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É um mercado difícil. E seus concorrentes podem,
sim, ter chegado primeiro. Mas o maior erro seria
optar por não investir na China. Edward Tse
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Será uma boa hora para entrar ou
crescer na China? Por um lado, a
resposta parece óbvia. Enquanto

muitos outros países entraram em coma
económico, a China segue em frente, com a
Goldman Sachs projetando crescimento de
mais de 11% para a economia em 2010. Por
outro lado, não são dias felizes para mui-
tos investidores estrangeiros. O choque do
Google com o governo chinês, junto com a
contínua vulnerabilidade da propriedade
intelectual e a manutenção de restrições
ao controle estrangeiro de empresas no
país, faz muitos executivos indagarem se
uma presença ali compensa o risco.

Em artigo recente na revista Time, Ja-
mes McGregor, consultor e ex-presidente
da Câmara de Comércio Americana na Chi-
na, enumerou alguns dos problemas que
afligem o investidor estrangeiro: concor-
rência de imitações baratas; rivalidade de
empresas estatais que gozam de vantagens
especiais; e políticas públicas aparente-
mente ambíguas, como a aplicação seletiva
de normas da Organização Mundial do Co-
mércio. McGregor escreveu que muitos di-
rigentes de empresas "perdem o sono com
a possibilidade de que parceiros [chineses]
se transformem em predadores e que a tec-
nologia e o know-how da empresa acabem
se voltando contra ela própria mundial-
mente, sob a forma de produtos baratos e
gigantes estatais subsidiadas". Há, tam-
bém, a crescente sensação de que o gover-
no chinês endureceu a postura para com o
mundo lá fora, culpando os Estados Unidos



por criar a crise financeira mundial e favo-
recendo empresas locais em detrimento de
estrangeiras.

Esses desafios são reais, mas não são
novos — e certamente não dão um retra-
to completo da situação. Entrar num país
complexo como a China sem entender o
contexto é loucura. Embora venha afrou-
xando as rédeas da economia desde 1978,
o governo chinês sempre exerceu forte con-
trole sobre a atividade empresarial, equili-
brando a necessidade de crescimento eco-
nómico — e o espírito empreendedor que
isso exige — com o inarredável desejo de
manter a estabilidade política e social. O go-
verno ainda impede a atuação de empresas
estrangeiras em setores essenciais como te-
lecomunicações e comunicação. Além dis-
so, reestruturou e rejuvenesceu estatais co-
mo a Baosteel, o Industrial and Commercial
Bank of China, a China National Petroleum
e a China Mobile — que estão se tornando
fortíssimas concorrentes, sobretudo por
contar com o apoio do Estado.

Em setores abertos a qualquer empresa,
a China está repleta de concorrentes, tanto
locais como estrangeiras. É só olhar as esta-
tísticas. O número de empresas privadas no
país disparou de 140 mil em 1992 para 6,6
milhões ao final de 2008, enquanto o de es-
trangeiras cresceu para 435 mil. Das empre-
sas do ranking Fortune 500, cerca de 480
já estão na China, de acordo com o gover-
no. Nesse mercado, empresas chinesas e
estrangeiras lutam pela sobrevivência. Se-
gundo vários estudos, o lucro está subindo
aos poucos, mas a maioria das multinacio-
nais ainda tem dificuldade para conseguir
margens como as registradas em casa. Aliás,
muitas empresas e empresários acreditam
que logo, logo, pode ser tarde demais para
entrar na China com sucesso.

Embora a ideia de entrar num merca-
do que para muitos é o mais complicado e
competitivo do mundo possa ser assusta-
dora, a tese de que isso não é necessário é
equivocada. Poucas empresas estrangei-
ras estavam preparadas para a velocidade
da recuperação da China; um número ain-
da menor está pronto para lidar com o fato
de que a China em breve será o motor de

crescimento do mundo em termos de pro-
dução e consumo. Peguemos dois dados. O
primeiro é que, em 2009, a China ultrapas-
sou os EUA como o maior mercado automo-
tivo do mundo. O segundo é que, de acordo
com um relatório de setembro de 2009 da
Confederação de Empresas da China e da
Associação Chinesa de Diretores de Empre-
sa, o lucro líquido das 500 maiores compa-
nhias chinesas foi de US$ 170,6 bilhões no
primeiro semestre de 2009, superando pe-
la primeira vez o lucro líquido apurado pe-
las 500 maiores americanas, que foi de US$
98,9 bilhões no mesmo período. Não só a
China vai substituir os EUA como a maior
economia do mundo mais rápido do que
previsto, mas o crescimento da China (e da
índia) pode fazer da Ásia a fonte de cerca
de 50% do produto interno bruto mundial
até 2030.

Ao mesmo tempo, fazer negócios na
China não é mais o que costumava ser.
Muitas empresas acham que já sabem co-
mo operar ali, mas a escala e a intensidade
das mudanças na economia chinesa estão
tornando inadequadas até estratégias de
sucesso. Já não basta estabelecer uma ope-
ração autónoma no país. Na maioria dos se-
tores, a China está virando uma força trans-
formadora, com operações de empresas ali
instaladas mudando a base da competição
em todo o mundo. É preciso, portanto, tra-
çar uma nova estratégia para a China — es-
tratégia que não seja apenas um plano para
vender no país ou ali se abastecer. É preci-
so integrar as operações chinesas com ope-
rações em outros lugares, para que a China
possa dar vantagem competitiva mundial à
empresa. É o que chamo de estratégia mun-
dial com a China no centro.

Essa transição será difícil até para em-
presas que atuam há décadas na China.
Quem não se adaptar, no entanto, será des-
bancado por (novas e velhas) rivais que já
estão usando a China para transformar sua
posição competitiva — como mostrarei nas
páginas a seguir.

O contexto chinês
Na hora de formular a estratégia, executivos
costumam considerar três "cês": clientes,

concorrentes e companhia. Como suge-
ri anteriormente, devem acrescentar mais
um para a China: contexto. Aqui, é mais fá-
cil falar do que fazer, pois três fatores estão
sempre mudando o contexto no país.

China oficial. Apesar da recente con-
trovérsia sobre a postura do Partido Comu-
nista da China em relação a empresas es-
trangeiras, o processo de abertura económi-
ca vai prosseguir. O crescimento dá legiti-
midade ao governo e garante a estabilidade
social. Mas o partido continuará a determi-
nar o ritmo ao qual a economia é desonera-
da de controles. Empresas interessadas em
atuar na China devem entender as priorida-
des do governo e ajustar sua estratégia com
base nisso. O Estado manteve o controle de
empresas cruciais nos setores de telecomu-
nicações, energia, finanças, recursos natu-
rais e comunicação — e, contrariamente às
expectativas do investidor estrangeiro, não
tem intenção de soltar as rédeas tão cedo.

Assim como o Google, um punhado de
empresas pode concluir a certa altura que a
China simplesmente não é para seu bico. O
Google entrou no mercado chinês no início
de 2000 com uma versão de sua página no
idioma local. Já que suas instalações esta-
vam em solo americano, não ficou sujeito à
censura chinesa e não precisou de autoriza-
ção do governo para poder operar. Em 2004,
percebeu que estava perdendo para rivais
como Yahoo e Microsoft devido à presença
destas na China. Em janeiro de 2006, após
um ano de preparativos, a empresa anun-
ciou a criação do Google.cn, instalado na
China e sujeito ao filtro chinês.

Ao que parece, a recente recessão não passou de
um revés temporário para a China.



A decisão de se instalar fisicamente na
China e sujeitar resultados de busca à cen-
sura gerou muitas críticas. Desde então, o
Google está dividido quanto à decisão. Um
porta-voz da empresa disse, à época, que o
Google teve de optar entre "comprometer
nossa missão ao não atender a nossos usuá-
rios na China e comprometer nossa missão
ao entrar na China e respeitar a legislação
local, que exige a censura dos resultados
de buscas". E completou: "A autocensu-
ra, como a que somos obrigados a praticar
na China, é algo em profundo conflito com
nossos princípios fundamentais (...). Não
é algo que façamos com entusiasmo ou de
que nos orgulhemos".

Em janeiro de 2010, quando o Google
avisou que encerraria as operações na Chi-
na se o governo não suspendesse a censu-
ra, não houve surpresa. Assim como quase
toda grande empresa americana de inter-
net, o Google tem dificuldade para com-
petir com as chinesas. O Yahoo há muito
optou por uma participação minoritária
na joint venture com um portal de negó-
cios local de muito sucesso, o Alibaba.com

— num setor dominado pelo Sohu.com, lí-
der no mercado de mídia online. Já que o
mercado chinês de leilão online é domina-
do pelo Taobao.com, outra americana, a
eBay, tampouco teve muito êxito. O mer-
cado de internet na China vai dar muito di-
nheiro, mas o grosso ficará com empresas
nacionais, mais aptas a lidar com os mean-
dros políticos de operar um negócio desses
no país. Até o momento da redação deste
artigo, o Google não tinha deixado a China.
O alerta serviu para esclarecer sua opinião,
expor sua preocupação com ciberataques e
iniciar o diálogo com representantes do go-
verno. A empresa ainda tenta estabelecer
uma posição no contexto chinês, pois sabe
que, se achar um jeito de administrar o ris-
co reputacional, manter a operação na Chi-
na não será de todo mal.

É possível que o Google não triunfe,
pois seu negócio toca num dos pontos mais

O investimento de empresas estrangeiras na
China mais do que dobrou em sete anos.

sensíveis de Pequim: o debate de cunho
político, que o partido insiste em controlar.
Em outros setores, no entanto, potenciais
benefícios superam os riscos. Montadoras
estrangeiras, por exemplo, estão restritas
a joint ventures nas quais sua participação
máxima não passe de 50%. Essa limitação
é compensada pela possibilidade de vender
no maior mercado automotivo do mundo e
de obter economias de escala inigualáveis.
Até cinco anos atrás, era possível argumen-
tar que valia a pena postergar a entrada na
China, devido às incertezas que rondavam
a decisão. Desde então, o ambiente de ne-
gócios no país ficou mais acessível e trans-
parente. A empresa que seguir hesitando
pode ter dificuldade para penetrar no mer-
cado chinês no futuro.

Muitos estrangeiros acreditam que ã li-
berdade económica inevitavelmente se se-
guirá a liberdade política. Estão equivoca-
dos. A China continuará a ser uma nação
comunista no futuro próximo. Os 75 mi-
lhões de membros do partido, que domi-
nam o governo e a sociedade, acreditam

dos holofotes. Essa tensão faz estrangeiros
classificarem o governo chinês de arrogan-
te — quando, na verdade, só está indeciso
quanto à atenção que deveria dar ao mun-
do lá fora com tantos desafios a enfrentar
em casa.

China competitiva. Muitos executi-
vos tomam como fato que a China — em
comparação com Rússia e índia, digamos,
ou mesmo com Japão e Coreia do Sul — tem
um mercado aberto. Diferentemente de ou-
tras economias da Ásia, a China abriu seu
mercado a empresas estrangeiras quando
iniciou as reformas económicas — abertu-
ra que desde então só cresceu. É o país on-
de mais se inauguram empresas no mundo;
onde surgem gigantes globais como Leno-
vo, Haier, Huawei e ZTE; e que atrai, tam-
bém, o maior número de empresas estran-
geiras. Isso produz uma intensa competi-
ção e abre uma série de oportunidades de
negócios, em particular para a constituição
de alianças e parcerias no país.

Até aqui, o crescimento económico na
China foi impulsionado por grandes inves-
timentos e mão de obra barata, provocando
desperdício e danos ambientais enormes.
Na próxima década, o Estado vai promover
a mudança para a eficiência e a conserva-
ção. Empresas na China terão de reduzir o
consumo de matéria-prima, mitigar o im-
pacto ambiental de suas operações, melho-
rar radicalmente a qualidade e aprimorar
seus recursos de gestão. Com isso, ficarão
ainda mais competitivas do que hoje.

China consumidora. Ariquezaprodu-
zida pelo crescimento da China criou uma
classe média considerável. O resultado é
que nenhum outro país — nem mesmo o



ser uma nação predominantemente ru-
ral. Em 2020, 60% da população estará vi-
vendo em zonas urbanas (em comparação
com 40% em 2009) e novas áreas metropo-
litanas surgirão em todo o país. A migração
de 200 milhões de pessoas vai transformar
novamente muitos mercados: o consumi-
dor urbano quer produtos e serviços distin-
tos do rural. Nos próximos dez anos o mer-
cado de massa na China vai se fragmentar
em segmentos diferenciados, com vários
níveis. Já que esses novos mercados serão
ligados uns aos outros, às zonas costeiras e
ao resto do mundo por uma infraestrutura
confiável de transporte e comunicações, o
acesso a eles será bem mais fácil do que era
cinco anos atrás.

Logo, se for da opinião que o governo
chinês é receptivo, mas opaco, o executi-
vo deve encará-lo como um ator de grande
peso na cena mundial. Quem vier tratando
empresas chinesas como fornecedoras deve
passar a encará-las como potenciais concor-
rentes. E quem estiver abordando a China
como mercado de massa deveria começar a
encarar o país como uma coleção de distin-
tos segmentos de consumidores. Devido ao
porte do mercado e ao alcance das corpora-
ções nele, quase toda empresa deve compe-
tir, pelo menos de alguma forma, na China.

Cinco perguntas para a
formulação da estratégia
Para que a estratégia da empresa na China
compute essas forças, seus executivos de-
vem responder a cinco perguntas. Válidas
para a maioria dos setores e das situações,
são questões fundadas em minhas duas dé-
cadas de experiência ajudando empresas
estrangeiras a entrar na China.

As três primeiras ajudam a situar a em-
presa em relação ao desenvolvimento eco-
nómico da China:

Qual o grau de abertura — atual e
futuro — de nosso setor na China? O
governo chinês impõe restrições legais tan-
to à natureza do controle empresarial quan-
to a produtos e serviços que uma empresa
pode oferecer. Embora esteja abrindo mais
setores à concorrência, o Estado não segue
um cronograma específico. Cabe à empresa

monitorar em que medida — e em que rit-
mo — o governo vai liberando cada setor. Já
que é importante conseguir uma licença no
momento em que o setor é desregulamen-
tado, empresas em setores hoje fechados
devem estabelecer vínculos (guanxi) com
autoridades públicas para ter uma vanta-
gem competitiva.

Poucos setores na China estão totalmen-
te fechados, mas as regras podem ser com-
plexas. Tanto montadoras quanto bancos,
por exemplo, podem estabelecer opera-
ções com capital 100% estrangeiro no país,
mas, como afirmei anteriormente, uma
montadora estrangeira só pode ter 50% de
uma empresa local e um banco de fora só
pode deter 25% do capital de um banco chi-
nês. Além disso, embora haja poucas restri-
ções aos veículos que uma montadora quei-
ra fabricar, novos produtos bancários nor-
malmente enfrentam um longo processo de
aprovação. Até em setores completamente
abertos o governo chinês intervirá se jul-
gar necessário. O setor de refrigerantes, por
exemplo, foi desregulamentado décadas
atrás, mas em 2009 o Ministério do Comér-
cio chinês não deixou a Coca-Cola comprar
a Huiyuan Juice por temer que a aquisição
prejudicasse a competição.

Que modelo de negócios devemos
adotar? O modelo de negócios de empre-
sas estrangeiras cai em duas categorias:
voltado ao suprimento e voltado a vendas.
Empresas que utilizam o primeiro, espe-
cialmente em setores como o de aparelhos
eletrônicos e comunicação sem fio, contam
com bases de exportação na China, mas
seus recursos locais de marketing e vendas
são limitados. Já o foco das que adotam o
segundo, sobretudo em setores acelerados
como o de bens de consumo e o automoti-
vo, é o mercado chinês.

Empresas astutas combinam os dois mo-
delos ao se expandirem. Um exemplo é criar
linhas de produtos tanto para o público chi-
nês de maior renda como para a exportação
a países desenvolvidos — e lançar produtos
mais baratos para um leque maior de con-
sumidores nos mercados de "tier 1" da Chi-
na (cidades grandes e cosmopolitas como
Xangai, Pequim e Guangzhou). Algumas

dessas empresas também contam com uma
terceira linha de produtos voltada ao con-
sumidor frugal que busca se adaptar à vida
urbana em cidades chinesas intermediárias.
Gerenciar vários modelos de negócios é du-
ro, mas muitas vezes necessário para a ex-
ploração de oportunidades na China.

Podemos suportar as incertezas da
China? O ritmo da mudança, a falta de da-
dos e a alta rotatividade de executivos na
China tornam difícil a tomada de decisões
para empresas estrangeiras. É melhor, con-
tudo, estar aproximadamente certo do que
exatamente errado. Antecipar mudanças
específicas é impossível, mas o líder de-
ve estar pronto para agir quando surgirem
oportunidades ou novas limitações.

Já que muitos executivos chineses vi-
cejam sob essas condições, uma boa ideia
é aprender com eles. Zhang Ruimin (Haier)
e Ren Zhengfei (Hauwei), por exemplo, não
triunfam ao tentar fazer tudo certo o tem-
po todo. São, antes, intrépidos experimen-
tadores — indivíduos dispostos a aprender,
a lançar, a adaptar e a aprimorar em rápida
sequência. O mercado chinês exige gesto-
res que vejam as coisas de forma não linear
e sejam capazes de agir com ousadia quan-
do necessário.

À empresa estrangeira convém, no en-
tanto, temperar oportunismo com experiên-
cia. Para muitos especialistas, por exemplo,
a Toyota demorou demais a chegar à China
e agiu com muita timidez. A Volkswagen e a
GM já tinham joint ventures com empresas
locais de prestígio e uma bela participação
de mercado quando a japonesa por fim se-
lou um acordo com a Guangzhou Auto, em
2004. Contudo, por ter uma sócia de caci-
fe relativamente menor, a Toyota aprendeu
mais sobre a operação na China e ganhou
maior controle sobre a sociedade do que
as rivais. Em 2008 a japonesa era a maior
montadora da China em receita (110 bilhões
de yuanes, ante os 96 bilhões de yuanes da
Volkswagen) e a segunda maior em unida-
des vendidas (525 mil veículos, ante os 760
mil da Volkswagen).

As duas perguntas restantes permitem à
empresa desenvolver uma estratégia mun-
dial com a China no centro:



Como integrar nossas atividades
na China com as operações no resto
do mundo? O modelo de negócios autóno-
mo que muitas multinacionais vêm usando
na China está sob pressão devido à alta dos
custos — sobretudo de mão de obra e maté-
ria-prima — e à valorização do yuan. A al-
ta do yuan foi interrompida no segundo se-
mestre de 2008, em grande parte devido à
crise financeira mundial, mas seu valor es-
tá fadado a subir no futuro. A fim de man-
ter baixos os custos, a empresa terá de inte-
grar suas atividades na China às operações
em outros lugares. Uma saída seria desen-
volver produtos na China e fabricá-los em
outros países asiáticos, e vice-versa. Isso
deixará a gestão mais complexa, mas será
essencial para que a empresa se mantenha
mundialmente competitiva.

Certas empresas, como Coca-Cola e
Nokia, começaram por montar laborató-
rios de P&D e centros de desenvolvimento
de produtos na China para poder aprovei-
tar a grande oferta de engenheiros e cientis-
tas no país. No desenvolvimento de novos
produtos, essas empresas combinam insi-
ghts sobre o consumidor chinês com plata-
formas globais e, em seguida, acham mer-
cados fora do país para a inovação. Pouco
mais de metade dos aparelhos Nokia con-
cebidos na China, por exemplo, é vendida
em outros países. Já a fabricante america-
na de aquecedores de água A.O. Smith lan-
çou nos EUA equipamentos projetados na
China e está usando parte da capacidade de
produção chinesa para fabricar aquecedo-
res para o mercado indiano. Em 2008, a A.O.
Smith China registrou taxa de crescimento
de 33% e ficou em segundo lugar no merca-
do chinês, atrás apenas da Haier.

Podemos transferir mais partes da
cadeia de valor para a China? A transfe-
rência da atividade geradora de valor para
a China passou por várias fases. A primei-
ra envolveu o estabelecimento de instala-
ções de produção no país. Na segunda, a
China foi convertida,em importante centro
de suprimento. Na terceira fase, que come-
çou no início da década de 2000, instala-
ções na China começaram a ser incorpora-
das à rede de produção global das empresas,

que também passaram a montar redes de
distribuição para chegar a regiões próspe-
ras do país. Na quarta fase, a China está se
convertendo em parte fundamental da ca-
deia de valor. Isso implica transferir certas
operações da matriz para o país. Ao moni-
torar laboratórios de pesquisa, por exemplo,
certas empresas estão tirando proveito da
P&D chinesa à medida que esta amadure-
ce. Também estão estendendo, a partir da
China, sua cadeia de valor. Redes mundiais
de fornecedores hoje abarcam empresas
estrangeiras que operam na China, além de
empresas chinesas e entidades financiadas
por investidores chineses.

Essas duas tendências, o aumento da
P&D e o desenvolvimento de cadeias de va-
lor globais, favorecem empresas que insta-
lam cada elemento — pesquisa, manufatu-
ra, sourcing, compras, distribuição, marke-
ting — no lugar mais adequado. Essas em-
presas mundialmente integradas podem ti-
rar partido de mercados em crescimento da
China, de seu crescente domínio de partes
da cadeia de valor, de seu estoque de talen-
tos e de sua integração com redes mundiais
de comunicações e transportes. Vão se pro-
teger do roubo de propriedade intelectual
graças à concepção de produtos com pro-
jeto altamente inovador, mantendo o sigilo
de certas operações e prestando um aten-
dimento ao cliente de qualidade difícil de
imitar. Um punhado de multinacionais já
fez a mudança. Entre elas estão a Nokia —
que trata a China como a principal base de
produção, um mercado importante e fon-
te primária de novos modelos de aparelhos

— e a Samsung, que em 2009 investiu US$
1 bilhão para desenvolver mais produtos e
expandir suas operações no país.

A Honey well também traçou uma estra-
tégia que inverte a abordagem tradicional de
desenvolver controles industriais nos EUA
para venda no resto do mundo. Em 2003,
transferiu a sede Ásia-Pacífico de Hong
Kong para Xangai. Em 2007, abriu um cen-
tro mundial de engenharia em Chongqing e
transferiu a matriz da divisão de materiais
eletrônicos para Xangai. De 2003 a 2009
sua folha de pessoal na China mais do que
dobrou, para cerca de 9 mil pessoas. Boa

1. Qual o grau de abertura —
atual e futuro — de nosso
setor na China?

2. Que modelo de negócios
devemos adotar?

3. Podemos suportar as
incertezas da China?

4. Como integrar nossas
atividades na China com
as operações no resto do
mundo?

5. Podemos transferir mais
partes da cadeia de valor
para a China?

parte dessa gente foi trabalhar num centro
de P&D com mil funcionários em Xangai. A
Honeywell criou vários produtos novos na
China. Alguns têm menos funções do que
a linha nos EUA, outros têm funcionalida-
de idêntica, e outros ainda são totalmente
novos. Embora projetados basicamente pa-
ra a clientela chinesa, esses controles indus-
triais estão sendo exportados para outras
partes do mundo. Custam menos, em mé-
dia, do que a linha tradicional da Honeywell,
mas, devido a custos menores de desenvol-
vimento e produção, a margem da empre-
sa com eles é maior. Para proteger sua pro-
priedade intelectual, a Honeywell fabrica
produtos de qualidade e investe na marca.
Além de nitidamente inferiores, produtos
de concorrentes locais custam tanto quan-
to as versões da Honeywell, cuja receita na
China quintuplicou de 2004 a 2009.

HOJE, LÍDERES de empresas sem operações
na China naturalmente se sentirão em des-
vantagem. Não devem, contudo, cometer o
erro de achar que ficaram muito para trás. A
integração da China na economia mundial
está aumentando, e as mudanças que o
país vem sofrendo criaram uma gama des-
norteante de possibilidades. Os retardatá-
rios podem criar operações globalmente in-
tegradas já de cara, o que irá transformá-los
em todo o mundo. Aliás, essa é uma opor-
tunidade que estão em melhor posição pa-
ra explorar.
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 88, n. 4, p. 76-80, abr. 2010.




