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De olho num mercado que cresce cerca de 8% ao ano e diante da acirrada concorrência no 
mercado interno, além dos altos encargos, muitas empresas brasileiras decidiram transferir parte 
de sua produção para a China, seja por meio da terceirização dos negócios ou pela abertura de 
novas subsidiárias. Para entrar nesse mercado, ainda pouco conhecido pelos empresários 
brasileiros, e firmar alianças estratégicas com parceiros locais, as companhias aumentaram a 
procura pelos serviços de consultorias especializadas no mercado asiático. 
 
A Câmara do Comércio e Indústria Brasil-China tem trabalhado na mediação dos negócios e 
orientação das empresas que pretendem investir nesse país. O presidente da entidade, Charles 
Andrew Tang, estima que cerca de 50 empresas, na maioria de médio porte, estejam fabricando 
na China. “Atualmente, nós estamos auxiliando a abertura de filiais de cinco indústrias brasileiras 
e uma multinacional dos segmentos têxtil, de defensivos agrícolas, motores elétricos, autopeças, 
compressores e madeireiro.”  
 
Tang lembra que a presença de gestores locais é fundamental para o gerenciamento das 
unidades. Para isso, a instituição tem auxiliado na indicação de membros do conselho 
administrativo e ajudado a supervisionar o desempenho dos funcionários.  
 
Para ganhar competitividade no mercado internacional, algumas empresas, como a Azaléia , 
terceirizaram parte da linha de produção para fábricas chinesas. Dos 36 milhões de pares 
vendidos pela fabricante gaúcha, cerca de 60 mil são confeccionados na China visando à 
exportação para os Estados Unidos e a Europa. 
 
De acordo com o consultor da Challenge Consulting Group , Daniel Schmidt, muitas empresas 
brasileiras do setor têxtil, calçadista e de autopeças geralmente transferem sua produção para a 
Ásia para comercializar os produtos em condições mais vantajosas no Brasil, como é caso da 
Bunge , fabricante de óleo de soja, que mantém duas unidades por lá. Recém-chegada ao Brasil, 
a consultoria recebeu a procura de mais de 30 empresas interessadas em investir na China. 
 
Schmidt ressalta que o primeiro passo para atuar na China é buscar o apoio de interlocutores 
locais e fazer joint venture com empresas chinesas. Nesses acordos, ele aconselha os empresários 
a passarem o controle do capital para os sócios asiáticos para obter vantagens em relação aos 
tributos. A construção de uma rede de network é fundamental para o bom desempenho dos 
negócios. “As relações de trabalho na China são construídas pela confiança e o papel de gestores 
chineses é muito importante para evitar práticas como a pirataria e roubo e manter a qualidade 
da produção”, afirma Schmidt. 
 
A contratação de membros chineses para cargos de alta gerência e a transferência do know how 
para as filiais asiáticas são algumas das exigências do governo chinês para autorizar a instalação 
de indústrias no país. Segundo Schmidt, além do custo inferior em relação aos impostos e 
encargos de mão-de-obra, o Estado oferece vantagens na compra de empresas estatais e 
incentivos fiscais para a instalação de indústrias em regiões com menor infra-estrutura. “Muitas 
multinacionais instaladas no Brasil devem aproveitar esses incentivos para transferir totalmente 
suas fábricas para a China”, diz. 
 
Ele afirma que há um grande interesse nessas parcerias por parte das empresas chinesas, 
principalmente para os setores energético e alimentício. 
 
Adaptação à cultura 
 
 



Para facilitar a intermediação com empresários chineses, a consultoria KPMG criou o serviço 
“China Desk”, além de abrir um escritório nesse país. O diretor de operações para a região, Hsieh 
Yuan, afirma que cada região da China tem suas particularidades, e os empresários devem 
adaptar suas estratégias de gestão aos hábitos e valores de cada população. “Cada lugar 
apresenta cultura e formas de relacionamento diferentes. Em Xangai as pessoas são muito 
parecidas com os habitantes de São Paulo. Já em Guandong, as relações de trabalho são mais 
flexíveis”, explica. 
 
Outro fator importante é construção de uma rede de relacionamentos — guan xi. Segundo Yan, 
para se conseguir sucesso numa negociação é necessário conhecer um intermediário de confiança 
do executivo chinês. 
 
Mercado interno 
 
Com o objetivo de expandir sua atuação no mercado asiático, a empresa brasileira Embraco 
fechou uma joint venture com o grupo chinês Snowflake , em 1995. Com a mudança do parque 
industrial, a companhia, instalada em Beijing, pretende duplicar a produção de compressores, 
alcançando um volume de 4,4 milhões de unidades ao ano.  
 
A fábrica exporta 15% de sua produção e detém cerca de 10% do mercado chinês. “A mão-de-
obra competitiva e qualificada aliada à visão empreendedora, à disciplina, ao cumprimento dos 
objetivos são fatores diferenciais desse mercado que propiciam o crescimento”, diz Johni Richter, 
diretor de operações Brasil-China da empresa.  

 
 
Leia Mais 
 
Conhecer etiqueta ajuda a fechar negócios 
 
Antes de atuar no mercado chinês, os executivos têm procurado primeiro conhecer os hábitos e 
valores dessa civilização. A sócia da consultoria Going Global , especializada em treinamentos 
culturais, Andréia Fuks Ribeiro, explica que o relacionamento para os chineses está muito apoiado 
nos conceitos de honra, confiança e reputação. “A chave para obter sucesso nos negócios é 
conquistar a confiança dos chineses”, afirma. 
 
Ela conta que as empresas têm contratado esses serviços para treinar desde executivos até 
técnicos que prestam serviços para clientes desse país. 
 
Algumas dicas de etiqueta ajudam causar boa impressão no primeiro contato, como entregar o 
cartão de visitas com as duas mãos. “Esse gesto indica sinal de respeito, pois o cartão profissional 
para eles é como se fosse sua identidade”. 
 
Entre outras crenças, ela alerta para não comentar sobre assuntos políticos em conversas 
informais, não utilizar nada com a representação do número quatro, nem presentiar os chineses 
com relógios e sapotos, pois têm uma conotação simbólica ligada à morte 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 13 abr. 2006, Carreiras & Gestão, p. B2. 
 


