
Churrascaria Beijing-Brasil, na China, com direito a churras-
q u e i r o e sofás de couro importados do Brasil. Até a instalação 
do telefone foi um sacrifício. Conseguimos uma linha que só 
recebia chamadas, mas já era alguma coisa. Na inauguração, 
uma surpresa: os chineses se serviam (com curiosidade) de 
saladas, farofa, maionese, pudim e quindim, além das carnes, 
tudo misturado, no mesmo prato. Foi um aprendizado, um 
posto de observação em um país gigantesco e promissor. 

Estive na China pelo menos uma dezena de vezes, entre 
visitas oficiais, empresariais e particulares. Além da viagem 
oficial durante o governo Figueiredo, voltei àquele país em 
uma comitiva organizada pelo governo de Fernando Henri-
que Cardoso e, depois, no governo do presidente Lula. Muita 
coisa mudou de lá para cá. 

A partir de 2000, só se falava da China. Lembro-me de um 
jantar em Berlim, em 2004, em que o então ministro da Econo-
mia alemão Wolfgang Clement convidou dez CEOs de grandes 
empresas para me ouvir falar do Brasil. A conversa derivou 
para o país asiático. Parecia uma obsessão. Em determinado 
momento, eu me cansei e perguntei: quem ali, entre executi-
vos das alemãs Basf, Bosch e Volkswagen, entre outras, estava 
ganhando dinheiro na China. Ninguém se manifestou. 

Hoje, os tempos são outros. Ainda que algumas empresas 
reclamem, com razão, das dificuldades na hora de negociar 
com os chineses, é um país que já passou da fase de mercado 
promissor para a realidade de uma potência econômica. Ou 
seja, já há muita gente ganhando dinheiro com a China. E há 
várias formas de faturar com os chineses. 

Para determinadas empresas pode valer a pena produzir 
no país asiático, de forma terceirizada, para atender outros 
mercados. Para outras, investir para produzir localmente 
talvez seja a melhor estratégia para ocupar espaços, num 
mercado tão exuberante. 

Atualmente, a produção brasileira exportada ainda tem 
baixo valor agregado. É preciso evoluir. Temos água e ener-
gia abundantes e uma população urbana de 84%. A China é 
dependente desses fatores e tem ainda metade da população 
fixada no campo. 

Que ninguém se engane. Trombar com as cópias chinesas, 
em algum momento, pode ser inevitável. Mas cabe aos empre-
sários investir constantemente em inovação e produtividade 
para não ficarmos atrás da China. • 

onheci a China no início dos anos 1980. O governo 
de João Baptista Figueiredo organizou a primeira 
viagem de empresários ao país asiático. Na comitiva, 

entre outros, estavam Abraham Kasinsky, da Cofap, Cesar 
Bonamico, da Brastemp, e César Cals, na época, ministro de 
Minas e Energia. 

Era uma China bem diferente. Lembro-me de que nos 
hospedamos no Great Wall Sheraton Hotel. A rua em frente 
ao hotel ainda estava sendo asfaltada. Por melhor que fosse o 
restaurante, a cerveja era sempre quente. Não havia estrutura 
de abastecimento regular de energia elétrica e, na maioria dos 
lugares, o único recurso era o motor movido a querosene. 

Também não havia supermercados nem postos de gasoli-
na. Em Pequim, não existia carro particular, só os do governo, 
inclusive os táxis. Muitas bicicletas, todas pretas, rodavam 
pelas ruas. Os traços dos tempos de Mao Tsé-Tung estavam 
presentes nas roupas, com as pessoas vestidas com uma 
espécie de fardão. 

Foi nesse ambiente, desprovido das facilidades dos tem-
pos modernos, que a Brastemp expôs seus produtos em uma 
feira local e encantou os chineses. Eles queriam comprar 
refrigeradores da Consul que funcionassem a querosene. 
O ministro Cesar Cals, um homem alto, moreno, de rosto 
marcante, foi visitar o local onde seria construída a usina de 
Três Gargantas. Logo, mais de 500 chineses o cercaram. Era 
a primeira vez que os habitantes daquele vilarejo viam um 
estrangeiro tão de perto. Foi um acontecimento. 

Na mesma viagem, visitamos a Grande Muralha. A subida 
era infernal, debaixo de sol forte. Não resistimos e tiramos 
a camisa. Todo mundo parou para nos olhar. Desconfiados, 
perguntamos ao nosso guia se era ofensivo ficar sem camisa. 
Não, disse ele, o motivo da curiosidade era outro: nossa pele 
branca de estrangeiros. 

Anos após essa visita, no início da década de 1990, uma 
oportunidade surgiu. Em uma passagem pelo Brasil, o minis-
tro chinês da Agricultura ficou encantado com duas coisas: 
sofás de couro e nosso churrasco. Ele insistiu tanto que aca-
bamos nos tornando - a Sadia e o governo chinês - sócios da 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 402, p. 40, ago. 2011.




