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Localização, carga tributária reduzida, pesquisa e compra centralizada de matéria-prima são 
alguns dos fatores 
 
Qual é o verdadeiro segredo da elevada competitividade dos produtos chineses? Esta é, 
certamente, uma das perguntas mais freqüentes entre empresários e economistas de todo o 
mundo nos últimos anos. Desvendar sua resposta e, mais do que isso, aprender com a 
experiência do país asiático tem sido uma obsessão e uma questão de sobrevivência para a 
indústria mundial. Os baixos salários dos trabalhadores chineses são apontados, com freqüência, 
como o maior vilão à competitividade, mas especialistas dizem que a explicação para o sucesso do 
modelo de desenvolvimento chinês vai muito além deste aspecto.  
 
Um arcabouço tributário favorável - incluindo zonas voltadas para o comércio exterior com 
impostos diferenciados -, a localização geográfica perto de países com grande complementaridade 
industrial, investimento elevado em pesquisa e desenvolvimento, a compra de matéria-prima de 
forma centralizada e uma grande escala de produção são fatores que ajudam a entender melhor a 
força dos chineses no comércio mundial.  
 
"Não se pode simplificar a questão chinesa aos baixos salários. Diversos outros países possuem 
salários tão ou mais baixos. Se fosse só o custo de mão-de-obra, a África estaria vivendo um forte 
período de desenvolvimento", argumenta a economista do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) Fernanda de Negri, que participa do Grupo de Estudos sobre China do instituto e 
participou de uma missão do Ipea ao país asiático no ano passado.  
 
Para a economista, um aspecto que favoreceu a consolidação do crescimento da China no início foi 
a transferência da produção industrial de Hong Kong - onde os preços dos salários e terrenos 
estavam muito elevados - para a primeira Zona Econômica Especial (ZEE), em Shenzhen.  
 
Além disso, a China está ao lado de países como Malásia, Coréia e Tailândia, com ampla produção 
de insumos intensivos em tecnologia. Em muitos casos, houve deslocamento de exportações das 
economias avançadas da Ásia, que antes vendiam diretamente produtos finais para os mercados 
americanos e europeus e agora exportam os itens intermediários para suas subsidiárias na China. 
"A China se beneficiou de uma localização geográfica privilegiada. Ela importa insumos intensivos 
em tecnologia de seus vizinhos e faz a parte final do processo produtivo, mais intensiva em mão-
de-obra", explica Fernanda.  
 
 
 
qualidade. Já se vê, no entanto, um esforço chinês em dar um salto de qualidade, como 
demonstrado no 11º Plano Qüinqüenal. Com isso, a China tende a aumentar o conteúdo 
tecnológico local de suas exportações, inclusive com marcas próprias, como a Lenovo, segundo a 
economista. Este foi o caminho trilhado pelo Japão nas décadas de 50 e 60, até tornar-se uma 
referência tecnológica mundial.  
 
Para o diretor de Prática Chinesa da KPMG, Hsieh Yuan, a combinação de três fatores - legislação 
claramente voltada a exportações, negociação de compra de matéria-prima de forma centralizada 
e escala de produção - é o que explica a forte competitividade chinesa, mais do que a 
remuneração dos trabalhadores. As negociações e a compra de minério de ferro, por exemplo são, 
claramente, comandadas pelo governo chinês em nome das siderúrgicas. 
 
O diretor de Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), 
Thomaz Zanotto, acredita que o Brasil deveria se valer, justamente, da estratégia centralizada de 
compras da China para negociar compensações.  



"O chinês é extremamente pragmático e sabe negociar bem. O governo brasileiro deveria arbitrar. 
Quando se vende um grande volume de minério de ferro, por exemplo, por que não exigir uma 
maior fiscalização do governo chinês no subfaturamento de produtos que entram no Brasil?", 
questiona. 
 
Na avaliação de Zanotto, o Brasil deveria se alinhar aos Estados Unidos em casos como o da 
relação artificial entre o yuan e o dólar, em que a moeda chinesa está subvalorizada. "Há quem 
diga que a moeda chinesa está de 20% a 30% subdesvalorizada. O que não dá para entender é a 
postura do Itamaraty diante do que ocorre hoje", defende. 
 
Zanotto concorda que, se houvesse um ambiente com menor carga tributária e juros mais baixos, 
a baixa remuneração observada na China - em média de US$ 50 a US$ 70 mensais em grandes 
cidades como Xangai - não seria um obstáculo intransponível para o Brasil. "O difícil é ter de 
concorrer diante de todos estes aspectos", completa o diretor da Fiesp. 
 
De acordo com Hsieh Yuan, há setores como eletrônicos e outras tecnologias, inclusive, em que a 
explicação de mão-de-obra mais barata já não se enquadra diante do atual patamar de produção. 
As facilidades das zonas econômicas especiais explicam bem esta legislação voltada a 
exportações, já que dispõe de benefícios fiscais para importar itens condicionados ao desempenho 
exportador de cada empresa.  
 
"A negociação centralizada na compra de matéria-prima garante aos chineses preços menores, já 
que têm maior poder de barganha. As máquinas chinesas rodam 24 horas por dia, em três turnos, 
o que significa ampla escala de produção com custos fixos menores. Somados ao benefícios fiscais 
voltados a exportações, eu diria que são os itens mais importantes para a competitividade", 
aponta Yuan. Nascido na China, criado no Brasil e com experiência profissional na China, o 
executivo da KPMG é o responsável por buscar as melhores práticas de trabalho entre os dois 
países e tentar traduzir para os clientes as diferenças culturais existentes.  
 
O desenvolvimento do parque industrial chinês esbarra em um dos mais caros e concorrentes 
insumos do mundo moderno: a energia. Hoje, quase 80% das novas plantas energéticas são 
movidas a carvão, o que exacerba os já sérios problemas ambientais. Mesmo diante das 
tentativas do governo, o consumo de energia per capita local em 2006 não sofreu redução 
significativa e caiu, na comparação anual, apenas 0,02 ponto percentual em toneladas 
equivalentes de carvão.  
 
dependência. Por conta desta dependência ao carvão, o governo local tem entre suas prioridades 
diversificar seus investimentos em energia. Além da construção de hidrelétricas - no ano passado 
foi inaugurada a maior do mundo -, a China estuda a exploração de petróleo em outros países. 
Enquanto a questão não é resolvida, o governo decidiu encerrar a atividades de parques 
industriais mais obsoletos, em especial usinas siderúrgicas. A produção foi substituída por outra, 
oriunda de unidades mais modernas, com maior produtividade, menor consumo de energia e 
menos poluente, resultando em produtos bem mais competitivos. O setor siderúrgico, aliás, é 
tratado com atenção pelos chineses, que almejam se tornar auto-suficientes em aço.  
 
O tratamento dado pelo governo às empresas locais também já começa a incomodar. Os governos 
de Japão e México anunciaram apoio à solicitação americana de abertura de processo de consultas 
junto à Organização Mundial de Comércio (OMC) para avaliar a política chinesa de subsídios. Os 
países não divulgaram especificações sobre os produtos que serão alvo de investigação, tampouco 
estimativas sobre o prejuízo causado pelas indústrias chinesas à economia nacional. A medida é 
reflexo dos crescentes déficits acumulados pelas economias mexicana e japonesa em suas 
relações comerciais com a China. 
 
 
 



Ampla oferta de mão-de-obra evita alta de salários 
 
Ainda que o custo de mão-de-obra não seja a única razão da competitividade, é impossível negar 
sua influência. Com uma população de cerca de 1,4 bilhão de habitantes e um processo de 
transferência da população das zonas rurais para as cidades, a oferta de força de trabalho é quase 
infinitamente elástica nos próximos anos, na avaliação da economista do Ipea Fernanda de Negri.  
 
Para se ter uma idéia, a China deve criar 12 milhões de vagas de trabalho urbano este ano, mas o 
ministério do Trabalho e da Previdência Social prevê que a demanda por trabalho deve seguir 
elevada, vinda principalmente dos demitidos, recém-graduados e trabalhadores rurais que 
migram para os centros urbanos. 
 
"A China fez uma opção de integrar rapidamente sua população ao mercado de consumo e, como 
a oferta de mão-de-obra é grande, não é possível absorvê-la com salários elevados. Há uma 
enorme quantidade de trabalhadores rurais vivendo em condições precárias e qualquer mudança 
já significa ganho de qualidade de vida", explica.  
 
Com isso, o aumento de demanda não significou por enquanto aumento nos salários, pelo menos 
nos segmentos de baixa qualificação. A situação já começa a mudar, no entanto, quando se trata 
de trabalhadores mais qualificados. Recente pesquisa realizada pelo americano Hay Group mostra 
que a China deve registrar o maior aumento real de salários em todo o mundo para profissionais 
administrativos (7,8%) e de gerência (8,9%), à frente da Índia, países do Leste Europeu e dos 
Estados Unidos.  
 
Além de uma remuneração baixa, os empregados chineses não têm direitos trabalhistas e a 
regulação das relações com o empregador é precária. A semana de trabalho é de sete dias, não 
há obrigação de aviso prévio nem de férias, apenas três semanas anuais de feriados. 
 
Para garantir bons preços e rapidez na entrega das mercadorias, os chineses estão pondo em 
prática um sistema inovador de produção: dentro de navios. As embarcações carregam no seu 
interior pequenas unidades fabris, em especial de arremates de camisetas e calçados. Os 
costureiros seguem embarcados, trabalhando durante o percurso. Desta maneira, ao invés de 
levar uma semana para fazer os acertos finais e mais uma semana para entregar o pedido, eles 
executam as duas tarefas ao mesmo tempo. 
 
Dos navios chineses também desembarcam trabalhadores de construção pesada. De acordo com 
um executivo do setor que não quis se identificar, a costa africana não pára de receber 
embarcações lotadas de chineses, contratados para serviços temporários. Apesar de a mão-de-
obra na África ser tão ou mais barata que a proveniente da China, os operários do país asiático 
oferecem melhor formação. O alojamento é o próprio navio. 
 
Este é um dos pontos destacados ppelo diretor de comércio exterior da da Fiesp, Thomaz Zanotto. 
"O governo chinês quer e precisa dar emprego a todos e trabalha para aumentar, gradativamente, 
a saída de pessoas do campo para a cidade. Com isso, ocorre um deslocamento de mão-de-obra e 
a força de trabalho do mundo todo sente os reflexos", comenta. 
 
O Brasil já enfrenta o problema. No ano passado, teve início um impasse entre o Conselho 
Regional de Engenharia do Rio de Janeiro (Crea) e a Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), 
uma joint-venture entre a Companhia Vale do Rio Doce e a alemã ThyssenKrupp. A questão 
envolve a permissão de entrada de 600 trabalhadores para a construção da fábrica, em Itaguaí. A 
empresa alega que os trabalhadores asiáticos detêm especialização diferenciada para a 
montagem. Já os engenheiros brasileiros defendem que há profissionais qualificados para o 
serviço.  
 



O assunto foi parar nas mãos do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e do centro de imigração 
federal. Ainda não houve um pronunciamento final sobre a questão e os chineses não receberam 
visto de trabalho. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo, 02 abril. 2007. p. A-7. 


