
inte e quatro empresas chinesas
aparecem na mais recente versão do

ranking das 500 maiores corporações do
mundo publicado anualmente pela revis-
ta Fortune. Isoladamente, o número nem
parece tão significativo - ainda que, para
efeito de comparação, o Brasil tenha
emplacado apenas cinco representantes na
mesma lista - mas ele sintetiza o impres-
sionante ritmo de crescimento da econo-
mia da China e a projeção do que deve
ocorrer daqui em diante. Nos dois últi-
mos anos, oito novas companhias do país
conquistaram um lugar entre as grandes
do mundo, enquanto o numero de re-
presentantes dos Estados Unidos caiu de
176 para 162 e do Japão, de 81 para 67.
Das 20 companhias chinesas que já esta-
vam no ranking do ano passado, nada
menos que 18 subiram de posição, sete
delas com incremento na receita supe-
rior a 30%. Mantido esse ritmo, nos pró-
ximos cinco anos, a China deverá assu-
mir a terceira posição entre os países com
mais representantes no ranking, ultrapas-
sando Inglaterra, Alemanha e França -
algo impensável apenas uma década atrás.

Sim, as empresas chinesas estão atro-
pelando o resto do mundo. Algumas já se
tornaram verdadeiras gigantes, como a
Sinopec, do setor petroquímico, 17a do
ranking mundial com receitas de USS131,6
bilhões - mais do que os US$ 125,4 bilhões
do faturamento conjunto das três maiores
companhias brasileiras que aparecem na
lista da Fortune, Petrobras, Bradesco e
Itausa. Outro caso impressionante é o da
PetroChina, braço da estatal China Nacio-
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nai Petroleum. A oferta inicial das ações
da petrolífera, em novembro do ano pas-
sado, arrecadou quase USS 9 bilhões e a
valorização de quase 200% dos papéis al-
çou a PetroChina imediatamente à condi-
ção de empresa com maior valor de mer-
cado do mundo, beirando USS 880 bilhões,
muito à frente da segunda e terceira colo-
cadas: Exxon Mobil (USS 470 bi) e Gene-
ral Electric (USS 390 bi). Trata-se de uma
clara evidência de que os investidores pres-
sentem um futuro brilhante para a Pe-
troChina, cujo faturamento dobrou em
apenas três anos. E sinal, também, de que
há muita especulação em torno das em-
presas chinesas, a ponto de economistas
alertarem para o surgimento de uma nova
bolha mundial, semelhante àquela gera-
da pelo entusiasmo com as empresas
pontocom no final da década passada.

Por mais que possa haver exagero, no
entanto, a expansão global das corporações
chinesas parece ser apenas uma questão
de tempo. É um passo natural para um
país que já se tornou a quarta maior eco-
nomia e segundo principal exportador do
mundo. "Os chineses são vendedores ágeis
e agressivos, e como compradores sabem
exatamente o que querem e investem
sempre com segurança. Eles têm vocação
para o comércio internacional',' resume
Wladimir Pomar, presidente da BWP Pro-
jetos, empresa especializada em interme-
diar negócios entre o Brasil e a China. Com
27 anos de experiência de relacionamento
com a China e três livros publicados sobre
o país, Pomar avalia que a distância e as
diferenças culturais podem até retardar o



processo de expansão das chinesas no Bra-
sil, mas não há como evitá-lo.

Todas as projeções colocam as com-
panhias chinesas como as grandes prota-
gonistas dos movimentos internacionais ao
longo da próxima década. Em dezembro,
o Fórum Econômico Mundial divulgou
uma lista de 142 empresas com potencial
para se tornarem multinacionais, com base
em requisitos como faturamento anual
entre US$ 100 milhões e US$ 2 bilhões e
foco claro na internacionalização do ne-
gócio. A China emplacou 28 representan-
tes na lista, ante 18 dos Estados Unidos, 14
da índia e 13 do Japão. O Brasil teve qua-
tro citações: Bematech, Politec, Odon-
toprev e o grupo de mídia )Jaíme Câmara,
que atua na Região Centro-Oeste.
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Já na lista das 100 companhias mais
competitivas de países emergentes, divul-
gada anualmente pelo Boston Consulting
Group, a China aparece no topo, com 41
nomes. A índia veio a seguir, com 20 re-
presentantes, enquanto o Brasil ficou em
terceiro, com 13 citações. O Boston
Consulting considera que essas empresas
estão em condições de estabelecer mar-
cas globais e de concorrer de igual para
igual com as corporações tradicionais de
países desenvolvidos. Entre os nomes cita-
dos estão o conglomerado Cofco, que atua
do ramo alimentício ao de petróleo e fatu-
ra US$ 17,9 bilhões por ano, e seis empre-
sas com receitas inferiores a US$ 5 bilhões.
São elas: a fabricante de eletrodomésticos
Changhong Electric; a Chery Automobile,
a montadora que mais exporta; a Nine
Dragons Paper, maior indústria de pape-
lão do país; a ZPMC, fabricante de guin-
dastes para contêineres; a Sinomach, fa-
bricante de maquinários; e a VTech, que
produz videogarnes e telefones sem fio.

Não estranhe se você jamais ouviu fa-
lar de qualquer um dos nomes citados aci-
ma. As marcas chinesas ainda são pouco
conhecidas fora do país - e parecem nem
fazer muita questão de alarde, ao menos
por enquanto. "É importante lembrar que
as empresas chinesas estão praticamente
iniciando seu processo de internaciona-
lização. Com algumas exceções na Ásia e

na África, ainda não há um movimento
expressivo de investimentos chineses no
mundo. No Brasil, esse movimento é mui-
to mais recente, mas é uma tendência que
deve ganhar força,' lembra Rodrigo Tavares
Maciel, secretário executivo do Conselho
Empresaria] Brasil-China.

O estilo predileto dos chineses para
se aproximar de mercados tentadores,
mas desconhecidos, como o brasileiro in-
clui parcerias e joint ventures com em-
presas locais. Em bom português, eles

gostam mesmo é de "comer pelas beira-
das" - o que não significa, absolutamen-
te, baixo poder de fogo. Algumas vezes,
surpreendem o mercado com lances ou-
sados, como fez a Lenovo, em 2005, quan-
do comprou a divisão de computadores
pessoais da IBM em todo o mundo. Hoje,
a Lenovo é a quarta maior fabricante de
PCs no mundo, com 7,4% do mercado,
atrás da HP, Dell e Acer.

"Parte do crescimento das multina-
cionais chinesas em ritmo bem superior
ao da economia mundial pode ser expli-
cado pelo fato de o governo chinês ter
muitas reservas e financiar diretamente
os investimentos dessas empresas ao re-
dor do mundo',' ressalta o professor de
Relações Internacionais Diego Pautasse,
da Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM), de Porto Alegre.
Outras razões dessa rápida expansão são
a capacidade de produzir com custos
baixíssimos e a aposta em mercados mar-
ginalizados, como a África, o Leste Euro-
peu e a Rússia.

Além do acesso fácil a capital de bai-
xo custo, outros fatores favorecem a ex-
pansão das chinesas no mundo: escala de
produção, planejamento estratégico de
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longo prazo, renovação tecnológica con-
tínua, investimentos do país em educa-
ção, e ainda, o baixo custo de mão-de-
obra. "Esses fatores positivos tendem a se
manter por um longo prazo" afirma
Maciel. Além do mais, é inegável que os
chineses estão se mostrando excelentes
administradores. Há alguns anos, mui-
tas das hoje mais benvsucedidas compa-
nhias do país não passavam de "sucatas"
estatais. O Estado continua o grande só-
cio e principal financiador das maiores
corporações, é verdade, mas a moder-
nização e a eficiência administrativa são
evidentes.

Apesar do desembarque ainda tími-
do, não são tão raros os casos de empre-
sas chinesas que já atuam no Brasil, algu-
mas há um bom tempo. É o caso da Gree,
fabricante de aparelhos de ar-condicio-
nado que começou a vender no país, em
1998, e três anos depois inaugurou uma
fábrica em Manaus, a primeira fora da
China. Além da recente ampliação da
unidade brasileira, a empresa está inves-
tindo na formação de redes de revenda e
de assistência técnica para cobrir todo o
país. Na esteira da Gree, em 2007 desem-
barcou no Brasil a Midea, também do
ramo de condicionadores de ar, que fa-
tura US$ 7 bilhões por ano. Seguindo a
filosofia da maioria das chinesas, ela fez
uma joint venture com o grupo brasilei-
ro First Premium para criar a Midea do
Brasil Mo primeiro ano de operação, a
nova empresa vendeu 85 mil condicio-
nadores do tipo split, abocanhando 14%
do mercado nacional - acima da meta
inicial de 10%.

Entusiasmado, o presidente da
Midea do Brasil, Natanael Santos de Sou-
za, pretende dobrar as vendas este ano e
lançar novos modelos de splits. "Existe de-
manda para aparelhos mais eficientes no
uso de energia e com design diferenciado.
Vamos apostar nisso", projeta. Além dís-
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só, a Midea vai entrar no segmento de ar-
condicionado para empreendimentos co-
merciais como hospitais e shoppings. Por
enquanto, ela tem um Centro de Distri-
buição em Palhoça (SC), mas já planeja
construir urna fábrica em Manaus, ano
que vem. "Nada melhor do que ficar pró-
ximo da concorrência", provoca Souza.
A capital amazonense concentra a maio-
ria das fábricas de condicionadores de
ar do país, inclusive a da conterrânea chi-
nesa Gree.

O setor de condicionadores de ar é,
a propósito, um bom exemplo de como
as empresas brasileiras podem se abalar
com a chegada dos fabricantes chineses
e, ao mesmo tempo, de como é possível
enfrentá-la. Diante da confrontação re-
pentina com produtos cujos preços eram
30% menores do que os praticados no
Brasil - o que fez as vendas das fabrican-
tes nacionais despencarem num primei-
ro momento -, a saída foi concentrar o
contra-ataque nos pontos fracos das con-
correntes, como a assistência técnica pre-
cária. Ao mesmo tempo, os fabricantes
nacionais se esforçaram para reduzir os
custos - o que, se não extinguiu a dife-
rença de preço, reduziu-a significativa-
mente. Processos semelhantes ocorre-
ram, cada um com suas peculiaridades,
nos setores de calçados e de brinquedos.
'A melhor atitude das empresas brasilei-
ras diante da chegada das chinesas não
deve ser o receio de perder mercado, e
sim encarar isso como um desafio a ser
vencido, uma oportunidade de melhorar
a capacidade de competição" aconselha
Wladimir Pomar.

Um indicador do apetite dos chine-
ses por uma fatia do mercado brasileiro é
a balança comercial entre os dois países.
Depois de seis anos com superávit brasi-
leiro, em 2007 ela voltou a pender para o
lado chinês - e por uma margem consi-
derável quase USS l ,9 bilhão. Esse dado
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não desanima o governo brasileiro. "Eu
poderia relacionar facilmente o nome de
dez empresas brasileiras que atuam na
China, mas teria dificuldade para citar
mais de três na situação inversa" minimiza
Alessandra Teixeira, presidente da Agên-
cia de Promoção de Exportações e Inves-
timentos (Apex), vinculada ao Ministé-
rio do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior.

Para Teixeira, a melhor defesa con-
tra a provável invasão chinesa é o ataque.
"Temos de jogar na frente e intimidar o
adversário, como a Seieção Brasileira cos-
tuma fazer. Se levarmos um gol aqui, é
preciso ir lá e fazer dois neles" compara,
citando o crescimento médio de 35% ao
ano nas exportações para a China, desde
2002.0 presidente da Apex acredita que
os empresários e executivos brasileiros
levam vantagem em relação aos chineses
por terem mais experiência internacio-

nal e facilidade de adaptação a diferentes
culturas. De fato, nos últimos dez anos, a
corrente de comércio entre os dois paí-
ses saltou de US$ l ,9 bilhão para USS 23,4
bilhões - mas o saldo é, ate aqui, ampla-
mente favorável ao Brasil.

Apesar do otimismo do representan-
te do governo brasileiro, as movimenta-
ções nos bastidores revelam que vem
chumbo grosso por aí. Tanto o Ministé-
rio de Comércio quanto o Banco de De-
senvolvimento da China instalaram re-
presentações no Brasil. Ou seja, a China
quer, sim, exportar, mas considera estra-
tégica a presença de suas empresas em
outros países. "A grande vantagem da
China é ter projetos verdadeiramente de
Estado, e não apenas de governo, como
ocorre no Brasil" reforça o professor
Pautasse.

A procura das empresas chinesas
por orientação de consultorias brasilei-

ras especializadas em direito e comércio
internacional é outro sinal de que a pre-
sença em território brasileiro vai aumen-
tar rapidamente. "Antes, havia uma ou
duas causas de porte por ano. Agora, re-
cebemos uma consulta por mês" conta o
advogado Jamil Abdo, do escritório Abdo
Advogados, sediado em Novo Hambur-
go (RS), que atua há mais de duas déca-
das com direito internacional. Uma des-
sas consultas culminou, segundo Jamil,
no compromisso da montadora chinesa
Jinxiang Fang Neng de instalar uma fá-
brica de veículos elétricos movidos a ba-
terias recarregáveis no município gaúcho
de Rolante, no Vale do Paranhana.

Apesar de o governo do Rio Grande
do Sul não ter recebido nenhuma consul-
ta a respeito do assunto, o advogado (que
garante ser o representante da montadora
no Brasil) afirma que falta apenas superar
alguns entraves burocráticos para o iní-
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cio da construção da fábrica, ainda este
ano, com aporte de US$ 50 milhões.

Uma das dificuldades a serem en-
frentadas pelas chinesas que pretendem
instalar subsidiárias no Brasil são os cus-
tos trabalhistas, já que uma das vantagens
competitivas das quais se beneficiam em
seu país é justamente a mão-de-obra far-
ta e barata, graças à população de I",3 bi-
lhão 4e habitantes - exatamente sete ve-
zes maior do que a brasileira. O número
de funcionários das companhias chine-
sas soa quase como ficção científica. A
maior empregadora do país, a empresa
de serviços públicos State Grid, tem 1.5
milhão de funcionários - cinco vezes mais
do que a soma das cinco grandes brasilei-
ras citadas no ranking da Fortune. Por
outro lado, a mão-de-obra farta e barata
evidencia, também, a baixa produtividade
quando se leva em conta o faturamento
médio por empregado. Enquanto um fun-
cionário da Petrobras produz o equivalen-
te a US$ 1,2 milhão por ano, cada empre-
gado da maior chinesa, a Sinopec, tam-
bém do setor petroquímico, produz ape-
nas US$ 193 mil por ano.

Além dos custos trabalhistas, há ou-
tros obstáculos que podem manter em
marcha lenta a velocidade de instalação
de companhias chinesas em território bra-

sileiro. Entre eles, o nosso quase incom-
preensível sistema tributário - e com alta
carga de impostos -, a excessiva burocra-
cia e a já citada pequena experiência chi-
nesa em investimentos diretos no exterior.
"Eles têm dificuldade de entender a tribu-
tação dos investimentos e também consi-
deram as leis de imigração brasileiras um
tanto severas" completa o advogado espe-
cializado em direito internacional Durval
de Noronha Goyos Júnior, diretor do es-
critório Noronha Advogados. Wladimir

Pomar acredita que essas dificuldades de-
vem ser superadas em médio prazo. "A
tendência é que boa parte dos US$ 200
bilhões do fundo soberano chinês para in-
vestimentos externos seja utilizado para
estimular empresas chinesas a implantar
fábricas no Brasil" aposta. Portanto, não
duvide de que daqui a alguns anos nomes
hoje completamente desconhecidos, como
Changhong, Sinomach, Midea, Huawei e
ZPMC, tenham se tornado comuns no
mercado brasileiro.
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m 2008, a China deverá bater novo
recorde de produção e vendas de veí-

culos. A projeção da Associação de Ma--
nufaturas de Automóveis da China é de
que a produção alcance 10 milhões de uni-
dades, crescimento de 15% em relação aos
8,7 milhões de 2007.0 aumento acumula-
do ao longo da última década é de 444% -
entre os dez principais fabricantes do
mundo. Quem chegou mais perto foi a
Coréia do Sul, com um acréscimo de 100%
no período. Com as vendas internas de 8,7
milhões de unidades em 2007, a China se
consolidou como terceiro maior merca-
do automobilístico do mundo, atrás dos
Estados Unidos e do Japão. O que mais
impressiona, contudo, é quanto o merca-
do local ainda pode crescer: a proporção
de carros no país é de apenas 44 para cada
grupo de mil pessoas, bem abaixo da mé-
dia mundial, de 120 veículos para cada
mil pessoas - nos Estados Unidos, a pro-
porção é de 750 automóveis para cada
mil habitantes.

Ate os anos 80, não mais que 100 mil
carros circulavam na China, produzidos
por duas joint ventures entre empresas lo-
cais e estrangeiras que se limitavam a mon-
tar kits importados. Quase todo chinês usa-
va bicicleta. Hoje, os pedais estão sendo
gradativamente substituídos por motos na
zona rural e por automóveis nas grandes
cidades. A demanda fez surgir mais de 100
montadoras, várias delas oriundas de ou-
tros setores, como a Geely, que fazia gela-
deiras, e a BYD, que produzia baterias
recarregáveis e passou a fabricar veículos
híbridos, movidos tanto por eletricidade
quanto por combustíveis convencionais.

Em termos de produtividade, o de-
sempenho das montadoras chinesas é, por
enquanto, quase pífio. Com quase 2 mi-
lhões de empregados diretos, o setor tem
produtividade média de 3,6 carros por ano
para cada funcionário, enquanto cada tra-
balhador canadense, país campeão nesse
quesito, produz 17 veículos por ano. Entre
os dez maiores fabricantes, quem mais se

aproxima do índice chinês é a Alemanha,
com 7,5 carros por funcionário - mas
estamos falando de um país que produz
marcas de luxo como BMW e Mercedes-
Ben/. No quesito remuneração, a diferen-
ça também é brutal: um operário da in-
dústria automobilística chinesa ganha ape-
nas USS 2 por hora ante US$ 60 do operá-
rio norte-americano.

Como a produção é pulverizada, ne-
nhuma montadora chinesa pode ser con-
siderada de porte internacional. As 522,7
mil unidades produzidas no ano passado
pela líder do país, a Chana, representam
menos de 6% das 8,9 milhões de unidades
fabricadas ao redor do mundo pela GM.
"São empresas pequenas e com pouca ca-
pacidade tecnológica e organizacional. Por
isso, os produtos chineses não causarão
impacto significativo no mercado automo-
bilístico brasileiro, nos próximos cinco
anos',' acredita o consultor José Roberto
Ferro, presidente do Lean Institute Brasil.
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Por ora, os carros chineses só têm conse-
guido marcar presença efetiva em países
sem grande peso no mercado global, como
ira, Paquistão, Argélia e Venezuela. No ano
passado, a Chery anunciou a construção
de uma fábrica no Uruguai para tentar
conquistar terreno na América do Sul.

No Brasil, a iniciativa mais arrojada
até agora é a comercialização de cinco mo-
delos de utilitários da Chana, com preços
entre R$ 25 mil e R$ 33 mil. "Nos primeiros
sete meses, vendemos 40 veiculos por mês.
Com a expansão da rede de lojas e a com-
provação de que oferecemos produtos
confiáveis, com bons preços e boa assis-

tência técnica, logo estaremos vendendo 3
mil veículos por ano" projeta Mohsin
Bassir Ibraimo, diretor da Dístricar, im-
portadora dos veículos Chana. Pertencen-
te ao grupo português Tricôs, a Districar
já abriu 11 concessionárias no Brasil.

Somadas, as fabricantes chinesas ex-
portam apenas 350 mil unidades por ano,
4% do que produzem. O maior desafio a
ser vencido nos mercados mais atraentes é
a desconfiança sobre a qualidade. Nos sa-
lões internacionais de automóveis, os car-
ros chineses continuam sendo tratados
pela imprensa especializada como exóticos
e ruins. Há ainda a acusação recorrente de
que o design de muitos modelos é cópia
escancarada das concorrentes internacio-
nais mais famosas, pendenga que já foi
parar nos tribunais. Mas nada disso é no-
vidade. Situação semelhante aconteceu
nos anos 90 com as marcas coreanas, à
época motivo de piada. Embora muitas
tenham desaparecido no caminho, as que
restaram evoluíram a ponto de hoje se-
rem tidas como confiáveis e competitivas.

A imposição do governo de que as
montadoras estrangeiras só poderiam en-
trar na China por meio de parcerias com
empresas locais tinha por objetivo a ab-

sorção de tecnologia. Nào foi o que ocor-
reu. Em uma enquete com 20 formado-
res de opinião do mercado automobilís-
tico chinês, feita pelo Transportation
Research Institute da Universidade de
Michigan e pelo IBM Institute for Business
Value, os dois aspectos que receberam a
pior avaliação foram justamente desen-
volvimento de produtos e P&D. Para os
entrevistados, não houve transferência de
tecnologia .na proporção que o governo
chinês esperava porque as multinacio-
nais trataram de assegurar, ao longo do
tempo, a proteção da propriedade in-
telectual. Vem daí a estimativa de que as
montadoras chinesas precisarão de algo
entre 20 e 30 anos para se igualar, em
tecnologia, às concorrentes internacio-
nais. Mas como tudo no gigante asiático
acontece muito rapidamente, pode ser
que mesmo antes disso você vá ficar em
dúvida, na hora de comprar um carro,
entre um Dongfeng e um Geely.
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