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Quando um oficial de segurança do governo chinês, recentemente, acusou seguidores do Dalai 
Lama de organizar ataques suicidas apenas a mais extrema de uma barragem de acusações 
contra a "clique do Dalai Lama", foi como se a Revolução Cultural ainda estivesse a todo 
vapor. Com efeito, especialmente no que diz respeito ao Tibete, a cada vez mais sofisticada e 
pragmática liderança chinesa mais parece um retrocesso à era de Mao, com a ladainha de sua 
propaganda e políticas repressivas. Terão os investidores estrangeiros razões para se 
preocuparem com tudo isso?   
 
Embora seja possível afirmar a existência de genuína possibilidade de que os recentes 
protestos no Tibete façam as autoridades mudar seu curso, os primeiros sinais não são 
promissores. Até agora, o regime limitou-se a aplicar as mesmas medidas brutais que 
originalmente provocaram os ressentimentos dos tibetanos. Apenas pressão internacional não 
mudará isso. Pressões domésticas poderiam, mas quaisquer oportunidades desse tipo 
pereceram no campo de batalha de uma guerra de relações públicas.   
 
Por um lado, parte da mídia internacional pintou um quadro maniqueísta (e nem sempre 
inteiramente objetivo) da violência em março como sendo uma brutal repressão chinesa contra 
pacíficos monges tibetanos. Por outro lado, a mídia oficial chinesa atiçou a ira doméstica diante 
da percepção de tendenciosidade ocidental antichinesa. Com o sentimento nacionalista 
inflamado, poucos chineses estão perguntando por que ocorreu a violência.   
 
Como sabemos, a questão tibetana está colocada há décadas, de modo geral sem criar sérios 
problemas para investidores estrangeiros. Mas a combinação do primeiro grave episódio de 
turbulência no Tibete em quase 20 anos com a ampla onda de críticas à China, às vésperas 
das Olimpíadas de Pequim, fez com que empresários e investidores se apressassem a aferir o 
que aquilo significou para eles, especialmente em termos de reputação e imagem ética.   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No Tibete, a sofisticada liderança dos chineses é um retrocesso à era de Mao, com a 
ladainha de sua propaganda e suas políticas repressivas 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Os protestos relacionados com o Tibete diante de diversas embaixadas chinesas em todo o 
mundo e durante o revezamento na trajetória da tocha olímpica apenas permitiu vislumbrar o 
que provavelmente ainda virá. Quem investe na China precisa considerar sua vulnerabilidade 
diante de publicidade negativa e confiar que poderá explicar sua posição. Alguns investidores 
já foram obrigados a fazê-lo, e é razoável supor que possam ser alvo de campanhas - já em 
andamento - visando atrair a atenção internacional para diversas questões de direitos 
humanos às vésperas das olimpíadas.   
 
As empresas mais vulneráveis são geralmente aquelas com maior exposição ao público, as que 
fazem os investimentos de maior vulto ou de maior visibilidade, as que são importantes 
patrocinadoras dos Jogos e as têm algum vínculo específico com as políticas do governo chinês 
no Tibete. Este último grupo compreende companhias envolvidas com atividades extrativistas 
e de construção civil que operam em parceria com o governo da própria Região Autônoma do 
Tibete (RAT). Essas empresas defrontam-se com as maiores dificuldades, quer por se 
distanciarem de políticas governamentais, quer por rechaçarem as percepções negativas dos 
investidores sobre a viabilidade de operações no Tibete no atual clima.   
 
Evidentemente, o investimento estrangeiro na RAT é uma gota no oceano em relação ao 
colocado na China como um todo. Ativistas não têm condições de atacar todas as empresas 
estrangeiras na China, de modo que é improvável que a maioria das companhias seja 
especificamente visada ou sofra prejuízos à sua reputação. Parece extremamente improvável 
que a maré da opinião pública internacional se volte em tal medida contra a China a ponto de 
se acreditar que os investidores em geral venham a distanciar-se desse mercado.   
 



Apesar disso, nos casos em que empresas ou setores são particularmente vulneráveis a 
prejuízos à reputação, imagem e ética, tais fatos poderão se constituir em razões fortes para 
decisões empresariais mais marginais (especialmente em vista do custos crescentes e da 
legislação trabalhista mais severa que já faz com que algumas empresas comecem a procurar 
outros destinos para sediar suas operações). Assim, as mais recentes conseqüências 
imprevistas dos incidentes no Tibete servem de notável alerta sobre como as recém-adquiridas 
assertividade e influência chinesas no cenário internacional estão criando um problema cada 
vez mais complexo para companhias estrangeiras.   
 
Embora as empresas ocidentais que investem na China precisem enfrentar uma realidade de 
protestos e críticas de ativistas pró-Tibete em seus países de origem, algumas companhias 
estão começando a sofrer pressões na própria China. O Carrefour, grande varejista francesa, 
foi alvo de protestos em seus supermercados em toda a China, organizados por ativistas 
nacionalistas irritados com os protestos em Paris quando a tocha olímpica atravessou a cidade. 
No atual clima, para muitas empresas será difícil evitar ficarem entre a cruz e a caldeirinha. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 e 31 maio e 1 jun. , 2008, Opinião, A11. 


