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Algoz das indústrias brasileiras de têxteis e calçados, a China pode se transformar num mercado 
altamente promissor para fabricantes de sapatos, confecções, produtos de higiene, cosméticos, 
metais e pedras preciosas do Brasil. Mas é preciso fazer um rigoroso dever de casa para 
aproveitar o enriquecimento dos chineses, a partir da abertura e do aquecimento do consumo no 
país asiático. É o que diz um estudo inédito da Agência de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex) denominado "Oportunidades de negócios para os setores de moda 
brasileira na China". Com uma participação pequena nas importações chinesas, o Brasil não 
atende hoje a um clube que abrange de milionários — cada vez mais sensíveis à marca e ao 
produto de luxo — a uma classe média de 300 milhões de consumidores, que também passaram 
a se interessar por produtos ocidentais que representem o status de quem os usa, 
principalmente grandes marcas. 
 
"A abertura do mercado e as mudanças econômicas e demográficas provocaram alterações 
estruturais na China, o que afetou o estilo de vida local, especialmente nas grandes cidades. Os 
consumidores passam por um processo de ocidentalização, ainda que os padrões sociais e 
culturais, tipicamente chineses, continuem a definir o comportamento de consumo", diz a 
pesquisa. 
 
Para os próximos dez anos, uma ainda grande expansão do consumo é esperada na China, 
guiada pela combinação do aumento dos salários e do salário-mínimo, maiores lucros e 
ampliação do investimento governamental em áreas rurais. Estima-se que o número de famílias 
ganhando mais que US$ 5 mil por ano cresça 24%. 
 
Cerca de 5,8 milhões de famílias chinesas já possuem o estilo ocidental de consumo, com renda 
superior a US$ 10 mil por ano. Outro dado que chama a atenção é que, apesar das baixas taxas 
de juros na China, os chineses têm uma das poupanças mais altas do mundo, estimada entre 
25% e 30% dos salários. Os empresários brasileiros já estão se mexendo e usam como 
estratégia a promoção de seus produtos nos mercados desenvolvidos — Estados Unidos, União 
Européia e Japão — para depois entrarem nos emergentes. É o que revela Oskar Metsavaht, do 
Osklen Group: 
 
Estamos semeando investimentos nos grandes centros para, em seguida, conquistarmos a 
China. 
 
Sem poder concorrer com o luxo europeu e as marcas populares americanas, os fabricantes 
nacionais usam como trunfo o "jeito de ser do brasileiro", conforme classificou o estilista Amir 
Slama, da grife Rosa Chá: 
 
O que nos diferencia é o estilo de vida, o clima de verão. Nossa moda é sofisticada, mas 
despretensiosa. Chique e, ao mesmo tempo, despojada. 
 
Segundo Metsavaht, a investida já apresenta resultados. Alguns grupos chineses já entraram em 
contato com a Osklen, que tem lojas em Milão, Roma, Tóquio, Genebra e Lisboa. 
 
Ainda teremos o mercado chinês. Estamos investindo em criatividade e no posicionamento de 
nossas marcas no exterior — afirmou. 
 
 
Leia mais: 
 
Indústria têxtil ainda vê ameaças à competitividade 
 
Depreciação do yuan e subsídios às exportações são principais obstáculos a produtos brasileiros 
 
O diretor-superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), 
Fernando Pimentel, concorda com a avaliação do potencial do mercado chinês, mas lamenta que 



as relações comerciais sejam altamente desequilibradas. Ele citou exemplos de fatores que 
distorcem os preços no mercado internacional e torna os produtos brasileiros menos 
competitivos, como a alta depreciação da moeda chinesa, o yuan, frente ao dólar — o que torna 
as vendas do país asiático mais competitivas — e o aumento dos subsídios do governo da China 
às exportações, que já está em vigor. 
 
Hoje, a China é mais ameaça do que oportunidade — disse Pimentel. 
 
Ao mesmo tempo, afirmou o dirigente da Abit, o empresário brasileiro enfrenta o real valorizado 
e a elevada carga tributária. Mesmo assim, Pimentel enfatizou que existe uma estratégia 
ofensiva da indústria nacional, com investimentos em roupas de marca, design e estilo. 
 
O que nos preocupa é o futuro — acrescentou. 
 
Para conseguir entrar no mercado chinês — e aproveitar a ocidentalização dos hábitos de 
consumo e a incorporação das classes com rendas mais baixas —, são apontadas várias formas: 
exportação, abertura de escritório de representação comercial, instalação de uma planta de 
produção, licenciamento, joint venture, entre outras. 
 
No entanto, a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) faz algumas 
ressalvas que devem ser observadas pelo empresário brasileiro. A primeira delas é que a China 
se diferencia de outros mercados pela peculiaridade nos tempos de maturação, após a entrada e 
o início da expansão do negócio. A maturação leva pelo menos cinco anos e só depois vem o 
retorno. "As empresas bem-sucedidas no mercado local seguiram passos comuns", diz a 
pesquisa da agência sobre o consumo chinês. 
 
A compreensão da cultura chinesa e de seu marco regulatório, a análise detalhada dos riscos 
associados à entrada no mercado, o desenvolvimento de um planejamento flexível e a adaptação 
ao pragmatismo dos empresários daquele país são algumas das recomendações. 
 
Há um potencial imenso para o Brasil, não apenas na China, mas também em outros mercados. 
Afinal, temos apenas 1,4% de participação no mercado mundial. Mas é importante o empresário 
brasileiro aparecer, participando de desfiles e outros eventos no exterior — disse o diretor de 
negócios da Apex, Maurício Borges.  



 
 
 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 set. 2008. Economia, p. 15. 


