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C omo? Esquecer a China?
Sim, mas apenas como par-
ceiro comercial que só im-
porta do Brasil commodi-

ties e, para nós, exporta produtos in-
dustrializados sem transferir tecno-
logia. O Brasil deve conquistá-la co-
mo fonte de investimentos diretos, e
não apenas na área de matérias-pri-
mas. Há pouco mais de cinco anos, a
China nem figurava entre os investi-
dores nos registros do Banco Cen-
tral. Agora, caminha para a liderança.
Desde 2003, foram US$ 37 bilhões.

O ministro do Comércio chinês,
Chen Deming, que esteve aqui com
40 representantes de 40 empresas es-
tatais, anunciou US$ 1 bilhão só este

ano. Otimista, o governo fala em US$ 8
bilhões. Há previsões de que chegue a
US$ 40 bilhões em 2014. Os números
estão inflacionados, mas, descontando
exageros, não há duvida de que eles es-
tão interessados no mercado brasileiro.
Pode até haver surpresas agradáveis.

A questão é saber o destino desses
recursos. A China investe no mundo to-
do em petróleo, minérios e agricultura.
Precisa garantir o futuro e já armazena
imensos estoques estratégicos. E o Bra-
sil tem tudo. Querem repetir aqui o que
já fazem na África há alguns anos.

O comércio. Quanto ao comércio, a
China se cala. O ministro Chen disse
que vai estudar as queixas contra as bar-

reiras chinesas aos produtos industriali-
zados do Brasil, mas não criou expectati-
va de mudança. Quando pressionado,
respondeu com a face mais ingênua do
mundo que o Brasil teve superávit de
US$ 1,6 bilhão no primeiro quadrimes-
tre do ano, sem esclarecer que foi por
causa do aumento dos preços das com-
modities.

Diante da insistência dos ministros
do Desenvolvimento e Relações Exte-
riores, acrescentou: “Não vamos tocar
no superávit. Estamos de braços aber-
tos para os produtos brasileiros”. Ou se-
ja, eles vão continuar importando as ma-
térias-primas que precisam, para aten-
der à demanda de um crescimento de
9%. Seguirão fazendo estoques estraté-

gicos para compensar a dependência do
mercado externo. E onde encontrariam
parceiro tão cordato que importa até
equipamentos pesados e exporta soja,
petróleo e celulose?

60% mais barato. Chen Deming dei-
xou bem claro que a China quer matéria-
prima e não vai mudar a política comer-
cial por causa do Brasil. Os parceiros de
verdade da China são os Estados Uni-
dos e a Europa, com mais de US$ 200
bilhões cada um. Os chineses podem fa-
zer algumas concessões isoladas, mas
sabem que a indústria brasileira sim-
plesmente não pode competir.

O professor Antonio Correa de Lacer-
da, em artigo publicado esta semana no
Estado, foi muito claro: estudos mos-
tram que o yuan está desvalorizado em
40% sobre o dólar e o real valorizado em
20%. Ou seja: “um produto fabricado na
China em dólares americanos, que é a
base de comparação internacional, tem
um preço cerca de 60% menor que o
fabricado no Brasil”. Isso apenas no
câmbio, sem contar os custos menores
decorrentes do desrespeito chinês às
leis de patentes e propriedade intelec-
tual, meio ambiente, salários baixos e
custos trabalhistas, lembra Lacerda.

O antidumping? Para a pesquisado-
ra do Ipea, Fernanda De Negri, a ado-
ção de medidas antidumping é palia-
tiva. Não funciona. “Faz 20 anos que
setores industriais estão reclaman-
do e faz 20 anos que eles não ganham
competitividade. Não adianta dar sal-
vaguarda sem cobrar ganho de com-
petitividade”, diz a pesquisadora.
“Existem fronteiras tecnológicas im-
portantes em vários setores indus-
triais. O Brasil teria mais condições
de competir com os chineses inves-
tindo nesses setores do que dando
salvaguardas”, afirma ela. Nunca se
disse tudo em tão poucas palavras.

É a hora. E aqui entra esse novo in-
teresse chinês – que começou só no
segundo semestre de 2009 – em in-
vestirno Brasil. Onde? Só em commo-
dities, de baixo valor agregado? O mi-
nistro Aloizio Mercadante afirmou
que está preocupado com o perfil des-
ses investimentos. Ele quer que os
chineses transfiram tecnologia para
que possamos no futuro produzir es-
ses produtos acabados aqui. Assim,
vamos continuar a exportar matéria-
prima, mas produzindo itens de va-
lor agregado internamente também.

Todo sábado noEstadão.

● As gigantes da internet na Chi-
na têm milhões de usuários, va-
lem bilhões de dólares, mas es-
tão longe de ultrapassar as fron-
teiras do país e se transforma-
rem em empresas globais. To-
dos os líderes locais dependem
quase exclusivamente do merca-
do doméstico, onde está 95% de
sua audiência.

A grande incógnita é saber se
marcas como Baidu e QQ serão
capazes de conquistar seguido-

res em outros países ou se fica-
rão confinados ao espaço protegi-
do pela censura chinesa.

Arthur Kroeber, da consultoria
Dragonomics, diz que o mundo
da internet permanecerá por al-
gum tempo cindido entre as gran-
des empresas globais e as chine-
sas. Por outro lado, é pouco pro-
vável que os grandes portais glo-
bais consigam autorização do
Partido Comunista para atuar no
país – ao menos no curto prazo.

O fundador do Facebook, Mark
Zuckerberg, deu origem a espe-
culações depois de visitar a Chi-
na em dezembro e se encontrar
com Robin Li, do Baidu.

No mês passado, o site Sohu

publicou reportagem informando
que as duas empresas teriam
chegado a um acordo para criar
uma rede social conjunta na Chi-
na, que não faria parte da opera-
ção global do Facebook. A infor-
mação não foi confirmada.

A associação com uma empre-
sa local e a criação de uma rede
social que não tenha sua marca
seria uma forma de o Facebook
se preservar das críticas a uma
eventual entrada na China.

A prática aberta da censura e o
fato de o governo usar material
veiculado online para punir oposi-
tores do regime poderia causar
problemas de imagem à rede
social em outros países. / C.T.
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China clona
do MSN ao
Google e
lidera web
Algumas das maiores empresas de internet do
mundo são cópias chinesas de sites dos EUA
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Vamos esquecer a China?

Expansão fora da
‘muralha chinesa’ é
pouco provável

Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE / PEQUIM

O mapa luminoso da presença
global do Facebook mostra
uma mancha negra sobre a
China, onde a mais célebre re-
de social da internet é bloquea-
da, assim como YouTube e
Twitter. Mas isso não signifi-
ca que a maior população onli-
ne do planeta está fora do uni-
verso dos microblogs, games e
redes virtuais de amigos.

Dentro da invisível Grande
Muralha de Fogo levantada pela
censura chinesa surgiram algu-
mas das maiores empresas de in-
ternet do mundo, que começam
a rivalizar com os originais que
clonaram, em valor de mercado
e número de usuários.

O serviço de mensagens ins-
tantâneas QQ tem apenas 5% de
seus clientes fora da China, mas
a audiência doméstica é suficien-
te para colocá-lo em 10.º lugar
no ranking dos sites mais visita-
dos do mundo, elaborado pela
consultoria Alexa – uma posição
acima do MSN da Microsoft.

Na origem do sucesso do QQ
estão os 477 milhões de usuários
da internet na China, quase o do-
bro dos 250 milhões existentes
nos Estados Unidos. Em poucos
anos, a população online do país
asiático será o triplo da norte-
americana, estima Duncan
Clark, da empresa de consulto-
ria BDA China. “O centro de gra-
vidade da internet está mudan-
do”, observa.

QQ é a face mais popular da
Tencent, a maior companhia de
internet da China e a terceira do
mundo em valor de mercado,
com US$ 52 bilhões, abaixo ape-
nas do Google (US$ 171,2 bi-
lhões) e Amazon (US$ 89,9 bi-
lhões). Se o Facebook tivesse
ações em Bolsa, certamente esta-
ria à frente da empresa chinesa.

O consultor Bill Bishop, edi-
tor do site Digichina, acredita
que a internet representa o
maior segmento da economia
chinesa fora das mãos do Esta-
do. As líderes são empresas de

capital privado com ações nas
Bolsas de Valores de Nova York
ou Hong Kong – nenhuma tem
papeis negociados na China.

Entre as 12 representantes chi-
nesas que apareceram na lista
BrandZ das 100 marcas mais va-
liosas do mundo divulgada no iní-
cio de maio, só duas não eram
estatais: Baidu e Tencent, ambas
do setor de internet.

Elaborado pela agência Mill-
ward Brown Group, o ranking es-
timou o valor da marca Baidu em
US$ 22,56 bilhões, alta de 141%
em relação ao ano anterior, o
que elevou a grife chinesa ao se-
gundo lugar entre as de mais rápi-
do crescimento do planeta, atrás
apenas do Facebook.

O vigor da internet também se
reflete na lista dos chineses mais
ricos elaborada pela Forbes. O
primeiro lugar de 2011 é ocupa-
do por Li Yanghong, de 42 anos,
o fundador do Baidu. Também
conhecido como Robin Li, ele é
dono de uma fortuna de US$ 9,4
bilhões, o que o deixa na posição
95 no ranking global da revista.
O criador da Tencent, Ma Hua-
teng, 39 anos, aparece na 10.ª po-
sição entre os chineses endinhei-
rados, com US$ 5 bilhões.

Idealizada para controlar a in-
formação e barrar o que é consi-
derado contrário aos interesses
do Partido Comunista, a censu-
ra acabou funcionando como
uma reserva de mercado, que
permitiu o desenvolvimento
dos sites chineses sem a ameaça
de concorrência externa.

Mas a proteção não é o único
fator que explica o sucesso de al-
guns deles. O Baidu já era líder
do mercado de buscas antes de o
Google decidir transferir seu si-
te chinês para Hong Kong, em
março de 2010, em razão da in-
tensificação da censura.

De qualquer maneira, a saída
de campo de seu principal com-
petir elevou a fatia de mercado
do Baidu de pouco mais de 60%
para cerca de 80%. Nesse mes-
mo, o preço de suas ações na Nas-
daq teve alta de quase 150%, o
que jogou o valor de mercado da

empresa para US$ 47,4 bilhões,
mais que o dobro do Yahoo!. O
Baidu está em sexto lugar no ran-
king dos sites mais visitados do
mundo, segundo a consultoria
Alexa, atrás de Google, Face-
book, YouTube, Yahoo! e Live.

Os campeões da internet chi-
nesa só conseguiram prosperar
porque se sujeitaram aos limites

impostos pelo Partido Comunis-
ta, que os transformam em agen-
tes executores da censura.

Os sites são responsáveis por
impedir que cheguem a seus por-
tais todas as informações veta-
das pelas autoridades de Pe-
quim. A lista do que é proibido
tem temas permanentes, como
independência do Tibete, e ou-

tros que mudam de acordo com
as circunstâncias.

Diariamente, a relação do que
está vetado é distribuída pelos
censores de Pequim. Jasmim, no-
me do chá mais popular da Chi-
na, foi banido desde que foi vin-
culado à Revolução do Jasmim
que derrubou o governo da Tuní-
sia, em janeiro.

O agravamento da censura, a
crescente dificuldade para atuar
no país e o ataque de seu site por
hackers foram os argumentos
utilizados pelo Google para justi-
ficar a transferência de sua ope-
ração em chinês para Hong
Kong. Na China, o Google tinha
de a praticar a autocensura, co-
mo os demais sites do país.

Diante da barreira à entrada
de empresas estrangeiras na Chi-
na, a compra de ações em Bolsa
ou a aquisição de participação di-
reta no capital das empresas chi-
nesas se transformaram nos úni-
cos caminhos pelos quais os in-
vestidores podem apostar no
boom da internet no país.

Há quem entre nesse mercado
sem saber se terão uma rede de
proteção. O site de relaciona-
mento Renren, uma versão chi-
nesa do Facebook, levantou US$
743,4 milhões na Bolsa de Nova
York este mês, dez vezes mais do
que faturou em 2010. As ações
perderam 24% desde então, mas
estão em patamar que dá à com-
panhia um valor de mercado de
US$ 5,4 bilhões. “O Renren é pe-
queno, e isso certamente é uma
bolha”, afirma Clark, da BDA.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 22 maio 2011, Economia & Negócios, p. B13.




