
CHINAEMNÚMEROS

Presença é sempre de um grupo;
e quem fala menos é o decisor

Conhecimentoéaarmaprincipal

Chinesesnegociam
demoradamente

BRASIL-CHINA

Área:9.596.000 km²

População: 1,307 bilhão (2005)

Capital:Pequim

22províncias

Cinco regiões autônomas; quatro
municipalidades e duas regiões
administrativas especiais (Hong
Kong eMacau)

Densidadedemográfica:
134/Km²

CARÊNCIA-China tempouco territórioagricultável eestáaberta à importaçãodeprodutosagrícolas

Para ter sucesso na negociação com chineses, é preciso aprender muito antes de lançar-se à prática

Maria Teresa Marques

QueaChinaéomaiormerca-
dointernacionalatualmenteto-
do mundo sabe. Mas obter um
lugar como parceiro comercial
dopaís, tanto fornecendo como
importando, já é outra história,
não tão simples. Mas também,
nem tanto complicada.
O que é preciso salientar, di-

zem especialistas, é que desco-
nhecemosmuito da China. Não
sabemossualegislação,suacul-
tura,suaestruturadeorganiza-
ção empresarial, entre outros
itensqueprecisamserconheci-
dospara conseguir concretizar
umnegócio com qualquer país.
AdiferençaéquecomaChinaé

preciso aprender tudo, o u qua-
se tudo.E issovale paraempre-
sasdequalquerporte,masmui-
tomais para os pequenos emé-
dios empresários, que têm um
mercado interessantíssimo a
sua espera, no outro lado do
mundo.
A China é hoje a quarta

maior economia do mundo e
prevê-se que em dois anos pas-
sará a terceiro lugar, desban-
cando a Alemanha. Então é ho-
ra de os interessados começa-
rem a aproximação com esse
imensomundo que é o chinês.
E umadas vias pode ser, por

exemplo,participardeumeven-
to que vai ocorrer no dia 7 de
março, chamado Fórum China
- amaior fronteira do comércio
internacional atual, promovido
pela Camargo Centro de Estu-

dos Jurídicos juntamente com
aGuideCompany-ProjetosEs-
peciais.Oeventoserárealizado
noChinaTradeCenter, emSão
Paulo (11- 3672-0045; atendi-
mento@centrodeestudosjuridi-
cos.com.br;http://www.centro-
deestudosjuridicos.com.br/).
Segundo o sócio-diretor da

promotora do evento, Coriola-
no Almeida Camargo Santos
Primeiro, o fórum tem caráter
multidisciplinar e abrangente:
“Foi idealizadoparaquepeque-
nos e médios empresários co-
nheçamomercadochinês.”Pa-
ra tanto, serão ministradas pa-
lestras de temas variados, co-
moConhecer para respeitar; O
processo judicial da China e do
Brasil; Aprendendo com a
maior empresa de consumo do
mundo; entre outros.

PRODUTOS AGRÍCOLAS
Um dos palestrantes é

Jimmy Jen Fa Chu, consultor

especialista em comércio exte-
rior,desenvolvimentoeplaneja-
mento estratégico de negócios,
queviveu15anosnaChina.Con-
siderando,porexemplo, ospro-
dutos de interesse de ambos os
lados, Chu menciona que, do
Brasil para a China, a grande
oportunidade fica para os pro-
dutos agrícolas.
“É muito pouca a área agri-

cultável do território chinês;
mais da metade são zonas ári-
dase semi-áridas”, dizChu.Em
números são 110 milhões de ha
cultiváveisnumtotal territorial
de 9milhões de km². “Ou seja, a
necessidade de alimento para
os chineses é constante e vai
continuar para o futuro.”
Outravia,alémdaagricultu-

ra,sãopartesdeprodutos,com-
ponentes . São itensquepodem
atenderaosdois lados, tantona
importaçãoquanto na exporta-
ção. “O importante é o grande
volume, para haver redução de

custo.Issoéabasedaglobali-
zação e é preciso adaptar-se
aela.AChinaé, aliás, o gran-
de exemplo de adaptação.”
Outro palestrante do fó-

rumdemarço é omédio em-
presário, diretor da Eletron,
daTermotec edaPDVInflá-
veis, Angelo Batista, que é
fornecedor e importador no
intercâmbiocomaChina.Pa-
ra ele, a melhor saída de pe-
quenas emédias empresas é
o cooperativismo, e o siste-
ma vale também para quem
quer negociar com os chine-
ses.
Para tanto, informa, será

anunciada no fórum do dia 7
de março a criação de uma
entidade que vai reunir em-
presas desses portes, após
serem realizados estudos no
âmbito de duas comissões,
ambas mistas, envolvendo
representantes chineses e
brasileiros. ●

Fórum em março
será voltado para
orientar pequenas
e médias empresas

JASON LEE/REUTERS

Numencontrodenegócioscom
chineses, o interlocutor vai en-
contrarpelomenoscincorepre-
sentantes do outro lado. E, em
geral, aquele que faloumenos o
tempo todo é o decisor.
Quem informa éEduardo de

Carvalho Tess Filho, presiden-
te emexercício da comissão es-
pecial de Direito Internacional
daOAB/SPeumdospalestran-
tes do Fórum China - a maior
fronteira do comércio interna-
cional, que vai ocorrer dia 7 de
março em São Paulo (informa-
ções: http://www.centrodees-
tudosjuridicos.com.br/).Eleex-
plicaque,quantoàlegislaçãoen-
volvendo transações interna-
cionais,aChinaseestámoderni-
zando, conforme vão sendo fe-
chados os contratos.
Outras dicas do advogado

quanto ao relacionamento pes-
soal: “É essencial que o empre-
sário brasileiro leve um intér-
prete de sua confiança com

fluência nas duas línguas.”O
problema éque naChina há vá-
rios dialetos, que se comuni-
campouco entre si, dizTessFi-
lho. “Éprecisoantesdetudosa-
ber qual é o idioma da região
com quem se vai negociar.” E
mais: lembre-se que os chine-
ses são excelentes negociado-
res. “E não pense que são ingê-
nuos. São isso sim cuidadosos,
pontuais e lentos para decidir,
por isso asnegociações tendem
a ser longas.”
É muito comum que em en-

controsdenegóciososchineses
ofereçam comida, segundo diz
outro palestrante do fórum, o
consultor especialista em co-
mércio exterior, Jimmy Jen Fa
Chu. “Écostumeenraizadoque
comida ou bebida é o que se po-
de oferecer para agradar”, diz
Chu. “Enão tenhamedo: oschi-
nesesnãocostumamservirpra-
tos exóticos a estrangeiros”.
● MTM
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