
China torna-se campo de teste de inovações 
Peter Marsh 
 
Na unidade de Nanjing, os engenheiros que trabalham para a Basf estão finalizando planos 
ambiciosos. A fábrica uma joint venture entre o grupo químico alemão e a Sinopec, uma 
companhia chinesa do setor de energia vai receber investimentos de US$ 900 milhões para 
aumentar a produção em 25% em três anos. A Basf acredita que em breve ela será 
comparável ao enorme complexo produtivo de Ludwigshafen e um centro mundial de 
operações. 
 
Mas Martin Brudermuller, que comanda as atividades da Basf na Ásia, diz que o maior objetivo 
das operações em Nanjing será ganhar experiência na combinação dos baixos custos chineses 
com o desenvolvimento de novas técnicas de design e produção. Se tudo correr como 
planejado, isso envolverá a importação de idéias das operações da Basf ao redor do mundo e a 
ligação delas a conceitos desenvolvidos pelos 6 mil funcionários da Basf na China, incluindo 
uma equipe de cem engenheiros de pesquisa e desenvolvimento. 
 
Tal postura, diz Brudermuller, é necessária porque a economia da China começa a 
amadurecer. "Muitos de nossos clientes [na China] estão passando da filosofia de copiar as 
coisas para outra que enfatiza áreas de produtos mais inovadoras. Isso nos pressiona para que 
desenvolvamos materiais mais avançados para atender suas exigências." 
 
A estratégia da Basf em Nanjing é parte de um fenômeno mais amplo. Conhecida pelo ritmo 
com que está caminhando para se tornar a nação do mundo com a segunda maior produção 
industrial, a China está agora passando por uma fase mais sutil. Ela está se tornando um 
campo de testes gigantesco para idéias de fabricação, ampliando as forças que já tem na 
produção a baixos custos, usando os esforços de engenheiros e criadores não só da China, 
mas de todas as partes do mundo. 
 
Jimmy Hexter, diretor do escritório de Pequim da consultoria McKinsey, diz que as companhias 
que conseguirem fazer isso de maneira mais eficiente através de abordagens de "networking", 
que ligam de maneira eficiente grupos diferentes de países diferentes vão colher recompensas 
comerciais substanciais. Elas se verão, segundo ele, em uma boa posição para serem 
competitivas na China e em outras partes do mundo onde o casamento de um nível decente de 
sofisticação técnica com custos baixos é importante o que quer dizer praticamente todos os 
lugares. "As empresas perceberão que precisam vencer na China sob o risco de saírem 
perdendo mundialmente", diz Hexter. 
 
A China se transformou nos últimos quatro anos em um ambiente mais estável para as 
empresas, segundo afirma David Chang, presidente na China do grupo holandês de produtos 
eletrônicos Philips. Chang refere-se ao que ele vê como um maior respeito pela propriedade 
intelectual o que significa que as companhias ocidentais não precisam mais passar tanto tempo 
se preocupando que concorrentes chineses roubem suas idéias e regras fiscalizadoras mais 
rígidas em áreas como a proteção ambiental e a contratação e demissão de funcionários. "A 
China está mais madura, mais transparente e mais previsível", diz. 
 
A China emergiu como uma superpotência industrial apenas recentemente. Segundo a 
consultoria americana Global Insight, ela respondeu por 5% da produção mundial de 
manufaturados de maior valor agregado em 1995; no ano passado essa parcela havia crescido 
para 14%, colocando o país no segundo lugar, junto com o Japão, no ranking mundial dos 
produtores de manufaturados classificados pela produção. Os dois países estão bem atrás dos 
EUA, que em 2006 respondeu por um quarto da produção manufatureira mundial, mas bem à 
frente da Alemanha e do Reino Unido, cujas participações caíram para 7% e 3%, 
respectivamente. 
 
Grande parte da expansão industrial da China vem sendo construída sobre os baixos custos. 
Mesmo depois de um período de crescimento forte nos salários, os custos com a mão-de-obra 
no país continuam até 95% menores que em países como os Estados Unidos e a Alemanha. 
Muitos tipos de produtos manufaturados podem ser produzidos de 10% a 30% mais baratos 



que em países onde os salários são altos, dando aos grupos industriais baseados na China uma 
grande vantagem competitiva. 
 
Mesmo assim, diretores de empresas presentes na China temem que uma estratégia baseada 
nos custos baixos esteja se tornando menos defensável. Minoru Yokota, diretor de uma fábrica 
em Wuxi, perto de Xangai, administrada pela Nichicon, uma fabricante japonesa de capacitores 
especiais para produtos eletrônicos, diz: "Em 2004, a diferença nos salários entre nossas 
fábricas chinesas e japonesas era de 1:10. Agora é de 1:7". 
 
A alta dos custos é um dos motives que estão levando as indústrias na China tanto as 
companhias domésticas quanto as que investem no país a dar uma nova ênfase na tecnologia 
e no design. Esses esforços vêm sendo em grande parte bem sucedidos, afirma Steve 
Bertamini, que acaba de deixar o comando das operações da General Electric (GE) na China, 
para se tornar diretor de produtos de consumo do Standard Chartered, o banco britânico que 
realiza grande parte de seus negócios na Ásia. "Nos últimos quatro anos, a competência 
técnica da base manufatureira chinesa conforme manifestada pelos fornecedores de 
componentes com os quais trabalhamos melhorou consideravelmente", afirma Bertamini. 
 
A maior sofisticação dos fornecedores chineses da GE é um dos motivos pelos quais ele espera 
que dentro de cinco anos, os grupos industriais baseados na China poderão suprir cerca de 
16% das necessidades mundiais da companhia por peças manufaturadas, número que hoje é a 
metade disso. Bertamini diz que a GE vai fazer melhor uso desses componentes de baixos 
custos se a companhia conseguir as melhores conexões entre os fornecedores de peças e seu 
staff de desenvolvimento de produtos na China e em outros países. Aí, diz ele, a 
competitividade da GE em uma série de produtos que ela fabrica e vende ao redor do mundo 
de interruptores a scanners para hospitais deverá ser consideravelmente reforçada. 
 
"Todo mundo pensa que os produtos de baixos custos, que talvez sejam menos sofisticados 
tecnicamente do que os produtos topo de linha feitos nos Estados Unidos ou na Europa 
Ocidental, interessam principalmente aos consumidores e usuários industriais das economias 
emergentes", diz Bertamini. "Mas na verdade, há também muitos clientes em potencial para 
produtos fabricados dessa maneira nos países de custos elevados." 
 
Outra companhia que está tentando unir desenvolvimento e produtos e custos baixos, 
produzindo em uma série de centros espalhados pelo mundo, é a Lenovo, a fabricante de 
computadores chinesa. Embora sua produção esteja predominantemente localizada em países 
de baixos custos — tem cinco fábricas na China, duas na índia, uma na Polônia e uma nos EUA 
, ela emprega 2 mil pessoas na área de design e desenvolvimento, espalhadas por três centros 
(Pequim, Tóquio e Raleigh, na Carolina do Norte). Seu esforço nessa área teve uma ajuda na 
aquisição pela companhia, há quatro anos, da divisão de PCs da IBM, que lhe proporcionou um 
quadro de engenheiros de desenvolvimento, baseados principalmente nos Estados Unidos. 
 
Angela Qiu, que comanda um grupo de 90 pessoas contratadas pela Lenovo em Pequim para 
detectar as tendências de longo prazo em áreas como novos materiais e softwares, para 
facilitar o uso dos computadores e torná-los mais versáteis, diz: "Se a Lenovo quiser 
prosseguir como companhia, é vital que ela faça avanços decisivos em design e inovação". 
 
A Fountain Set Holdings, uma companhia têxtil de Hong Kong que tem quatro fábricas na 
China, hoje emprega cem pessoas na área de design e desenvolvimento, em comparação a 
nenhuma, dez anos atrás. A equipe baseada em duas fábricas chinesas e uma unidade no Sri 
Lanka trabalha em áreas como novas técnicas de malharia, estampagem e tingimento, além 
do desenvolvimento de novos tecidos que absorvem odores, para o uso em climas quentes. 
Gordon Wen, diretor da Fountain Set, diz: "No passado, os clientes [do setor têxtil] vinham 
para a China com uma especificação do que queriam fazer. Agora, eles estão chegando e 
perguntando: 'O que vocês têm para nós [em termos de design e desenvolvimento]?' Eles 
estão interessados em comprar os produtos que fazemos usando nossos próprios recursos de 
design". 
 



A Mindray, uma fabricante de equipamentos médicos, é outra companhia chinesa que seguiu 
esse caminho. Ela tem mil engenheiros de desenvolvimento, muitos deles envolvidos em 
projetos de baixos custos, nos quais estudam, por exemplo, sistemas de monitoramento de 
pacientes que são vendidos nos países ocidentais por cerca de US$ 6 mil, e encontram 
soluções para fabricar equipamentos equivalentes na China por até US$ 1 mil. 
 
"Procuramos as peças para padronizar, pontos onde podemos reduzir o nível de sofisticação 
técnica sem comprometer a qualidade e pontos em que podemos substituir softwares por 
componentes eletrônicos", afirma Joyce Hsu, diretora financeira da Mindray. O resultado, diz, é 
sempre um produto de custo baixo que pode não ter tantas possibilidades quanto um 
equipamento equivalente produzido na Europa ou nos EUA, mas que satisfaz exigências de 
hospitais da China e de outros países que também tentam reduzir seus custos. 
 
Numa linha parecida está a Candy, companhia italiana que é uma das maiores fabricantes de 
utensílios domésticos da Europa. Dois anos atrás ela abriu sua primeira fábrica na China, 
através da compra de uma fábrica na cidade portuária de Jiangmen, no sul do país. Aldo 
Fumagalli, o presidente da Candy, admite que a companhia teve mais dificuldades do que 
imaginava para se adaptar à China. "É tudo muito diferente". Mas ele afirma que as eventuais 
recompensas prometem ser grandes. Ele calcula que a fábrica dará à Candy uma base para o 
desenvolvimento e venda de maquinas de lavar roupa de baixos custos e outros produtos, o 
que se mostrará valioso não só na China, mas também em outras partes do mundo onde o 
mercado desses produtos parece que vai crescer, como na América do Sul. 
 
A Element Six, de Luxemburgo, maior fabricante de diamantes artificiais do mundo, usados no 
setor industrial, e que é parte da De Beers, a companhia sul-africana que explora diamantes, é 
outra companhia que está tentando aprender com as experiências com a produção de baixos 
custos na China. Em 2006, ela abriu uma fábrica em Suzhou, perto de Xangai, unicamente 
para copiar as técnicas das concorrentes chinesas na fabricação de diamantes artificiais, 
produzidos através da compressão de grafite a altas pressões. Christian Hultner, diretor-
presidente da Element Six, diz: "A maioria dos fabricantes está preocupada que os chineses se 
apropriem de suas idéias; nós decidimos fazer a coisa da maneira inversa. Na fábrica de 
Suzhou usamos equipamentos chineses, funcionários chineses e máquinas chinesas. Não 
colocamos nessa unidade nem um dedo de tecnologia de fora da China. Mas conseguimos 
descobrir muita coisa sobre a maneira com que os chineses organizam a fabricação nessa 
área, o que tem sido útil para o restante de nossas operações de produção espalhadas pelo 
mundo." 
 
Ao não aplicar o melhor de sua tecnologia global na fábrica da China, a Element Six evitou o 
risco de vazamento de seus segredos. Hultner diz que a companhia tem uma visão longe de 
positiva sobre isso. Ele admite que nunca repassaria para a China os processos de produção de 
diamantes artificiais de maior avanço tecnológico da Element Six. Estes estão em uma 
pequena unidade de produção localizada na Ilha de Man, na costa norte da Inglaterra. "Acho 
que, nessa ilha, a tecnologia está bem segura", diz ele. 
 
Por todas essas preocupações, parece que a postura da maioria dos produtores globais será 
buscar o casamento de seus próprios conceitos de design com idéias desenvolvidas dentro do 
país. Provavelmente será ainda mais importante recorrer ao potencial de engenharia da China, 
na medida em que o desenvolvimento econômico do país se amplia e sé aprofunda, 
especialmente na medida em que os investimentos em infra-estrutura nas regiões menos 
desenvolvidas do oeste do país começarem a render frutos. Nesse ambiente, as companhias 
que se esforçam mais para obter sucesso na China poderão de fato descobrir que conseguiram 
uma vantagem quando forem competir globalmente. 
 
Uma grande preocupação das empresas japonesas na China é que seus segredos industriais 
desenvolvidos em outras partes do mundo possam ser copiados por concorrentes baseados na 
China. Isso leva as empresas a evitar fabricar seus produtos mais avançados na China ou a 
fazer um grande esforço de desenvolvimento de engenharia no país. As inibições persistem, 
apesar das reformas no nível de proteção intelectual na China, muitas delas ligadas à entrada 
do país na Organização Mundial do Comércio (OMC) em 2001. 



 
A Nichicon, fabricante de capacitares eletrônicos do Japão, é uma dessas empresas. Ela se 
recusa a instalar na China um processo de produção ultra-secreto para a purificação do papel 
alumínio usado nesses dispositivos embora a importação do insumo do Japão por suas 
unidades chinesas aumente os custos da produção na China. 
 
No entanto, algumas multinacionais estão encontrando meios diferentes e criativos para 
contornar o problema. A Trumpf, da Alemanha, uma das duas maiores fabricantes de 
máquinas-ferramenta do mundo, está instalando na China três unidades para fabricar seu 
equipamento de corte a laser topo de linha. "Imaginamos que dividindo nossa produção de 
peças e processos de fabricação em três centros na China, em vez de concentrá-los em um 
único lugar, fica mais difícil descobrir e copiar nossos conceitos técnicos", afirma Nicola 
Kammuller-Leibinger, o presidente da Trumpf. 
 
Segundo Charles Ingram, diretor-gerente das operações chinesas da JCB, a fabricante de 
equipamentos para a construção do Reino Unido, muitas companhias chinesas estão 
"desesperadas" para aumentar a sofisticação técnica de seus produtos. Mas a maneira como a 
maioria delas está fazendo isso, acrescenta ele, não é roubando projetos de outras 
companhias, e sim através de alianças com empresas ocidentais normalmente ti-, das como 
líderes em tecnologia e design. Parcerias desse tipo existem em muitas áreas do setor 
industrial chinês, incluindo o de máquinas para o setor da construção. 
 
David Michael, diretor da prática chinesa da consultoria Boston Consulting Group, diz que, 
embora o temor da espionagem industrial seja uma preocupação legítima para muitas 
companhias, freqüentemente a melhor maneira de enfrentar isso á "participar integralmente" 
do desenvolvimento de produtos na China, junto com uma política de defesa vigorosa dos 
direitos legais sobre a propriedade intelectual, quando há evidências de idéias sendo copiadas. 
 
Não se engajar no processo de desenvolvimento de produtos na China por temer violações da 
propriedade intelectual não é a maneira certa de agir, diz Michael. "Para muitas empresas é 
vital estar -presente na China, não só em vendas mas também no desenvolvimento de 
engenharia. Se elas não fazem isso, acabam descobrindo que sua competitividade global está 
sendo afetada." 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 jun. 2008, Especial, p. A14. 


