
Mais do que obter a maior quantidade de
"ouro" na Olimpíada de Beijing, a verdadeira pro-
va dos nove da China é passar altaneira pela atual
crise econômica dos EUA, em sua marcha bati-
da para voltar ao posto de principal economia
do mundo em 2020 - ou antes, se as previsões
otimistas se concretizarem. Essa estratégia chi-
nesa tem um sentido "proporcional" à sua parti-
cipação mundial: se possui 20% da população,
deve ter os mesmos 20% na economia. Nesse
caso, seria recuperar a condição que teria sido
sua em 1820, quando, estima-se, o país possuía
mais de 30% de participação no Produto Interno
Bruto mundial, pela paridade do poder de com-
pra (PurchasingPowerParíty- PPP).

Do ponto de vista prático, o fato de a Chi-
na passar dos atuais 15% para os almejados 20%
de participação no PIB mundial (mesmo pata-

mar dos EUA em 2020, segundo projeções) re-
sultará para a Europa e EUA em crescente per-
da de importância relativa na economia global.
Menos compras, menos vendas, menos inves-
timentos nessas duas regiões do planeta... Tra-
duzindo, os planejamentos estratégicos das
empresas, entidades empresariais e governos
devem ser refeitos o mais breve possível - e a
variável "China" deve receber um outro peso
nos cenários trabalhados, mais adequado ao
contexto deste final de 2008.

No Brasil, muita gente boa está se pergun-
tando o que (e como) fazer diante do desastre
da economia norte-americana, da possibilidade
de contaminação de outros mercados tradicio-
nais para os brasileiros e da ascensão da China
ao posto de maior mercado consumidor. Se-
gundo as estimativas de quem entende do as-



sunto, ainda que a índia, o Vietnã e outros paí-
ses do Sudeste Asiático estejam também
atraentes, nenhum chega nem perto das condi-
ções que a China oferece atualmente.

"Uma longa marcha começa com o primei-
ro passo" dizem os chineses. Ou com o início das
turmas de mandarim para estrangeiros, nas maio-
res cidades (Beijing, Shanghai, Guangzhou), em
fevereiro de 2009. Em outras palavras, fazer ago-
ra o que as empresas de vários países fazem há
vários anos: "Invadir a China" (no bom sentido...!.
Enviar funcionários para aprender mandarim
morando lá, convivendo com pessoas das várias
etnias e regiões do país e conhecer assim um
pouco da simplicidade complexa da sociedade
chinesa: os valores, a filosofia, a arte da negocia-
ção, o que compram e vendem, a política, a lógi-
ca tão diferente da nossa etc. Inclua-se nessa
lista contratar pesquisas e/ou estudos de merca-
do. Visitar feiras, empresas, parques tecno-
lógicos, portos, supermercados. Ir a restau-
rantes populares, mercados. Andar de metrô
e ônibus. Ir a Qufu, cidade natal de Confúcio.
A Hoh Hot, capital da Mongólia Interior. Ou
à Dalian, bela cidade portuária a uma hora de
vôo de Beijing.

Pode parecer estranho sugestões tão bási-
cas, mas um "banho de cultura chinesa" é um
bom começo. Ou começar com o estudo da
história da China: quem diria, por exemplo, que
há 500 anos, no início da dinastia Ming, o país
viu-se obrigado a proibir o comércio marítimo,
por causa da pirataria... japonesa! Quando pas-
sou a ter comércio regular com a Europa, a Chi-
na exportava muito para o Velho Mundo, mas
os produtos d'além-mar não interessavam tan-
to aos chineses. E o pagamento europeu pelas
mercadorias chinesas era em ópio(l). e não em
ouro... Sim, holandeses e ingleses vendiam ópio
para a China, em quantidades crescentes, desde
o início de 1730. Essa situação durou 100 anos,
até que um imperador da dinastia Qing resolveu
acabar com aquilo, mandando queimar milha-
res de caixas de ópio. O episódio suscitou a ira
dos comerciantes de ópio ingleses e da Rainha
Vitória, levando Sua Majestade a ordenar o bom-
bardeio naval de cidades chinesas. Esse ataque, e
a reação chinesa, resultaram na primeira Guer-

ra do ópio (1839-42). Derrotados, os chineses
foram obrigados a entregar Hong Kong aos in-
gleses, abrir vários portos ao comércio exterior
e a assinar acordos desvantajosos para eles. Pas-
sados 14 anos, nova guerra, dessa vez também
contra a França, e nova derrota, quatro anos
após. Dessa forma, o ópio se manteve na China,
por muito tempo. E Hong Kong passou a ser da
Inglaterra, permanecendo nessa condição por
155 anos... Foi assim com os europeus, e com os
norte-americanos e japoneses. Daí a enorme
desconfiança em relação a estrangeiros na Chi-
na, que persiste como pano de fundo das rela-
ções comerciais.

Ajudam o Brasil, em 2008, as muitas iniciati-
vas em direção à China, mais ou menos articula-
das, das entidades empresariais, dos governos
federal e estaduais, e de centenas de empresas,
todos buscando encontrar o seu "Tão" (cami-
nho entre as duas forças). Com a ajuda da Apex,
dezenas de entidades empresariais estão indo à
luta no mercado chinês, e vários governos esta-
duais participaram, no início de setembro, da
Feira de Xiamen, a mais importante de atração
de investimentos. Essa presença poderia ser
maior se o governo brasileiro investisse na re-
presentação brasileira recursos proporcionais à
importância dos dois países. E se não houvesse
descontinuidade diplomática: foram embora o
embaixador, o cônsul em Shanghai, e outros in-
tegrantes da equipe, com anos de experiência e
conhecimento sobre a China.

A boa notícia é que o "clima" em relação ao
grande dragão oriental mudou para melhor no
Brasil. Há uma nítida disposição de também ir
atrás do ouro - literalmente. Prova disso é a
movimentação de empresários brasileiros em
direção a várias cidades chinesas no mês de ou-
tubro: Guangzhou (Sul), para a tradicional
megafeíra de Cantào, de 15/10 a 06/11; Harbin
(Nordeste), para a segunda reunião China-
América Latina, dias 20 e 21, novamente com
a participação da Apex e de empresas brasi-
leiras; e de 26 a 31, em Chengdu (Sichuan), na
10a Feira do Oeste, que conta com estandes
de 11 províncias e do município de Chongqing,
o maior do mundo em população, com 32 mi-
lhões de habitantes.

'Diretor de negócios da BWP, empre-
sa do Grupo Brasif
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