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Preçodoprodutochinêssobe4,5
vezesechegabaratoaoOcidente

Michael Sheridan
THE SUNDAY TIMES
LONDRES

Às6h30,umgrupoabatidofazo
check-out no hotel em Guan-
gzou, a lembrança do champa-
nhe daCathayPacific ofuscada
pelo cheirodacervejaTsingtao
da noite anterior, consumida
com companheiros chineses
numbar enfumaçado.
Tudo é rápido na atividade

decomprasnaChina: aprogra-
mação,asdecisões, opagamen-
to e a entrega. Há pouco tempo
parapensarduasvezes.Nãohá
tempo para enganos.
Naquelaprimeiramanhã,no

entanto,depoisdolongovôoaté
odeltadoRioPérola, comesca-
la em Hong Kong, o homem na
fila do check-out não se sente
dinâmico. O viajante, que cha-
maremos de Daniel, diz ter
mais de 40 anos e se considera
veterano do circuito das com-
pras na China, depois de mais
de40visitas.Paraele,aativida-
de já não é tão romântica.
Ele viu os campos de arroz

transformarem-se em fábricas
eoscaminhosrústicos,emrodo-
vias.Viucaminhõesdecargain-
vadiremportos depesca outro-
rasossegados.Eabriucaminho
entre milhares de comprado-
resemmercadosefeirascomer-
ciais construídos no lugar das
fazendas coletivas deMaoTsé-
tung.
Daniel se ofereceu para fa-

zer algo inédito. Nos próximos
dias,comagarantiadorespeito
desuaconfidencialidadecomer-
cial, ele mostrará ao jornal The
Sunday Times omisterioso pro-
cessoao longodoqualumpeda-
çodeplásticobaratodeixauma
fábricachinesapor22centavos
delibraesterlinaeacabanapra-
teleiradeumalojadedescontos
na Grã-Bretanha custando 99
centavos.
“A compra de mercadorias

compreço único é amais difícil
domundo”,disseDaniel.Todos
os custos têm de se encaixar
nestenúmeromágico:99centa-
vos de libra na Grã-Bretanha e
US$ 0,99 nos EstadosUnidos.
“Neste jogo, sempre que al-

guém ganha, outro perde.”
Também se trata de um dos
mercados de varejo que mais
crescem no mundo. As redes
Tesco e Asda aumentarão as
preocupações de Daniel com a
concorrência quando suas se-
ções de produtos de preço úni-
co começarema funcionar a to-
do vapor. Existem lojas de € 1
espalhadas pela Europa e até
mesmo lojas de 100 ienesnoJa-
pão, todas vendendo brinque-
dos, bugigangas, acessórios –
tudooquese encaixena fórmu-
la do preço.
“Osgruposdebaixarendaas

vêem como uma necessidade.
Os de alta renda, como diver-
são”, disseDaniel.
“São apenas objetos. Coisas

que você nem sabe que deseja.
Muitas vezes, quando você leva
essas coisas para casa, percebe
que não deveria tê-las compra-
do. É por isso que, no setor de
baixo custo do mercado, elas
criamumasensaçãodeaventu-
ra.NosEUA, issoéchamadode
caça ao tesouro. E acredite, es-
tamos no setor de baixo custo.”
Todo mundo adora uma pe-

chincha, à exceção dos homens
que precisam encontrá-la den-
tro daquela impiedosa equa-
ção: 22 centavos para 99 centa-
vos. É por isso que o cultivo dos
laços com os fornecedores chi-
neses, que sobrevivem com
umadasmargensde lucromais
estreitas domundo, é obrigató-
rionaprimeiranoitenacidade.
Outro item obrigatório é o

chinês que fala ao celular en-
quantoembarca, ao ladodeDa-
niel, num vôo de duas horas da
China Eastern com destino a
Ningbo, na costa leste.
Lai – o nome é fictício – é um

descendente dos intermediá-
rios que fizeram fortuna traba-
lhando para uma geração ante-
rior de Daniels, quando os co-
merciantes britânicos desem-
barcaram emCantão no século
19.

Ele é mediador, intérprete,
agente de viagens, negociador,
companheirodebebidaeconse-
lheiro. Nenhum estrangeiro,
nem mesmo falando chinês
fluente (eDaniel não fala), pode
ter sucesso semumLai. Ele po-
deajudá-lo aganharuma fortu-
na ou perdê-la. Lai pode estar
disposto a qualquer alternati-
va. Daniel aceita o risco.
Quando o avião lotado deco-

la, Lai ainda xinga um fornece-
dor ao telefone, em voz alta, no
dialeto da província de Zhe-
jiang.Seusvizinhosnafileira36
pigarreiamruidosamente.Oes-
farrapado assento de Daniel
não reclina. Ele cochila.
Ningbo,capital comercialde

Zhejiang, é uma cidade de 2mil
anos que ficou completamente
esquecida na corrida rumo ao
futuro. Seus hotéis encardidos
são mais caros que os de Pe-
quim,seustaxistassãotrapacei-
ros, seus restaurantes, um rou-
bo,esuasgarotasdeprograma,
mercenárias.Acidade também
éumlugarde riquezaexplosiva
– o crescimento econômico po-
de passar de 15% ao ano.

PELA INTERNET
“Os fornecedores vêm nos pe-
gar no hotel”, disse Daniel. “Os
chineses são muito hospitalei-
ros – contanto que você gaste
dinheiro.” A velha geração de
compradorestrabalhavaemto-
dosos estágios, folheandopági-
nas amarelas, visitando fábri-
cas e preenchendo encomen-
dasemformuláriosdetrêsvias.
Danielé jovemobastantepa-

ra aproveitar a era da internet.
Ele e Lai já fizeram o trabalho
decampoemAlibaba.comeMa-
deInChina.com, que listam mi-
lhares de fábricas e agentes.
Eles farão as encomendas por
e-mail e pagarão com transfe-
rência eletrônica. Mas não ain-
da. “É preciso ver o produto e o
fabricante”, explicouDaniel.
É uma missão de dois dias,

extremamente diversificada.
Umadasfábricaséumestabele-
cimento exemplar, orgulhoso
por receber as visitas num
showroomimpecável,comcafe-
teria. “Acho que serve para os
rapazes da Marks & Spencer”,
dizDaniel, seguindo em frente.
Outra fábrica é uma bagun-

çadickensianacomalgunsbrin-
quedos de amostra espalhados
numamesadeplásticoencardi-
da no escritório do gerente.
MasDaniel pega suacalculado-
ra e sua bíblia de planilhas de
custo, faz as contas e fica satis-
feito. Os proprietários ficam
tão felizes que insistem num
“banquete” imediato num res-
taurantenasproximidades, on-
debebidasfortesregamumase-
leção de iguarias escorrega-
dias, irreconhecíveismesmopa-
ra chineses experientes.
Lai, o braço direito de Da-

niel, às vezes conclui que ne-
nhum estrangeiro entende o
chinêsbásico.Depoisdealguns
drinques, ele se envolve numa
discussãosobrenúmerosepor-
centagens que não soam como
os dados apresentados a Da-
niel. Informado sobre isso, seu
chefe encolhe os ombros, ente-
diado.As visitas a fábricas con-
tinuam.
Naquela noite, uma multi-

dão de xiaojie, gíria chinesa pa-
ra jovens trabalhadoras, ataca
os compradores que relaxam
nosbares e casas demassagem
nas imediações dos hotéis.
“O sexo barato na China é

igual a qualquer produto bara-
to na China”, suspirou Daniel,
bebericando um copo de meio
litro de Guinness, que custou 5
libras. “Você recebeaquilopelo
quepagou.”Eleserecolhecedo,
mas não antes de descrever a
noite emque um fornecedor fe-
liz enviou garotas aos quartos
de sua equipe para comemorar
umacordocomumaaulagratui-
tasobreosrefinamentosdacivi-
lização oriental. “Nenhum dos
rapazes recusou”, disseDaniel,
maliciosamente.
Na verdade, a matemática é

mais fascinante que a corrup-
çãodaculturacomercial chine-
sa.EDaniel, dequalquermodo,
não se sente superior. Ele co-

nhece um colega de uma gran-
de rede de varejo britânica que
se aposentou mais cedo depois
de juntar cincopropinasde for-
necedores chineses numa con-
ta na Suíça.
“Estas são as pérolas”, disse

Danielnumatardetranqüila, fo-
lheando suas planilhas de cus-
tos.E éassimque funciona:To-
me-se um típico brinquedo de
plástico pequeno. Ele sai da fá-
brica chinesa e entra num con-
têinernoportoporumpreço“li-
vreabordo” (FOB)de22 centa-
vos de libra. Daniel pagará o
transporte, a tarifa alfandegá-
ria britânica, o seguro e a des-
carga num depósito. As despe-
sasdeDaniel elevamopreçode
“descarga” na Grã-Bretanha
para 31,5 centavos.
“Nosso objetivo é vender o

produto para o varejista por 45
centavos”, explicou ele. O vare-
jista vende por 99 centavos,
masficacomapenas81,7centa-
vos–o restoéo imposto sobreo
valor agregado, de 17,5%.
“Portanto, trabalhamos nu-

mabaseemqueopreçoemnos-
sodepósito éumterçodopreço
no varejo”, disse Daniel. “Mas
quem pega carona aqui é o Te-
souro britânico. Assim, quem
está roubando quem?” Ao lon-
go da cadeia, as fábricas chine-
sas, Daniel, as transportadoras
e os varejistas brigam pelas
margens. A cada dia, a cada re-
messa, a cada semana.
Os números são ainda mais

implacáveis quando se pensa
no extremo chinês da cadeia.
Seus22centavossãoopontode
partida deDaniel.
Ele calcula que, graças aos

altospreçosdasmercadorias, a
matéria-prima consome 15,5
centavos. Isto deixa a fábrica
com6,5centavosparacobrirsa-
lários,despesasgeraise lucros.
“Pense nisso”, afirmou Da-

niel. “Significa que os custos da
mão-de-obra na China pode-
riam dobrar e mal percebería-
mos. A pressão está no meio.”
Os balanços sociais, documen-
tos de respeito a regras e pa-
drões trabalhistas exigidos pe-
las grandesmarcas não são pa-
ra a arraia-miúda de Daniel.
“Elas têm de fazer isso”, disse
Daniel, “porque ninguém quer
acabar na primeira página do
News of the World”. “Para nós,
tudo se resumeaopreço.”Éem
buscadadifícilmargemqueDa-
nieleLaicontratamumtáxipor
65 libras para percorrer o inte-
rior por três horas.
No caminho, Daniel fala do

Santo Graal dos compradores.
“Adesivosholográficosparace-

lulares–8centavosFOBporpa-
cote emNingbo e 1 libra nas lo-
jas”, disse ele, sonhador. “Esse
é dos bons.” Eles vão até Yiwu,
que há 25 anos abrigava arro-
zaisehojeé,segundodizmodes-
tamente a literatura oficial, “o
maior mercado atacadista do
mundo”, com 100mil empresas
espalhadas por 2,6 milhões de
metros quadrados.
“Sevocêgastartrêsminutos

emcadaestande, ficará umano
inteiro aqui”, vangloria-se o
anúncio da feira, referindo-se
às novas instalações.

CONFIANÇA
DanieleLai sãoágeis.Namulti-
dão cosmopolita, os britânicos
se perdem entre compradores
do México, Sri Lanka, Nigéria,
Rússia e Oriente Médio, todos
com seus companheiros chine-
ses, lutandoparabaixaropreço
pedido.
“Se uma cotação inicial fica

15%ou 20%acima do esperado,
percoointeresse”,disseDaniel.
“Eles precisam saber que não
somos da Harrods ou da Debe-
nhams. Eu digo: ‘Certo, mos-
trem-me alguns preços de ver-
dade. Chegar até aqui me cus-
tou 5mil libras. Não estou aqui
para ser bonzinho’. Na maior
parte do tempo, eles simples-
mente riem. Não dão a míni-
ma.”Assimqueencontraopro-
duto,consegueopreço, identifi-

ca a fábrica e faz o negócio, Da-
niel começa a assumir o risco.
“É impossível fazer valer

qualquer aspecto legal na Chi-
na”, disse ele. “E, a bem da ver-
dade, eles não têm a mínima
idéiadecomoprocessarumbri-
tânicodesonesto emnossos tri-
bunais.” É necessário um ex-
traordinário grau de confiança
de ambas as partes.
Normalmente, a fábrica co-

meça a produção ao receber a
encomendadeDaniel.Ele tenta
nãopagarumdepósito,embora
algumas firmas chinesas insis-
tamnumadiantamentode30%.
“Esperamoscarregarospro-

dutoscercade30diasdepoisda
encomenda”, disse ele.
Quando o contêiner com os

produtos já está no Porto de
Ningbo, a fábrica envia por fax
a Daniel, em Londres, uma có-
piadoconhecimentodeembar-

que. Então ele precisa transfe-
riropagamentototalparaacon-
ta da fábrica naChina pormeio
doHSBCemHongKong.
“Vocêtemdeacreditarquea

fábrica, ao receber os fundos,
vai liberar o conhecimento de
embarque original e permitir
que recebamos os produtos”,
afirmou Daniel. “Se ela não fi-
zer isso,vocêestáf...Eocliente,
é claro, já pagou adiantado pe-
los produtos que nem chegou a
ver.”
Osdesastresqueoscompra-

dores podem enfrentar são nu-
merosos: um carregamento de
coadoresamarelosno lugardos
azuis encomendados; o contêi-
ner de purificadores de ar com
gel do qual vazouumapasta ro-
xa na chegada àGrã-Bretanha;
o brinquedo misturado com a
lamatóxicadolastro.Osprodu-
tos podem faltar, quebrar ou
chegar com defeito. E há o es-
quema da empresa chinesa
fraudulenta. “É um golpe de
confiança”, explicouDaniel.
“O comprador visita al-

guém.Os preços são extraordi-
nariamentebaixos. Ele descon-
fia e, por isso, faz apenas uma
pequena encomenda de de-
monstração. É perfeito. Então
elefazoutraemaisoutra.Opro-
cessopodecontinuarassimpor
seis ou oito meses. Os clientes
se multiplicam. Um dia, o co-
merciante na China pega o di-
nheiro, envia contêineres
cheios de pedras e resíduos pa-
raomundo todoedesaparece.”
Os compradores, é claro, pode-
riampagar inspeçõesprofissio-
nais ou trabalhar por meio de
agentes, mas isso diminui as
preciosasmargens.
Tantochinesesquantobritâ-

nicos assumem as perdas oca-
sionais e seguem em frente.
Há uma base aérea militar

adaptadaemYiwu,masascone-
xões de vôos civis não funcio-
nam e Daniel quer passar o fim
de semana emcasa.
Assim, ele embarca arras-

tando as malas num trem lota-
do comdestino aXangai, esfor-
çando-se para alcançar o últi-
mo vôo da China Eastern para
Hong Kong e a conexão da Ca-
thay Pacific para Heathrow.
Desde sua chegada, foram cin-
codiasdetrabalho,quatrocida-
des e inúmeras reuniões rápi-
das. Dentro de ummês, 280mil
libras serão transferidasparaa
China via HSBC; entre 60 e 90
diasdepoisdisso, osnavios sur-
girão no horizonte da Inglater-
raeasbugigangasdeDaniel es-
tarão numa prateleira perto de
você. Tudo por 99 centavos. ●

Daniel (nome fictício)
Comprador
“Os grupos de baixa renda vêem
(a compra demercadoria ao
preço único de 99 centavos)
comoumanecessidade.Os de
alta renda, como diversão”

“Muitas vezes, quando você leva
essas coisas para casa, percebe
que não deveria tê-las comprado”

“Os chineses sãomuito
hospitaleiros – contanto que
você gaste dinheiro”

“Quempega carona aqui é o
Tesouro britânico. Assim, quem
está roubandoquem?”

“É impossível fazer valer
qualquer aspecto legal naChina.
Eles não têmamínima idéia de
comoprocessar umbritânico
desonesto emnossas tribunais”

Bugigangas saem da China por 22 centavos de libra e chegam às prateleiras da Inglaterra por 99 centavos

CONTROLEDEPRODUÇÃO–Operária chinesaverificaprodutosemfábricadebrinquedosnaprovínciadeJiangsu: paísatrai compradoresdoOcidentecompreçosbaixos

GLOBALIZAÇÃO

FRASES

Fábrica chinesa
fica com 6,5
centavos para
lucros e salários
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 fev. 2007.Economia, p. B4.




