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● Ênfase no pessoal
A cultura chinesa permite a troca
de presentes em uma negocia-
ção. Recusar um presente ofere-
cido pode ser visto como ofensa

● Contratos curtos
Os contratos chineses são sucin-
tos; isso ocorre tanto pela visão
prática de negócios quanto pela
fragilidade do Judiciário chinês

● Pessoal x privado
Levar problemas pessoais em

excesso para o trabalho é malvis-
to: o chinês prefere manter as
duas esferas separadas até o
limite do possível

● Velocidade de execução
O ciclo do nascimento de uma
ideia e sua execução é curto para
o chinês: as inovações devem
render dinheiro rapidamente

● Influência do governo
Na China, uma indicação “oficial”
sempre ajuda a abrir portas

A relação
com a China
chega ao
trabalho
Com investimentos em alta, cada vez mais
brasileiros passarão a ter um patrão chinês

EVELSON DE FREITAS / AE

Carreiras

Rapidez. Dória, da Visteon: após passar sete anos no país, executivo admira a velocidade de execução das empresas chinesas

Fernando Scheller

Ter patrão chinês deixou de
ser uma realidade apenas para
importadores. Com os investi-
mentos diretos chineses em al-
ta no País – somente no setor
automotivo, mais de US$ 1 bi-
lhão em investimentos foram
anunciados nos últimos me-
ses –, saber lidar com as carac-
terísticas das relações de tra-
balho à moda da China está se
tornando um diferencial cada
vez mais importante no merca-
do de trabalho.

Embora as montadoras chine-
sas ainda trabalhem basicamen-
te com veículos importados, pe-
lo menos três delas – Chery, JAC
e Effa – deverão ter fábricas pró-
prias no País até 2014, contratan-
do milhares de profissionais bra-
sileiros. Na atual sede da Chery,
em Salto (SP), já há cerca de 40
profissionais chineses em ação.
“Eles já estão relativamente inte-
grados, pois a maioria está aqui
há três anos. A impressão geral é
de que eles são muito focados no
trabalho”, diz Luís Curi, presi-
dente da Chery no Brasil.

Segundo o executivo, que co-

meçou a negociar a vinda da
montadora há cinco anos, é pre-
ciso saber respeitar as diversas
diferenças culturais. “A China
ainda é um país comunista. Uma
conexão no governo pode abrir
muitas portas por lá”, exemplifi-
ca. Além disso, o conceito de de-
dicação ao trabalho é outro: “Mi-
nha primeira reunião por lá foi
marcada num domingo, o que é
totalmente normal para eles.”

No entanto, a prática visão chi-
nesa pode causar alguns “ruí-
dos”. Na Chery, conta Curi, um
profissional chegou reclamando
de uma questão pessoal. O cole-
ga chinês respondeu que isso
pouco importava, porque era ho-
rário de trabalho. Como a separa-
ção de vida pessoal e profissio-
nal no Brasil não é tão rígida, foi
preciso explicar ao visitante que,
na visão brasileira, uma esfera
pode afetar a outra.

Ao chegar aqui, no entanto, os
chineses também têm de se acos-
tumar às características do mer-
cado local, incluindo as leis tra-
balhistas. “Certas coisas os chi-
neses não entendem, como a
complexidade das negociações e
os encargos trabalhistas”, expli-

ca Kevin Tang, diretor da Câma-
ra de Comércio e Indústria Bra-
sil-China. “Lá, os contratos ten-
dem a ser mais simples e infor-
mais, até porque o Judiciário chi-
nês é menos independente do
que o nosso. No fim das contas,
vale mais a relação pessoal.”

Boa vizinhança. O executivo Al-
feu Dória percebeu a importân-
cia das relações pessoais nos se-
te anos que viveu na China. Há
28 anos na fabricante de autope-
ças Visteon, Dória trabalhou no
país entre 2002 e 2009 com o ob-
jetivo de desenvolver o mercado
de eletrônica para veículos em
parceria com as montadoras lo-
cais. Não demorou muito para o
executivo perceber que a “políti-
ca da boa vizinhança” é um traço
dominante da cultura chinesa.

Embora as empresas ociden-
tais geralmente restrinjam a tro-

ca de presentes em negociações,
recusar agrados poderia compro-
meter contratos importantes.
“Eles levam para jantar e dão pre-
sentes caros. Não podia aceitar

nada acima de US$ 50, mas prefe-
ria negociar o destino dos pre-
sentes posteriormente com a
empresa, em vez de simplesmen-
te recusá-los.”

O executivo afirma, no entan-
to, que o Brasil deveria incorpo-
rar ao menos uma característica
do modo chinês de trabalhar: a
rapidez de execução. “As empre-
sas ocidentais muitas vezes pe-
cam pelo excesso de processos”,
diz. “O chinês faz tudo de manei-
ra simples. Lá, você encomenda
um terno em um dia e passa no
alfaiate às 8h do dia seguinte pa-
ra pegar o produto confecciona-
do. Eles ganham na velocidade.”

A necessidade de construir
uma relação mais sólida entre o
Brasil e a China foi percebida pe-
lo programa Santander Universi-
dades. O programa de intercâm-
bio, direcionado a universitários
de baixa renda, pretende enviar
200 estudantes brasileiros para
a China em 2011. Segundo o ban-
co, a concorrência é de 35 candi-
datos por vaga: este ano, o pro-
grama recebeu 7 mil inscrições.
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Convergência Digital

12 A 14 DE SETEMBRO
O evento começa segunda-feira, às 9 da manhã!
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 01 set. 2011, Economia, p. B19.




