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Analistas explicam que chineses sempre preferiram empresas locais com foco no 

entretenimento 

 
Mesmo antes de o Google ameaçar a encerrar o serviço de busca na China, ele não estava se 
adaptando. O Google e outras importantes empresas americanas de internet como Yahoo e 
eBay nunca conseguiram abocanhar uma parte significativa do mercado chinês. 
 
As melhores empresas no maior mercado da internet do mundo têm nomes como Baidu, 
Tencent e Alibaba  firmas locais em rápido crescimento que estão obtendo lucros significativos. 
 
Depois do Google, o mercado da internet da China conseguiu assemelhar-se cada vez mais a 
um bazar lucrativo isolado, dizem especialistas. 
 
Se o governo chinês continuar a favorecer empresas domésticas, essas empresas que 
alcançam a massa crítica podem se tornar extraordinariamente lucrativas  conta Gary Rieschel, 
fundador da Qiming Ventures, firma americana de capital de risco com investimentos na China. 
 
Ainda assim, o sucesso das empresas chinesas pode ser medido pelos números. O rendimento 
da Tencent, uma espécie de conglomerado online, subiu mais de 70% no ano passado, para 
quase US$ 1,8 bilhão. 
 
Baidu, “sósia” do Google, basicamente derrotou o gigante das buscas na China, apesar de 
ceder espaço nos últimos anos. E Taobao.com, grande site de comércio eletrônico chinês, 
movimentou aproximadamente US$30 bilhões no ano passado. 
 
Outras prioridades A história por trás do sucesso dessas empresas é única e simples, dizem 
especialistas. Os jovens que dominam o uso de internet na China não estão apenas procurando 
informação; estão em busca de um estilo de vida. 
 
Eles são apaixonados por download de músicas, jogos online e redes sociais. Sessenta por 
cento dos usuários de internet daqui têm menos de 30 anos  afirma Richard Ji, analista de 
internet do Morgan Stanley. Nos EUA, acontece o contrário. E nos EUA, a prioridade é 
informação, enquanto os chineses querem entretenimento. 
 
Segundo especialistas, a maioria das empresas americanas não obteve sucesso na China 
porque não possui conhecimento local, é bastante lenta para se adaptar e não sabe lidar com o 
governo chinês. 
 
Por outro lado, analistas apontam que a internet na China apresenta menos inovação do que 
obtenção rápida da mais nova tendência online. 
 
As pessoas daqui são rápidas para perceber tendências, clonar e inovar  conta William Bao 
Bean, ex-analista de internet que, agora, é parceiro do Softbank China & India Holdings. Se 
uma empresa está se saindo bem, outras irão rapidamente cloná-la e expandi-la. 
 
Nenhuma empresa é melhor nisso do que a Tencent, localizada na cidade de Shenzhen, ao sul. 
A maior arma da cidade é o QQ, serviço popular de mensagens instantâneas. Os 500 milhões 
de usuários ativos dão benefícios à empresa quando ela apresenta novos produtos e ofertas, 
como jogos online. 
 
Tencent foi fundada em 1988 por um grupo de amigos que incluíam Ma Huateng, 38, também 
conhecido como Pony, que agora é o chefe-executivo bilionário da empresa. 
 
Com a Tencent comandando um estoque de ações no valor de US$ 37,2 bilhões, as únicas 
empresas de internet globais que são mais valiosas são o Google (US$ 173,7 bilhões) e a 
Amazon (US$ 57,2 bilhões). 



 
Mas existem outras potências chinesas. É bem capaz que a Baidu, que domina o mercado de 
propaganda de sites de busca na China, beneficie-se com a saída do Google, ainda que seu 
próprio mecanismo de busca seja censurado de modo severo. 
 
Investidores estão nitidamente apostando no futuro da Baidu. Desde janeiro, quando o Google 
anunciou, pela primeira vez, que poderia deixar a China, as ações da Baidu subiram 50%, 
acrescentando US$ 7 bilhões ao valor de mercado da empresa. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 29 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. A24. 


