
estreitamento das rela-
ções comerciais entre 
Brasil e China tem sido 
assunto frequente no no-

ticiário. Ainda mais com a visita da 
presidente Dilma Rousseff ao país, 
prevista para este mês. Desde 2009, 
a China se tornou o principal des-
tino dos produtos brasileiros. Sua 
participação na pauta da nossa ex-
portação saiu de 6,1%, em 2006, pa-
ra 15,3%, em 2010. Os anúncios de 
investimentos chineses em empre-
sas no Brasil também saltaram de 

86 milhões de dólares, em 2009, pa-
ra 17,7 bilhões de dólares, em 2010, 
segundo dados do Banco Central e 
da Federação da Indústria do Esta-
do de São Paulo. São empresas do 
setor de energia, óleo e gás, mine-
ração, infraestrutura, siderurgia, 
agricultura e TI. "E vem mais por 
aí", diz Jorge Luiz Menegassi, presi-
dente da consultoria Ernst & Young 
Terco, que visitou, no fim do ano 
passado, oito grandes companhias 
estatais chinesas e dois fundos de 
investimentos bilionários. 

Desde então, uma delas entrou 
no mercado brasileiro: a State Grid 
— que comprou concessionárias de 
transmissão de energia elétrica em 
São Paulo e Minas Gerais. "Fazia qua-
tro anos que não retomava à China 
e fiquei espantado com a mudança 
nesse curto período e a vontade de-
les de investir aqui", diz Jorge Luiz. 
Atualmente, há 50 empresas chi-
nesas operando no país, segundo 
dados da Embaixada da China no 
Brasil. Mas há informações de que 
outras mais devem aportar por aqui. 



"Tem uma grande multinacional de 
infraestrutura planejando sua en-
trada no país de olho nas obras da 
Copa do Mundo e da Olimpíada", 
diz, sem revelar o nome, Tang Wei, 
diretor-geral da Câmara Brasil-Chi-
na para Desenvolvimento Econômi-
co (CBCDE). Essa invasão chinesa 
traz boas notícias do ponto de vis-
ta de geração de emprego. Em São 
Paulo, serão mais de 3 000 postos 
de trabalho até 2013 com a instala-
ção da montadora de automóveis 
Chery, em Jacareí, no interior do 
estado, e cerca de 12 000 indiretos, 
segundo a prefeitura local. 

Trabalhar em uma multinacio-
nal chinesa requer flexibilidade pa-
ra encarar a nova cultura. Nem todos 
se adaptam. Foi o caso de Rodrigo 
d'Avila Vianna, contratado para ser 
gerente de projetos da telecom Hua-
wei. "Acredito que as pessoas preci-
sam ter liberdade para exercitar seu 
empreendedorismo e tomar decisões 
favoráveis à empresa. No entanto, 
isso parece inadmissível na cultu-
ra chinesa, onde todos devem cum-
prir um protocolo", diz Rodrigo que 
saiu menos de um ano depois de sua 
admissão. A Huawei afirma em nota 
que seu rápido crescimento no país é 
fruto de dedicação, trabalho em equi-
pe, empreendedorismo, criatividade 
e integração de seus colaboradores. 

As experiências vividas em com-
panhias de gestão chinesa por pro-
fissionais brasileiros dividem as 
opiniões entre os que conseguiram 
se adaptar e os que odiaram o mo-
mento. "As prioridades não são as 
mesmas, as maneiras de gerir tam-
bém não, a questão do tempo é di-
ferente e, para ficar mais complexo, 
a cultura organizacional também", 
diz Virgínia Drummond, professora 
de gestão intercultural da Fundação 
Dom Cabral, em Minas Gerais. Entre 
os principais aspectos característicos 
de uma empresa de gestão chinesa 



estão a valorização da senioridade, 
o respeito irrestrito à hierarquia, a 
limitação da autonomia. "Tudo isso 
são valores que fazem parte da iden-
tificação cultural deles e, portanto, 
não pense que irá mudar isso", diz o 
headhunter Robert Wong. 

Portanto, prepare-se para essa no-
va realidade de mercado, pois prova-
velmente você irá esbarrar em uma 
companhia chinesa durante sua car-
reira. "É bom lembrar que elas estão 
se ocidentalizando faz pouco tempo. 
O foco em gestão e pessoas é muito 
novo", diz Boris Leite, presidente da 
consultoria Axialent, com escritório 
em São Paulo. Uma dica para saber 

se a gestão terá mais o jeito brasi-
leiro ou chinês de administrar é en-
tender o quadro acionário. "Se cada 
uma das partes tiver 50%, esse con-
trole pode ser compartilhado e tal-
vez o impacto nessa diferença de 
gestão seja menor." 

As recrutadoras já estão cientes 
dos problemas de adaptação que mui-
tos profissionais brasileiros enfren-
tam em empresas de gestão chinesa. 
"Por isso, deixamos bem claro no pro-
cesso de seleção que os chineses não 
são o tipo de povo que faz grandes 
esforços para conhecer a cultura lo-
cal e buscam replicar a cultura chi-
nesa onde estão. Pois as chances de 

essas diferenças serem vivenciadas 
logo no início são muito grandes, o 
que pode resultar na saída prema-
tura do profissional", diz Marcelo 
De Lucca, da consultoria de recru-
tamento Michael Page. 

Para quem quer arriscar entrar 
em uma multinacional chinesa, a 
dica é estar aberto à cultura e en-
tender suas diferenças. Foi o que fez 
Ricardo Pagani, que em três anos 
foi promovido de diretor de proje-
tos a gerente-geral da Foxconn do 
Brasil, a maior fabricante de com-
putadores e componentes eletrôni-
cos do mundo — a única a fabricar 
os iPhones da Apple. 
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