províncias. A movimentação dos produtos por
ferrovia, embora mais barata, pode apresentar desafios comparáveis com as
ferrovias congestionadas com tráfego de passageiros e exigências de
agendamento adiantado.

Entretanto, as coisas parecem estar melhorando. Os prognósticos
logísticos da China são otimistas, pois o país planeja a construção de 200.000
km de estradas novas em 2007, investirá US$ 42,7 bilhões em melhorias na
infra-estrutura da malha ferroviária nos próximos anos e sua malha deverá ser
completamente aberta ao investimento estrangeiro.

Diversos operadores logísticos globais têm presença em expansão na China
e o aumento de empresas multinacionais melhorará os serviços logísticos.
Em resumo, o gerenciamento da cadeia de abastecimento na China será mais
fácil à medida que o tempo for passando e as ações necessárias forem sendo
tomadas.

Maior controle da distribuição
Mais empresas está seguindo os passos das multinacionais

de sucesso, que são apoiadas por redes de distribuição sóli-
das e modernas. Por exemplo, a Guangdong Honda
Automobile iniciou franquias exclusivas quatro-em-um (ven-
das, reparos e manutenção, suprimento de peças e compo-
nentes e serviços de informação) na China para reforçar sua
marca e posição através de melhores controles na qualidade
dos serviços, no preço dos produtos e nas informações de
mercado.

A formação da SAIC-Volkswagen Sales é um outro exem-
plo do surgimento de empresas estrangeiras buscando par-
ticipar diretamente na distribuição através da consolidação
de uma rede dedicada de apoio à distribuição e pós-vendas.

Vantagens competitivas e alianças
À medida que as principais empresas na China combinam

forças para formar cadeias competitivas de distribuição naci-
onal voltadas para setores específicos da indústria, fica evi-
dente que essa tendência está estimulando um crescimento
nas alianças e empreendimentos conjuntos.

Possivelmente, pela primeira vez, os líderes de empresas
e do governo da China estão todos em sintonia. Eles estão
buscando o alto desempenho destacando a infra-estrutura,
impulsionando parcerias e concentrando-se nas competênci-
as essenciais. Estes esforços levarão certamente à redução
de custos, soluções mais amplas, melhoria no gerenciamento
das informações, colaborações mais estreitas e melhores ser-
viços ao cliente.
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