
uando brasileiros e chi-
neses se encontram, não 
é apenas o idioma o único 

entrave para que as negociações 
deslanchem. A cultura de negó-
cios t ambém tem as suas pecu-
liaridades e conhecê-las pode ser 
uma vantagem na hora de fechar 
um acordo comercial. "Além 
disso, mostrar interesse pela 

identidade do país pode gerar 
empatia e criar uma plataforma 
de respeito mútuo", afirma Suza-
na Bandeira, sócia da Bandeira & 
Guanaes Consultoria Corporati-
va e Responsabilidade Cultural. 

Saber como o chinês faz a 
gestão de seu tempo, por exem-
plo, ajuda a lidar melhor com 
divergências que poder iam 

ser consideradas ofensas. "Em 
culturas como a americana e a 
alemã há uma agenda de itens a 
serem tratados, previamente de-
terminados. Pular um tema ou 
mudar a sua ordem não é bem-
visto. Para os chineses, contudo, 
sempre existe a possibilidade de 
retomar um ponto considerado 
fechado, porque sua noção de 
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tempo é cíclica. E isso pode irri-
tar a outra parte", explica Virgí-
nia Drummond , professora de 
gestão intercultural da Funda-
ção Dom Cabral. 

Se, por um lado, conhecer a 
cultura ensina a respeitar as di-
ferenças, por outro, ela t ambém 
pode ser manipulada para obter 
concessões. "Como os chineses 
percebem que os ocidentais 
ficam impacientes com a sua 
demora na tomada de decisão, 
podem prolongar esse tempo 
proposi talmente para cansá-los. 
É uma estratégia para obter be-
nefícios", acrescenta Virgínia. 

Mas a demora - que pode 
chegar a anos até o contra-
to sair efetivamente do papel 
- tem os seus fundamentos . 
Para os chineses, que são mui to 
desconfiados, é impor tan te co-
nhecer quem será o seu parcei-
ro comercial e estabelecer com 
ele u m a relação de confiança. 
Para tanto, é comum oferece-
rem banquetes e, duran te a re-
feição, não t rocarem nem uma 
só palavra sobre o negócio. "O 
chinês vai querer saber quem 
é esse brasileiro. Se é casado, 
quantos f i lhos tem, quan to ga-
nha , como vive, quem faz par-
te de seu 'guanxi' , ou seja, sua 
rede de contatos", exemplifica 
Ming Tsung Wu, coordenador 
do Centro de Idioma e Cultura 
Chinesa Ninhao. 

Conhecer as regras de eti-
queta t a m b é m auxilia na qua-

lidade do relacionamento. "O 
chinês é um povo mui to orgu-
lhoso e vaidoso. Por isso, cau-
sam boa impressão pequenos 
gestos como segurar o cartão de 
visita com as duas mãos, que é 
o nosso costume", af i rma Yuan 
Aiping, presidente do centro 
cul tural que leva seu nome. 

Outro aspecto interessante 
no país asiático e que pode, de 
algum modo, se chocar com a 
cultura de negócios brasileira é 
o fato de que na China é comum 
presentear os parceiros comer-
ciais. Recusar o gesto é conside-
rado uma ofensa grave. Do lado 
ocidental, contudo, dependendo 
do presente, ele pode ser inter-
pretado como uma tentativa de 
suborno ou de conseguir vanta-
gens pessoais. Para sair de saias 
justas, o mais recomendado é o 
diálogo transparente e abusar da 
educação universal na qual ex-
pressões como "desculpe", "por 
favor", "com licença" e "muito 
obrigado" nunca são demais. 

Com o objetivo de preparar 
os executivos para conhecer os 
aspectos culturais da negocia-
ção no país, diversos MBAs in-
ternacionais já apostam em um 
módulo na China. No Brasil, a 
Fundação Getulio Vargas (FGV) 
disponibiliza um programa 
em Hong Kong. Universidades 
como Fundação Armando Álva-
res Penteado (Faap) e Pontifícia 
Universidade Católica (PUC) e 
centros de ensino como Instituto 

Confúcio também oferecem cur-
sos rápidos com esse objetivo. 

Os especialistas dão algumas 
dicas de comportamento. O car-
tão de visita, por exemplo, deve 
conter o cargo do executivo bra-
sileiro e estar escrito em manda-
r im e em inglês. Como na China 
cada nome tem um significado 
profundo, algumas empresas 
chegam a "rebatizar" o nome 
fantasia para que, em mandarim, 
ele tenha um bom significado. O 
possível parceiro chinês deve ser 
tratado pelo cargo dele na com-
panhia e não pelo nome. 

Outra atitude importante: ao 
ser apresentado a um executivo 
chinês, curve um pouco o corpo 
em sinal de respeito. Ofereça seu 
cartão de visita e receba o da ou-
tra parte com as duas mãos, mas 
somente após pegar todos os car-
tões e as apresentações termina-
rem é que se deve guardá-los. 

Se for convidado para comer, é 
obrigatório comparecer e provar 
um pouco de tudo. Deixar um 
pouco de comida no prato é sinô-
nimo de satisfação. Como as con-
versas durante as refeições são 
informais, evite tocar em temas 
considerados tabu como direitos 
humanos, censura da imprensa 
ou controle da internet. 

Os executivos do mesmo es-
calão é que devem negociar. Se 
possível, a idade deles t a m b é m 
deve ser similar. Um chinês de 
60 anos não se sentiria con-
fortável em fechar um negócio 
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