
Quem é o brasileiro que vive
em Pequim e que movimenta
US$ 100 milhões aproximando
as empresas brasileiras
de fornecedores chineses

Ele abre
DENIZE BACOCCINA DE PEQUIM

M 2006, RENATO CASTRO
era gerente de marketing de
uma multinacional e morava

num apartamento em frente à praia
em João Pessoa. Vida tranqüila, não?
Pois Castro abandonou a vida tran-
qüila para mudar para o outro lado
do mundo, convidado para um douto-
rado na China - um prêmio pelo mes-
trado que havia feito cinco anos antes
na Alemanha. O que seria uma expe-
riência passageira virou uma ativida-
de definitiva. Castro desistiu do dou-
torado, que achou excessivamente
acadêmico, aprendeu mandarim e
abriu, com dois sócios que ficam no
Brasil, a Baumann Consultaney
Network. Baseada em Pequim, a
companhia abre as portas da China
para empresas brasileiras interessa-
das em encontrar fornecedores no

país. Além disso, facilita os processos de exportação de produtos
locais para o Brasil. Hoje, aos 35 anos, Castro cuida dos interes-
ses de 54 clientes brasileiros, que movimentam US$ 100 milhões
em negócios com os chineses. O próximo passo é ajudar empresas
brasileiras a exportar para a China. Os primeiros itens da pauta
serão os vinhos produzidos na Serra Gaúcha, aproveitando o
recente gosto dos chineses pelo bebida, e água mineral.

Os clientes são atraídos pelos preços baixos das mercadorias
chinesas, mas poucas empresas têm a estrutura necessária para
identificar os fornecedores por conta própria. "É possível econo-
mizar muito importando direto da China, mas é preciso ter cer-
teza sobre a idoneidade financeira da empresa, assim como a
qualidade do produto", disse Castro à DINHEIRO. O problema
de fazer negócios com os chineses é justamente a distância - o
país fica a mais de 20 horas de vôo e 11 horas de fuso horário.
Além disso, o idioma dificulta a comunicação, já que mesmo entre
os empresários o inglês é pouco falado. Mais: os chineses em
geral exigem o pagamento adiantado, com 30%.no pedido e os
70% restantes antes do embarque. "As empresas chinesas são
assim: não têm crédito e não têm estoque", diz Castro. É aí que
entra a Baumann. Além de identificar os fornecedores e verificar
sua saúde financeira, a empresa também testa o produto antes de
embarcar para o Brasil. "Eu costumo dizer para o cliente: você
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vai ter problema, o que nós vamos
fazer é tentar minimizar. Se não qui-
ser problemas, é melhor comprar da
Alemanha", diz Castro. O que faz os
empresários insistirem nos fornecedo-
res chineses em vez dos europeus, diz
ele, é o custo muito inferior. Uma
máquina que na Itália custava 1,4
milhão de euros foi adquirida por um
cliente por US$ 105 mil. "A qualidade
não é a mesma, mas suficiente para a
necessidade do cliente", diz Castro.

A NSW Nacionais e Importados,
fabricante de bichos de pelúcia e
enfeites de Páscoa e Natal, de
Joinville, aumentou o faturamento em
70% depois que passou a importar da
China, pela metade do custo de pro-
dução brasileiro. "Antes de trabalhar
com a Baumann pesquisamos o mer-
cado chinês por dois anos, mas a

comunicação com os chineses é muito difícil", disse à DINHEIRO
o proprietário da empresa, Ricardo Wiliam Wegner. No ano pas-
sado, a equipe da Baumann vetou um produto com defeito antes
do embarque para o Brasil. "A China precisa do cachorro em
frente à máquina. O cachorro somos nós", diz Castro. Nos três
anos de atuação na China, Castro também aprendeu a lidar com
a burocracia chinesa e com as exigências do governo para abertu-
ra de empresas. A primeira diferença em relação ao Brasil é que
é preciso ter um plano de negócios. "Abrir uma empresa de
representação é fácil, mas tem limitações. Preferimos abrir uma
empresa chinesa, com possibilidade de atuação plena", diz o
empresário. O governo pediu ainda um capital inicial de US$ 35
mil, que ao contrário do sistema brasileiro em que o valor só fica
escriturado, é efetivamente depositado num banco chinês. "Deu
trabalho, demoramos um ano e dois meses para abrir a empresa,
mas aprendemos todo o processo e hoje estamos capacitados
também para auxiliar empresários brasileiros que queiram se
estabelecer aqui", diz ele.
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