
Ir à China com foco ou sem foco – eis a questão 

Se o empresário se preocupa demais com um único assunto, corre o risco de perder boas 
oportunidades, alerta Thomaz Machado, da ChinaInvest. 

 

 

 

Há pouco mais de um mês, AMANHÃ entrevistou o brasileiro Luis Schmitt, ex-diretor da 
companhia calçadista chinesa Longhao. Na ocasião, ele apontou os principais erros de quem 
busca negócios na China (clique aqui), país onde viveu por mais de dois anos. Uma das dicas 
de Schmitt dizia respeito às feiras de negócios, que, segundo ele, pouco adiantam se o 
empresário não tiver um foco específico ou estabelecido contatos previamente. Pois bem, às 
vesperas de embarcar para a 104ª edição da Canton Fair, uma das maiores feiras do mundo, 
Amado Góis, presidente da Hidronorte, companhia de Londrina (PR) que fabrica tintas e 
vernizes, desafia a premissa. "Não sei o que vou encontrar lá, mas este deve ser o espírito da 
viagem", diz ele. A opinião de Góis é compartilhada por quem entende do assunto, como 
Thomaz Machado (foto), presidente da ChinaInvest, consultoria especializada em estabelecer 
relações entre empresas da China e do Brasil. "Quem vai preocupado com um único assunto 
pode perder oportunidades", garante Machado.  

E é para não perder oportunidades que Amado Góis, da Hidronorte, vai concentrar esforços em 
buscar contatos na área de construção civil - mercado em que pretende garimpar novos e 
promissores negócios. "Quero voltar sabendo o que posso negociar e trazer um bom número 
de contatos", afirma ele. Já Mateus Góis, filho de Amado e vice-presidente da companhia, vai à 
Canton Fair com objetivo definido: comprar equipamentos para uma nova unidade da 
empresa. Junto com os Góis, outros 68 empresários integram a missão brasileira organizada 
pela ChinaInvest para visitar a feira, que começa dia 9 de outubro.  

Entre os fatores que mais atraem empresas brasileiras a estreitar relações com o mercado 
chinês estão o rápido crescimento da economia local e a mão-de-obra barata e abundante. No 
entanto, é preciso ter uma certa cautela e bastante paciência. Machado, da ChinaInvest, 
muitos empresários vêem o entusiasmo pré-viagem para China virar depressão na volta ao 
Brasil. "Eles sofrem um golpe quando se dão conta de como a burocracia atravanca os 
negócios no Brasil e da dificuldade de fazer negócios com os chineses que, muitas vezes, não 
entendem o que o empresário quer", diz. 
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