
CONEXÃO ÁSIA

Li na newsletter de AMANHÃ que o Brasil
pediu ao governo chinês uma maior abertura
de seu mercado para impedir que o saldo co-
mercial negativo que temos se amplie ainda
mais. O governo brasileiro estaria "preocupado
e decepcionado" com o déficit crescente na ba-
lança comercial e com os investimentos prome-
tidos e não concretizados pelos chineses. Diante
da notícia, só posso concluir que estamos mal
arranjados se imaginamos a via diplomática como
solução para resolver os negócios entre os dois
países. Há uma enorme diferença de compor-
tamento entre os empresários brasileiros e os
norte-americanos e europeus no tocante à atua-
ção comercial na China. Não fosse por isso, o
déficit dos EUA na relação com a China seria

muito maior do que os US$ 250 bilhões citados
na reportagem de AMANHÃ. O Brasil vende
pouquíssima carne bovina - e de baixo valor -
para os chineses, é verdade. Mas o que fez e faz
quem está aqui na China, há vários anos, ven-
dendo milhares de toneladas de carne para os
hotéis e restaurantes? Como agiram e continuam
agindo os principais exportadores para vender
cada vez mais para a China?

Propor que a China "se abra mais" para os
nossos produtos é uma postura correta, mas
sabemos que a disputa com EUA, Alemanha,
França e outros países é muito pesada. As com-
panhias desses países estão instaladas aqui e
investem na relação com as empresas e com os
governos chineses há muitos anos. Participam



de vários eventos, investem em atividades so-
ciais, fazem propaganda e muita promoção - o
tempo todo. Investem no estudo de mandarim,
oferecem estágios para jovens chineses. Enfim,
jogam o jogo como ele deve ser jogado.

Ê duro admitir, mas a cultura empresarial
brasileira ainda é predominantemente "compra-
da" e avessa à internacionalização. Sabe-se de
vários casos de empresários que vieram à China
vender seus produtos de uma forma tão amadora
que parecem revelar mais desleixo do que ape-
nas desconhecimento do país. Subestimar a
China, a essa altura do campeonato, é uma pos-
tura arriscada, para dizer o mínimo, porque o
que ela faz afeta o mundo inteiro. E a competi-
ção pelo mercado chinês é cada vez mais feroz.

Quem trabalha no Brasil em negócios com
a China já se acostumou a ouvir respostas
desanimadoras, de empresas de todo tamanho,
ao apresentar qualquer proposta que implique
investimento com o objetivo de vender para as
empresas chineses num horizonte de médio e
longo prazo. Investir em conhecer esse merca-
do tão diferente, participar de feiras com estandes
ou em missões empresariais, estudar (!) a China,
são ações fora de cogitação nas estratégias da
maioria das companhias brasileiras.

Em 2007, a China comprou do mundo
US$ 956 bilhões em mercadorias. Dessa monta-
nha de dinheiro, só US$ 10,8 bilhões foram para o
Brasil. Arredondando, 1%. Sim, o nosso país res-
ponde por apenas 1% do que os chineses com-
pram do mundo! E olha que a China já é o segun-
do maior parceiro comercial do Brasil. Apesar
dos imbatíveis custos dos produtos chineses, as
importações do país aumentaram em US$ 660
bilhões de 2002 a 2007. A realidade, porém, é que
há mais fama do que fato no que diz respeito aos
subsídios estatais e aos custos da mão-de-obra.

Uma das vantagens para quem quer ven-
der para a China é a alta concentração de con-
sumidores, o que facilita a distribuição dos pro-
dutos e o trabalho de vendas. Essa é uma carac-
terística do mercado chinês: os quase 500 mi-
lhões de consumidores de maior poder aquisi-
tivo se concentram em 50 grandes cidades e
em algumas regiões metropolitanas, a maioria
localizada na faixa litorânea do país, como

Beijing, Tianjin, Shanghai e Guangzhou.
A todos esses aspectos, soma-se o desco-

nhecimento dos empresários e governantes chi-
neses sobre o Brasil - afinal, estão focados na
Ásia e no hemisfério norte (Canadá, EUA e
União Européia). Quando olham em seus ma-
pas, nos quais a China está no centro, o Brasil
aparece embaixo, na curva do mundo. Essa ló-
gica geopolítica e comercial é comprovada facil-
mente pelo bilionário movimento financeiro
entre esses países e a China, que proporcionou
ao gigante asiático o maior saldo de reservas
cambiais do mundo, US$ 1,8 trilhai) este ano.

A parte boa é que o feitiço de certa forma
virou-se contra o feiticeiro: a agressividade co-
mercial chinesa resultou em US$ 900 bilhões a
mais de exportações, de 2002 a 2007. Isso obri-
gou o governo chinês a uma guinada surpreen-
dente na política comercial externa, passando
a estimular as importações e o investimento no
estrangeiro, além de abrir as feiras do país para
expositores de outras nações. Tudo com o ob-
jetivo de frear o crescimento do PIB.

Para as empresas e o governo do Brasil - e
do resto do mundo -, este momento potencial-
mente favorável na relação comercial com a
China é o próprio "cavalo encilhado" que está
passando. Há cada vez mais oportunidades de
negócios com os chineses, e não se trata somente
de exportações. São possibilidades estratégicas,
de médio e longo prazo, de parcerias de todo
tipo para investimentos na China e no Brasil.
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