
Empresários que estão começan-
do a trabalhar com o mercado chi-
nês argumentam que o relaciona-
mento com os empresários locais
e a burocracia jurídica são os
maiores empecilhos para expan-
dir os negócios.

Segundo eles, a cultura do rela-
cionamento atrasa a tomada de
decisão por parte dos chineses,
que dificilmente trocam de forne-
cedor quando este o agrada.

Para José Ricardo dos Santos
Luz Jr., sócio do escritório Duar-
te Garcia, Caselli Guimarães e
Terra Advogados, um negócio
na China é composto por “40%
de contrato e 60% de relaciona-
mento”, afirma. “Para muitos é
inviável exportar para a China,
pois é necessário escala para jus-

tificar uma representação e um
trabalho de pós-venda. Os cus-
tos agregados à exportação são
muito caros”, explica.

Um exportador reclama que
as negociações são demoradas
e as etapas para a validação de
um contrato atrasam embar-
ques e produção por aqui. “Es-
ses problemas existem em qual-
quer outro país, mas por lá é
mais difícil resolvê-los”, diz o
empresário que vende café pa-
ra o gigante asiático. “Meu mer-
cado é peculiar, pois eles têm a
cultura do chá. Mas hoje há a
sensação de que o café é mais
moderno”, conta.

Fabiano Pizzato, gerente de ex-
portação da Paquetá, diz que a
China, embora ainda tenha uma
renda média baixa se compara-
da aos países europeus e aos Esta-
dos Unidos, se comporta como
um emergente altamente consu-

mista. “Quem opera no varejo
não pode deixar de trabalhar
com a China”, diz.

Pizzato comenta que os produ-
tos importados desfrutam de
uma imagem mais positiva do
que os nacionais na China, e que
os artigos brasileiros se enqua-
dram no padrão de qualidade exi-
gido pelos “novos ricos”. “As
margens são muito elevadas. Pa-
ra uma marca premium, o preço
final do produto chega a ser cin-
co vezes maior que o original na
exportação. No caso do Brasil, fa-
cilmente dobra”, diz.

Já Marco de Biasi, consultor de
companhias italianas que fabri-
cam no Brasil, diz que o custo de
produção aqui impede a atuação
no mercado chinês. “O Brasil não
é a China — graças a Deus. Mas
para entrar lá é preciso ter vanta-
gens competitivas”, argumenta o
executivo. ■ G.M.
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Endividamento das famílias bate recorde

Cultura e burocracia inibem disparada nas vendas

Em um ano no qual as exporta-
ções brasileiras sofrem com a
baixa demanda no exterior, as
vendas de produtos industriali-
zados para a China crescem, o
maior consumidor de produtos

básicos do Brasil. O gigante asiá-
tico é o quarto maior cliente in-
dustrial nacional, e o governo
quer aumentar a parceria que
dá certo nos produtos básicos.

Com compras neste ano de
US$ 3,4 bilhões de itens indus-
trializados, o que representa
uma alta de 9,5%, a China está

atrás apenas de parceiros tradi-
cionais, Argentina e Estados Uni-
dos, com importações de US$ 11
bilhões cada, além da Holanda,
que comprou US$ 4 bilhões. No
geral, as exportações de itens in-
dustrializados caiu 5%, soman-
do US$ 90,4 bilhões.

O governo tem uma meta de

expandir este
comércio para
US$ 11 bilhões
nos próximos
anos, e para is-
so, uma missão
de empresários
embarcará para
China no dia 30
de novembro.

Também devi-
do a uma parce-
ria entre o go-
verno federal e
a Agência Brasi-
leira de Promo-
ção de Exporta-
ções e Investi-
mentos (Apex),
empresários ago-
ra têm a possibi-
lidade de mon-
tar escritórios
de representa-
ção em um complexo detido pe-
la Apex, em Xangai, com redu-
ção de custos.

Para Cesar Yu, representante
da Apex na China, ter um escri-
tório no país é essencial para o
sucesso das exportações. Segun-
do ele, exportar manufatura pa-
ra o gigante asiático requer co-
nhecimento cultural e proximi-
dade com o cliente, pois este fo-
ge de problemas no pós-venda.
“O relacionamento é o princi-

pal fator que os
chineses levam
em considera-
ção na hora de
fechar um negó-
cio”, declara Yu.

Apesar dos
bons resultados
que os industria-
lizados estão
tendo na China
este ano, ven-
das pontuais, co-
mo aviões, ga-
rantem a alta.
Empresários lu-
tam para conse-
guir entrar com
produtos co-
muns no merca-
do chinês, co-
mo nos setores
têxtil e alimentí-
cio. “A China

não é mais um mercado onde
são feitos apenas produtos bara-
tos. O país tem uma classe mé-
dia emergente que consome ca-
da vez mais produtos com valor
agregado. É onde se encontram
as grandes possibilidades”, diz
Juarez Leal, da Unidade de Estra-
tégia de Mercado da Apex. Para
Leal, dois setores que possuem
competitividade para atuar na
China são os de construção civil
e tecnologia da informação. ■

Para empresários, dificuldade
de relacionamento e muitas
etapas jurídicas são empecilhos

Apesar da queda dos juros, as famílias brasileiras continuam
empenhando cada vez mais parte da sua renda com as dívidas.
Segundo dados do Banco Central (BC), em agosto a dívida total das
famílias equivalia a 44,46% da renda acumulada nos últimos 12 meses.
O percentual é o maior desde 2005, quando o BC começou a fazer
o levantamento. Nos oito primeiros meses do ano, a fatia da renda
que representa o endividamento subiu 1,81 ponto percentual. ABr
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Exportação de industrializados para
China cresce 10% em ano negativo
País asiático se consolida como quarto principal parceiro comercial do Brasil, enquanto vendas gerais caem

CésarYu:“Orelacionamentoéoprincipal fatorqueoschinesesconsideramao fecharumnegócio”

FabianoPizzato:“Asmargensde lucrosãomuitoelevadas”
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Exportação de produtos
para a China, em US$ bilhões
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