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Pode parecer perda de tempo estudar de que forma as empresas dão a volta por cima em um 
mercado que na maior parte das últimas três décadas registrou crescimento de dois dígitos, 
mas um dos mais fascinantes e complexos mercados do mundo é uma perfeita exceção para o 
velho adágio de que a maré alta levanta todos os barcos.  
 
Embora haja muitos exemplos de sucesso comercial na China - 44% dos membros do 
Conselho Comercial Estados Unidos-China, entrevistados no ano passado, disseram ter obtido 
mais lucro na China do que no restante do mundo - há ainda muitos casos de expectativas 
frustradas. Em 2005, por exemplo, empresas americanas e européias saíram do mercado de 
geração de energia da China, e empresas tão diversas quanto a Whirlpool, Yahoo e eBay se 
mostraram desapontadas com seus resultados.  
 
A China ainda é um lugar difícil para se fazer negócios, quer seja na área de fusões e 
aquisições, joint ventures ou investimento no setor de construção. Portanto, à medida que 
crescem o número e o valor das transações transfronteiriças na China, acreditamos que será 
exigida de muitas empresas uma vigorosa correção de suas estratégias de negócios.  
 
Recentemente, estudamos três distintos executivos expatriados e seus esforços para recuperar 
seus negócios na China. Esse artigo examina a situação em que eles se encontram e suas 
reflexões sobre as características de liderança necessárias para se alcançar sucesso nessas 
transações.  
 
Executivos expatriados  
 
Sindy Watson é uma executiva de uma empresa de tecnologia européia que atua na região de 
Ásia-Pacífico. Desde o início dos anos 80, a empresa mantém uma joint venture com uma 
empresa estatal na China, mas surgiram problemas relacionados a questões de tecnologia e 
controle. A empresa dela tinha três opções: sair do mercado, seguir sozinha; ou tentar 
revitalizar a joint venture (opção menos popular dentro da empresa).  
 
Watson e seus colegas baseados na Ásia acreditaram que a China podia ser o melhor futuro 
para a empresa, então eles desviaram o propósito da reunião anual de planejamento de passar 
para o diretor-executivo os dados de contabilidade para convencê-lo sobre o "futuro 
promissor" que aguardava na China. Watson passou então a integrar a equipe que transferiu a 
sede regional da empresa para Xangai e reestruturou o relacionamento com a sócia chinesa.  
 
Hoje, a China é uma das divisões mais lucrativas e uma usina de força de capital intelectual 
para toda a empresa.  
 
Richard Pitt dirigia as operações internacionais da companhia de soluções médicas Santésol até 
ser encarregado das operações na China. A empresa estava presente ali há 12 anos, mas ele 
acreditava que ela tinha de ter mais destaque na China, e a China devia ter mais espaço 
dentro da Santésol. Ele analisou atentamente o mercado, explorando cada fonte de informação 
que podia e transferindo os contatos chineses para seus colegas do exterior, sabendo que 
estava formando uma rede de aliados em casa. Ao propor a transferência de algumas 
atividades de terceirização e pesquisa e desenvolvimento para a China, Pitt expôs também 
para a matriz a possibilidade de converter a China numa sócia, em vez de ser só um mercado 
ou concorrente.  
 
Arnaud Jaccard estabeleceu e dirigiu uma bem-sucedida joint venture entre uma corporação 
multinacional européia e uma empresa estatal na China. Três anos após ter se afastado, voltou 
a Xangai como diretor executivo de uma desmoralizada fabricante de maquinaria chinesa.  
 
Jaccard queria recuperar a empresa em seis meses e então estabelecê-la como empresa 
internacional de exportação.  
 



Os desafios eram formidáveis: uma fábrica sem experiência em comércio exterior; uma 
organização na qual os relacionamentos pessoais importavam mais do que o desempenho e o 
tempo de serviço era mais importante do que a competência.  
 
Ele reservou a primeira semana para mostrar aos funcionários que eles eram o principal capital 
da empresa e que suas contribuições eram valiosas.  
 
Como recuperar negócios  
 
Apesar das diferenças entre essas situações, há similaridades suficientes para se tirar algumas 
conclusões úteis para quem deseja recuperar os negócios na China. Sólida convicção – Cada 
caso foi impulsionado pela crença na China como uma oportunidade. Watson viveu na região 
tempo suficiente para apreciar o que estava ocorrendo. Pitt foi assessorado por veteranos na 
China que acreditavam no futuro do mercado. E Jaccard trabalhou por nove anos na China e 
acreditava no seu potencial. Isso possibilitou a eles se empenharem em um projeto dinâmico e 
extenuante de transformar a crença em realidade.  
 
Determinação para entender a China. Cada indivíduo fez um esforço determinado para 
aprender tudo o que podiam sobre a China. Embora os meios de aprendizado dos quais fazem 
parte a rede, a observação, ouvir e analisar os dados do mercado, tenham sido diferentes, 
todos eles passaram a ser estudantes da China e também eficientes líderes de negócios.  
 
Ritmo acelerado. Cada pessoa agiu rapidamente. Essa velocidade lhes deu tempo para arranjar 
contatos importantes para falar sobre o futuro de suas empresas. Em outras palavras, eles 
aproveitaram os momentos políticos oportunos dentro da empresa para influenciar as opções 
da empresa relacionadas à China.  
 
A capacidade para mudar. Em um mercado em rápida transformação como a China, a 
liberdade de ação é uma grande vantagem. Cada um dos três fez questão de ter 
independência suficiente para poder agir rápido, fazer os negócios de modo diferente e não 
olhar para trás. Não obstante, nenhum deles negligenciou a necessidade de manter as sedes 
corporativas informadas e de poder contar com o apoio delas.  
 
Persistir no sonho. Cada indivíduo sabia exatamente o que queria obter da China em termos 
comensuráveis. Entenderam que tinham de alcançar equilíbrio entre metas de curto e médio 
prazo e a visão de longo prazo, e, portanto, eles nunca perderam de vista a necessidade de 
produzir resultados comerciais hoje antes de realizar os sonhos amanhã. Além das muitas 
viagens que fez e das inúmeras reuniões que participou para identificar as oportunidades de 
negócios, Pitt se armou das mais recentes tecnologias para assegurar que sempre estaria 
acessível para tomar as decisões chaves sobre as operações do dia-a-dia.  
 
Dinamismo para expandir suas funções. Todos foram flexíveis o suficiente para assumir 
responsabilidades adicionais se necessário. Quando Watson migrou da área de marketing para 
a de instrução e comunicação, ela transferiu seu conhecimento organizacional e especialização 
em gerenciamento internacional para a equipe local, e também representou a região no trato 
com a sede.  
 
Adesão de outros colegas. Esses indivíduos conquistaram aliados envolvendo mais, e não 
menos, pessoas. Tão logo reconheciam uma oportunidade, eles partilhavam a descoberta com 
toda a organização. Watson partilhou a técnica de previsão de vendas, uma melhor prática 
desenvolvida na China, com o restante da região Ásia-Pacífico. Eles também convidaram seus 
colegas do exterior a visitar a China, com tudo pago, para mudar a opinião deles sobre o país.  
 
Quanto mais amplo for o circulo de adeptos, mas aliados haverá para desenvolver uma ação 
coletiva, em vez de ter só uma pessoa para influenciar a sede.  
 
Acompanhamento contínuo. Além de boas idéias, seguimento do processo faz a diferença.  
 



Cada indivíduo acompanhou todas as etapas até o fim. Isso pode não ter muito glamour, mas 
torna os sonhos em realidade.  
Foco nos detalhes. Cada líder em um caso em estudo em ação incessante: viagens exaustivas, 
reuniões intermináveis e muitas promessas. Mais importante, no entanto, é como eles seguem 
os detalhes. Na primeira semana da nova missão, Jaccard alterou os horários de almoço dos 
operários fabris, mandou consertar as janelas quebradas e limpar os pisos das fábricas. O 
sucesso foi alcançado pelos detalhes que outros esqueceram porque estavam ocupados com 
grandes estratégias.  
 
Preferência pelo contato direto. Esse tipo de liderança não é aquela que se manifesta por e-
mail. Cada um desses indivíduos queria ter pleno contato com seus correspondentes - 
funcionários, clientes ou fornecedores - e reforçar o relacionamento o mais logo possível.  
 
Confiança nos funcionários locais. Cada líder respeitou o talento local como verdadeiro trunfo e 
confiou neles como fonte de idéias, informações e imaginação. Isso resultou em 
relacionamentos poderosos de trabalho que permitiram à organização mover-se rapidamente 
numa direção completamente nova. Por exemplo, as ações de Jaccard para melhorar as 
condições de trabalho foram feitas de uma forma que transmitiu claramente sua dedicação aos 
funcionários.  
 
Os mercados emergentes são diferentes de muitas formas. O exame desses três exemplos 
confirma que os meios para se alcançar o sucesso não são tão diferentes do que é considerado 
como boa prática de negócios em qualquer parte do mundo.  
 
kicker: Pesquisa feita com empresas estrangeiras revela que 44% tiveram sucesso comercial 
mas ainda existem casos de expectativas frustradas  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 fev. 2007. Internacional, p. A18. 
 


