
Brasileiros ainda sofrem para entender o estilo chinês 
Samantha Pearson 
 
Os negócios entre os dois países crescem, assim como a percepção das diferenças culturais.  
 
São 9h40 e um grupo de empresários chineses está reunido solenemente do lado de fora da 
sala de conferências de um hotel em São Paulo. A BM&F Bovespa, operadora da bolsa de 
valores brasileira, havia marcado o início de seu primeiro simpósio sobre os mercados de 
capitais com a China para às 9h, mas assim como acontece em muitos encontros no Brasil, ele 
não começou no horário previsto. Conforme os convidados brasileiros vão chegando, 
reclamando em bom tom sobre o trânsito matinal e se encaminhando diretamente para a mesa 
do café, a enorme diferença cultural entre as duas potências emergentes fica aparente. 
 
Desde que a China removeu os Estados Unidos do posto de maior parceiro comercial do Brasil, 
em 2009, executivos de companhias brasileiras e políticos vêm lutando para entender melhor 
o gigante asiático e encontrar a melhor maneira de lidar com ele. A BM&F Bovespa, por 
exemplo, há muito queria listar suas ações brasileiras em Xangai - ela conseguiu isso em Hong 
Kong e Paris -, mas a corte aos chineses do continente tem se mostrado dolorosamente lenta. 
 
"Eles não são como os americanos ou os europeus", afirma Edemir Pinto, presidente da BM&F 
Bovespa, exasperado. "Às vezes, você precisa assinar um memorando de entendimento 
apenas para almoçar com os chineses." A Embraer também vem lutando para ampliar suas 
operações na China, enquanto negócios em outros setores fracassam por causa de coisas 
aparentemente triviais como um e-mail mal interpretado. 
 
"Além da barreira do idioma, há uma falta de entendimento cultural dos dois lados", afirma 
Charles Tang, presidente da Câmara do Comércio e Indústria Brasil-China. "Muitos brasileiros 
vão para a Feira da Cantão (a maior feira comercial da China) e depois que voltam não 
conseguem manter contato com as companhias chinesas interessadas, acabando por perder a 
oportunidade de negócios." 
 
Fazer negócios com a China representa um desafio para companhias do mundo todo, mas as 
apostas são particularmente elevadas para a maior economia da América Latina. As 
exportações brasileiras de matérias-primas para a China cresceram 35 vezes em valor entre 
2000 e 2010, enquanto as exportações de bens manufaturados para a China cresceram apenas 
sete vezes durante a década.  
 
Se as companhias brasileiras não conseguirem uma melhor integração à economia e ao estilo 
de vida da China, o país corre o risco de se transformar simplesmente no depósito de 
commodities da Ásia, afirma Alexandre Yambanis, diretor-executivo da Suzano, segunda maior 
produtora de papel e celulose do Brasil. "Quando os brasileiros entenderem essas diferenças 
culturais, ficará muito mais fácil para eles negociar acordos bilaterais que lhes permitirão 
vender mais produtos acabados para os chineses", afirma. 
 
A Suzano faz parte de um grupo de companhias brasileiras que vêm tentando sair do modelo 
tradicional de exportações, estabelecendo seus próprios escritórios em Xangai. Ela formou uma 
parceria com a Universidade de Tecnologia do Sul da China e encoraja sua equipe a dominar a 
culinária chinesa, assim como o idioma. Parte da dificuldade no relacionamento com a cultura 
chinesa é que pouquíssimos chineses vivem no Brasil. Os moradores chineses respondiam por 
menos de 2% da população de imigrantes do Brasil na época do censo de 2000. No ano 
passado, apenas 2.160 vistos de trabalho foram concedidos a chineses, menos do que para 
indianos e alemães. 
 
"Você sabia que pode pedir sangue de cobra nos restaurantes de lá?", indaga um assessor do 
governo brasileiro a colegas horrorizados, em uma sala de apoio de um outro simpósio em São 
Paulo, realizado para promover uma melhor cooperação entre os países dos Brics.  
 
Para aqueles cujo sustento agora depende de se fazer negócios com os chineses, a urgência 
em se adquirir conhecimentos sobre uma cultura estranha é ainda maior. Certa noite, na zona 



sul de São Paulo, um grupo de jovens brasileiros assiste uma aula de mandarim na Chinbra, 
escola de idioma chinês da cidade, que também ministra cursos dentro da bolsa de valores.  
 
Quase metade da aula é dedicada a questões culturais. Os alunos, que trabalham 
principalmente com importação, bombardeiam o professor chinês com perguntas apavoradas: 
"A gente precisa dar tudo com as duas mãos? Mesmo um cartão de apresentação?"; "Por que a 
mesa deles é sempre redonda?"; "O número quatro significa felicidade ou morte?" e "O que se 
deve dar como presente? Algo brasileiro? Que tal maracujá?". 
 
Mas, segundo os chefes das "mesas da China", que começam a surgir em algumas consultorias 
e firmas de advocacia de São Paulo, além de dominar o idioma e a etiqueta dos negócios, o 
maior desafio sempre será o timing. Isso significa não só não atrasar nos compromissos e 
cumprir prazos, como também se adaptar ao ritmo chinês de se fazer as coisas.  
 
Hsia Hua Sheng, diretor da consultoria de risco brasileira Luz Engenharia Financeira, diz que a 
hiperinflação crônica da década de 1980 e começo de 1990 deixou os brasileiros 
desacostumados ao planejamento de longo prazo. Desse modo, normalmente eles passam a 
maior parte do tempo na fase de execução, improvisando enquanto seguem em frente e 
optando por soluções mais pragmáticas.  
 
Os chineses não poderiam ser mais diferentes. "Eles demoram muito para tomar uma decisão, 
mas esse não é o problema", diz. "O questão é que quando eles finalmente se decidem, 
querem fazer a coisa em dois dias. Mas, a essa altura, os brasileiros já desistiram de qualquer 
esperança de fazer negócio e estão totalmente despreparados. Muitas parcerias fracassaram 
por causa disso." 
 
A questão da hierarquia é também um grande empecilho em muitas negociações. Os 
brasileiros sempre observam o número de perguntas que os chineses fazem. "Se você oferece 
Y a eles, eles querem saber porque X não era uma opção", afirma Luis Antonio Semeghini de 
Souza, sócio da firma de advocacia brasileira Souza, Cescon, Barrieu e Flesch. 
 
A razão é que o executivo chinês que está perguntando não deverá ser aquele que tomará as 
decisões. Em vez disso, seu trabalho é sempre recolher o maior número possível de 
informações e rapassá-las para o chefe quando chegar em casa. Essa prática tende a 
contribuir para a paranoia dos brasileiros em relação à intervenção estatal da China na 
economia, uma vez que nunca está claro se a pessoa que está tomando as decisões, a 
milhares de quilômetros de distância, trabalha para o governo. 
 
O Brasil já impôs restrições à posse de terras por estrangeiros por temer a compra de grandes 
extensões de terra por fundos de investimentos soberanos, e alguns economistas acreditam 
que novas medidas protecionistas serão tomadas. "Tudo isso é novidade para nós", diz Sérgio 
Amaral, ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. "Você nunca sabe se está 
lidando com uma companhia privada ou com o Estado. Devemos responder a eles como 
governo ou jogar de acordo com as regras do mercado?"  
 
Entretanto, agora é muito tarde para o Brasil voltar as costas para a China, conforme 
demonstra a experiência de um dos mais jovens alunos da aula de mandarim da Chinbra. 
Adriano Amaral, 22, que trabalha na linha de montagem da fábrica da General Motors em São 
Paulo, pretendia aprender alemão para conseguir um cargo melhor na indústria 
automobilística. Mas sua mãe decidiu pedir uma segunda opinião de um dos diretores da 
fábrica e a resposta foi determinante: "De jeito nenhum. A maior parte das peças e materiais 
vem da China hoje em dia. A melhor coisa a fazer é aprender chinês". 
 
Embraco investe em formação internacional 
Vívian Soares  
 
O crescimento dos negócios e a necessidade de formar lideranças com perfil global fizeram a 
Embraco, multinacional do setor de refrigeração e compressores com dez mil funcionários, 
apostar em novos programas de desenvolvimento de talentos. A estratégia da companhia, que 



tem unidades nos Estados Unidos, México, Brasil, Itália, Eslováquia e China, tem sido investir 
em diversas frentes de formação de profissionais que vão desde a parceria com uma 
organização estudantil global até a reformulação do programa de trainees - que deve ter um 
perfil mais internacional a partir deste ano. 
 
De acordo com o vice-presidente de recursos humanos Henrique Haddad, o programa de 
trainees é oferecido no Brasil, China e Eslováquia há três anos. A necessidade de formar 
líderes para atender às demandas de unidades em expansão, como é o caso do México, fez 
com que a empresa intensificasse as experiências internacionais desses profissionais durante o 
treinamento. "Muitos participam de projetos em outros países por até 90 dias. Isso nos ajuda a 
entender suas habilidades e definir as áreas em que vão atuar", afirma.  
 
A companhia também investiu, em uma parceria com a Aiesec, organização global de 
universitários e recém-formados que promove intercâmbios profissionais. Um grupo de 12 
jovens provenientes dos países onde a Embraco atua virá ao Brasil para trabalhar em 
diferentes áreas da empresa durante um ano. "Esse treinamento é importante porque, ao 
retornar para o seu país de origem, o profissional tem grandes chances de ser contratado na 
unidade local da Embraco", explica Haddad. Alguns estudantes brasileiros também já foram 
selecionados para atuar na Itália. A multiculturalidade e o intercâmbio com os futuros pares, 
segundo ele, são algumas das vantagens da nova parceria. "Isso vai nos dar suporte para 
implementar projetos em outros paises." 
 
Os jovens talentos, porém, não são as únicas prioridades no projeto de carreira global da 
empresa. A Embraco tem programas de expatriação e "job rotation" para profissionais mais 
experientes. Aproximadamente 80 colaboradores de todos os níveis devem ir este ano ao 
México para implementar processos e atuar no país por algumas semanas. "É uma combinação 
de desenvolvimento técnico com oportunidade de exposição internacional muito valorizada 
pela empresa", avalia. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 maio 2011, Eu & Investimentos, p. D10. 


