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A China orgulha-se, merecidamente, de ser a pátria do chá, a bebida mais popular do mundo. 
Várias xícaras de "cha" foram bebidas em celebração quando a China recentemente 
reconquistou da Índia sua posição histórica como principal produtor e consumidor mundial da 
bebida, após um hiato de cem anos. 
 
O fato de o país não conseguir produzir nem uma marca de chá famosa mundialmente, no 
entanto, é fonte de frustração para os fãs das folhas nativas camellia sinensis. Tanto fora como 
dentro do país, as marcas de chá da China enfrentam dificuldade para concorrer com as rivais 
estrangeiras. Na China, a marca Lipton, da Unilever, é a líder com participação de mercado 
três vezes maior do que a do concorrente local mais próximo. [No Brasil, o chá seco da marca 
Lipton, em saquinhos ou a granel, não está presente] 
 
"Por que a Lipton é mais poderosa que 70 mil empresas chinesas de chá?", lamentou um 
artigo recente em um jornal de Pequim. 
 
Os desafios que rondam a indústria chinesa de chá são os mesmos que assombram vários 
setores no país: problemas de qualidade dos produtos; concorrência excessiva no mercado 
doméstico; baixos preços e lucros magros no exterior; e desenvolvimento de marca fraco. A 
raiz dessa debilidade é simples: a extrema fragmentação do mercado. 
 
O problema começa nas plantações de chá. Cerca de 8 milhões de fazendeiros trabalham em 
plantações nas áreas de cultivo de chá, no centro, sul e oeste do país, a maioria administrando 
pequenos campos familiares. A consolidação das terras em plantações maiores é limitada pelas 
leis de propriedade chinesas, que proíbe os agricultores de possuir - e, portanto, de vender - 
suas terras. 
 
O resultado é que o setor de chá na China é bem menos industrializado do que em países 
menos desenvolvidos economicamente, como Quênia ou Índia. Em Zhejiang, uma das 
províncias mais ricas e a maior plantadora de chá da China, há mais de 1 milhão de pequenas 
fazendas, com área média inferior a 0,2 hectares. 
 
Monitorar a qualidade em milhões de plantações de chá dispersas é uma missão impossível e 
os exportadores chineses do produto sistematicamente encontram problemas para atender os 
padrões de segurança estrangeiros. O chá chinês é vendido, em média, por apenas US$ 2 por 
quilo nos mercados internacionais, em comparação aos US$ 2,70 pagos pelo produto indiano e 
aos US$ 3,40, pelas folhas do Sri Lanka, altamente apreciadas. 
 
Os exportadores chineses não conseguirão, de forma consistente, bons preços pelo seu chá 
nos mercados internacionais até que o controle de qualidade seja aperfeiçoado de forma geral, 
o que, primeiramente, exigiria uma consolidação muito maior das plantações e das fábricas de 
processamento das folhas. 
 
No mercado local, a concorrência feroz entre os milhares de produtores e marcas se traduz em 
participações de mercado diminutas e baixos lucros. Os chás chineses são vendidos 
tradicionalmente pelo tipo e local de origem e não por marcas. Cada região possui seu próprio 
chá predileto. 
 
As principais marcas, como a Lipton, por outro lado, sabem que criar valor para o grande 
público depende de um marketing de abrangência nacional e de uma rede de distribuição 
eficiente e integrada. A Lipton obtém chá barato de produtores independentes, embala-o em 
saquinhos e comercializa sua mistura "Yellow Label", nitidamente apenas mediana, com 
margem de lucro escandalosa. Não é um ótimo chá, mas é um ótimo negócio. 
 
No mercado varejista da China, altamente fragmentado, nenhuma marca nacional emergiu 
para tirar a Lipton de sua posição de liderança. Em vez disso, produtores diferenciados, de 
chás orgânicos, tentam conquistar nichos lucrativos, tanto em casa como no exterior. 



 
O chá da Hunan Tea Company, por exemplo, é plantado na montanha White Cloud, província 
de Hunan, onde o clima seco e quente, aliado ao solo de forte tom marrom avermelhado, é 
perfeito para cultivar folhas de chá de boa qualidade. 
 
Embaixo de um bosque de coníferas de um verde escuro, as abelhas zunem descuidadamente 
sobre elegantes fileiras de plantas de chá reluzentes ao sol do verão. Uma lista de regras 
pendurada em um quadro instrui os colhedores a manter as unhas curtas e a não usar 
maquiagem; é proibido fumar. Em vez de pesticidas, armadilhas eletrônicas contra insetos 
protegem a plantação de gafanhotos e outras pragas do chá. 
 
Quando essas folhas virgens forem colhidas na primavera, um lote será remetido ao Japão e 
vendido como chá orgânico de alto padrão, sob a marca exclusiva Kaito Brothers; outro será 
enviado para o mercado doméstico, etiquetado com a premiada marca Guanyuan, a um 
pesado preço de US$ 100 por duas pequenas caixas de 10 gramas. 
 
Apreciadores de chá, de alta renda, no Japão e China pagarão, de bom grado, centenas de 
dólares pelas melhoras folhas colhidas na primavera, assim como os enófilos ocidentais não 
medem gastos por uma boa garrafa de vinho. 
 
Esses chás especiais, no entanto, não serão suficientes para trazer à China o reconhecimento 
internacional de marca que almeja. Para isso, serão necessárias uma consolidação industrial 
geral e um marketing muito mais elaborado. 
 
Apesar de ter o produtor de chá mais antigo do mundo, a China apenas começa a criar uma 
indústria moderna do produto. Ainda tem um longo caminho pela frente antes de as empresas 
locais de chá atingirem a economia de escala e conhecimento de marketing necessários para 
conseguir obter o máximo valor possível por seu produto. 
 
Enquanto isso, a maior parte das receitas irá para as marcas estrangeiras fortes, que 
comercializam estilo de vida e conveniência. Alguém aceita uma xícara de Yellow Label? 
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