
Empresas importam chineses para fazer negócio em mandarim 
Vívian Soares 
 
Faltam profissionais com fluência no país para atuar nos departamentos voltados para o 
comércio com a China.  
 
Embora o ensino do mandarim tenha ganhado espaço entre muitos profissionais brasileiros nos 
últimos anos, o mercado ainda tem dificuldade em encontrar fluentes no idioma para negociar 
com os chineses. O descompasso entre o número de pessoas com domínio da língua e o ritmo 
acelerado de crescimento dos negócios bilaterais tem levado empresas a buscar chineses ou 
descendentes para suprir essa demanda. 
 
As grandes auditorias, por exemplo, além de brigarem por profissionais qualificados para atuar 
nos seus departamentos de negócios com a China, estão trazendo chineses de suas unidades 
para suprir a falta de falantes em mandarim. Na maior parte delas, já é comum a presença de 
uma equipe voltada apenas para as relações bilaterais. É o caso da PricewaterhouseCoopers, 
que desde 2007 tem profissionais atendendo clientes chineses em mandarim e cantonês. "O 
time é de três pessoas, mas dependendo do projeto temos mais profissionais envolvidos", 
afirma Michela Chin, líder do "china desk" na empresa. 
 
A própria executiva, neta de chineses, é um exemplo da preferência do mercado por 
descendentes. Segundo ela, os negócios com a China vêm ganhando importância no Brasil. "É 
só olharmos como os investimentos chineses estão crescendo no país." 
 
Segundo dados do Banco Central do Brasil, só no primeiro semestre desse ano a China investiu 
quatro vezes mais no Brasil do que durante todo o ano passado.  
 
Na consultoria Ernst & Young, que criou seu "china desk" no ano passado, a solução para o 
aumento na demanda de trabalho foi buscar um profissional da unidade da empresa na China. 
O novo integrante da equipe já está em processo de transferência e deve chegar ainda este 
ano. Hoje, cinco profissionais falam mandarim fluentemente no escritório brasileiro. Eles são 
chefiados pela gerente Fernanda Chang, que nasceu na China e aos 9 anos veio para o Brasil. 
"Falar mandarim dá um conforto muito grande para entender negócios. Muitos de nossos 
clientes chineses não falam inglês e precisam desse apoio", afirma Fernanda. 
 
A orientação na Ernst & Young é dar prioridade aos currículos de profissionais com mandarim. 
Isso também vale para o programa de trainees da consultoria, que recebe mais de 2 mil 
candidatos. 
 
De acordo com Tatiana da Ponte, sócia de capital humano da empresa, ainda é raro encontrar 
profissionais com essa habilidade. "A maioria é descendentes de chineses. Por esse motivo, a 
empresa busca parcerias com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China e o consulado 
chinês para identificar talentos."  
 
Na Deloitte, o sócio Ricardo de Carvalho tem uma chinesa legítima na equipe: a consultora Li 
Ying Yu, que veio aos 12 anos para o Brasil. Fluente em mandarim, cantonês e em outro 
dialeto local, ela ainda estuda o idioma voltado pra negócios para melhorar seu relacionamento 
com os clientes.  
 
Segundo ela, muitos empresários chineses que vêm para o Brasil falam inglês, mas se sentem 
confortáveis em conversar na língua local. A diferença é o ganho de confiança. "Na maior parte 
do tempo, fazemos reuniões em inglês. Quando surge alguma dúvida específica ou quando o 
cliente quer um retorno depois de uma reunião, o contato é sempre em mandarim. O 
profissional com domínio do idioma se torna um ponto focal nesse relacionamento", diz Li.  
 
A consultora afirma que existem níveis de domínio do idioma, que corresponderiam ao ensino 
fundamental, médio e superior da educação formal do Brasil. "Existem pouquíssimos 
profissionais que chegam ao nível mais avançado. Quem estuda a língua, no entanto, deve 
buscar um aperfeiçoamento contínuo para se antecipar às necessidades do mercado", afirma. 



 
Mais que falar a língua, é preciso entender a cultura 
Vívian Soares 
 
Embora seja cada vez mais valorizado pelas empresas, o aprendizado do mandarim, pode não 
agregar tanto valor ao profissional que não entenda a cultura de negócios chinesa. Para 
Adriana Prates, presidente da Dasein Executive Search, o mandarim pode não ser tão 
importante quanto o mercado acredita. "Os chineses são flexíveis e práticos. Eles estão 
aprendendo inglês para transitar melhor no mundo dos negócios", afirma. 
 
Segundo a headhunter, alguns chineses se sentem até incomodados em ser abordados em 
mandarim, idioma que passa uma imagem de estar fora do "mundo global". A necessidade 
desses profissionais de transitar em outras culturas, porém, não afasta a preferência das 
empresas chinesas por trabalhar com executivos discretos e organizados. "Profissionais com 
estilo muito informal são rejeitados." 
 
Luís Antônio Paulino, diretor do Instituto Confúcio, afirma que a cultura de negócios chinesa é 
muito diferente da brasileira, normalmente muito impessoal. "Os chineses dão um grande peso 
às relações de confiança e só partem para a negociação quando ela já existe. A assinatura de 
contrato, por exemplo, é só o começo dessa relação, não o fim." 
 
Na opinião do sócio da Deloitte, Ricardo de Carvalho, conhecer a cultura pode fazer a diferença 
entre fechar ou não o negócio. "Ao contrário dos ocidentais, que são pragmáticos e expõem 
suas opiniões facilmente, os chineses nunca dizem não de forma direta. Além disso, o tempo 
para fazer negócios é mais lento, porque eles gostam de ter o maior nível de informações 
possível", avalia. 
 
Para Adriana, da Dasein, a visão de que os chineses possuem uma "cultura fechada" pode 
estar mudando. Segundo ela, existe uma preocupação em se adaptar diferentes culturas para 
conquistar novos mercados. "Eles estão tentando moldar o seu jeito de negociar com o de 
cada país onde investem. Querem ser cada vez mais globais", afirma. 
 
Cresce a procura por cursos que ensinam o idioma 
Vívian Soares 
 
Multinacionais e empresas chinesas estão indo às escolas de idiomas em busca de falantes de 
mandarim. No Centro de Idioma e Cultura NinHao, é frequente o contato de companhias que 
não conseguiram encontrar profissionais qualificados com os headhunters. De acordo com 
Ming Tsung Wu, diretor da escola, a demanda é tão alta que muitas empresas não conseguem 
ser atendidas. As vagas mais comuns, segundo ele, são nas áreas industrial e de importação e 
exportação. "Alguns alunos conseguiram emprego e se mudaram para a China", afirma. 
 
As turmas da escola são formadas por universitários, recém-formados e executivos que fazem 
ou planejam fazer negócios com a China. Embora muitos busquem um aprendizado mais 
rápido, semelhante ao do inglês, a fluência necessária pode levar até seis anos.  
 
A procura pela educação mais formal também é alta. No Instituto Confúcio, única entidade 
autorizada pelo governo chinês a ensinar o idioma no Brasil, o interesse tem superado as 
expectativas. O Instituto, que tem convênio com a Unesp, existe desde 2008 e possui nove 
unidades no Estado de São Paulo. A mais nova, em Presidente Prudente, recebeu 140 
inscrições em apenas dois dias. O perfil dos alunos é variado, segundo o diretor Luís Antônio 
Paulino. "Temos desde executivos até pessoas apenas interessadas na cultura", afirma. 
 
O Instituto Confúcio tem 400 alunos e a previsão é de que esse número aumente - a escola 
promove intercâmbios universitários e cursos de cultura chinesa, além de aplicar o exame de 
proficiência na língua.  
 
Na Facamp, em Campinas, o idioma é oferecido como disciplina optativa há alguns anos, mas 
a procura dobrou nos últimos 12 meses. "Hoje, temos cerca de cem alunos provenientes dos 



cursos de relações internacionais, economia e administração", diz a diretora Liana Aureliano. A 
programação de atividades inclui visitas de palestrantes chineses e até mesmo de comitivas de 
negócios de empresas do país. 
 
A alternativa de executivos que não conseguem cursar o idioma nas escolas é o ensino 
particular, muitas vezes subsidiado pelas empresas. Na multinacional holandesa C.Steinweg 
Handelsveem, que opera no segmento de logística e possui escritórios no Brasil e na China, 
quatro funcionários brasileiros recebem aulas periódicas de mandarim com bolsa parcial da 
companhia.  
 
Um deles, o analista de comércio exterior Allan Sampaio, estuda o idioma há três anos e já 
participou em de um projeto de coordenação logística na China. "Nunca pensei em estudar 
mandarim. Como o volume de negócios da empresa na China começou a se destacar, fui 
convidado a aprender a língua", afirma Allan, que já fala inglês e espanhol. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 set. 2010, Eu & Investimentos, p. D10. 


