
Na cauda do

U
ma economia em profunda
transformação, amparada
em indicadores invejáveis,
de números expressivos,
compõe a imagem da China
contemporânea. É o retrato

favorito que o país que mais cresce em décadas, dono
de uma cultura milenar, gosta de mostrar ao mundo.
Firme em sua rota de desenvolvimento, a despeito
da nova conjuntura econômica global, os chineses
desempenham, neste ano, o papel de principal parceiro
comercial do Brasil, tendo superado, pelo menos no
primeiro semestre de 2009, a histórica liderança dos
Estados Unidos. Ainda que a China deixe de encabeçar
esse ranking da corrente de comércio exterior do
Brasil, ninguém ousa desconfiar do estreitamento, nos
próximos anos, da relação entre os dois países.

Os rumos e resultados desse amadurecimento
comercial serão, entretanto, ditados essencialmente
pela capacidade do nosso empresariado e do
governo brasileiro em se mostrarem atrativos aos
sedentos e cada vez mais seletivos investidores
chineses. Vale lembrar que a China detém reservas
cambiais superiores a US$ 1 trilhão e o maior fundo
soberano do planeta.



dragão



Mudar a forma de atuar comercialmente, ao priorizar

estratégia e pragmatismo e deixar de lado preconceitos

culturais, empresariais e políticos, é uma receita

elementar ensinada pelos chineses para estabelecer

negócios e pode ser muito importante para que os

brasileiros fortaleçam o laço entre os dois países.

"Estamos no meio dos acontecimentos mais severos,

em décadas, a confrontar o sistema financeiro

mundial. E a economia da China evolui a novos

patamares de maturidade e força", diagnostica o

co-chairman do Global Chinese Services Group (GCSG)

da Deloitte na China, Lawrence Chia. Ele observa três

impulsos econômicos se destacando na manutenção

da forte atividade chinesa: exportações, investimentos

e consumo doméstico. Para que o crescimento

econômico chinês não perdesse ritmo por conta da

desaceleração econômica global, o governo central

apresentou, em novembro passado, um pacote de

estímulo econômico da ordem de US$ 586 bilhões

- comparável ao New Deal norte-americano do pós-

Segunda Guerra Mundial, destaca Chia.

Ainda sob os efeitos desse plano, o governo local abriu

novas ações para dez setores industriais considerados

chave para o desenvolvimento econômico, entre os

quais, o automotivo, de mineração, siderúrgico, têxtil, de

máquinas e equipamentos, petroquímico e de transporte

e logística. As medidas surtiram efeito. Enquanto

praticamente todas as economias do mundo sofrem

de retração ou, no mínimo, estagnação, o Produto

Interno Bruto (PIB) da China cresceu 7,9% no segundo

trimestre de 2009.

Mesmo acostumada a trabalhar com dois dígitos

de crescimento econômico a cada ano, a China

mantém, sob essa taxa de crescimento mais modesta,

sua demanda por insumos e, dessa forma, beneficia

o Brasil. Entre janeiro e maio de 2009, a corrente

de comércio entre os dois países movimentou

US$ 13,36 bilhões, com superávit de pouco mais de

US$ 2 bilhões para o Brasil. Em 2008, o melhor ano da

relação comercial entre os dois países, o intercâmbio

movimentou US$ 36,44 bilhões, com o registro de um

déficit brasileiro da ordem de US$ 3,63 bilhões.

Oportunidades inexploradas
No entanto, quando considerados os valores sob um

prisma mundial, nota-se que os volumes de comércio

estabelecidos entre Brasil e China ainda estão muito

aquém do potencial de oportunidades a serem

exploradas, sobretudo do lado brasileiro. O Brasil foi

fornecedor e destino de apenas cerca de 1,5% das

transações comerciais realizadas pela China em 2008.

Mesmo com o crescimento das relações bilaterais de

comércio em 2008 e no primeiro semestre de 2009,

não existe a menor dúvida de que ainda há muito

trabalho a ser feito para transformar as potencialidades

em bons negócios.

O sócio da área de Corporate Finance e líder do

Global Chinese Services Group (GCSG) da Deloitte no

Brasil, Ricardo de Carvalho, acredita que, para fechar

negócios na China, é fundamental entender a cultura

local. "Qualquer empresário que queira elevar seu

patamar de comércio com o país deve passar um

'miniperíodo sabátíco', como suas férias, na China.

Ali, ele entenderá, minimamente, a cultura milenar

do povo e vai enxergar, com os próprios olhos, a

vibrante economia local que transforma o cenário

mundial", aconselha. "Hoje, menos de 10% das 200

maiores empresas chinesas mantêm operações no

Brasil. Vejo, com estratégia e bons projetos, imensas

possibilidades a serem exploradas", adiciona.



A mesma visão tem Alessandra Teixeira, presidente

da Agência Brasileira de Promoção de Exportações

e Investimentos (Apex), do Ministério do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic),

que, em junho, abriu escritório em Pequim. "O futuro

passa pela China, que já é um dos principais parceiros

comerciais do Brasil", avalia. Entre as oportunidades

relacionadas à exportação para a China, o presidente

da Apex cita os setores de alimentos manufaturados,

confecção e calçados. "Seria muito bom para a

empresa que quer ingressar no mercado chinês

encontrar um parceiro local", recomenda.

Na avaliação de Carvalho, da Deloitte, também podem

ser exploradas na China oportunidades que vão muito

além do comércio. É o caso das operações de fusão

e aquisição de empresas. "Hoje, temos cerca de 50

empresas brasileiras presentes na China. Ter proatividade

é necessário porque os chineses iniciaram um processo

intenso de consolidação", relata. Por isso, o especialista

da Deloitte sugere que as empresas brasileiras se

aproximem de parceiros chineses. "Imagine que, se hoje

uma empresa estrangeira conta com três fornecedores

da China, daqui a alguns anos esses grupos se fundem

e, mais fortalecidos, poderão ingressar no mercado

brasileiro, deixando de ser fornecedores para se

tornarem um único grande competidor", alerta.

O coordenador-geral da primeira edição do Ásia-Brasil

Business Round Table, Gil Vicente Gama, aponta os

segmentos de agronegócios, energia (petroquímico

e biocombustíveis) e logística como alguns dos mais

atrativos para investimentos chineses no Brasil. No

encontro realizado em Brasília, em novembro de

2008, quase 50 representantes chineses e mais de

120 empresários brasileiros discutiram oportunidades

de negócios. "Os projetos inscritos no Programa de

Aceleração do Crescimento (PAC) têm despertado

muito interesse da China", revela.

Ele explica que paciência, disposição para negociar e um

plano de negócio bem estruturado, voltado para médio

e longo prazos, são condicionantes para a formação

de parcerias com os chineses. "Não adianta pensar

no curto prazo, nem ter pressa para negociar, porque

o chinês tem uma história secular em negociação

e gosta de ter seu próprio tempo para formalizar

uma parceria", informa. "A maioria dos executivos

é altamente qualificada, com mestrado e MBA nos

Estados Unidos e na Europa. Não adianta chegar com

um plano de negócios superficial", adiciona.



Relacionamento pessoal e construção de confiança

também pesam. Há 25 anos, o empresário Cláudio

Rosa iniciava sua aventura na China, onde buscava

fornecedores de correntes de bicicleta. "A China mudou

radicalmente", nota. Após se formar engenheiro

em 1986 e especializar-se em produtividade em

Kyoto, no Japão, Rosa prosperou como executivo no

setor automotivo e sempre se manteve próximo dos

Pauta de exportações para a China (%)

O predomínio das commodities é hoje absoluto entre os produtos
vendidos pelas empresas brasileiras ao mercado chinês

chineses. Recentemente, firmou sociedade com o

Grupo Zongshen, um dos mais importantes da China,

para a produção de motocicletas na Zona Franca de

Manaus. Com investimento de US$ 80 milhões, a CR

Zongshen começa a produzir motocicletas em outubro

de 2009, com planos para fabricar, dentro de cinco

anos, 200 mil unidades por ano, abastecendo todo o

continente americano.

"Eu conheci meu sócio, Zoo Zongshen, em 1999.

Foram dez anos de contato, o que pesou muito

na parceria. Embora de gerações diferentes - ele,

com 56 anos, e eu, com 44 -, nascemos no Ano do

Dragão, no horóscopo chinês, e até isso pesou para

firmarmos a parceria", relata. De acordo com Rosa, a

China vive um processo de ganho de eficiência. "Vale

lembrar que o Japão também começou sua trajetória

desenvolvimentista copiando produtos de outros

países e, com o passar dos anos, evoluiu para o

gerenciamento eficiente, a administração eficaz

e a inovação", comenta.

A posição chinesa de destaque no intercâmbio

comercial com o Brasil pode criar uma falsa impressão

de que a parceria entre os dois países já evolui a

pleno vapor. A pauta de exportação brasileira aos

chineses é hoje composta, essencialmente, por

commodities agrícolas, metálicas e de combustíveis.

Os chineses remetem ao Brasil produtos de maior

valor, especialmente eletroeletrônicos, máquinas e

equipamentos, além de outros bens de consumo.

O consultor Boniperti Oliveira chegou à China em

1986 e lá viveu por mais de 13 anos, assessorando

países latino-americanos e empresas norte-americanas

e européias a se relacionarem comercialmente com

os chineses. Na visão dele, a principal barreira a ser

vencida hoje pelo Brasil para o desenvolvimento

de uma parceria duradoura com a China está no

campo cultural. "A xenofobia de certos setores da

economia brasileira faz com que o País tenha uma

visão estereotipada sobre como fazer negócios com

chineses, gerando distanciamento e estranhamento

cultural", afirma o especialista. "Como o Brasil não

conta com uma estratégia clara de negociação com



a China, são os chineses que compram do Brasil e não

os brasileiros que vendem", analisa.

Oliveira lança, ainda neste ano, o livro "Dançando com

o Dragão", no qual pretende relatar aos empresários

brasileiros sua experiência de mais de uma década

lidando com relações comerciais na China. E o ponto

de partida, assinala, está em compreender a cultura

local e suas especificidades, sem preconceitos e

estereótipos. Ele exemplifica a visão equivocada,

freqüentemente disseminada no Brasil, de que a China

é estatízante e que as empresas obtêm vantagem

competitiva global por contarem com recursos públicos

e proteção de mercado.

"Das tradições chinesas e de sua experiência histórica,

nasceu um novo modelo de desenvolvimento

econômico e organização política do Estado. Os

empresários são considerados parceiros do governo e

este trabalha para remover barreiras que prejudiquem

a competitividade, como, por exemplo, na questão

tributária", explica. Dentro desse modelo de

desenvolvimento, aplicado há duas décadas, o ingresso

de investimentos diretos está, na maioria dos casos,

vinculado a parcerias com empresas locais.

Gama, do Ásia-Brasil Business, lembra que, há 20 anos,

havia um problema econômico gravíssimo na China.

"Inspirado no lema de que 'enriquecer é glorioso',

do líder Deng Xiaoping, os chineses investiram em

formação educacional superior e esse modelo, oito

anos depois de aplicado, promoveu uma mobilidade

social de 200 milhões de pessoas, que migraram das

classes sociais F e E para C e B", conta.

Ele salienta que, dentro da estratégia de atuação em

parceria entre empresários e governo, a China criou

uma política industrial para desenvolvimento localizado,

em que a presença de integrantes do governo nas

negociações entre empresas tem exatamente a função

de "eliminar barreiras e facilitar negócios". "É por isso

que os chineses valorizam a presença de integrantes de

governo, dos dois lados, em negociações empresariais",

observa. "Enquanto os empresários e os governos no

Brasil se enxergarem com desconfiança, será muito difícil

para o País evoluir no comércio mundial", pondera Gama.

Outro paradigma bastante disseminado no Brasil, e

incorreto, segundo Gama e Oliveira, está ligado aos

métodos de produção na China. Freqüentemente, o

baixo custo unitário promovido pela indústria chinesa

é justificado sob a acusação de utilizar mão-de-obra

em regime de escravidão e sem preservação de direitos

mínimos ao trabalhador.

"Entender a forma como a China produz pode ser

um ótimo aprendizado para o Brasil. Lá, as empresas

partem da precificação máxima de um bem, quase

sempre baixo para que seja possível ganhar na escala,

e o mesmo critério é aplicado em toda a cadeia, até

chegar ao operário. Como eles trabalham em um

sistema de associativismo, há uma preocupação muito

grande, de cada trabalhador, em produzir o máximo

com eficiência, porque isso significa um percentual

maior em seu salário", explica Gama. Ele observa,

ainda, que a legislação trabalhista da China sofreu

alterações, recentemente, se adaptando aos padrões

internacionais de jornada máxima de trabalho.

Os caminhos econômicos que levam à China são

tortuosos, mas, com estratégia, planejamento e

paciência, podem render bons resultados. "Acreditamos

que o comércio bilateral e os investimentos da China

no Brasil, em áreas como energia e insumos, seguirão

com forte crescimento, porque a China certamente

continuará avançando", sustenta Chia, da firma-

membro da Deloitte na China. :

O empresário Cláudio Rosa,
que firmou sociedade com
o Grupo Zongshen para a
produção de motocicletas:
dez anos de relacionamento
até que a parceria fosse
viabilizada
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