
inteligência

O JEITINHO
CHINÊS

Qual o segredo das
multinacionais do país

para bateras rivais
mundo afora? A solução
chinesa mistura muita
agressividade com boa

dose de paciência

Quem ainda desdenha do poder
competitivo dos chineses deve

mergulhar na leitura de um recen-
te estudo de autoria dos professores
Yadong Luo e Huaichuan Rui, das
universidades de Miami e de Lon-
dres, respectivamente. Eles passaram
cinco semanas na África, em países
como Quénia, Sudão e África do Sul,
investigando dezenas de casos de
companhias chinesas que estão baten-

do a concorrência das nações ricas e
conquistando o continente. O que eles
descobriram é que as agruras de criar
e fazer crescer empresas no seu país
natal ensinaram os chineses a enfren-
tar ambientes extremamente hostis. E
possibilitaram que eles gerassem um
jeito próprio de fazer negócios, batiza-
do no estudo de modelo ambidestro.

Esse jeitinho chinês, segundo
a dupla de pesquisadores, implica



na crença arraigada em suas mul-
tinacionais de que jamais se deve
abrir mão de algo. Entre duas es-
colhas antagónicas, o ideal é optar
pelas duas. Lucro no curto prazo e
posicionamento estratégico de lon-
go prazo devem ser perseguidos ao
mesmo tempo. Competir e cooperar
com a mesma companhia é possível
e até desejável. É o que os estudiosos
chamam de trabalhar com as duas
mãos. Essa conversa pode lembrar
o taoísmo, mas na verdade se baseia
em um capitalismo bastante duro e
competitivo, que nem sempre respei-
ta regras que a maioria das multina-
cionais do mundo rico tem de aceitar.

Luo e Rui acreditam que essa
capacidade de mirar e conquis-
tar objetivos que muitas vezes pa-
recem díspares está na base do
sucesso chinês na África. A du-
pla identificou três posturas co-
muns nos casos estudados. Ei-las:

• Coorientação_É a orientação du-
pla de busca do lucro a curto prazo
com o crescimento e a competitivi-
dade de longo prazo. É o sonho de
qualquer empresa, mas quase sem-
pre uma meta complicada quando se
está explorando um novo mercado,
como mostra o caso da Sinohydro no
Sudão. Depois de vencer a licitação
para construir a barragem de Me-
rowe, a empreiteira chinesa foi noti-
ficada na última hora pelo governo
sudanês que seu projeto havia sido
preterido por outro, de uma empre-
sa alemã, mais caro e trabalhoso. À
Sinohydro foi dada a opção de tocar
o projeto alemão ou desistir de tudo.
A múlti chinesa topou a parada.
Para manter o cronograma (e evitar

pesadas multas por atraso), adiou
os fins de semana dos operários e es-
tabeleceu um turno noturno, quan-
do o calor de 45 graus arrefecia um
pouco. Conseguiu cumprir a meta,
ganhando em seguida uma nova li-
citação. Depois de estabelecida no
país, batalhou e obteve uma compen-
sação financeira pela troca de projeto
em Merowe, que terminou no azul.

• Cocompetência_As multinacio-
nais chinesas aprenderam a unir a
competência económica "transacio-
nal" (capacidade de inovação, qua-
lidade, eficiência e resposta ao con-
sumidor) com a "relacional" (cultivo
de relações com stakeholders, entre
eles os governos locais). Em geral são
mais débeis no primeiro quesito, mas
compensam no segundo. Na África,

a Harbin entrou numa briga encar-
niçada com a GE e a Westinghouse.
Ganhou a disputa por sua agressi-
vidade na transferência de tecno-
logia a parceiros locais e por criar
laços mais íntimos com o governo.
No Sudão, a China National Petro-
leum Corporation (CNPC), após um
grande esforço, participou do pro-
cesso que culminou na regulamen-
tação energética sudanesa, em 2006.

• Cocompetição_Cooperar e com-
petir simultaneamente é outra arma
chinesa. Veja a Huawei. Fundada
em 1988, tornou-se um gigante das
telecomunicações na China. Em
2006, firmou um acordo com a ame-
ricana Motorola para o desenvolvi-
mento de tecnologia 3G. Para selar
a parceria e garantir a entrada no
mercado chinês, a Motorola teve de
transferir conhecimento para sua
parceira no país. Em 2008, numa li-
citação da China Telecom, as aliadas
se tornaram rivais, com a Huawei
levando a melhor. Apesar disso, o
consórcio não sofreu arranhões e até
acabou sendo ampliado. A Huawei
tornara-se importante demais na
estratégia da Motorola. E isso poten-
cializou o poder de fogo da chinesa.

Um dos problemas para os con-
correntes das múltis chinesas é que
normalmente é muito difícil copiar o
modelo do gigante oriental, seja pela
dificuldade de fazer sua mão de obra
aceitar as mesmas condições de tra-
balho seja por não terem um imenso
mercado nacional para oferecer em
troca de concessões. À maioria resta
a alternativa de continuar usando
apenas uma das mãos - e, talvez, le-
vantar a outra em sinal de protesto.

Sinohydro Corporation- Multinacional de origem estatal, fundada em 1950, realizou grandes projetos de irrigação na China
antes de expandir-se para a Ásia, África e Europa. Atua também em outros setores, das finanças ao ramo imobiliário
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