
einvenção. Este é o conceito que
envolve e mobiliza os chineses des-

de que o país se impôs uma meta ousada:
transformar-se na principal economia
mundial até 2050. Não é apenas um de-
sejo. O país se modernizou muito - e ra-
pidamente - durante os 15 anos em que
se preparou para ser admitido na Orga-
nização Mundial do Comércio, em 2001.
Durante o processo de negociação com
a OMC, alguns setores tiveram atenção
especial do governo chinês - entre eles, o
sistema educacional, totalmente revisto
depois do período de obscurantismo da
"Revolução Cultural" (1966-1976), quan-
do o ensino superior foi desmantelado
sob o comando de Mão Tse Tung. 'As
faculdades de Administração só surgem
a partir de 1986. Antes, não existiam ad-
ministradores: apenas técnicos e enge-
nheiros de produção," assinala o advoga-
do Durval de Noronha Goyos Jr, que as-
sessorou o governo chinês na fase final
de acesso do país à OMC.

Diante do protagonismo que a Chi-
na exerce nos negócios em escala global,
ganha relevância, do lado de cá, conhe-
cer o perfil dos executivos chineses - o

que envolve não apenas os valores e refe-
rências que adquirem nas jovens business
schools do país como, também, seus tra-
ços culturais. Para responder a essa ques-
tão, AMANHÃ ouviu brasileiros que li-
dam diretamente com executivos chine-
ses ou tiveram a experiência de estudar
lá mesmo, no ninho do dragão. Em geral,
os depoimentos revelam que, na China,
há uma grande preocupação em incor-
porar conceitos que estão em voga no
resto do mundo - uma tentativa de en-

tender a fórmula de sucesso dos países
ocidentais. "A China está inserida no con-
texto mundial de negócios. Os gurus que
influenciam o Ocidente, como Drucker
e Porter, também são referência na Ásia,"
afirma Fernando Silveira, professor de
Negociação do Instituto de Desenvolvi-
mento Empresarial, do Rio de Janeiro.

Nesse movimento de abertura para o
mundo, o principal interesse dos chineses
é aprender. E eles estudam muito - por
ambição pessoal, sim, mas também por
um senso de comprometimento invejável.
"Perguntamos para um grupo de jovens o
que eles faziam no fim de semana. Eles
responderam que estudam. Então, pergun-
tamos por que estudam tanto. Disseram
que é porque a China será a primeira eco-
nomia mundial e que deviam tudo aos seus
pais, que trabalharam muito para que eles
pudessem ter essa condição hoje," conta
Regina Teixeira, consultora de negócios da
Petrobras. Em 2007, ela foi aluna do curso
Inside China, promovido pela universida-
de Ceibs, da China, em parceria com a
universidade lese, da Espanha.

Não pense, porém, que os chineses
se dão por satisfeitos com a simples im-
portação do conhecimento consagra-
do em outros lugares do mundo. O pro-
fessor Carlos Arruda, da Fundação Dom
Cabral, que disponibiliza cursos em rede
com universidades chinesas, conta que
eles estão dispostos a ir além. 'Ao mes-
mo tempo em que estudam os autores
ocidentais, têm plena consciência de que
isso não é o suficiente para fazer o que
outros países já fazem bem feito."

A união entre o conhecimento oci-
dental que vem sendo absorvido e a ré-



conhecida sabedoria milenar do Oriente
está gerando uma nova estratégia que os
chineses chamam de inovação de custo
- espécie de meio-termo entre os dois
conceitos que estão na base da teoria de
Michael Porter. Para o autor de A Vanta-
gem Competitiva das Nações, a empresa
deve escolher entre duas possíveis opções
estratégicas: ter uma gestão de custo ou
uma gestão de diferenciação. Os chine-
ses não vêem dessa forma, e estão
reinterpretando a teoria. "Eles conci-
liam conceitos que até então, em uma
teoria clássica, eram inconciliáveis: con-
seguir, a um só tempo, inovação, baixo
custo e diferenciação" analisa Arruda.

Há, no entanto, uma hierarquia entre
esses três valores - e a inovação não é a
prioridade. 'A questão da competitividade
é muito importante. Eles investem
em inovação, mas isso é mais uma exce-
ção do que uma regra. Primeiro, desejam
maximizar o retorno sobre o investimen-
to e também a capacidade produtiva,

apoiados em custos mais baixos - inclu-
sive de mão-de-obra" detalha Arruda. Isso
não quer dizer que a China tenha renun-
ciado à ambição de se tornar uma nação
inovadora. O sonho, aliás, faz parte de
um planejamento, e os chineses já esta-
beleceram um prazo para alcançar essa
meta. "Eles querem se tornar uma nação
inovadora até 2020. Sabem que devem
mudar a idéia de que na China só se co-
pia" ressalta Regina Teixeira. Além do
mais, a mão-de-obra já não é mais tão
barata. Espera-se que dentro de 20
anos não haja mais trabalhadores de bai-
xo custo na China, na medida em que a
qualificação está aumentando e o salário
segue a mesma tendência. "Esse tipo de
empresa que procura operários com bai-
xa remuneração já está recorrendo aos
países vizinhos" complementa Regina.

Como ser competitivo? Na China, essa
questão é primordial não só nos negócios.
Num país em que todos parecem idênticos
- ao menos aos olhos dos ocidentais -, a

diferenciação acaba sendo quase uma ob-
sessão de quem quer vencer. Na lógica chi-
nesa, seja pelo tauísmo, budismo ou
confucionismo, todos nascem iguais, mas é
obrigação do indivíduo se destacar. É o con-
trário do pensamento católico, cristão ou
muçulmano. "O desafio da sua vida é que
você se supere, intelectualmente, filosofi-
camente ou materialmente. Seja pelo que
você tem, seja pelo que você é, o importan-
te é se diferenciar" acentua Carlos Arruda.

O executivo chinês que passa por
business schools como Tsinghua pode rece-
ber conteúdos muito parecidos com aque-
les vistos pelos estudantes de administra-
ção do Ocidente - mas as semelhanças
terminam aí. Quem deseja fazer negócios
na China deve entender certas especifici-
dades locais. Uma delas: os grandes líde-
res nunca falarão "não" Eles dirão algo
como "não será muito conveniente nesse
momento" e o interlocutor, nas entrelinhas



dos protocolos, vai perceber que real-
mente não é a hora certa para fechar ne-
gócio. É o que conta Hsieh Yuan, diretor
do China Desk da KPMG do Brasil (veja
entrevista na página 26), que oferece ser-
viços de assessoria em negócios entre
empresas brasileiras e chinesas. De um
restaurante com vista para o rio Pudong,
em Shanghai, Yuan atendeu AMANHÃ.
"Você nunca encontrará um chinês que
aponte o dedo durante uma reunião, fale
algum palavrão ou afirme que você está
mentindo. Os ocidentais estão acostuma-
dos a ser até um pouco agressivos duran-
te as reuniões e, depois, sair da sala numa
boa para tomar um chopinho. Isso para
o chinês é impossível. É perda de mien-
tzei." Em mandarim, mien-tzei é a expres-
são que designa esse jeito tão apreciado
entre os chineses de negar sem dizer não.

O executivo que vai à China sem co-
nhecer ou respeitar essas peculiaridades
de comportamento passa por embaraços
que podem custar um bom negócio. "De
maneira nenhuma se pode constrangê-los,
porque caso isso aconteça pode-se estar
fechando uma porta" explica Thomaz
Machado, presidente da China Invest,

empresa que estrutura negócios entre bra-
sileiros e chineses. Machado percebe que
os empresários estimulados a estabelecer
negócios por lá ainda não se preparam
para isso. "Num primeiro momento, quan-
do vão para a China, os executivos brasi-
leiros imaginam que é como se estivessem
fazendo negócio em qualquer outro lugar
do mundo, e não é" sustenta.

A concepção de contrato é uma des-
sas diferenças que dividem muito bem os
dois mundos. No Ocidente, uma vez fe-
chado o contrato, cada parte terá de cum-
pri-lo à risca - sob pena de ser acionada
judicialmente. Na China, as coisas não
funcionam assim. "O contrato, para eles,
é apenas uma autorização para negociar,
o que contraria a lógica ocidental" ex-
plica Regina Teixeira, da Petrobras.
Assim, mesmo que haja um acordo por
escrito, o chinês tentará renegociar toda
vez que julgar necessário. Sempre que
houver mudanças, naturais em um país
que se desenvolve tão rapidamente, as
condições que cercam o acordo terão de
ser revistas. "Se ao final do primeiro ano
alguma coisa tiver mudado, eles já irão
propor que haja um ajustamento. Então,

para conseguir manter o negócio, você
tem de renegociar. Nem adianta acionar
judicialmente" alerta Regina.

Já que negociação é tudo, máxima
atenção com as armadilhas do idio-
ma. Como grande parte dos chineses não
domina o inglês, muitas vezes a presença
de um tradutor faz toda a diferença -
para o bem ou para o mal. "Eu já vi uma
cena, até de um grande negócio, em que
quase houve conseqüências sérias" conta
Yuan, da KPMG. Segundo ele, a salvação
foi que um dos negociadores, bastante
experiente, falava as duas línguas e provi-
dencialmente corrigiu a tradução. "Os
chineses já estavam levantando para ir
embora por causa da tradução, que ha-
via parecido a eles extremamente agres-
siva. Quando houve a correção, os chi-
neses voltaram a se sentar e foram até o
final da negociação" complementa.

A complexa interpretação do que é
dito pode, inclusive, ser usada como arma.
Por ser uma língua simbólica e cheia de
significados, os chineses, por vezes, pre-
ferem que o mandarim seja o idioma fa-
lado. "Numa reunião de negócios, quan-
do estão interessados em defender os seus
interesses, usam o mandarim. E o motivo
dessa troca é que o mandarim é uma lín-
gua ardilosa, que pode levar a várias in-
terpretações. Numa situação dessas, para
entender a negociação, só se o cara for
chinês, mesmo" alerta a psicóloga cul-
turalista Andréa Sebben, co-autora, ao
lado de Fernando Dourado, do livro Os
Mortes da Bússola. A razão para a estraté-
gia de evitar respostas objetivas e diretas
é que eles precisam de mais tempo que
os ocidentais para amadurecer uma de-
cisão. Sabem que estão muito expostos
ao risco, principalmente nas grandes
empresas. "Eles perderão a oportunida-
de da vida deles se tomarem decisões er-
radas" ressalta Carlos Arruda, da Funda-
ção Dom Cabral. Em certos casos, a de-



mora atende a um traço da cultura orien-
tal em que a pessoa avalia o contexto mais
amplamente, numa escala de prioridades
que parte da família e envolve o círculo
de amizades, a municipalidade, a provín-
cia e a federação. Em um país que adotou
o regime comunista, esse viés é ainda
mais acentuado. "Eles têm esse conceito
de olhar como o negócio irá impactar a
sociedade. É por isso que, muitas vezes,
.tomam decisões mais coletivamente.
Como o Ocidente não dá tanta atenção a
esse ponto, fica a impressão de que eles
demoram para decidir" compara Hsieh.

É claro que estereótipos - sobre chi-
neses ou qualquer outro povo - podem
não valer nada. Mas algumas caracterís-
ticas se salientam. Entre elas, o desejo de

produzir ganhos conjuntos no longo pra-
zo. "Eles deixam de lado o imediatismo,
procuram o planejamento, o trabalho
focado em metas e uma visão de longo
prazo - mesmo no lucro" constata Regi-
na Teixeira. Esse comportamento é no-
tado inclusive dentro das empresas. A
idéia é que se devem somar os esforços
para que a China alcance o objetivo de
chegar a 2050 como a principal econo-
mia mundial. Os empregados de uma fá-
brica, por exemplo, sabem que a meta da
empresa é buscar o crescimento econô-
mico da China. "Qualquer CEO de lá en-
tende que a sua empresa deve contribuir
para que se atinja essa meta. Todos estão
voltados para isso. É uma atitude que até
poderíamos imitar" incita Regina.

Nessa perspectiva, o escritor Sérgio
Caparelli, que há três anos trabalha em
uma agência de notícias em Pequim, iden-
tifica na China atual a reinvenção de al-
guns "mitos fundadores" do país, como
Confúcio. "De certa maneira, Confúcio
se enquadra no mundo dos negócios
pela importância que dá à hierarquia, ao
senso de dever, à busca de caminhos prá-
ticos para resolver problemas" analisa
Caparelli, um dos tradutores do livro 50
Fábulas da China Fabulosa.

O reconhecido pragmatismo chinês
já inspirou experiências radicais, como a
que Mão Tse Tung protagonizou ao
mandar os intelectuais para o campo a
fim de que aprendessem o sentido práti-
co da vida com os camponeses durante a
"Revolução Cultural" Mas também pro-
duziu idéias ainda hoje apreciadas nos
ambientes corporativos, como as de Sun
Tzu. 'As editoras perceberam a relevân-
cia do pensamento chinês quando utili-
zaram os ensinamentos de A Arte da
Guerra para discutir estratégias de negó-
cios" assinala Caparelli.

Como bons estrategistas, chineses
não são sempre previsíveis. Em geral, ten-
dem a atribuir grande valor aos relacio-
namentos, à confiança e à hierarquia, e
a avaliar as situações de um ponto de
vista coletivo - mas, na costura de um
negócio, podem mudar de uma hora
para outra e passar a defender seus inte-
resses individuais, avisa Andréa Sebben.
"E isso é para deixar qualquer um con-
fuso, mesmo, porque eles emitem valo-
res muito contraditórios."

Text Box
Anúncio
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Por conta dessas idiossincrasias, é di-
fícil prever as atitudes que os chineses
tomarão nas diversas situações. Aliás, an-
tes é preciso ter em conta de que chinês
se está falando. Os executivos mais anti-
gos, de formação mais conservadora, es-
tão agora dividindo espaços com jovens
que já demonstram outro perfil. "Os chi-
neses mais ocidentalizados são os jovens
na faixa dos 30 ou 35 anos, que estudaram
fora. Eles já fazem negócios de forma mui-
to parecida com o modelo ocidental a que
estamos acostumados" atesta Hsieh Yuan.

Esses sinais de adaptação da juven-
tude chinesa a um outro mundo são visí-
veis nos grandes centros, como Shanghai
e Beijing. Mas, em regra, a sociedade ain-
da cultua valores como o respeito às hie-
rarquias. Os mais velhos têm prioridades
sobre os mais novos, os homens estão à
frente das mulheres, os superiores estão
nitidamente acima dos subalternos. E isso
se reflete nas negociações. "Se você está
numa delegação e se dirige mais ao intér-
prete do que ao superior, que não fala
inglês, você estará cometendo uma gafe
que poderá prejudicar a sua negociação"
exemplifica Regina Teixeira, da Petrobras.

Para Hsieh Yuan, a mescla dinamis-
mo e conservadorismo trouxe equilíbrio
na maneira de fazer negócios. Os executi-
vos mais antigos, conservadores, muitas
vezes vêm de empresas com forte cultura
de punição. "Se você comete um erro gra-
ve, é colocado num limbo, num poço. Tal-
vez não seja mandado embora, mas será
muito difícil se recolocar em um cargo do
mesmo prestígio. Por isso, eles se torna-
ram mais conservadores: para se prote-
ger" explica. Os jovens são mais arroja-
dos, até por não terem passado por esse
tipo de trauma. 'Além de bons negociado-
res, eles têm um tino muito mais empreen-
dedor. Às vezes, até entendem que podem
perder em algum momento, mas estão
com o risco calculado, e por isso se arris-

cam muito mais" percebe Yuan.
A reverência aos superiores é notada

no modo como é exercida a liderança den-
tro das empresas. 'Ainda existe uma estru-
tura muito hierarquizada e autoritária, onde
o líder é o vitorioso. Na cultura chinesa, o
destaque é conseguido pelo sucesso con-
quistado" ressalta Carlos Arruda, da Fun-
dação Dom Cabral.

Já há, no entanto, indícios de que os
chineses caminham para um modelo mais
participativo na tomada de decisões. "Eles
têm um conceito de hierarquia mais rigo-
roso que o nosso, ainda que, freqüen-
temente, concedam mais autonomia que
nas empresas ocidentais" conta Alfredo
Pastor, especialista em economia chinesa e
professor de Economia da lese Business
School. Ao cabo de 30 anos de convivên-
cia com o mundo ocidental, hoje são mais
toleradas as situações em que o subalter-
no apresenta sugestões construtivas. "O
modelo antigo estabelecia que o chefe
falava e os outros apenas executavam. E
isso tem mudado para um modelo de
maior compartilhamento de decisões"
observa Hsieh Yuan. Eles ponderam bas-
tante todas as informações para que o
nível de risco se reduza tanto quanto pos-

sível. É o que Júlia Chen, gerente de uma
agência do banco Itaú em Honk Kong,
está percebendo no contato com os exe-
cutivos da China. "De modo geral, os chi-
neses são calmos e tendem a ouvir bas-
tante antes de tomar qualquer decisão.
São muito abertos a novas idéias ou novi-
dades, mesmo sem deixar de respeitar
muito os valores culturais e a hierarquia"
constata Julia.

Fundamental, mesmo, é ter a noção
de que o cenário chinês, se já é comple-
xo, está a cada dia assumindo novas con-
figurações. "Esses dias, eu jantava aqui
no Rio e na mesa ao lado havia um ho-
mem dizendo que já havia lido 12 livros
sobre a China, mas se considerava anal-
fabeto em relação aos chineses" conta
Regina, com uma observação bem-
humorada. "Eu li uns três livros sobre a
China: então, o meu nível de analfabetis-
mo é muito maior." O que encanta a exe-
cutiva da Petrobras e todos aqueles que
têm acompanhado as transformações no
país é a constância da mudança. "Tudo o
que a gente afirma hoje já pode estar mu-
dando amanhã. Até as próprias impres-
sões que eu tive daqui a pouco tempo já
estarão caducas" admite.
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