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Quando decidiu pedir licença do tradicional escritório de advocacia Mattos Filho, no fim de 
2002, para adquirir novas experiências em outro país, Nancy I Pei Tsui, recém-graduada em 
direito, não tinha idéia de que estava dando um passo importante na carreira. Os quatro 
meses em que trabalhou em Pequim lhe renderam na volta não apenas uma mudança de área 
- deixou o direito tributário para atuar no societário -, como assumiu a responsabilidade de 
cuidar de uma divisão voltada para os negócios de clientes ligados à China, chamada de "china 
desk", em conjunto com um dos sócios, João Ricardo de Azevedo Ribeiro.  
 
Filha de chineses e fluente no mandarim - que aprendeu em casa desde cedo -, Nancy acabou 
se beneficiando da crescente aproximação comercial entre Brasil e China. Um grande 
diferencial em seu currículo que a torna, assim como os demais descendentes orientais e com 
fluência no idioma, atualmente, bastante valorizados pelo mercado. Principal alvo das 
empresas que estão colocando os pés na região e caçados por "headunters" ou empresas de 
recolocação, esses profissionais podem subir alguns degraus na hierarquia da organização e 
até ganhar mais.  
 
"Os executivos que dominam o mandarim possuem uma posição de destaque na empresa. Isso 
porque as oportunidades de trabalho para eles são bem maiores", revela Vicente Gomes, 
diretor do Hay Group. "Indiretamente, como as companhias estão cada vez criando mais 
formas de retenção de pessoas-chave, podemos dizer que é grande a chance de haver um 
pacote diferenciado de remuneração para estes profissionais". No geral, os salários dos 
brasileiros que vivem na China, conhecida pelo baixíssimo custo da mão-de-obra, são mais 
altos. Incentivos em dinheiro se tornam uma ferramenta importante para encorajar a 
transferência de funcionários. Estudo global da Mercer Consulting realizado com 200 
companhias aponta que 73% delas oferecem prêmios e práticas de remuneração diferenciadas 
para seus expatriados.  
 
Para Gino Oyamada, vice-presidente da FESA Global Recruiters, esse cenário é reflexo de uma 
demanda que se intensificou nos últimos oito meses. "Só nesse período, tivemos meia dúzia de 
processos envolvendo posições para a Ásia", afirma. As empresas que montam escritórios na 
China ou exportam para lá, diz o consultor, contratam executivos locais ou vão em busca de 
brasileiros quem falem a língua e compreendam, acima de tudo, a cultura do país. "Por ser um 
país com características peculiares, o profissional precisa saber lidar com o jeito diferente de 
fazer negócios dos chineses", ressalta.  
 
Nancy é o retrato claro disso. Seu perfil se encaixava perfeitamente à inciativa ousada do 
escritório Mattos Filho, que na época já vislumbrava um cenário de oportunidades, tanto aqui 
como lá, ao abrir uma área para atender exclusivamente empresas com interesses comerciais 
no país e vice-versa. "Os chineses priorizam os relacionamentos, mas só se sentem seguros 
após estabelecer um nível de confiança com quem estão firmando um acordo de negócios", diz 
a advogada.  
 
O que, segundo ela, exige domínio do idioma, conhecimento da legislação local, da cultura e 
de seus costumes. "São coisas que não se aprende do dia para a noite". Ela lembra que 
quando participa de qualquer reunião com chineses, não raro eles esperam um aceno seu ou 
gesto que os deixem tranqüilos. "Eles não me tratam como uma brasileira, mas me vêem 
como alguém de origem oriental e se sentem seguros com a minha aprovação".  
 
Se por um lado, os descendentes de orientais estão na mira das empresas que exportam para 
China ou criam joint-ventures naquele país, por outro, muitos executivos vêm aceitando 
convites para morar na China, atrás de um diferencial na carreira. "Quem apostar nesse 
mercado que se abre, com certeza será disputado no futuro pelas organizações", aposta 
Oyamada da FESA. É o caso de Paulo Zerbati, 33 anos. Mesmo sem falar o idioma e 
desconhecendo por completo a cultura chinesa, o executivo da Siemens não pensou duas 
vezes quando surgiu uma vaga na subsidiária do grupo no ano passado.  
 



Disputou com colegas de outras 15 filiais, de olho na oportunidade ímpar de ter uma 
experiência internacional que poucos ainda possuem. "Não me arrependo. Aos poucos, estou 
aprendendo o mandarim e a entender a cultura chinesa. ", conta. "É um grande desafio, 
principalmente porque a língua é muito difícil e as pessoas não são muito abertas a 
mudanças". Aspectos que considera importante no seu processo de aprendizado e crescimento 
profissional. Todo esforço tem valido a pena. De acordo com Zerbati, a transferência lhe 
rendeu um aumento salarial de 90% e o prepara para ocupar novas funções em outros países.  
 
Na Weg, o processo de seleção de trainees para a equipe de profissionais rumo a operação em 
Jiangsu - fábrica adquirida pela companhia no início de 2005 - contou com um fato bem 
curioso que acabou chamando a atenção do mercado. A indústria catarinense, sediada em 
Jaraguá do Sul (SC), publicou anúncio em um jornal chinês de circulação nacional em busca de 
jovens profissionais, descendentes de chineses e fluentes no mandarim. Tarefa nada fácil e 
que levou quase dois anos.  
 
Iniciativa parecida teve a Embraco. Presente na China desde 1995 por meio de uma joint-
venture, conta atualmente com cinco funcionários brasileiros trabalhando no país - a maioria 
dos expatriados fica um período de dois anos. Um deles é filho de chinês e seguiu para a filial 
com a meta de cuidar da área de vendas. "Tivemos dificuldade em encontrar um profissional 
que falasse o idioma e conhecesse a cultura local para travar acordos comerciais", afirma 
Carlos Rosa, diretor de RH da Embraco. Tanto que a empresa foi buscar na comunidade 
chinesa presente no Brasil alguém com o perfil desejado.  
 
Na Perdigão, com a consolidação de seu processo de internacionalização, onde a China é vista 
como um mercado potencial, surgiu a necessidade de atender aos vários países da região a 
partir dos escritórios de vendas em Cingapura e Japão. No entanto, havia uma enorme 
dificuldade: entender a cultura local. Para tanto, em 2003 a companhia enviou Marta Ikeda, 
que até então ocupava a função de gerente comercial. Além de ter sido escolhida pela 
experiência em comércio internacional, outro fator foi fundamental foi sua origem oriental.  
 
"Apesar de ocupar posição equivalente a que tinha aqui, ela representa a empresa no país", 
afirma Fernando Lima, diretor de relações humanas da Perdigão. Além de falar a língua, Marta 
teve seu nome cogitado desde o início. "Ela reunia características como habilidade em abordar 
as pessoas, domínio dos hábitos locais e experiência no mercado asiático". Lima explica que 
mais dois gerentes brasileiros foram transferidos, e, além deles, outros profissionais da China 
foram recrutados para reforçar o time da companhia na região. "Precisamos também contratar 
profissionais que vivessem lá e que conseguissem tratar de igual para igual com os executivos 
locais", explica.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 maio 2006, Eu & Carreira, p. D6. 


