
nquanto dávamos as boas-vindas ao novo ano, a pri-

meira edição da profissional&negócios de 2011 trou-

xe uma entrevista com o renomado economista Ricardo 

Amorim, que falou das expectativas positivas que vê para o 

Brasil, entre tantos motivos, a carona do país junto ao cresci-

mento da China. Os altos índices de desenvolvimento do 

país oriental o fizeram alcançar o segundo lugar na econo-

mia mundial, apenas atrás dos Estados Unidos. 

Com as mudanças que a China encara hoje - abertura de 

mercado, urbanização e industrialização - muitos países têm 

ganhado, e o Brasil tem lucrado muito com esse crescimento, 

já que tem exportado minérios, insumos agrícolas, metais, 

entre outros produtos para o país que aumentou o seu con-

sumo e precisa de diversos recursos para construir cidades, 

transportes etc. E nessa parceria, as empresas chinesas tam-

bém levam vantagem por aqui, já que são as que mais inves-

tem no nosso país, mais até do que as empresas americanas. 

"E essa tendência vai ficar ainda mais forte nos próximos 

anos", afirmou Amorim. 

Embora o Brasil tenha aumentado cada dia mais a sua base 

de negócios com a China, ainda há muito que se conhecer 

sobre esse país, principalmente sobre sua cultura milenar, que 

influencia diretamente na maneira como eles negociam, rela-

cionam-se e gerenciam pessoas em suas organizações. Sob a 

ótica deste cenário, o que o RH brasileiro tem a aprender com 

os chineses? Quais as políticas adotadas em gestão de pessoas 

para o país desbancar a hegemonia japonesa, que durava 

desde 1968, e se tornar a segunda maior economia do mundo? 

Para o diretor da BG Corporativa Cultural, consultoria que 

trabalha com gestão intercultural, Rafael Guanaes, o sucesso 

da China hoje não tem a ver com a ges tão de recursos 

humanos. "A China é um estado que tem uma dupla natureza, 

tem o partido comunista no poder, e um processo de reforma 

que tem 30 anos, em que a economia era toda estatizada. Não 

se falava em RH. E aí, ela entrou num processo de industriali-

zação acelerado, com taxas de crescimento fantásticas, deses-

tatizou uma parte da economia, cada vez mais se abre para o 

capital estrangeiro, e faz em 30 anos aquilo que alguns países 

demoraram 100 anos para fazer. Então, a China ainda não 

desenvolveu um modelo de negócio chinês. Como o proces-

so é muito rápido e muito intenso, embora as escolas de 

administração chinesas venham ganhando status ultima-



mente no mundo inteiro, elas se baseiam nas escolas ociden-

tais. Portanto, não há políticas ou aspectos de recursos hu-

manos para um país que muda a cada dois anos. Além disso, 

o país não tem uma legislação trabalhista ou um sistema de 

previdências, ou seja, a China está começando a olhar esses 

fatores só agora", explica Guanaes. 

Segundo o diretor, não dá para falar em um modelo chi-

nês de gestão tentando transportar modelos ocidentais, pois 

são padrões diferenciados. E a primeira ideia que confirma a 

grande diferença cultural é como os chineses e ocidentais, no 

geral, entendem a palavra trabalho. De acordo com o chinês e 

headhunter, Robert Wong, o trabalho é muito importante na 

China, e embora o mundo ocidental não o veja com bons 

olhos, o fato de se trabalhar tanto no país (todos os dias da se-

mana), os chineses não veem dessa maneira. "A palavra tra-

balho em chinês, significa 'fazer certo'. Para eles o trabalho 

enobrece, já para os ocidentais, o significado vem da palavra 

' tripaliuri, que era um instrumento formado por três paus 

usado para torturar os escravos. Então, ainda fica no subcons-

ciente das pessoas o conceito de trabalho como uma tortura, 

um fardo, diferentemente do que é para os chineses", diz. 

E, contrário ao pensamento de 

Guanaes, Wong acredita que esse 

crescimento da China deve-se sim a 

uma política de gestão de pessoas. 

"Tudo passa por pessoas e os chine-

ses são disciplinados. Dever é a pa-

lavra de ordem. Uma empresa são 

as pessoas que t rabalham nela e 

delas vai depender ter mais ou me-

nos sucesso. Se a empresa quer 

crescer tem que contratar, quer mu-

dar o ramo de negócios, tem que 

treinar. Ou seja, tudo passa por gen-

te", justifica. 

Segundo ele, o mundo ociden-

tal tem que entender que não existe 

certo ou errado, por mais que exis-

tam diferenças culturais que afetam 

diretamente a gestão de pessoas "Tem que respeitar, que sig-

nifica ver a pessoa ou algo de novo, com olhos mais condes-

cendente, amorosos e tolerantes. Mas mais que isso, é ver a 

nós mesmos com outros olhos", comenta. 

Para o advogado e diretor geral da Câmara Brasil-China 

de Desenvolvimento Econômico (CBCDE), Tang Wei, o su-

cesso da China está ligado à gestão de pessoas e ele acredita 

que foi justamente uma gestão menos protecionista que fez o 

país dar esse grande salto econômico. "Agora, com certeza, já 

se criou uma classe média, uma classe de empregados dos 

centros urbanos, que possivelmente nos próximos 10,15 

anos vai lutar muito pelos seus direitos. E isso vai afetar esse 

crescimento da China. O custo vai aumentar conforme me-

lhorar a vida das pessoas e isso vai ter um custo para o desen-

volvimento do país. Mas por outro lado, eu acho que isso 

seria o objetivo de todo esse desenvolvimento, você desen-

volve um país para que? É para a melhoria de vida das pes-

soas que vivem nele", opina. 

Quando perguntado como a mão de obra é tratada na 

China, Wei diz que para entender tem que dividir essa mão 

de obra em dois setores: o privado e as grandes estatais. De 



acordo com ele, o empregado de uma empresa pública tem 

mais garantias que um funcionário de uma empresa privada, 

e em geral, tem um ganho real maior, seja em salário como 

em benefícios. "O setor privado ainda não está muito bem 

regulado na China, pois está em fase de transição. Então eu 

acho que, no geral, os funcionários ainda não são tão bem 

pagos e não têm garantias tão boas quanto os empregados 

das estatais", afirma, porém ressalta: "Mas existe sim, uma 

classe executiva e de pessoas que têm um ganho muito 

maior que profissionais das estatais". 

Culturas opostas, mas que se atraem 

As diferenças entre brasileiros e chineses são tão grandes 

que passam por diversas instâncias, que vão desde a forma 

de se cumprimentar alguém até um xingamento. No Brasil, é 

comum encontrarmos uma pessoa e perguntarmos: "Olá, 

tudo bem com você?". Na China é diferente, ele te encontra e 

diz: "Nin Hao" ou "Você está bem!". Para eles, não faz sentido 

perguntar se você está bem já que estão te vendo. Então, não 

se faz uma pergunta, mas uma afirmação. Em alguns casos, 

são diferenças sutis, mas que em uma negociação ou mesmo 

no dia a dia em uma empresa, se não bem compreendido, 

acabam se tornando um problema. 

Segundo o professor coordenador de negócios interna-

c iona i s da FGV-EAESP (Escola de A d m i n i s t r a ç ã o de 

Empresas de São Paulo), Evaldo Alves, na China e não so-

mente lá, mas na Ásia de maneira geral, o que existe é uma 

grande preponderância de conceitos confucianos de relacio-

namento de pessoas (baseados nas ideias do pensador chi-

nês, Confúcio ou Kung-Fu-Tse). E nesse sentido, são socie-

dades em que se dá um enorme valor ao conhecimento. "Na 

China, as pessoas valem pelo que sabem, diferentemente 

daqui (Ocidente) que elas valem muito mais pelo que têm", 

ressalta. Outra ideia de Confúcio que permanece até hoje na 

Desde 2 0 0 2 , a ZTE, uma das maiores companhias 

provedoras de soluções de telecomunicações chinesa, 

está no Brasil. A empresa também possui escritórios no 

México, Equador, Chile, Peru, Venezuela e Cuba, mas o 

Brasil é o local-chave para treinamento, suporte técnico e 

atendimento ao cliente na América Latina. Hoje a ZTE pos-

sui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, fora 

a Universidade ZTE, alocada em Barueri-SP. Porém, a 

empresa tem projetos no Brasil inteiro, ou seja, seus 2 5 0 

funcionários estão alocados por várias regiões do pais. 

Para entender como essa organização se adaptou à cul-

tura brasileira, a revista profissional&negócios, conversou 

com a gerente de RH da ZTE Brasil, Andrea Fontanelli. 

Como é a gestão de pessoas em uma empresa chinesa? 

Quais as diferenças em relação ao Brasil? 

Fontanelli - Existem vários instrumentos e processos similares. Sinto diferen-

ça com relação à constância da necessidade de feedback, (os chine-

ses gostam de receber feedback em todos os momentos dos proces-

sos) e também com relação à apresentação dos resultados: é essen-

cial apresentarmos resultados em todos os passos dos processo. 

Como os funcionários da ZTE no Brasil conseguem sentir a origem 

chinesa da empresa no dia a dia? 

Fontanelli - Nossa convivência é constante. Temos parceiros chineses 

em todas as áreas e nosso trabalho é constantemente dividido, para 

que ambos possam dar suas opiniões. Além disso, fazemos questão 

de celebrar todas as datas importantes durante o ano, sejam elas 

brasileiras ou chinesas, para fazermos um trabalho de "Cross 

Culture" cada vez maior e mais atuante. 

Quais os critérios de promoção na empresa? 

Fontanelli - Temos um plano de carreira com critérios estabelecidos 

para promoções, dependendo dos níveis hierárquicos. Em geral, 

são levados em consideração o tempo de empresa, os resultados 

nas duas últimas avaliações de performance semestral e a busca 

por autodesenvolvimento (cursos, aprimoramento) do profissional. 

Como é vista a hierarquia em uma empresa chinesa? 

Fontanelli - A cultura chinesa dá grande importância à questão hierár-



cultura oriental e chinesa, é a de que as pessoas têm valor na 

sua capacidade de trabalhar em grupo. "Portanto, lá o grande 

valor são as habilidades, competências e também a capaci-

dade de interrelacionamento", explica Alves. 

O professor também explica que na China se dá muito 

valor ao relacionamento familiar e isso afeta diretamente a 

gestão de pessoas. Alves explica que para uma pessoa traba-

lhar em uma empresa na China não existe um critério anglo-

saxão de recrutamento e seleção, que avalia habilidades, com-

petências e pronto. Para os chineses, é muito importante nesse 

momento saber de que família a pessoa pertence. "Por essa 

razão a hierarquia passa um pouco por essa vertente de um 

relacionamento por grupos, essa é uma maneira muito dife-

rente do que nós, brasileiros, praticamos, mas eles têm outra 

maneira de enxergar, pois acreditam que isso dá uma coesão 

grupai e uma coesão organizacional muito grande", diz. 

Para aqueles que pretendem negociar com os chineses, é 

interessante se atentar a alguns detalhes. O primeiro é o fato 

de que para ele não existe uma divisão entre "profissional e 

pessoal", o chinês considera um todo. Segundo Guanaes, em • 

quica, o que é refletido na empresa. Os profissionais nas posições 

mais altas da hierarquia são altamente respeitados e valorizados. 

Porém, há l iberdade de expressão e comunicação em todos os 

níveis hierárquicos. 

Como os chineses se relacionam profissionalmente? Existem diferen-

ças em relação ao brasileiro? 

Fontanelli - Os chineses são pessoas sérias e focadas. Costumam tra-

balhar arduamente e dedicar-se ao trabalho. E claro que existem 

diferenças culturais; mas nada que impacte no desenvolvimento de 

um bom trabalho em equipe. 

Como é o clima de trabalho na ZTE? 

Fontanelli - Como empresa do segmento de Telecom, em que tudo 

muda muito rápido, trabalhamos em um ambiente em constante 

mudança. Porém, temos uma equipe jovem (nossa faixa etária 

média é de 33 anos), dinâmica e bem preparada. O ambiente é 

de bom relacionamento, em que todos têm liberdade para buscar 

informações e resolver problemas. A empresa tem uma atmosfera 

alegre, de constante troca de informações. 

Existe diferença na política de gestão de pessoas na ZTE do Brasil 

com relação a ZTE chinesa? 

Fontanelli - Em termos gerais, seguimos as diretrizes que são enviadas 

por nosso headquarters, adaptando-a à realidade brasileira. 

Retorno sobre os investimentos: A receita por trabalhador aumentou 

16% e 9% durante 2 0 0 6 e 2 0 0 8 e diminuiu 19% e 14% em 2 0 0 7 

e 2009 , respectivamente. Em geral, houve um declínio de 12% na 

receita por empregado entre 2 0 0 5 e 2009 . 

Orçamento Recursos Humanos: O orçamento de RH por empregado 

aumenta desde 2 0 0 7 . Entre 2 0 0 5 e 2 0 0 9 , aumentou mais de 

70%. 

Turnover. O turnover voluntário nas indústrias chinesas, que era cons-

tante em 15.2% durante 2 0 0 5 - 2 0 0 7 , aumentou para 19% em 

2 0 0 8 e caiu para 17% em 2 0 0 9 . Geralmente, o aumento de 

turnover voluntário indica um crescimento da economia com mais 

opções para os trabalhadores com habilidades em procura. Simul-

taneamente, a diminuição do turnover voluntário indica uma econo-

mia restrita que desencoraja os trabalhadores a sair do seu empre-

go atual. 

Treinamento: As despesas com o treinamento dos empregados mostram 

um declínio contínuo desde 2 0 0 6 . Houve uma queda de mais de 

40% nos gastos com treinamento entre 2 0 0 6 e 2009 . 

O gasto com treinamento como uma porcentagem do salário-base 

variaram de 3.5% a 4.2% pelos últimos cinco anos, exceto durante 

2 0 0 6 , quando esteve levemente acima de 4.6%. 

A média anual de treinamento por empregado na China era entre 33 e 

34 horas durante 2005 -2009 , exceto durante 2 0 0 8 quando era 

de 27 horas. 

Recrutamento: Os dias de trabalho necessários para preencher uma 

vaga para executivos aumentou quase 50%, passando de 73 dias 

em 2 0 0 5 e para 108 dias em 2 0 0 7 , em seguida, ficou em 86 

dias úteis em 2 0 0 9 . O recrutamento foi mais difícil durante um 

período de rápido crescimento econômico, mas se tornou mais fácil 

quando a economia global esfriou. 

Quanto a uma vaga executiva, são necessários 13 dias úteis a mais 

para preencher a vaga de gerente em 2 0 0 9 que em 2005 . 

O número de dias de trabalho que foi levado para preencher uma vaga 

de gestão de pessoal aumentou de 42 dias em 2 0 0 5 para 51 dias 

em 2 0 0 9 - um aumento de nove dias úteis para preencher esta 

posição ao longo destes anos. 



uma conversa, por exemplo, é comum que eles perguntem 

sobre a vida pessoal, perguntem se tem fotos dos filhos, esta-

do civil, etc., mesmo que seja uma relação de trabalho. "Essa 

divisão restrita que fazemos, lá é diluída. Numa reunião, o 

contato profissional passa por estabelecer uma relação com 

você. É diferente. Isso gera um vínculo que permanece inde-

pendente de você continuar naquela empresa ou não, que é 

para além do seu cargo. E por mais que essa relação de confi-

ança demore a acontecer, o que deixa, uma negociação mais 

morosa, quando esse vínculo é estabelecido qualquer nego-

ciação é muito mais eficientes", explica o diretor. 

Juntando experiências durante o tempo que em viveu na 

China e trabalhou por lá, assim como a sua vivência no Brasil 

e da cultura ocidental, Robert Wong criou um quadro interes-

sante onde coloca as diferenças, entre Ocidente e Oriente 

mais especificamente na China, com relação a diversas situa-

ções na vida das pessoas. Veja: 

Text Box
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