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O MÊS PASSADO, A EMISSORA DE TELEVISÃO CCTV2. CON-

trolada pelo governo de Pequim, começou a transmitir
uma série intitulada Acredite no Made in China. Os
programas exibem entrevistas com políticos, jornalis-
tas e personalidades chinesas louvando a qualidade dos
produtos exportados pelo país. A propaganda oficial
faz parte de um esforço para reduzir os estragos de ima-

gem provocados pelos recentes recalls de mercadorias chinesas. Na
relação de itens que apresentaram problemas graves e tiveram de ser
recolhidos das prateleiras às pressas desde o começo do ano estão des-
de rações que provocaram a morte de animais de estimação até brin-
quedos pintados com tinta tóxica e colchões cobertos de inseticida (ve-
ja quadro abaixo). Os fabricantes e as autoridades da China admitem
alguns problemas — e, diante das evidências, não havia como não ad-
miti-los, mesmo numa sociedade que ainda prefere colocar suas limi-
tações embaixo do tapete. Mas. como contra-ataque, alegam que a gran-
de publicidade em torno dos recalls não passaria de pretexto para ini-
ciar uma nova onda protecionista. "Os concorrentes invejam o poten-
cial de comércio do país e, por isso, estão exagerando nossos pontos
fracos", afirmou a EXAME Li Chang, diretor da Academia Chinesa
do Comércio Internacional e Cooperação Econômica, órgão ligado ao
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COMIDA PARA ANIMAIS
A empresa Menu Foods
retira do mercado
60 milhões de produtos
para gatos e cães.
O motivo foi uma
contaminação encontrada
no glúten de trigo usado
como ingrediente,
importado da China.

PASTA DE DENTE
Com base em relatórios que
acusaram uma substância tóxica
em dentifrícios fabricados na
China, a FDA, agência americana
responsável pelo controle de
drogas e alimentos, recomenda
retirar das lojas os tubos de pasta
de dente com a etiqueta made in
Chínae paralisar sua importação.

PNEUS
Mais de 400 000 pneus
produzidos na China e
importados pela empresa
Foreign Tire Sales, de Nova
Jersey, nos Estados Unidos,
são retirados do mercada
após a descoberta de que um
item de segurança essencial
era suprimido pelo fabricante
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FRUTOS DO MAR
A FDA anuncia que vai barrar
as importações de frutos do mar
da China. O motivo é a suspeita
de que os produtos possuam
resíduos de medicamentos
proibidos nos Estados Unidos.
Essas drogas seriam utilizadas
na criação dos animais em
fazendas marítimas.

BRINQUEDOS
No início do mês, a
americana Mattel recolhe
do mercado cerca de l milhão
de produtos. Alguns dias
depois, a empresa divulga mais
um recall, desta vez de quase
20 milhões de brinquedos.
Um dos problemas detectados
foi o uso de tintas tóxicas.
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COLCHÕES
Na Holanda, a rede de lojas de
camas BeddenReus anuncia a
destruição de 728 colchões e o
recall de outros 1310. As peças
foram importadas da China e
continham alto nível de inseticida,
que era aplicado para evitar que
os insetos pudessem estragar os
colchões no trajeto até a Holanda.



Ministério do Comércio.
As críticas mais agres-

sivas vêm dos Estados
Unidos, principal desti-
no das exportações da
China, com 21,5% do

volume total. Diante dos problemas, uma
das propostas debatidas entre as autorida-
des americanas é reforçar ainda mais o con-
trole sobre as mercadorias chinesas que
chegam ao país. Um dos senadores pelo
estado de Nova York, o democrata Char-
les Schumer, propôs a criação de uma agên-
cia de fiscalização para cuidar exclusiva-
mente dos artigos com o carimbo made in
China. O estado de animosidade entre os
dois países chegou a um nível tal que o go-
verno de Pequim partiu para a retaliação,
começando a dificultar a entrada de alguns
produtos americanos na China. Os episó-
dios, na verdade, servem para mostrar às
autoridades e aos empresários chineses o
que é concorrência de verdade. Alguns con-
sumidores podem adorar os produtos ba-
ratos que vêm do país. Muitas empresas
ocidentais encontraram na China uma for-
ma eficaz de reduzir seus custos de produ-
ção. Mas havia muita gente à espera de um
esconegão dos chineses para defender seus
empregos ou seus negócios. O argumento
que eles agora têm nas mãos é simples: os
chineses cobram pouco, mas entregam

igualmente pouco. Após re-
petidos recalls. a empresa
suíça DSM, líder do merca-
do de vitaminas, passou a
anunciar que a Quali-C, sua
marca de vitamina C, é pro-
duzida na Escócia, enquan-
to 80% da produção de suas
concorrentes vem da China.
Mesmo vendida por mais
que o dobro do preço dos ar-
tigos similares importados,
a Quali-C tornou-se um su-
cesso de vendas na Suíça.

Embates comerciais à
parte, os sucessivos defeitos
encontrados em produtos
chineses expuseram as de-
ficiências de fiscalização e
controle de qualidade no
país — problema que deve
ser creditado também às em-
presas ocidentais que lá pro-
duzem. "Nunca foi segredo
que o ponto forte dos itens

feitos pelos asiáticos era o preço, não a ex-
celência. Mas isso não isenta os chineses
da obrigação de atender às expectativas mí-
nimas exigidas nos contratos comerciais",
disse a EXAME Drew Thompson, diretor
de estudos da China do Nixon Center, cen-
tro de pesquisas com sede em Washington.
No ano passado, dos 467 recalls registra-
dos nos Estados Unidos, metade envolvia
produtos chineses. Em testes de seguran-
ça internacionais, alguns carros produzi-
dos na China alcançam apenas uma estre-
la na escala de cinco, enquanto similares
de montadoras alemãs, americanas e japo-
nesas não têm nota inferior a três estrelas.

ALÉM DE OS FABRICANTES DA CHINA
usarem matérias-primas mais baratas, é co-
mum o processo de manufatura ser pulve-
rizado entre vários fornecedores terceiri-
zados — o que dificulta o controle de qua-
lidade. O governo de Pequim tem se mos-

trado incapaz de fiscalizar toda a produ-
ção. Somente no mercado de alimentos,
existem cerca de l milhão de empresas.
Em todos os setores, há muita informali-
dade. As interdições são raras, já que as au-
toridades locais temem que ações como es-
sa aumentem os índices de desemprego e
acabam convencidas a fazer vista grossa
para as propinas. Quando a fiscalização
aperta o cerco sobre as indústrias, os resul-
tados são impressionantes. Numa blitz rea-
lizada em 2005, o governo chinês encon-
trou mais de 100 000 fábricas de medica-
mentos atuando sem licença.

Embora alegue protecionismo, o go-
verno chinês vem adotando uma atitude
pragmática diante do problema, com o re-
ceio de que a crise interrompa a evolução
de suas exportações. As vendas externas
do país triplicaram nos últimos três anos
(veja quadro abaixo), atingindo em 2006
a marca de 969 bilhões de dólares. Entre
outras medidas de caráter emergência!, as
autoridades lançaram recentemente uma
campanha de esclarecimento entre os em-
presários chineses, pregando um patriotis-
mo tipicamente comunista: "Quem fracas-
sar em melhorar a qualidade estará boico-
tando a fortaleza comercial do país". Além
disso, já puniram mais de 400 executivos,
suspenderam a licença de exportação das
companhias envolvidas nos escândalos dos
últimos meses e fecharam mais de 180 fá-
bricas. Para melhorar a imagem da marca
made in China, contam hoje com o auxí-
lio da Ogilvy, uma das maiores multina-
cionais de propaganda do mundo. Se for
mesmo para valer, a mudança de mentali-
dade não deixa de ser uma grande ironia.
O mesmo mundo que sempre incentivou
os fabricantes chineses a fazer artigos ao
menor custo possível, consumindo voraz-
mente suas mercadorias, parece não acei-
tar mais que as pechinchas ocorram em tro-
ca do sacrifício da qualidade. Rapidamen-
te, as autoridades de Pequim estão apren-
dendo que o barato pode sair caro. •

Evolução em risco
Os problemas com os produtos
chineses podem afetar suas
exportações, que mais que
dobraram nos últimos três anos

O senador
Schumer:
mais rigor na
importação
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