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escritórios em Hong Kong, Pequim e, 
depois, na Malásia, para atacar o mer-
cado chinês. "Nosso primeiro projeto 
na China foi fornecer gruas ao porto de 
Xangai", afirma a vice-presidente Sofia 
Pescarmona. "Começamos fabricando 
em parceria com uma subcontratada 
chinesa. Os itens de maior valor agrega-
do, fazíamos em Mendoza [Argentina]." 

Contudo, em pouco tempo, a Imp-
sa passou a ter problemas com essa sub-
contratada, que virou sua concorrente 
e, em 1992, fundou a Shangai Zhenhua 
Port Machinery (SZPM). "Eles tive-
ram grandes subsídios do estado chi-
nês, ganharam um porto, dez barcos, 
receberam dinheiro muito barato, e foi 
praticamente impossível, para nós e pa-
ra o resto dos fornecedores do mundo, 
competir com isso", recorda Sofia. Ho-
je, a SZPM tem mais de 70% de par-
ticipação no mercado global de gruas 
de porto, muitas das quais são vendi-
das na América Latina. "Hoje, o mun-
do vê que o preço dessas gruas está au-

mentando", afirma a empresária, cujo 
diagnóstico (relatado por ela no Fó-
rum das Multilatinas organizado pela 
AméricaEconomia no Chile) é claro: "A 
vocação da China é ser uma fabrican-
te industrial de produtos de alto valor 
agregado, que também é nossa voca-
ção há cem anos", diz. "A Ásia conti-
nua sendo um mercado interessante, 
mas o mercado interno chinês não ofe-
rece a mesma oportunidade." 

A história da Impsa tem elementos 
comuns com a da Beijing Cooper Tu-

Os subsídios 
do governo às 

empresas 
chinesas dificultam a 
competição com as 
estrangeiras 

be, uma corporação criada em 1987 en-
tre as chilenas Codelco, de mineração, 
Madeco, fabricante de tubos e cabos 
de cobre, e o governo chinês para fabri-
car tubulações de cobre em uma cidade 
na qual, até então, eram confecciona-
dos apenas canos de chumbo. O pro-
missor acordo foi um dos antecedentes 
que levou o Chile a ser o primeiro país 
do mundo a reconhecer a China como 
economia de mercado, o que ajudou 
seu posterior ingresso na OMC (Orga-
nização Mundial do Comércio). 

Contudo, diante dos maus resul-
tados que a joint venture gerou para os 
cofres das empresas chilenas, estas 
abandonaram a parceria, em 1991, ven-
dendo sua parte ao governo chinês. 

Para Osvaldo Rosales, diretor de 
Comércio Exterior da Cepal (Comis-
são Econômica para a América Lati-
na e o Caribe), o think tank (usina de 
ideias) de economia da ONU (Organi-
zações das Nações Unidas), especiali-
zado em América Latina, a mudança 
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de eixo nas relações econômicas inter-
nacionais representa um desafio enor-
me aos governos e às empresas latino-
americanos. "Uma postura possível é a 
passiva: deixar que a China nos arras-
te, que é o que está fazendo", afirma 
Rosales. "Outra é procurar participar 
das cadeias de valor asiáticas que se es-
truturam em torno da China." 

Porém, colocar esse objetivo em prá-
tica é mais difícil do que parece. Apesar 
de ser um nome mais do que promissor 
para entrar no mercado chinês, a fabri-
cante de carrocerias de ônibus brasilei-
ra Marcopolo não conseguiu repetir na 
China os modelos de produção que im-

plantou na África do Sul, no Egito e, 
mais recentemente, na índia. 

"A China tem a única de nossas fá-
bricas na qual não produzimos carro-
cerias de ônibus, apenas partes e pe-
ças", afirma o brasileiro Rubens de la 
Rosa, diretor-executivo da Marcopo-
lo. "Por que não temos as mesmas au-
torizações que os fabricantes locais? 
Uma grande vantagem competitiva é 
ter volume, e isso a China não compar-
tilha", aponta. 

DIFERENÇAS 
O problema é que o poderoso modelo de 
industrialização que alavanca a China 

é muito diferente daquele que tem gera-
do casos de sucesso na América Lati-
na. A Embraer é um claro exemplo. "E 
uma grande empresa graças a seu objeti-
vo declarado de comprar no exterior os 
melhores componentes e sistemas para 
seus aviões", afirma Richard Abulafia, 
vice-presidente do Teal Group, consul-
toria especializada na indústria aeroes-
pacial e de defesa. "A China, ao contrá-
rio, compra componentes e sistemas de 
qualquer um que esteja disposto a ce-
der tecnologia, como fazia a ex-União 
Soviética." A argentina Sofia Pescar-
mona tem argumentos semelhantes. "A 
China não nos deixará produzir no país 
a menos que cedamos nossos conheci-

mentos, que nos custaram muito nesses 
mais de cem anos. Nós preferimos não 
fazê-lo", afirma. 

Os especialistas em China expli-
cam que as diferenças culturais são, em 
grande parte, responsáveis pelos pro-
blemas enfrentados pelos industriais 
latino-americanos que se atreveram a 
entrar nesse país cujo nome significa, 
literalmente, reino central (Chung-kuo). 
Um conceito que, por definição, reduz 
o resto do planeta a uma simples peri-
feria. "Eles gostam de citar que foram 
apenas duzentos anos na história da 
humanidade em que China e índia não 
foram as principais potências", afirma 
Rosales, da Cepal. 

Para uma cultura que viu passar 
mercadores holandeses, portugueses 
e britânicos, a presença comercial dos 
ocidentais tem sinal de fugacidade. Sob 
esse aspecto, as multilatinas são nova-
tas que, como assinala Michael David, 
consultor sênior do BCG (Boston Con-
sulting Group) em Pequim, têm muito 
a aprender com empresas estrangeiras 
que estão há mais tempo na China. "É 
necessário se comprometer com uma 
visão de longo prazo, pois a curva de 
aprendizado é longa", afirma. 

CULTURA EM AÇÃO 
A chilena Companía Sudamericana 
de Vapores e a panificadora mexicana 
Bimbo, que comprou uma empresa es-
panhola que já tinha operações na Chi-
na, são duas das poucas companhias 
da região que conseguiram colocar um 
pé operacional no gigante asiático. 

Muitas empresas da região entraram 
na China com sucesso quando o plano 
foi buscar insumos para produção, que 
depois são vendidos na própria América 
Latina. Porém, entrar no país asiático 
para vender aos chineses produtos e ser-
viços mais elaborados tem mostrado ser 
mais que uma dor de cabeça. "Muitas 
vezes, na China, não fica claro como se 
consegue que as coisas funcionem", afir-
ma Michael David, do BCG. "É um 
país enorme e muito diverso, e não bas-
ta contar com o apoio de apenas um in-
divíduo bem conectado." • 
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da Madeco, lamenta a falta de paciência 
que o levou a vender sua operação na 
China, em 1991. "Uma pena, porque, 
se tivéssemos ficado, teríamos acertado 
em cheio", afirma o empresário. 

A mesma falta de paciência está le-
vando a mineradora brasileira Vale e a 
siderúrgica brasileira Gerdau a desisti-
rem de alguns investimentos no país. A 
Vale, que busca se transformar na maior 
empresa mineradora do mundo, vê es-
ses planos se chocarem com o conceito 
de tempo dos chineses. Foi o que acon-
teceu quando tentou abrir um centro de 
distribuição de minério de ferro na Chi-

A impaciência 
latino-americana 
dificulta 

os planos de 
expansão 

no país asiático 

na, sem sucesso. "Não é que digam que 
não, mas demoram muito para respon-
der", afirmou José Carlos Martins, dire-
tor de Marketing, Vendas e Estratégia da 
Vale, em entrevista ao jornal O Estado de 
S.Paulo. "O tempo passa e chega a hora 
em que você desiste." 

O boliviano Marcelo Claure, presi-
dente e fundador da Brightstar, a em-
presa mais global da América Latina, 
não conseguiu levar seu modelo de ne-
gócios de distribuição de celulares ao 
imenso mercado chinês. "Falta paciên-
cia para realizar os trâmites que isso im-
plica", afirma um executivo que traba-
lhou com ele em Miami. 

Para Michael David, do BCG, tam-
bém é um erro pensar na China como 
um mercado que "está nos esperando 
com nossos produtos". Pelo contrário, 
dezenas de estrangeiros e fabricantes 
locais competem por um espaço eco-
nômico que não tem nada de terceiro-
mundista. "A China não é um merca-
do subatendido nem atrasado", adverte. 
"Muitas empresas cometeram o erro de 

O exemplo da Embraer é interessan-
te. À frente de suas operações na China 
está o engenheiro formado pela USP 
(Universidade de São Paulo) e pela Chi-
na Europe International Business Scho-
ol (Ceibs), Guan Dongyuan. Antes, ele 
foi representante da mineradora Vale 
naquele país. Será sua rede de relacio-
namentos, o guanxi (leia mais na página 
ao lado), menos robusto que o de Jianwei 
Zhang, presidente da canadense Bom-
bardier, eterna rival da Embraer nos ja-
tos regionais? Engenheiro da Universi-
dade de TianJin, Zhang foi funcionário 
público municipal entre 1975 e 1982. 
Fez MBA na Universidade de Montre-
al e obteve um doutorado em Adminis-
tração pela mesma instituição, antes de 
ingressar na Bombardier. Recentemen-
te, a Bombardier fechou um acordo com 
a Commercial Aircraft Corp of China 
(Comac) para entrar no mercado dos 
aviões de cabine estreita com 100-149 
lugares, similares àqueles que a brasi-
leira não foi autorizada a fabricar. Um 
acordo que surpreendeu muitos analis-
tas. "Não creio que seja um mau negó-
cio. Simplesmente é um negócio sem o 
menor sentido", afirma Richard Abu-
lafía, do Teal Group, que não acredi-
ta que a canadense ganhe muito com os 
termos dessa joint venture. 

Contudo, alguns interpretam o 
acordo da Bombardier como uma re-
de de relacionamentos no melhor esti-
lo chinês. Seu verdadeiro interesse na 
China seria sua divisão ferroviária, que 
tem mais de 4 mil funcionários e con-
seguiu contratos substanciosos como 
os sistemas de metrô de Guangzhou e 
Shenzhen, a linha de trem do aeropor-
to de Pequim e os trens de alta veloci-
dade. "As relações são cruciais na Chi-
na", afirma, em um vídeo corporativo, 
Pierre Beaudoin, CEO da Bombardier. 
"Para ter sucesso no longo prazo, é pre-
ciso ter paciência." E paciência foi o 
que teve a canadense: seus primeiros 
negócios na China datam da década de 
1950, quando ainda mandava o cama-
rada Mao Tsé-Tung (1893-1976). 

O empresário chileno Andrônico 
Luksic, que lidera o grupo controlador 
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adiar seus planos de entrar na China, 
acreditando que era muito cedo. Hoje, 
elas se dão conta de que é muito tarde." 

O exemplo, em âmbito latino-ame-
ricano, são os grupos industriais mexi-
canos. A Cemex, há anos, anuncia sua 
entrada na China, mas, em vez de con-
cretizá-la, apostou no boom imobiliário 
americano. Hoje, lamenta o fato. Em 
fevereiro deste ano, o CEO Lorenzo 
Zambrano anunciou que a gigante ci-
menteira já tem as licenças e o parceiro 
local. Outra que disse ter planos seme-
lhantes é a fabricante de autopeças Me-
talsa, com sede em Monterrei, cujo di-
retor-geral, Leopoldo Cedillo, afirmou 
recentemente que o objetivo é estar na 
China nos próximos cinco anos. 

À impaciência latino-americana 
soma-se o desconhecimento das em-
presas deste lado do mundo. "Falta vi-
sibilidade à América Latina", afirma 
David, que abriu, em 1992, o escritório 
do BCG em Xangai. "A região se bene-
ficiaria muito com o aumento do inter-
câmbio acadêmico e estudantil com a 
China, colocando no país mais produ-
tos culturais, de moda e de culinária." 

Mas isso também não é fácil. Em-
bora nas ruas de Pequim e Xangai se 
encontrem vários restaurantes de car-
nes argentinas, brasileiras e uruguaias, 
a Pollo Campero, a mais internacio-
nal das cadeias de fast-food da Améri-
ca Latina, fracassou em sua tentativa 
de entrar no mercado chinês. A empre-
sa abriu sua primeira loja de frangos, 
em Xangai, em 2007, seguindo a mes-
ma receita que lhe permitiu ter sucesso 
nos Estados Unidos, na Indonésia e na 
índia, além de grande parte dos países 
da América Latina. Os planos iniciais 
de abrir 500 unidades em cinco anos 
não prosperaram. Hoje, a Pollo Cam-
pero não tem nenhuma unidade de sua 
cadeia na China, pois não resistiu aos 
maus resultados iniciais. 

Má notícia para as pretensões indus-
triais da América Latina: a menos que 
mudemos de estratégia e tenhamos pa-
ciência, o modelo de negócio da região 
com a China continuará sendo o da sim-
ples exportação de commodities. m 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 402, p.34-39, ago. 2011.




