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Empresas controladas pelo governo se fortalecem e ganham poder estratégico com aquisições 
em outros países 
 
Trinta anos depois de Deng Xiaoping lançar o processo de reforma e abertura econômica, as 
estatais chinesas estão mais fortes que nunca e desempenham um papel fundamental na 
defesa dos interesses estratégicos de Pequim, com a compra de empresas ao redor do mundo 
que possam garantir o fornecimento de energia e matérias-primas para alimentar o incessante 
crescimento do país.  
 
Com ações em Bolsa e forçadas a se profissionalizar e ter lucros, as estatais são o principal 
motor da internacionalização da economia chinesa e é difícil que se passe um mês sem que 
uma delas realize aquisições ou investimentos no exterior. 
 
Petróleo é o principal alvo do país que hoje é o segundo maior consumidor do produto do 
mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, mas há negócios em todas as áreas, incluindo 
mineração, bancos e telecomunicações. 
 
Na semana passada, o Iraque anunciou o fechamento de um contrato de US$ 3 bilhões com a 
China Petroleum National Corporation (CNPC) para a exploração do campo de petróleo de Al-
Ahdab, o primeiro negócio do país com uma empresa estrangeira em 35 anos. 
 
Em agosto, o Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), maior instituição financeira 
chinesa, anunciou a compra de 100% do capital do russo Rosevrobank, por US$ 800 milhões. 
No início do ano, o ICBC já havia comprado 20% do South Africa's Standard Bank, por US$ 
5,46 bilhões. Em junho, a instituição financeira tinha ativos de US$ 43 bilhões no exterior, um 
aumento de 22% em relação a 2007. 
 
No início de 2008, a Aluminum Corporation of China (Chinalco) comprou 11% da mineradora 
australiana Rio Tinto por US$ 13bilhões, no maior investimento no exterior já realizado por 
uma estatal chinesa. A Rio Tinto é uma das fornecedoras de minério de ferro para a gigantesca 
indústria siderúrgica da China, a maior do mundo, com produção de 489 milhões de 
toneladas/ano. 
 
A China fechou milhares de estatais e demitiu milhões de seus empregados desde o início da 
reforma econômica, em 1978. Mas, em 2006, o país ainda tinha 116 mil empresas controladas 
pelo Estado, seja em âmbito nacional, provincial ou municipal. 
 
Desse total, apenas 53,6% eram lucrativas, porcentual alarmante, mas muito maior que o 
registrado em 1998, quando apenas 31,3% das estatais davam lucro. Entre 1998 e 2006, 122 
mil empresas foram fechadas e muitas outras deixarão de existir. 
 
As que sobreviveram, são cada vez mais obrigadas a competir no mercado e lançar ações em 
Bolsa, o que as obriga a divulgar informações financeiras é cumprir as exigências de 
governança corporativa aplicada às companhias abertas. 
 
Jonathan R. Woetzel, da consultoria McKinsey, escreveu estudo em julho no qual sustenta que 
as empresas chinesas não devem ser avaliadas por sua estrutura de controle se estatal ou 
privada -, mas por seu grau de abertura e transparência. 
 
Na opinião do analista, as reformas de mercado adotadas pelo governo chinês estão forçando 
as estatais a se profissionalizarem e a se abrirem. As que falharem em se adaptar ficarão pelo 
caminho, prevê. "As necessidade de capital e o desejo por novos mercados no exterior são 
fatores significativos. 
 
A realização de IPOs internacionais, ainda quando representam uma pequena parcela do total 
de ações, criam exigências de relatórios mais transparentes", escreveu Woetzel. 



 
Apesar das reformas, as estatais continuam a ter acesso privilegiado a generosas linhas de 
financiamento dadas pelos bancos chineses quase todos estatais. 
 
O número de empresas diminui, mas seus ativos, vendas e lucros aumentaram. Em 2006, as 
116 mil estatais então existentes registraram vendas de US$ 1,96 trilhão, valor 2,5 vezes 
maior que os US$779,3 bilhões obtidos em 1998.0 lucro deu um salto ainda maior e passou de 
ridículos US$ 2,6 bilhões em 1998 para US$ 146,9 bilhões em 2006. 
 

 
Leia mais: 
 
Fundo soberano de US$200 bi amplia aquisições 
 
Com US$ 1,8 trilhão em reservas internacionais, de longe o maior volume do mundo, a China 
também faz aquisições no exterior por meio de seu fundo soberano China Investment 
Corporation de US$ 200 bilhões, criado em 2007. Em dezembro, os chineses usaram US$ 5 
bilhões na compra de 9,9% de participação no banco de investimentos Morgan Stanley. Antes 
disso, a China já havia adquirido um pedaço do fundo de investimentos Blackstone, por US$ 3 
bilhões. 
 

 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 set. 2008, Economia, p. B21. 


