
As empresas de comércio 
exterior brasileiras que-
rem abrir o leque dos ne-

gócios que realizam com a Chi-
na e prospectar segmentos mais 
atrativos que produtos primários. 
"É difícil vender bens de consumo 
para a China. Hoje, a maior carên-
cia de abastecimento deles é de 
commodities, mas acredito que o 
Brasil tem preço e qualidade nos 
produtos do agronegócio. É nesse 
segmento que temos as melhores 
oportunidades e que pode ser 
uma porta de entrada para o Bra-
sil", afirma Alfredo De Goeye, pre-
sidente da Sertrading, fundada 
em 2001 e na China desde 2005. 

A empresa se especializou 
em trazer mercadorias chinesas 
ao Brasil. Passar a exportar pro-
dutos brasileiros para aquele 
mercado não é uma tarefa fácil, 
em sua opinião. Mas conta a seu 
favor a experiência adquirida 
nesses anos de negociações e que 
levaram a China a representar 
15% da receita anual de importa-
ções, de US$ 60 milhões. O valor 
é obtido basicamente por duas 
famílias de produtos destinados 
à construção: máquinas e equi-
pamentos, como guindaste e 
empilhadeira, e vidros. 

Para De Goeye, a negociação 
com empresas de uma cultura 

tão diferente requer habilidade 
e respeito por hábitos bem dife-
rentes dos nossos. Ele acredita 
ser importante a abertura de um 
escritório local, onde, além do 
trabalho burocrático, seja possí-
vel desenvolver uma relação de 
amizade. No caso da Sertrading, o 
escritório foi aberto na cidade de 
Shenzhen, no sul do país, região 
que se desenvolveu muito nos úl-
timos anos. A empresa tem hoje 
seis funcionários e dois já vieram 
ao Brasil para treinamento. 

"Muitos questionam a hones-
tidade dos chineses e a quali-
dade dos seus produtos. Eu não 
concordo. Acho simplista demais 
avaliar dessa forma um país tão 
grande. Lá, há, como em qual-
quer lugar, empresas de todos os 
tipos e que devemos escolher. O 
importante é saber que eles não 
têm muita flexibilidade na hora 
de negociar e muitas vezes po-
dem até mudar itens que foram 
definidos no contrato. Não é de-
sonestidade. É cultura." 

Para De Goeye, o empresário 
chinês sabe o que quer e, além 
disso, está acostumado a traba-
lhar num regime autoritário, 
com regras bem definidas. Por 
isso, é importante desenvolver 
uma relação de confiança. Ele 
fala com a experiência de quem 



esteve com o presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva na viagem 
à China em 2004, com 500 em-
presários. "Na ocasião, percebi 
a necessidade de montar uma 
base local para aproveitar aquela 
oportunidade", afirma o empre-
sário, que pertence ao Conselho 
Empresarial Brasil-China, que 
reúne 40 empresas. 

A importância da base local 
também é ressaltada por Roberto 
Amadeu Milani, vice-presidente 
comercial da Comexport. Para 
ele, a estrutura local é que per-
mite selecionar os melhores for-
necedores e os melhores preços, 
já que na China há fornecedores 
de todos os tipos. "É por estar-
mos instalados lá, inclusive em-
pregando mão de obra local, que 
somos mais respeitados e muitas 
vezes priorizados por produtores 
chineses. O relacionamento pes-
soal entre as partes é fundamen-
tal para o fechamento do negó-
cio, muitas vezes suplantando a 
relação empresarial." Ele ressalta 
que a confiança entre comprador 
e vendedor muitas vezes supera 
as exigências contratuais. 

A Comexport faz negócios 
com a China há 30 anos. Come-
çou exportando produtos têx-
teis brasileiros. Na metade da 
década de 90 passou a importar 
produtos chineses e desde 2000, 
quando se deu o "boom" inter-
nacional da indústria chinesa, 
concentrou suas operações nas 
importações com aquele país. 
"Foi aí que decidimos montar 
uma estrutura própria lá. Somos 
hoje a maior trading brasileira 
na China e mantemos dois escri-
tórios em Xangai. Um deles só faz 
operações de compra de maté-
rias-primas. O outro faz a seleção 
de produtos acabados, material 
de construção, químicos, petro-
químicos, prestação de serviços 
de logística e produtos diversos. 
Mantemos uma estrutura com 30 
funcionários, a maioria chineses. 
Apenas quatro são brasileiros, 
mas falam mandarim. Esse tem 
sido o nosso diferencial." 

De acordo com Milani, apro-
ximadamente 50% das impor-
tações do grupo vêm da China, 
hoje o principal fornecedor in-
dividual da empresa. Do total 
importado do país, 35% é com-
posto por produtos têxteis; 10% 
por material de construção; 15% 
por produtos químicos; 15% re-
fere-se à prestação de serviços e 
15% é formado por cargas e pro-
dutos diversos. 

O Banco do Brasil (BB) montou 
um escritório de negócios para 
prestar assistência a empresas 
brasileiras e a seus clientes e a em-
presas chinesas que querem inves-
tir no Brasil. De acordo com Ad-
milson Monteiro Garcia, diretor 
da área internacional, o BB é líder 
de mercado no financiamento ao 
comércio exterior. Ele destaca que 
o Programa de Financiamento às 
Exportações (Proex) destinou, em 
2010, 13% do total de desembol-
sos para operações com a China. 

Garcia destaca que, para ven-
cer as barreiras culturais, é fun-
damental prestar atenção aos 
detalhes, conhecer quem toma 
as decisões e respeitar a forma e 
a velocidade com que isso acon-
tece. "Saber respeitar costumes e 
hábitos e valorizar cada gesto de 
aproximação também é muito 
importante por criar empatia e 
demonstrar o interesse pela cul-
tura local. Esse é um esforço que 
é bastante apreciado pelos chine-
ses." Os mercados mais promisso-
res, segundo ele, relacionam-se 
a produtos com alta tecnologia 
agregada e àqueles destinados à 
preservação do meio ambiente e à 
redução do consumo de energia. 

O diretor do BB destaca o po-
tencial do mercado chinês, com 
aproximadamente 200 milhões 
de pessoas pertencentes às clas-
ses A, B e C. Nos próximos dez 
anos, espera-se a ascensão de 
igual contingente, o que signi-
ficará mais 200 milhões de chi-
neses nesse patamar. "Serão dois 
'Brasis'. Portanto, a busca por re-
cursos naturais e alimentos con-
tinuará crescendo." 
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