
Inovação na China

Moodcria açãopromocional paraSchin

A China já foi o centro de inovação mundial. Armas,
bússolas, papel, pólvora e impressão foram criados há
mais de mil anos. O Ocidente assimilou e aperfeiçoou
essas invenções e as usou como a base de séculos de de-
senvolvimento e dominação tecnológica. Desde as re-
formas de Deng Xiaoping em 1978, a China se vale de
determinadas condições, como mão de obra farta, ba-
rata e ávida por melhoria de vida e trabalho; atrai as
multinacionais com seu mercado interno; flexibiliza
sua economia, gera trocas e aprendizado. Constrói um
modelo econômico de difícil denominação, é "socialis-
mo de mercado" ou "capitalismo de Estado"?

A China produz quase tudo sob diversas modalida-
des e arranjos associativos. Torna-se, em 2010, a
maior exportadora mundial, bem como o segundo
maior importadora, atrás dos Estados Unidos. Torna-

se o maior parceiro co-
mercial do Brasil. Mui-
to de sua importação
corresponde a produ-
tos de alto valor agrega-
do. O governo chinês
parece ter noção de
que o passo dado com
as reformas, que resul-
tou em um gigantesco
parque industrial, é
tão somente uma tran-
sição para a competi-
ção mundial em outro

nível. A China quer deixar de ser a fábrica, para passar
a ser o laboratório do mundo.

Nos últimos dez anos, os dirigentes do país têm
apontado a inovação como meio de reposicionar a
China no mundo e sustentar seu desenvolvimento,
tendo em vista o preço que esse crescimento tem co-
brado: desigualdade, poluição, pobreza no campo, in-
flação e degradação ambiental.

A crise financeira mundial reforçou a necessidade
de a China gerar alternativas ao seu modelo baseado
na exportação e apostar no desenvolvimento do mer-
cado interno. É com a escala de seu mercado que a
China segue atraindo os investimentos estrangeiros.
Mas as leis de defesa da propriedade intelectual na
China possuem fiscalização precária. As empresas es-
trangeiras, ao transferir seu know-how, se arriscam
em desenvolver concorrentes chinesas.

É importante fazer uma distinção entre a pirataria e
a assimilação de tecnologias com aprovação estatal. O
governo chinês tenta combater a primeira e desenvol-
ver a segunda. Mas qual o limite ao crescimento quan-
do a inovação de país tem origem externa? Se a inova-
ção depende de um aparato regulatório, de acesso ao
crédito, de características de liderança empresarial,
qualificação de mão de obra e de certo grau de liberda-
de, como avaliar o impacto da "mão" do Estado autori-
tário sobre o ambiente econômico institucional?

Outras questões são postas: O Brasil tem algo a
aprender com isso? A China é nosso concorrente ou
parceiro? Como as empresas brasileiras devem se pre-
parar para enfrentar esse fenômeno irreversível? As
questões que envolvem a China representam uma
oportunidade única para que o Brasil repense seu lu-
gar no mundo. ■
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WMcCann cria sequênciade peçada Globo.com

MARCADO
● Nos dias 21 e 22 deste mês
acontece em São Paulo a
ExpoOn 2011. O evento da
área de marketing digital reúne
especialistas nacionais e
internacionais para apresentação
de novas experiências na área via
painéis, workshops e palestras.
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MARKETINGPROMOCIONAL

Estudo indica o meio
digitalcomo preferido
parapromoção

Mais uma vez o porquinho
fujão da propaganda do portal
Globo.com vai aparecer em
peças publicitárias da marca.
A criação da agência WMcCann
estreou há menos de uma
semana e dá sequência a história
da primeira campanha em
que o cofre em formato de
porquinho tentava escapar
de dois amigos que precisavam
de uma moeda de R$ 1 para

assinar um pacote promocional
do site. A saga "Porquinho 2"
mostra a dupla à procura do
cofre. Com uma foto em mãos
do fugitivo do comercial
anterior, os amigos saem em
busca do cofre, até encontrá-lo
em uma praia, muito bem
acompanhado. O plano de
mídia tem inserções em
canais de TV aberta e fechada,
além de spots de rádio.

Suzana Bandeira
Professora do Centro de
Inovação e Criatividade
da ESPM

O marketing digital está na mira
das ações promocionais. Em dois
anos a intenção de direcionar
recursos a essa área quase
triplicou, indica a pesquisa
Marketing Promocional 2011,
realizada pela Associação de
Marketing Promocional (Ampro)
em parceria com o Ibope. "Mais
pessoas têm acesso a internet em
casa e 73% dos entrevistados
indicaram que investem em ações
nas redes sociais", afirma Auli de
Vitto, vice-presidente da Ampro.
Com faturamento anual de R$
32,9 bilhões em 2010, o mercado
de marketing promocional deve
crescer 16% este ano. "No ano
passado o aumento foi de 13%",
diz. O estudo foi baseado em
84 entrevistas aplicadas a dois
mil profissionais da área durante
os primeiros meses deste ano.

As questões que
envolvem a China
apresentam uma
oportunidade
única para que o
Brasil repense seu
lugar no mundo

Férias de julho e as empresas correm atrás das crianças para não
deixar a clientela, agora com mais tempo livre para brincadeiras,
escapar. Para fisgar este público, a marca de refrigerantes Mini Schin,
do grupo Schincariol, lança uma promoção no formato junte-troque-
ganhe. A campanha criada pela agência Mood Comunicação Integrada
traz os personagens Ben 10 e As Meninas Super Poderosas.
A ação acontece até o dia 30 de julho em shoppings de São Paulo.

CampanhadaF.BiznoOrkut
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