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BRASIL E CHINA: UMA PARCERIA PROMISSORA

LINHADEFRENTE–A Embraco, em Pequim desde 1995, foi uma das desbravadoras de um mercado difícil

AVIAÇÃO

Daniel Hessel Teich

Instalada na China desde 2002, a
Embraer chegou ao país prepara-
da para enfrentar desafios. O mer-
cado de aviação regional chinês
ainda está em processo de amadu-
recimento e o controle de tráfego
aéreo é extremamente rígido, o
que acaba sendo um entrave para
o livre trânsito de aeronaves pe-
quenas, principalmente as do tipo
executivo. Apesar de esses pro-
blemas afetarem diretamente o ni-
cho de mercado ocupado pela
Embraer, a empresa está confian-
te que lançou bases sólidas em
um território estratégico para a
aviação.

De janeiro a setembro, 90 mi-
lhões de pessoas viajaram de
avião na China. O governo calcu-
la que nas próximas duas déca-
das, 2,2 mil novos aviões de pas-
sageiros serão incorporados à fro-
ta chinesa. Desse total, 750 deve-
rão ser aeronaves regionais, um
número 10 vezes maior do que o
de hoje. Atualmente, os aviões re-

gionais representam cerca de
12% da frota chinesa destinada à
aviação civil. A expectativa do
próprio governo chinês é que o
mercado de aviação regional te-
nha um perfil muito semelhante
ao dos países desenvolvidos, em
razão da grande demanda de
transporte das cidades do interior
do país. “A China enfrenta uma
grande expansão para o oeste. É
um mercado que não pode ser ig-
norado”, diz Horácio Forjaz, vice-
presidente de Comunicação da
Embraer.

A fábrica da Embraer, localiza-
da em Harbin, no norte do país, é
a única na Ásia a produzir aerona-
ves com capacidade entre 40 e 50
passageiros, o modelo ERJ 145.
Esse avião é um dos grandes su-
cessos da empresa. Em oito anos,
foram vendidas mais de 800 uni-
dades a 30 companhias aéreas de
20 países. O mesmo avião pode
ser convertido no jato executivo
Legacy, um avião de luxo. Trinta
e nove aeronaves desse tipo já fo-
ram vendidas e estão em opera-
ção em 11 países.

Desde que começou a produ-

zir no país, no ano passado, a Em-
braer já entregou quatro aerona-
ves – três aviões de passageiros
para a empresa China Southern e
um Legacy para o empresário
Chow Kam Fai David, de Ma-
cau, a antiga colônia portuguesa
incorporada há cinco anos como
região administrativa especial.
Outros três aviões de passageiros
devem ser entregues até janeiro à
China Southern. Por enquanto,
são números modestos. A capaci-
dade de produção da fábrica, qua-
lificada como “flexível” por For-
jaz, varia entre 10 e 20 aeronaves
por ano.

Segundo Forjaz, a empresa
não pretende produzir na China
seus novos modelos da família
ERJ 170-190, com capacidade en-
tre 70 e 110 passageiros. “Uma
empresa chinesa está projetando
um modelo desse tipo e deve lan-
çá-lo em breve”, explica Forjaz.
Isso não significa que a Embraer
despreze esse segmento. Recente-
mente, um modelo ERJ 170 ma-
de in Brasil foi exibido nas cida-
des de Guangzhou. Haikou,
Chengdu, Xangai e Pequim.●

TURISMO
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Com a chegada da missão chine-
sa ao Brasil, um novo e potencial
mercado turístico vai se abrir ao
País. Amanhã, em solenidade no
Palácio do Planalto, será assinado
o memorando que concederá ao
Brasil oStatusdeDestinoAprova-
do, condição para a venda de pa-
cotes turísticos do País na China.
Apartir de agora, o governobrasi-
leiro pretende trabalhar ações de
recepção aos chineses. Entre elas,
está a sugestão para que as opera-
doras de turismo disponibilizem
um número de telefone 0800 aos
grupos de chineses e um tradutor
de chinês/inglês, o que facilitará a
comunicação dos visitantes.

O mercado turístico chinês tem
um enorme potencial. Segundo o
Ministério do Turismo, pesquisas
daOrganização Mundial de Turis-
mo (OMT) revelaram que 17 mi-
lhões de chineses viajaram ao ex-
terior em 2003 e estima-se que,
neste ano, esse número chegue a

22 milhões, fazendo da China o
quarto maior emissor de turistas
no mundo. A taxa de embarques
chineses tem crescido em média
12,5% ao ano e prevê-se que, em
2020, os turistas do país somem
100 milhões e que 100 mil podem
vir ao Brasil entre 2007 e 2008.

Outraspesquisas daOMT mos-
tram que os chineses que viajam
ao exterior com freqüência têm
de 25 a 45 anos e, em geral, são
executivos de empresas que apro-
veitam missões oficiais ou via-
gens de negócio para o lazer. Se-
gundo o diretor do Departamento
deRelações Internacionais do Mi-
nistério do Turismo,Pedro Wend-
ler, em média, o gasto diário des-
se turista atinge US$ 107, enquan-
to a média dos visitantes de ou-
tros países no País é de US$ 89.

DIVISAS
Estima-se que os turistas chine-

ses tragamdivisas deUS$ 250mi-
lhões a US$ 300 milhões ao País,
incluindo gastos com hotéis e pas-
sagens aéreas. “Esperamos agora
a concessão do mesmo documen-
to ao Peru e à Argentina, ainda

nestemês”, disseWendler. Segun-
do ele, o objetivo é criar para os
chineses “roteiros integrados”, o
que favorecerá a disposição para
visitar a América do Sul. “É difí-
cil imaginar que eles se dispo-
nham a atravessar o mundo para
conhecer apenas um país.”

O governo brasileiro comemo-
ra o fato de a emissão do Status de
Destino Aprovado ao Brasil ter
ocorrido em um ano, um recorde,
já que outros países levaram cer-
ca de cinco anos para obter o do-
cumento. Esta é uma exigência da
burocracia chinesa para fins de tu-
rismo, e o único país da América
Latina que o tinha até agora era
Cuba, devido às suas relações
com ocomunismochinês. O pedi-
do formal do Brasil à China foi
feito em outubro do ano passado.

Com o memorando assinado, a
China passa a ter uma lista deope-
radoras brasileiras aptas a comer-
cializar pacotes turísticos naquele
país, o que facilita a obtenção de
vistos para os chineses que que-
rem visitar o Brasil. A recíproca
também será verdadeira, infor-
mou o Ministério do Turismo.●
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NEGÓCIOS

Patrícia Campos Mello

Elas demoraram um pouco para
se arriscar, mas hoje as grandes
empresas estão bem representa-
das na China. Embraco, Embraer,
Companhia Vale do Rio Doce,
Sadia e Marcopolo são algumas
das companhias brasileiras que es-
tão desbravandoo enorme merca-
do chinês. “Há três anos, China
era um palavrão para os empresá-
rios brasileiros. Hoje, todo mun-
do quer ir para a China”, diz Paul
Liu, presidente da Câmara Brasil-
China de Desenvolvimento Eco-
nômico.

O interesse de empresários chi-
neses pelo Brasil também está em
alta. Ontem, a Câmara recebeu
uma comitiva de empresários da
cidade de Shijiazong (Shijia-
zhuang), capital da Província de
Hebei. Pouca gente já ouviu falar,
mas Shijiazong fica a 270 quilô-
metros de Pequim, tem 9,5 mi-
lhões de habitantes e a Província
de Hebei tem 68 milhões de pes-
soas. “Há muitas oportunidades a
serem exploradas”, diz Liu. Os
empresários de Shijiazong são
dos setores têxtil, de fertilizantes
e fármacos.

Amanhã, autoridades e empre-
sários da comitiva do presidente
chinêsvão se reunir com empresá-
rios brasileiros no Itamaraty. Vão
participar do encontro os mem-

bros do Conselho Empresarial
Brasil-China, que reúne mais de
30 empresas brasileiras e chine-
sas. Enquanto as empresas chine-
sas querem assegurar o forneci-
mento de matérias-primas brasi-
leiras e investir em infra-estrutura
no País, as empresas brasileiras
querem exportar para o mercado
consumidor chinês ou se instalar
lá, para abastecer omercado inter-
no e estabelecer plataformas de
exportação.

Mas conquistar a China não é
para amadores. O mercado chinês
temmuitos desafios. A falta de re-

gras, o desrespeito à propriedade
intelectual, concorrência interna
são alguns obstáculos.

A Embraer tem uma joint ven-
ture com duas empresas estatais
chinesas controladas pela Avic II
e já vendeu sete aviões produzi-
dos na fábrica de Harbin. Mas a
empresa sofre por causa da falta
de regulamentação nas rotas de
curta distância, que dificulta um
crescimento na venda de aviões
regionais.

Manoel Félix Cintra Neto, pre-
sidente da Bolsa de Mercadorias

eFuturos (BM&F), também espe-
ra por regras. A BM&Fjá está ins-
talada em Xangai e tem licença
para operar. Mas a Bolsa aguarda
que Pequim autorize tradings e
empresas chinesas a comprar con-
tratos futuros de soja dos correto-
res da BM&F em Xangai.

A Embraco está na China des-
de 1995, com uma joint venture
com uma empresa chinesa. A fá-
brica da Embraco Snowflake em
Pequim emprega 1,2 mil funcio-
nários e tem capacidade para pro-
duzir 2,2 milhões de compresso-
res por ano. A empresa vai inves-
tir para elevar a produçãoaté 4mi-
lhões de compressores por ano.

Mesmo assim, é preciso ter jo-
go de cintura para se dar bem. A
Embraco teve problemas de des-
respeito à propriedade intelectual
– um dos seus fornecedores pas-
sou cópias dos compressores para
o concorrente chinês da empresa.
“Foi um incidente bastante desa-
gradável,mas conseguimos resol-
ver ”, diz Johny Richter, diretor
de Operações da Embraco.

Mas todoesse esforçovale ape-
na.ACompanhiaValedoRioDo-
ceéumaempresaque temseapro-
veitado do apetite voraz da China
por commodities. No ano passa-
do, a Vale abasteceu 20% de to-
das as importações chinesas de
minério de ferro. A empresa tem
vários projetos em andamento no
país, além dealianças com empre-
sas locais.●

Crise é crise, seja qual for o
ambiente em que se manifes-
ta. A mais transparente ima-
gem do que ela significa é o
pronto-socorro de um hospi-
tal, um grande campo de trei-
namento para médicos.

Não há tempo para grandes
reflexões, pois um paciente
em estado crítico não pode es-
perar decisões demoradas.

A demanda por escolhas é
contínua – um, entre vários
procedimentos, um estado cri-
tico entre outros também no
limite; um entre vários exa-
mes, para a ampliar a mar-
gem de confirmação de diag-
nóstico.

A cada nova internação es-
ses dilemas se sucedem, sem
pausas. E, no mundo dos ne-
gócios, o que podemos apren-
der com os médicos? Eles de-
finem crise como “qualquer
alteração decisiva no curso
da doença, seja favorável ou
desfavorável”.

Assim, crise não é algo ne-
cessariamente negativo. Ela
pode até contribuir para me-
lhorar todo um processo em
curso.

Nesse sentido, a associa-
ção com o conceito chinês de
que a oportunidade reside na
crise é bastante apropriada.

No ideograma chinês, crise
e oportunidade são apenas
uma palavra que exprime os
dois significados.

É um bom exemplo para a
quebra de um paradigma.

Para os ocidentais, crise
tem conotação negativa. Sig-
nifica guerra, grandes desas-
tres, perda de dinheiro, pro-
blemas pessoais.

Mas é uma visão limitada e
equivocada, quando se consi-
dera a visão chinesa. Dentro
da crise existe um presente,
que é a oportunidade de nos
tornarmos melhores e mais
criativos.

Entram na categoria de cri-
ses positivas, com uma nova
compreensão do tema, aconte-

cimentos como o matrimô-
nio, o nascimento de uma
criança, uma chance de novo
negócio, um novo emprego.
Ou seja, mudanças decisivas.

É desse prisma que o desa-
fio deve ser encarado.

Os profissionais do mundo
corporativo são treinados pa-
ra evitar crises, mudanças, di-
ficuldades. Tentam viver em
ambientes protegidos, mas sa-
be-se que o ser humano só
amplia sua resistência se tes-
tar sua capacidade imunológi-
ca.

Assim, vale refletir se as
crises podem trazer resulta-
dos positivos e se a falta de-
las pode barrar o crescimento
dos negócios.

Os chineses acreditam que
as crises são bem-vindas e ne-
cessárias para o desenvolvi-
mento do ser humano e das or-
ganizações.

Na maioria das vezes, as
empresas tentam mascarar pe-
ríodos de crise na esperança
de evitar o confronto.

São formas de manipular,
impedindo a eclosão do que,
embora aparentemente invisí-
vel, está latente, como os vul-
cões adormecidos, mas não
extintos.

Há assuntos que as empre-
sas preferem não discutir, em
especial críticas.

Melhor será que se manifes-
tem, que venham à tona, para
que os líderes possam – como
os médicos de pronto-socorro
– encontrar as causas da doen-
ça organizacional.

Caso contrário, o tratamen-
to continuará atingindo so-
mente os sintomas, que volta-
rão em novo ciclo para outro
teste com diferentes medica-
mentos.

Os negócios começam a ca-
minhar para trás, o crescimen-
to é negativo e as pessoas co-
meçam a ver problema em tu-
do.

A crise está então feroz-
mente instalada, e seus líde-
res sem preparo para enfrentá-
las.

É muito difícil discutir es-
ses assuntos internamente, já
que a direção em geral acredi-
ta que as crises residem na
manifestação crítica, quer se-
ja declarada ou anônima, em
geral feita pelos funcioná-
rios.

Isso é um engano, já que as
manifestações costumam ser
o resultado de uma crise ver-
dadeira e velada que a empre-
sa enfrenta.

E, enquanto as manifesta-
ções forem tratadas como se
fossem a crise propriamente
dita, não se atingirá a causa
da doença organizacional.

As pessoas continuam com
medo, e a empresa continua
doente, pedindo a opinião e a
manifestação de seus colabo-
radores.

Uma das formas para man-
ter uma organização com bai-
xa performance é mantê-la vi-
giada e com medo, segura
porque tem um canal de co-
municação, mas indefesa por-
que estão todos expostos.

Isso traz para as organiza-
ções a sensação de que a cri-
se está sendo evitada, mas na
verdade a crise está sendo
postergada para chegar mais
tarde fortalecida.

Tanto quanto é necessária
para uso externo, a transpa-
rência é um bom remédio pa-
ra uso interno.

A começar pelo desestimu-
lo ao anonimato, que em na-
da contribui para o crescimen-
to pessoal ou de equipes cor-
porativas.

Envolvimento requer expo-
sição, vida a céu aberto.

Exatamente o contrário do
que se praticava no sombrio
mundo de Adolf Hitler, no
qual imperava a delação anô-
nima, por indicação da lide-
rança.

Em ambientes assim, de ter-
ror e acirramento de crises ne-
gativas, não há lugar para so-
lidariedade e progresso.

O mundo dos negócios tem
muito que aprender com es-
sas passagens históricas. Em
especial o que não deve ja-
mais reproduzir.

A China, solo fértil onde es-
tão fincadas as raízes de meu
pai, tem muito a nos presen-
tear quando ensina que toda
crise quando não nos mata, la-
pida nosso caráter e nos dei-
xa mais fortes.

*Amalia Sina é presidente da
Walita e professora da Funda-

ção Dom Cabral. Autora do livro
Crise & Oportunidade: Em chi-
nês e nos negócios essas duas

palavras são uma só.

Em 2003, a Vale
respondeu por 20% da
demanda chinesa por
minério de ferro
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