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A
Chinapretendegas-
tar bilhões de dóla-
res nos próximos
anosparadesenvol-
ver companhias de

mídiaeentretenimentoque,as-
sim espera, possam competir
com gigantes globais como
News Corp. e Time Warner, e
no processo afrouxará umpou-
co seu controle rígido sobre es-
ses setores.

Um plano ambicioso, apre-
sentado sob a forma de diretri-
zes na semana passada pelo
ConselhodeEstado, omaisalto
órgãoexecutivodaChina,visua-
lizaa criaçãode companhiasde
notícias, entretenimento e cul-
tura com uma orientação para
omercadoemenosrespaldogo-
vernamental.

A China gostaria, em suma,
de consolidar sua indústria em
companhias parecidas com a
Bloomberg,TimeWarnereVia-
com, segundo analistas.

“Parecehaverumsentimen-
to nos níveis superiores do go-
verno de que eles precisam de
umamáquina demídia propor-
cional ao crescentepoder e sta-

tus da China”, diz Jim Laurie,
um ex-correspondente da rede
noticiosa ABC News que lecio-
na na Universidade de Hong
Konge recentemente se reuniu
comexecutivosdarádioedate-
levisão estatais chinesas.

Pequim espera que asmedi-
das melhorem a imagem do
país no estrangeiro – parte de
um antigo esforço para usar o
“poder brando” em vez do po-

dermilitarparaconquistarami-
gos no exterior.

Noprocesso,Pequimpermi-
tiráqueempresasprivadasees-
trangeiras invistam em tudo,
daproduçãodemúsica, cinema
etelevisão,ateatro,dançaeópe-
ra, embora em grande parte
pormeio de empresas estatais.

HáanosqueNewsCorp.,Via-
com e outras gigantes ociden-
tais demídia se frustramcoma

impossibilidade de conseguir
aprovação para a produção de
filmeseprogramasdetelevisão
orientados para consumidores
chineses. Por diversas vezes
elas operaram com parceiros
de joint venture chineses e en-
frentaram adiamentos ou bar-
reiras políticas. Várias compa-
nhiasamericanasdisseramque
estão analisando as novas re-
gras chinesas e não quiseram

comentar o assunto em deta-
lhes.

EmboraaChinaaindanãote-
nha apresentado um plano,
umaexceçãoprovavelmentese-
rá a programação noticiosa,
queestásobocontroledoParti-
do Comunista. A China tam-
bémvemmodernizandosuamí-
dia noticiosa estatal de olho em
publicações, serviços eletrôni-
cos e programas de televisão
emlínguaestrangeiraparaatin-
gir leitores e telespectadores
no exterior.

Entre as primeiras compa-
nhiasquesebeneficiarãodano-
va política do governo está o
ShanghaiMedia Group (SMG),
um dos maiores conglomera-
dos estatais demídia e notícias.
Emagosto,ogovernoautorizou
ogrupoareorganizar suasope-
raçõeseemitir açõesparaopú-
blico.

O SMG, como ele é conheci-
do,teveumfaturamentoemtor-
no de US$ 1 bilhão e um lucro
US$ 100milhões no ano passa-
do.Ele tambémmantémparce-
rias com empresas como a
NewsCorp., ViacomeCNBC, e
unidades lucrativas de televi-
são, incluindo uma rede para
compras domiciliares, um ca-
nal dedesenhosanimados, pro-
gramas de moda e estilo de vi-
da, além de unidades de produ-
ção de rádio, jornal e cinema.

Acompanhiaestásendodivi-
dida numa parte estatal sem
fins lucrativos que abrigará a

programação noticiosa e a
transmissão via satélite, e uma
parte com fins lucrativos cen-
tradaempublicidade,desenvol-
vimentodeconteúdoedistribui-
ção.

“Omercadodemídiadomés-
ticoestá sendomudadodrama-
ticamente”, diz Li Ruigang, de
40anos, chairmanepresidente
executivodoSMG.“Seráumno-
vo SMG. No futuro, seremos
umacompanhiaholdingehave-
rámais de 10 subsidiárias.”

Para ajudar no crescimento
dogrupo,oChinaDevelopment
Bank concordou recentemente
em fornecer US$ 1,5 bilhão em
financiamento nos próximos
cincoanos.Obancode fomento
do governo chinês se associará
ao SMG num fundo de private
equityseparadodeUS$735mi-
lhões.

As companhias estrangei-
rasdemídiaqueestivereminte-
ressadas num maior acesso ao
imenso mercado chinês pode-
rãosedesapontar,dizemanalis-
tas sobre as novas diretrizes.

“Isso não é um convite para
participações de companhias
demídiainternacionais”,dizVi-
vek Couto, diretor da Media
PartnersAsia,umaempresade
pesquisa com sede em Hong
Kong. “Mas pode ser um convi-
teparafundosdeprivateequity
e o capital estrangeiro fazerem
mais.”

Outros especialistas adver-
tem,porém,paraobstáculosre-
gulatórios, porque as compa-
nhias demídia e entretenimen-
to prestam contas a diversas
agências, cada uma com seus
próprios imperativos. ●
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EmQindao,NingboouTianjin,Brasil
buscanegóciosnointeriordaChina

Chinapretendecriaros
próprios impériosdemídia

OPORTUNIDADE–PonteHangzhouBay, emNingbo; acidadeéconsumidoradeaço,máquinas, autopeçase tabaco–produtosqueestãonaagendadeexportaçãobrasileira
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Quatro cidades pouco exploradas têm demanda para produtos brasileiros, diz estudo encomendado pela Apex

Raquel Landim

Você já ouviu falar de Guan-
gzou,Ningbo,QingdaoouTian-
jin? Provavelmente, não. Mas
essasquatrocidadesdaChina–
cujos mercados consumidores
somados equivalem a quase
três vezes a população de São
Paulo–poderiamserimportan-
tes clientes doBrasil.
Um ranking elaborado pela

consultoria Euromonitor, a pe-
dido da Agência Brasileira de
PromoçãodeExportaçõese In-
vestimento (Apex), apontou as
quatro cidades, logo depois das
conhecidas Xangai e Hong
Kong,comooslugaresmaispro-
missores da China para produ-
tos brasileiros.
As cidades foram escolhidas

porquepossuemumademanda
local robusta, um ambiente de
negóciosfavorável,boainfraes-
trutura logística e demandam
produtos emque oBrasil pode-
ria ser competitivo.
Terceira maior cidade do

país e umadasmais ricas do in-
terior, Guangzou é a porta de
entrada do sul da China para o
mundo e possui o maior porto
da região. A cidade tem 10,1mi-
lhõesdehabitanteseseuProdu-
to Interno Bruto (PIB) crescia
14,5% antes da crise.
Do grupo de empresas dessa

cidade pesquisado pela Euro-
monitor, 13 já negociaram com
companhiasbrasileiras,masou-
tras 23 comprariam produtos
do País de boa qualidade e pre-
ço razoável. “As empresas de
Guangzou têm grande interes-
se por produtos brasileiros, co-
mo café ou borracha”, disse o
consultor do Euromonitor, Ja-
mesChen.
Situada no leste da China,

próxima a Xangai, Ningbo é
uma cidade de 5,7 milhões de
habitantescomcrescimentodo
PIBacimade10%.Acidadetem
infraestrutura logística exce-
lente, com apoio do segundo
maior porto chinês e boa cone-
xão commercados próximos.
Conforme o estudo da Euro-

monitor, Ningbo é importante
consumidora de produtos em
que, na avaliação da consulto-
ria, o Brasil conta com vanta-

gens competitivas no mercado
chinês,comoaço,máquinas,au-
topeças e tabaco.
Qingdao e Tianjin aparecem

noestudocomocidadesestraté-
gicasdeacesso aonortedaChi-
na. Tianjin é o sexto maior PIB

municipal do país asiático, en-
quanto Qingdao é o décimo.
Com 7,6 milhões de pessoas,
Qingdaoéasegundamaiorcida-
de consumidora de produtos
brasileiros na China. Em Tia-
jing, o mercado consumidor
chega a 9,7milhões de pessoas.
Deacordocomasupervisora

da unidade de inteligência co-
mercialdaApex,AnaVitóriaAl-
ckmin, o governo decidiu fazer
oestudoporqueaChinaéconsi-
deradaummercadoprioritário
depoisquesetornouoprincipal
parceiro comercial do País,
masodesconhecimentodasem-
presas é grande. “As pessoas
tendemamassificar omercado
chinês,mashámuitasparticula-
ridades”, disseAna.
O desafio do governo é agre-

gar valor às exportações brasi-
leiras para China, pois 80% são
commodities, como soja, miné-

rio de ferro e petróleo. É uma
tarefa árdua, porque o merca-
do chinês é altamente competi-
tivo, não apenas pelos concor-
rentes locais, mas também de
outros países.

O trabalho da Euromonitor
foi apresentado para umgrupo
de pequenas e médias empre-
sas, no início de outubro, em
SãoPaulo.Compoucaexperiên-
cianaChina,ascompanhiasain-
da têmmuita dificuldade de co-
locar seus produtos nas cida-
des mais tradicionais, como
HongKong eXangai.

A diretora da Florais de
SaintGermain,TalitaMargona-
li, que esteve presente no even-
to, voltou da China há cerca de
ummês. Ela contou que conse-
guiu,emHongHong,umimpor-
tador, mas não faz ideia de que
tipo de marketing vai utilizar
nopaís. “AChinaéummercado
extremamente fechado. Perce-
bi que você precisa de um par-
ceiro local”, disse.
O gerente da trading Pacific,

Fabiano Fusco, disse que a in-
tenção da empresa, cujos clien-
tessão fabricantesdebiscoitos,
balas e chocolates, é começar a
vender na China por Hong
Kong e Xangai. Mas ele conta
que amissão não tem sido fácil.
“Conseguimos um cliente chi-
nês, mas antes de fechar o con-
trato, a empresa simplesmente
desapareceu”, disse.
Os pesquisadores da Euro-

monitorcoletaramdadossobre
52 cidades na China e entrevis-
tou 300 empresas. Conforme o
estudo, 44% das companhias já
haviam adquirido produtos do
Brasil e 36% ainda estavam im-
portando do País, mas outras
40% gostariam de estabelecer
relações comerciais com em-
presas brasileiras.
O levantamento também

identificoubarreiras.Asempre-
saschinesasreclamaramdaflu-
tuação de preços dos produtos
brasileiros, que sofrem reajus-
tes constantemente, demons-
trampreocupaçãocomalogísti-
ca de fornecimento por causa
da longa distância e reclama-
ram da baixa tecnologia. Para
osempresáriosbrasileiros,avo-
latilidade do câmbio e do custo
do frete são as principais cau-
sas da instabilidade nos preços
dos produtos. ●
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14,5%era o crescimento

doProduto InternoBruto da cida-
de deGuangzou, no sul da China,
antes da crise

10,1 milhões é o número

de habitantes deGuangzou

10%é o crescimento

doProduto InternoBruto da
cidade deNingbo

Porta de entrada
do Sul da China,
Guangzou é a
3ª maior cidade

REUTERS–1/5/2008

Empresas
estrangeiras vão
poder investir em
produção de mídia

CLARO CORTES IV/REUTERS–10/2/2006
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