
China tornou-se agrande "fábrica
do mundo". Seduz até empresários
do outro lado do planeta, como os
brasileiros, com custos tentadores
para todo tipo de operação indus-

trial. Mas, para fazer negócio com os chineses,
é preciso decifrar um complicado sistema fis-
cal, entender leis que não fazem muito sentido
fora do contexto asiático e aprender a negociar
preços e prazos de uma forma bem diferente do
estilo ocidental. E, de quebra, ser capaz de dri-
blar as barreiras da língua. Por isso, na mesma
proporção em que aumenta a demanda pelos
fornecedores chineses, cresce a quantidade de
empresas chamadas de "China Entry".

São firmas de pequeno e médio porte que se
dedicam a facilitar a vida de quem quer operar
na China, mas não tem capitai ou know-how
suficiente para montar uma operação pró-
pria. Algumas prestam assessoria estratégica,
outras lidam diretamente com os intermediá-
rios locais, facilitando a operação comercial
e aduaneira para os clientes de outras partes
do mundo. "Na hora de fechar negócios, aju-
da muito saber que você pode contar com um
compatriota já estabelecido aqui", diz o sino-
brasileiro Sit Si Wei, sócio da consultoria Opíng
Group, de Xangai, especializada em questões
financeiras, contábeis, legais e fiscais.

Com quase duas décadas de experiência no
exterior, Sit ajuda os empresários estrangeiros
a entender o mercado chinês. "A complexidade
legal e fiscal é enorme, e as regras mudam con-
tinuamente", diz. Além disso, os chineses têm o
hábito de só fechar um contrato depois de longas
maratonas de negociação. "Até conseguir que eles
assinem um compromisso, passam-se meses", diz
o consultor, fluente em mandarim e cantonês.

Quem freqüenta feiras comerciais na China
pode encontrar também dois cariocas, Renato
Castro e Cláudio Meirelles, que trabalham no
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mesmo ramo. Eles abandonaram
empregos executivos no Brasil para
montar a Baumann, em Pequim, que
já conta com cinco profissionais.
"Somos uma espécie de setor de mar-
keting e logística de nossos clientes
aqui na China", afirma Meírelles.

Desconfiança no selo
Castro e Meirelles trazem ainda
clientes potenciais do Brasil para
feiras e exposições de negócios. Fa-
zem uma espécie de pacote, com to-
dos os preparativos da viagem e um
estudo de mercado personalizado
para cada cliente. Podem também
montar uma agenda de visitas téc-
nicas aos potenciais fornecedores
chineses. Já atenderam mais de
60 clientes brasileiros, entre eles e
Construtora Norberto Odebrecht, o
Grupo Wheaton Brasil, a papelaria
ABC de Brasília e diversas pequenas
e médias empresas.

Nascido em Campinas, no inte-
rior paulista, Tomas de Mello, 36
anos, é outro desses facilitadores que
vivem entre dois mundos. Ele fun-
dou a Midas Global, empresa com
sede em Shenzhen, no sul da China,
para prestar assessoria a quem quer
comprar produtos manufaturados.
"Vamos atrás dos fornecedores chi-
neses que melhor se encaixam na
descrição desejada", diz Mello.

A Midas Global abriu as portas no
início de 2006. Com cinco funcioná-
rios, seu faturamento nos últimos
seis meses cresceu 160% em relação
ao primeiro ano. Um resultado aci-
ma da expectativa mesmo para Mello,
que veio para a China como funcio-
nário de uma empresa similar e logo
percebeu que poderia faturar mais
trabalhando por conta própria.

A falta de confiança dos compra-
dores na manufatura chinesa acaba
sendo uma fonte importante de con-
tratos para esse tipo de empresa. Para
certificar-se de que a qualidade dos

artigos comprados na China é boa, os
importadores pagam agentes locais
para controlar cada compra e ad-
ministrar eventuais problemas com
artigos defeituosos. O caso da norte-
americana Mattel, que recentemente
foi obrigada a fazer um recall de mais
de 18 milhões de brinquedos fabrica-
dos na China, é o exemplo máximo de
algo que ocorre com certa freqüência.
Já foram tirados de circulação pneus,
rações animais, xaropes, entre outros
artigos produzidos com produtos no-
civos à saúde ou com defeitos graves
de fabricação. A China está geográfi-
ca e culturalmente distante do dia-a-
dia do empresário ocidental. Por isso,
quando estouram escândalos, é uma
missão quase impossível descobrir
em que etapa da produção - alta-
mente terceirizada - as especifica-
ções foram desrespeitadas.

Diferenças culturais
Para o americano Kent Kedl, diretor
da consultoria estratégica Techno-
mic Ásia, a responsabilidade também
é da empresa contratante. Com mais
de duas décadas na Ásia, ele aponta
uma contradição básica: os ociden-
tais querem terceirizar a fabricação
de produtos na China especialmen-
te por causa dos baixos custos. Mas
acabam esquecendo que uma das
principais razoes da competitivida-
de chinesa é a mão-de-obra barata.

"No dia em que o importador vem à
China checar a linha de produção,

acaba frustrado com
o controle de quali-
dade", diz ele.

A busca por in-
formação local tam-
bém explica por que
as consultorias es-
tabelecidas na Chi-
na estão em alta. O
conhecimento do
país pode fazer uma
grande diferença na

hora de introduzir uma marca ou um
produto no mercado chinês. Há casos
em que a informação mais básica faz
falta. Até a Coca-Cola foi vítima das
diferenças culturais. Segundo uma
notória anedota local, o refrigerante
teria falhado na tradução do nome
para o mercado chinês. Foi rebati-
zado, inicialmente, de "Kekekenla".
Só depois de impressos milhares de
peças de publicidade, os encarrega-
dos do marketing da empresa des-
cobriram, ao ouvir colaboradores
locais, que o novo nome significava
algo como "morda um girino de cera"
ou "égua recheada de cera", depen-
dendo do dialeto. De última hora, o
refrigerante acabou sendo batizado
de "Kekou-kele", que significa algo
como "felicidade na boca".

No caso dos brasileiros, esse tipo
de desafio ainda acontece de forma
bem discreta. "São pouquíssimas as
marcas com poder para isso", diz Sit.
"Na China, então... Nem as Havaianas
são conhecidas aqui!" Excetuando
as companhias já internacionaliza-
das - como Vale, Petrobras, Embraco,
Embraer ou Sadia -, a maioria das
empresas brasileiras procura a Chi-
na para encontrar produtos e mão-
de-obra baratos. Ou para montar
uma filial e usar a expansão chinesa
para se abrir para o mundo. "Bem ou
mal, o fato é que aqui o empresário
recebe incentivos e tem muita faci-
lidade para exportar", afirma Sit Si.
"No Brasil, é o contrário."
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