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Não é apenas a política de prefe-
rências a empresas chinesas que
preocupa investidores estrangei-
ros. As multinacionais se quei-
xam também de regulamenta-
ções técnicas e processos de cer-
tificação que dificultam ou impe-
dem seu acesso a setores da eco-
nomia chinesa. Alguns dos pro-
cedimentos adotados pelo gover-
no também põe em risco segre-
dos industriais e a propriedade
intelectual dos estrangeiros, se-
gundo a Câmara de Comércio da
União Europeia na China.

No documento sobre a econo-
miachinesadivulgadoemdezem-
bro, a entidade afirma que há

preocupação crescente entre
seus 1,4 mil associados com o va-
zamento de informação confi-
dencial em processos de aprova-
ção de projetos, certificação de
produtos, avaliação de impacto
ambiental e registro de patentes.

O grupo cita como exemplo a
Certificação Compulsória na
China (CCC), que é condição pa-
ra o acesso ao mercado local de
130 categorias de produtos. De
acordo com aentidade, os labora-
tórios de certificação frequente-
mente solicitam das companhias
“informações confidenciais, que
vão além do escopo das informa-
ções necessárias para a aprova-

ção” do pedido.
“Infelizmente, não é incomum

que essa propriedade intelectual
vaze para concorrentes chine-
ses”, sustenta o documento. “As
empresas estão nervosas e receo-
sas, em razão do risco de perde-
rem suas inovações”, afirmou Di-
rk Moens, secretário-geral da Câ-
mara de Comércio da União Eu-
ropeia.

Moens disse que a preocupa-
ção é “enorme”, mas reconheceu
ser difícil provar o vazamento e
ressaltou que nenhuma empresa
se dispõe a falar publicamente. O
aumento do desconforto das
multinacionais reflete também
uma mudança na postura do go-
verno chinês em relação ainvesti-
mentosestrangeiros. Desde mea-
dos desta década, as autoridades
de Pequim se tornaram mais sele-
tivas na recepção de recursos ex-
ternos e dão prioridade a recur-
sos para setores que envolvem
tecnologia e conhecimento.

Também são fruto da determi-
nação da China de ter empresas
nacionais que sejam líderes glo-
bais em setores sofisticados e
não apenas em manufatura de
baixa qualidade. “A China desen-
volveu sua infraestrutura, mas
tem um longo caminho a percor-
rer na área de inovação”, observa
o presidente da Câmara de Co-
mércio Americana em Hong
Kong, Richard Vuylsteke. / C.T.

China eleva
protecionismo
Empresas europeias e americanas se queixam das condições desiguais
para grupos estrangeiros no país, excluídos da compras governamentais

Regulamentação
coloca em risco
segredos industriais

● As políticas de favorecimento
de companhias domésticas e de
imposição de barreiras a concor-
rentes estrangeiros transforma-
ram a China em um dos líderes
mundiais na fabricação de turbi-
nas para geração de energia eóli-
ca. Em 2004, 60% do mercado
local era dominado por empre-
sas estrangeiras. No ano passa-
do, o porcentual havia caído para
15%. Nesse período, o governo
deu preferência à aquisição de
turbinas domésticas e impôs um
índice mínimo de conteúdo nacio-
nal de 70% para as estrangeiras.

O número de fabricantes domésti-
cos saltou de 4 para 78.

Com isso, a China conseguiu
desenvolver fabricantes gigantes-
cos, como Goldwind, Sinovel e
Dongfang. O país dobrou a capaci-
dade instalada para produção de
energia eólica em cada um dos
últimos cinco anos e caminha
para ter a segunda maior potên-
cia mundial em 2010, atrás ape-
nas dos EUA, com geração de 30
gigawatts (GW) – meta que será
atingida uma década antes do
previsto originalmente.

Agora, Pequim trabalha para
gerar 100 GW de energia do ven-
to em 2020, cifra que equivale a
toda a capacidade instalada de
geração de energia do Brasil –
incluindo a usina de Itaipu, que
gera 14 GW.

As turbinas chinesas são mais
baratas que a de seus concorren-
tes estrangeiros, o que dificulta
ainda mais a concorrência. Mas
as multinacionais afirmam que
possuem vantagens tecnológicas
e de qualidade em relação aos
chineses.

A política de preferências tam-
bém provocou distorções, com
um superinvestimento que gerou
a capacidade ociosa de 40% no
setor. Isso ocorre porque a rede
de distribuição da China não tem
condições de absorver toda a
energia gerada por plantas de
energia renovável. Diante desse
cenário, as multinacionais te-
mem a exportação de turbinas
chinesas, que têm qualidade infe-
rior, mas preço muito mais baixo.
/ C.T.
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● Contradições
No setor automobilístico, as mon-
tadoras estrangeiras continuam
obrigadas a realizar joint-ventu-
res com parceiros chineses, en-
quanto os chineses podem inves-
tir sem restrições na Europa.

Documento da Câmara
de Comércio da UE
mostra que associados
temem vazamento
de informações

Preferências dão
impulso a empresas
de turbinas eólicas

Promessa. China dará condições aos estrangeiros, diz Jiabao
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Empresas europeias e ameri-
canas afirmam que as condi-
ções para investir na China
são cada vez mais “desafiado-
ras” e alertam para a ameaça
de aumento do protecionismo
no país com o objetivo de forta-
lecer companhias nacionais
escolhidas por Pequim para se
tornarem “campeãs globais”
em seus setores.

O maior alvo de preocupação
são regras para estímulo da “ino-
vação doméstica”, que virtual-
mente excluem estrangeiros das
compras governamentais de

uma longa lista de equipamen-
tos, a maior parte com conteúdo
tecnológico. Anunciada em no-
vembro, a medida exige que a
propriedade intelectual do bem
tenha sido desenvolvida e regis-
trada na China, assim como to-
das as marcas associadas. “Isso
representa um uso sem prece-
dentes da propriedade intelec-
tual doméstica como condição
de acesso ao mercado e torna
quase impossível aos produtos
de companhias americanas se
qualificarem”, diz carta assinada
por 19 entidades empresariais e
dirigida a autoridades dos EUA.

Pesquisa divulgada recente-
mente pela Câmara de Comér-

cio Americana na China indica
que 57% das 203 empresas de tec-
nologia ouvidas esperam redu-
ção de vendas no país. “As com-
panhias americanas aqui são lu-
crativas, mas vemos uma preocu-
pação crescente a longo prazo”,
disse Michael Barbalas, presiden-
te da câmara.

Ganho perdido. Em sua avalia-
ção anual, divulgada em dezem-
bro, a Câmara de Comércio da
União Europeia na China ressal-
tou que o “espectro do protecio-
nismo se espalhou” em 2009 e
que as empresas estão preocupa-
das. Antes do anúncio das novas
medidas, a entidade estimava

que companhias europeias dei-
xavam de ganhar por ano € 21
bilhões em oportunidades de co-
mércio e investimentos. Não há
cálculo do impacto das novas me-
didas, mas é certo que o valor au-
mentaria. Dirk Moens, secretá-
rio-geral da entidade, disse ao Es-
tado que há “dúvidas e incerte-
zas” entre as empresas euro-
peias em relação à capacidade de

competir com fornecedores do-
mésticos sob essas regras.

Richard Vuylsteke, presidente
da Câmara de Comércio Ameri-
cana em Hong Kong e um dos
signatários da carta enviada à
Washington, diz que as novas po-
líticas podem ser “extremamen-
te protecionistas” se aplicadas
integralmente. “Ficarei surpre-
so se o governo não as reavaliar.”

Quando entrou na Organiza-
ção Mundial do Comércio
(OMC), em 2001, a China não
aderiu ao Acordo de Compras
Governamentais, mas prome-
teu que o faria “o mais rápido
possível”. Pequim só apresen-
tou proposta para inclusão em
2008. O texto não foi aceito e o
assunto continua em negocia-
ção. Isso significa que o governo
chinês pode impor preferências
a empresas nacionais sem violar
regras da OMC.

No documento divulgado em
dezembro, a UE questiona a lógi-
ca de abertura dos mercados oci-
dentais para a China ao mesmo
tempo em que a China amplia
restrições aos investimentos ex-
ternos. “Se empresas estrangei-
ras não podem fazer comércio e
investir em condições de igualda-
de na China, por que o Ocidente
deveria continuar a abrir suas
portas aos investidores chine-
ses?”, diz o texto.

Por enquanto, não há ação con-
creta das autoridades de Pequim
para revisão das políticas, mas o
primeiro-ministro Wen Jiabao
afirmou no dia 5 de março que o
governo proverá “condições fa-
voráveis” para a atuação de com-
panhias estrangeiras no país.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. B14.




