




Os lados da muralha 
Felipe Dreher e Patrícia Joaquim 
 
No momento em que a história dá sinais de uma possível ruptura, a China surge como um 
gigante faminto. Especialistas apontam o país asiático como a provável nova força - e 
motivos para se relacionar com os chineses não faltam. "Na questão da produção, o eixo 
econômico está mudando e a China joga esse jogo com sucesso. Em média, a cada 50 anos, 
sobretudo em virtude da tecnologia, desloca-se o centro produtivo e a governabilidade. Com 
isso, surgem novas empresas e outras tantas desaparecem", aposta Evaldo Alves, professor 
de economia global da Fundação Getúlio Vargas. 
 
Por trás da grande muralha, há um mercado imenso, inexplorado, quase desconhecido e que 
registra impressionantes níveis de crescimento, acima dos 1D% ao ano. Estima-se que, em 
2008, o país representará cerca de 7,8% da economia global. E muito do sucesso chinês está 
atrelado a políticas iniciadas há décadas. De acordo com o presidente binacional da Câmara 
de Comércio e Indústria Brasil-China, Charles Tang, os encargos sociais na China são de 
58%, a carga tributária representa 17,5% do PIB (Produto Interno Bruto) e a taxa de juros é 
de 2,5%. Além disso, existem 13 zonas especiais de produção, com aspectos tarifários 
específicos. 
 
Com esses números, somados à inclinação do governo para fomentar a exportação de 
produtos manufaturados a partir de desoneração, fica simples entender porque mais de 50% 
das vendas chinesas para o restante do mundo são realizadas por multinacionais que 
migraram produção para lá. Na última década, 600 mil empresas se instalaram no país, 
levando consigo investimentos próximos a US$ 720 bilhões. A maior parte dessas 
companhias está de olho nas oportunidades que isso traz em termos de processos produtivos 
de escala global. 
 
Um estudo feito pela consultoria KPMG aponta o país como principal destino de investimento 
das grandes empresas, nos próximos cinco anos. "A China, mais do que uma ameaça, é uma 
grande oportunidade. Quem enxerga um pouco mais longe, tem a chance de ficar rico", 
enfatiza o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, que hospeda 
empresas brasileiras dentro de cinco escritórios espalhados pelo território chinês, fornecendo 
apoio para quem quer penetrar no mercado local. 
 
Para o empresário brasileiro, o momento de começar a olhar com afinco para as 
possibilidades de negócios bilaterais é agora. D país asiático é o terceiro principal parceiro 
comercial do Brasil. Nos dois primeiros meses do ano, essas transações avançaram 65%, 
comparado com o mesmo período de 2007. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MOIC), Brasil e China trocaram US$ 4,3 bilhões em janeiro e 
fevereiro, sendo que, no bimestre, as empresas daqui exportaram US$ 1,4 bilhão e foram 
consumidos US$ 2,9 bilhões de produtos chineses. Estima-se que os negócios entre os dois 
países seja de US$ 30 bilhões, este ano. De acordo com a Confederação Nacional das 
Indústrias (CNI), o Brasil exporta US$ 10 bilhões anuais para o mercado chinês e o governo 
pretende triplicar esse número até 2010. 
 
"Nossas exportações para aquele país cresceram 890% nos últimos sete anos. No entanto, 
estamos apenas reagindo à demanda local. É necessária uma postura mais pró-ativa", analisa 
Rodrigo Maciel, secretário-executivo do Conselho Empresarial Brasil-China, O superávit 
brasileiro acumulado é de cerca de US$ B bilhões, impulsionado pela venda de matérias-
primas e commodities, Maciel ressalta que um dos limitadores da expansão brasileira no país 
está ligado à intensa participação do governo chinês na economia. 
 
Na linha do especialista, Evaldo Alves, que também foi Secretário de Assuntos Internacionais 
no Ministério de Ciência e Tecnologia, presidente da Financiadora de Estudos e Projetos 
(FINEP), além de atuar como consultor das Nações Unidas para Desenvolvimento, é enfático 
em dizer que tanto a iniciativa privada quanto a governo brasileiro são "tímidos" para abrir 
novas frentes de negócio fora do País. "D brasileiro se acomoda quando o mercado interno 



está aquecido. Tal postura é extremamente prejudicial para as empresas brasileiras, uma vez 
que vivemos em uma era completamente globalizada onde, logo mais, você, empresário 
brasileiro, vai competir não só com as revendas nacionais, mas com canais de todo o 
mundo", avisa o professor. 
 
Sim, as iniciativas nacionais, principalmente na área de TI, ainda são incipientes, mas o 
momento pode ser bom para fazer as coisas mudarem. 
 
 
Leia mais: 
 
Lições do mundo 
 
E inegável que a China tornou-se um player difícil de ser batido na produção de hardware. Da 
mesma forma que, para competir no mercado global, é importante aproveitar as vantagens 
oferecidas pelo país. Diz o ditado: "Se não pode vencê-los, junte-se a eles", E é dessa forma 
que empresas do mundo todo se posicionam para serem competitivas. Quem aprendeu 
rapidinho a lição foram as companhias de Taiwan. 
 
Peter Jang, diretor de operações para a América do Sul da taiwanesa Cooler Master lembra 
que as empresas de seu país começaram a migrar a produção para a nação vizinha em razão 
desvantagens competitivas oferecidas e da abundância de matérias-primas necessárias para 
produção de equipamentos de informática, O executivo conta que o processo de 
implementação da fábrica foi doloroso. "Mas, de lá pra cá, a China mudou, ficou mais 
transparente e os impostos diminuíram". Jang recomenda que, antes de fazer negócio com 
empresas chinesas, os brasileiros tenham pleno conhecimento das competências de seus 
próprios negócios. 
 
Uma das maiores fabricantes de memória do mundo, a também taiwanesa A-Data acaba de 
expandir sua linha de produção na China, ampliando a capacidade para 2,3 milhões de 
módulos e 4,8 milhões de memórias flash por mês, medida que contribui com o faturamento 
de US$ 1,7 bilhão estimado para este ano. Segundo Paulo Lee, diretor da companhia no 
Brasil, 90% da produção da empresa está em território chinês e 10% em Taiwan, como 
medida para atingir mercados globais. "Vender para o mercado externo está no sangue 
desses países", diz Lee, que completa: "Uma empresa estrangeira que chega à China, 
primeiro vai exportar. Então, o governo chinês vai replicar esse produto para atender às 
demandas do mercado interno". 
 
Quem começa a trilhar um caminho semelhante é a Trellis, fabricante brasileira de 
equipamentos de telecom, que acaba de transferir 90% de sua produção para a China. "D 
mercado pressionou a migração", resume Cassio Spina, diretor da empresa, atribuindo o 
movimento à forte concorrência no segmento e ao custo Brasil. Apenas as áreas de 
desenvolvimento, administração e a fabricação de equipamentos de maior valor agregado 
ficaram no Brasil. G restante foi direcionado a quatro empresas chinesas. 
 
"A China também é um país burocrático, mas, para exportação, eles são muito simples", 
confessa Spina. Pelas suas contas, a mudança reduz entre 15% e 20% o preço final dos 
produtos, mesmo calculando os custos de importação. "Os tributos e encargos fazem uma 
diferença enorme. Se a montadora é para exportação, não paga nada de tributo em toda 
cadeia (exceto imposto sobre o lucro)", revela o diretor, salientando: "Mas você não pode 
vender um centavo para o mercado interno". 
 
Para se certificar de que a qualidade dos produtos seria mantida, a Trellis montou um 
escritório na China e envolveu 12 funcionários no processo; quatro deles foram ao país para 
inspecionar instalações e avaliar as fábricas a serem contratadas. "Precisamos ter segurança 
de que os equipamentos que chegam aqui estão dentro de nossos padrões", reforça Spina, 
lembrando a fama do país em produtos de qualidade duvidosa. Na hora de qualificar um 
fornecedor chinês, Spina ressalta que é importante conversar com as pessoas de produção 



para entender se os conceitos de qualidade estão arraigados no processo e manter presença 
local, para não deixar os negócios muito soltos, uma vez que "as fábricas podem querer 
quar-teirizar o processo, devido ao excesso de demanda". 
Da mesma forma, a estratégia de produção na China se justifica, também, para as 
companhias do Brasil que planejam atuação global, Nada impede que integradores nacionais 
montem computadores em fábricas chinesas para atender a demandas mundiais. Segundo 
Charles Tang, tal estratégia é completamente viável para uma empresa que busca uma 
plataforma produtiva de baixo custo. "Estamos comprando seis indústrias chinesas para 
companhias brasileiras que querem expandir negócios mundialmente", revela o executivo, 
sem citar as áreas contempladas. 
 
A Trellis não descarta instalar uma fábrica na China para impulsionar sua estratégia de 
internacionalização. "Não faz mais sentido trazer para o Brasil para reexportar os produtos", 
justifica Spina, dizendo que o primeiro alvo da estratégia seriam mercados de países com 
características similares às do Brasil. "O próprio mercado chinês, a princípio, não nos 
interessa", comenta o diretor, que considera difíceis as transações no país. De toda forma, 
um movimento nesse sentido ainda é um sonho distante dos empresários de TI focados no 
consumo brasileiro. 
 
A Confederação Nacional das Indústrias (CNI) indica que os principais benefícios oferecidos 
pela China para as empresas estrangeiras são o baixo custo da mão-de-obra, a quase 
ausência de encargos trabalhistas e os incentivos do governo para companhias exportadoras. 
A entidade revela que 7% das grandes empresas brasileiras já possuem fábricas próprias em 
território chinês, enquanto outras 3% pretendem instalar-se por lá em breve. A CNI revela 
ainda que 5% das nacionais de grande porte já terceirizaram parte da produção em solo 
chinês e outros 4% pretendem fazer isso futuramente. 
 

 
 
 
 



 



Leia mais: 
 
 
De lá para cá 
 
Como principal país produtor de peças e partes para computador, produtos chineses estão 
bastantes presentes nas linhas de montagem dos integradores brasileiros de hardware. Esse 
fato está muito ligado à política nacional, que estimula que o processo final de manufatura 
dos PCs voltados à demanda interna seja feita no Brasil, com componentes trazidos, em sua 
maioria, de fornecedores da China. Esta é a forma mais comum que os empresários 
brasileiros encontraram de aproveitar as vantagens chinesas. 
 
Sung un Song, presidente da Digitron, revela que 90% dos insumos consumidos pela 
companhia na produção de BDD mil placas para computadores por mês vêm da Ásia. A 
empresa nasceu conectada ao mercado da região, relação intensificada nos anos 90, quando 
grandes multinacionais transferiram suas fábricas para a China. 
 
A facilidade de importação de produtos do país, aliada à Lei de Informática vigente no Brasil, 
configura-se como uma oportunidades para as empresas que desejam criar marcas próprias 
de computadores com praticamente todas as peças vindas de fora. É o caso da Local X. 
Segundo Fabian Teixeira Franco, presidente da companhia, há quase dois anos, a 
distribuidora mantém contato com cerca de 40 corporações chinesas, das quais importa com 
freqüência uma quantia superior a US$ 1 milhão. No começo do ano, a Local X esteve em 
Taipei para visitar a feira de informática Computex e aproveitou a viagem à Ásia para passar 
por fábricas e estabelecer contatos com possíveis fornecedores locais. Na ocasião, foram 
avaliadas oito fabricantes de monitores, periféricos e memórias. 
 
Conhecer a produção e os empresários é fundamental para quem quer estabelecer relação 
com o país, pois é uma forma de certificar-se da qualidade dos produtos comprados. Tanto 
que a Local X mantém um funcionário na China com a função de identificar fornecedores e 
suportar os processos de envio de mercadorias ao Brasil. "Há muitas marcas fortes lá e fracas 
aqui", comenta Franco, antecipando que a viagem serviu também para prospectar novos 
fabricantes para o portfólio da distribuidora. "À medida que o negócio ficar maior colocaremos 
mais gente para atender às demandas locais", projeta. 
 
A Pauta Distribuidora segue reforçando os computadores de sua marca e fortalece o portfólio 
a partir de relações com companhias chinesas. "Importamos desde pen drives até 
empilhadeiras", revela Arlindo Mendes Damian, presidente da empresa catarinense, ao citar 
uma extensa lista de hardwares e acessórios. Segundo o executivo, as portas foram abertas 
através da participação em feiras setoriais no país asiático. "Os chineses não querem perder 
negócios", ressalta, apontando a agilidade como um dos diferenciais nas transações com 
aquele país. "Se você fala que o produto precisa ser melhorado, eles fazem as modificações 
rapidamente", comenta Damian. 
 



 
 
 
 
Leia mais: 
 
Vantagens de valor 
 
Mesmo que o complexo mercado chinês seja inibidor ao empresário brasileiro - culturalmente 
pouco afeito às exportações - empresas nacionais de software têm verificado êxito em 
incursões pelo país. D Brasil é reconhecido em agregar valor à tecnologia e verticalizar 
aplicações. Assim, uma ação focada pode contribuir bastante para a abordagem a clientes 
locais. 
 
Foi mirando no calcanhar de Aquiles da indústria chinesa que a desenvolvedora catarinense 
de sistemas de gestão SoftExpert conquistou clientes por lá. A entrada na China se deu 
através do fornecimento de softwares de gerenciamento de qualidade de produtos e 
processos e de conformidade empresarial. Após estruturar operação no continente americano 
e abrir filial em Toronto (Canadá), a empresa de Joinville viu que era hora de atacar o 
Oriente. Fez isso em 2006, a partir de uma aliança comercial com a JQT, um canal chinês. 
 
Selado o acordo, a brasileira adequou sua solução à cultura chinesa. "Fizemos uma 
reengenharia de nossos produtos, a começar pelo idioma; montamos uma estrutura para 
atender um parceiro com fuso horário oposto ao nosso e passamos a contar com o apoio de 
nossa unidade no Canadá", enumera Ricardo Lepper, CEO da SoftExpert. O escritório 



canadense facilitou a vida da desenvolvedora, pois os produtos oriundos da América do Norte 
são melhor aceitos no mercado global. "Precisamos ser práticos e não lamentarmos a 
imagem internacional que o Brasil tem em termos de tecnologia", sintetiza. 
 
A SoftExpert também mudou sua política comercial, passando a adotar um segundo modelo 
de vendas. "Tínhamos um modelo de transparência absoluta entre as partes, que não foi 
possível usarmos na China. O chinês quer saber quanto o parceiro de fora quer ganhar e, dali 
pra frente, é ele quem define sua política", explica o CEO. Atualmente, três clientes já são 
atendidos através do parceiro e outros 50 negócios estão em andamento no país. Até agora, 
a empresa de Joinville faturou US$ 200 mil no mercado chinês e projeta elevar esse número 
para algo em torno de US$ 800 mil e US$ 1 milhão, já em 2009. "Basicamente, atuamos nos 
segmentos de estatais, indústria e de energia", explica Lepper. 
 
"Nossa solução é muito competitiva, pois a cultura de software da China não é grande", 
avalia o executivo, dizendo que o mercado na região é pouco explorado e apresenta 
crescimento intenso. Segundo Lepper, os valores praticados por empresas brasileiras são 
mais atrativos do que o dos concorrentes internacionais e o preço, diz o CEO, é um fator 
extremamente relevante às companhias asiáticas. 
 
Quem também está nas portas do mercado oriental é a Politec. A empresa recebeu 
investimentos da Mitsubishi Co. e tem a pretenção de se tornar um player global. Mas, 
quando o assunto é China, o discurso é moderado. "Ainda não quantificamos o mercado 
chinês. No momento, achamos que as oportunidades no Japão, Estados Unidos e América 
Latina são maiores", sentencia Edenilson Fleischmann, vice-presidente executivo da Politec. 
Ao que parece, o ímpeto da empresa pelos negócios na China arrefeceu. Num passado não 
muito distante, a companhia estreitou relações com a Neusoft, chinesa que atua com serviços 
de TI e outsourcing. 
 
De toda forma, no portfólio de investimentos da Mitsubishi, existe outra empresa chinesa 
detecnologia, aIvision, com uma carteira representativa e que pode servir de aliada. Sobre 
possíveis oportunidades na China, Fleischmann aponta: "O grande negócio seria o mercado 
financeiro, onde existem três ou quatro grandes players e a possibilidade de entrar é ser 
fornecedor desses integradores". Outra maneira de ataque local vislumbrada pelo executivo 
seria a partir do fornecimento de tecnologia para multinacionais que se instalaram no país. 
 
 
Leia mais: 
 
Chinesas que descobriram o Brasil 
 
Apesar de ser um grande celeiro produtivo, a China não tem muitas marcas estabelecidas 
mundialmente. Uma das principais indústrias chinesas do setor é a Lenovo. Para acelerar seu 
processo de expansão em território global, a fabricante desembolsou US$ 1,25 bilhão na 
compra da divisão de computadores da IBM, há três anos. "Existem duas coisas que são base 
para a empresa crescer: reconhecimento de marca e qualidade dos produtos", resume Jaison 
Patrocinio, diretor de operações e produtos da Lenovo. 
 
Um cenário identificado na China reside no fato de que é complicado vender produtos 
tecnológicos acabados para o mercado interno, e muitas empresas que fazem isso acabam 
atreladas a uma demanda crescente de consumo que atinge o país, ficando alheias ao cenário 
global. Além disso, para os 1,32 bilhão de consumidores, os empresários chineses têm a 
fama de aproveitar o know how trazido pelas multinacionais para copiar modelos de 
produtos. Na opinião de Patrocinio, para uma empresa estrangeira fornecer para esse 
ambiente em as-cenção, é fundamental apresentar diferenciais. 
 
Outra gigante chinesa de presença global é a Huawei. No ano passado, a fabricante de 
equipamentos para telecom registrou vendas de US$ 600 milhões no Brasil. Uma das 
bandeiras da qual a companhia se orgulha é a de pesquisa e desenvolvimento, tanto que 



investe anualmente cerca US$ 1,5 bilhão na área, onde estão alocados 50% dos seus quase 
69 mil funcionários. 
 
A Huawei possui laboratórios de inovação espalhados pelo mundo, um deles em Campinas 
(São Paulo). Há um ano e meio, a fabricante instalou um centro de desenvolvimento em 
Indaiatuba, no interior paulista, que abriga 40 pesquisadores focados em aplicativos de 
telecomunicações. "Acredito no potencial da mão-de-obra brasileira em software para 
telecom", comenta João Pedro Flecha de Lima, vice-presidente da subsidiária brasileira. 
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