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O sucesso comercial em mercados complexos, como a China e a Índia, depende de um 
conhecimento pleno das culturas locais para evitar resultados negativos. A afirmação foi feita 
por executivos com experiência comercial nos países, no seminário "Imagem e Reputação na 
China e na Índia: um processo integrado". 
 
O representante da Strategic Public Relations Group (SPRG), empresa de consultoria 
estratégica de comunicação da China, Richard Tsang, disse que é necessário atenção do 
empresário no respeito ao consumidor chinês, além das questões simbólicas que podem 
subestimar características culturais. "O governo proíbe publicidades que ferem símbolos como 
leões e dragões. A Nike e a Toyota já sentiram isso e tiveram propagandas retiradas". 
 
O especialista acrescenta que o primeiro passo para o empresário é obter informações sobre o 
mercado e Hong Kong pode ser uma ponte interessante para entrar na China, por já ser 
extremamente internacionalizada. "Uma coisa precisa ficar clara, o relacionamento entre os 
governos pode ajudar de forma macro em abrir o mercado, mas para fechar os negócios é 
preciso engajamento das autoridades comerciais", diz. 
 
Daniel Covre, executivo do Banco Itaú e responsável pela inauguração da primeira agência 
naquele país, disse que a buscar por conhecimento foi importante para a empresa, que 
encontrou nos brasileiros que já estavam estabelecidos no local um grande apoio. "A China 
não é um mercado para experimento. Perder e ganhar dinheiro lá é muito fácil". 
 
Covre acrescenta que é um entusiasta em relação ao crescimento da China. "Acredito que a 
desaceleração vai demorar para chegar lá. A China não é uma bolha e veio para ficar", 
encerra. 
 
A sócia do escritório de advocacia Tozzini Freire e chefe do Asian Desk, Shin Kim, disse que a 
nova legislação chinesa padronizou os tributos em 25%, sem falar nos incentivos fiscais. "A 
China está estimulando investimentos em negócios ecológicos como serviços e tecnologia da 
informação. Porém, é importante ter uma pessoa confiável para fazer negócios lá", explica 
Shin. Já para Índia, a especialista disse que a facilidade é ainda maior. "A Índia abre um 
caminho mais rápido, com poucas restrições", informa. 
 
Munnu Chand, responsável pela área de relações governamentais da Integral PR, empresa de 
consultoria estratégica de comunicação da Índia, disse que o país em breve terá uma 
população tão grande como a China, pois é um país livre e democrático. "Temos uma geração 
jovem e empreendedora que difere da atual. Um público extremamente consumidor", informa. 
 
Cíntia Cardoso de Souza Melendez, sócia-proprietária da Diva, empresa de bebidas, está 
exportando cachaça para a Índia há alguns meses e disse que o mercado é promissor. "Para 
exportar é preciso paciência com os compradores", conclui. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 29 ago. 2008. Primeiro Caderno, p. A4. 


