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EXTENSÃO



Como negociar com a China?

As culturas e costumes são bem distintos entre brasileiros e

chineses, e compreender tais diferenças podem ser

essencial para o sucesso da sua negociação.

VESTUÁRIO

Para negociar com chineses, a primeira dica vale não só

para reuniões com chineses, mas com brasileiros também.

Mas começaremos com essa dica pois a formalidade, pelos

chineses, é levada muito mais a sério. Portanto, terno e

gravata de tons escuros para homens e roupa formal

monocromática e escura para mulheres.

TROCA DE PRESENTES

Isso é algo bem comum e bem visto nas negociações

chinesas. Os presentes devem ser algo significativo e típico

do Brasil, e, caso haja várias reuniões, pode-se comprar

mais de um presente. É recomendado que o embrulho do

presente seja nas cores vermelha e dourado, e nunca em

branco (pois a cor remete ao luto na cultura chinesa).

Além disso, não se deve entregar livros, relógios de parede

e objetos cortantes por significarem algo negativo

metaforicamente ou pela pronúncia da palavra.
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CONVITE PARA REFEIÇÕES

Os chineses vêm o convite para uma refeição como um sinal

de respeito e, caso eles não o convidem para um jantar ou

almoço, seja você a pessoa a convidar para uma refeição.

Os chineses interpretarão o convite como um fortalecimento

da relação e da negociação. Caso o convite seja feito por

um chinês, espere a condução ao seu lugar na mesa, pois o

lugar à mesa é muito significativo para eles

SEM CONSTRANGIMENTOS

Negociar com chineses pode não ser tão amistoso quanto

negociar com um brasileiro. Portanto, saiba que chineses

não gostam de contradizer ninguém em público ou

interromper para não suscitar algum erro na apresentação.

Dado o exposto, não faça o mesmo com eles.

CONHECIMENTO DO ORIENTE

O respeito e consideração do empresário chinês pelo

possível parceiro comercial aumentam muito ao reconhecer

que o negociador domina e conhece a economia, cultura,

política e os costumes dos chineses.
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CUMPRIMENTO

O aperto de mão deve iniciar pelo anfitrião da negociação, não

abrace ou beije no rosto. Além disso, é respeitoso um cartão de

visita, preferencialmente escrito em mandarim, e entregue com

as duas mãos.

TEMPO

Antes de marcar a reunião para negociar com chineses,

verifique se a agenda não está apertada no dia, pois a reunião

pode levar mais tempo que o devido. A pontualidade é

essencial.

HIERARQUIA

Perceba que o respeito ao sistema hierárquico é bem

significativo para os chineses, portanto, não desrespeite essa

linha vertical da empresa do empresário chinês.

DESPEDIDA

Após a reunião com os empresários chineses, uma foto em

grupo é sempre um costume bem visto, portanto, não recuse, é

um sinal de recordação da negociação. Acompanhe os

empresários chineses, caso você seja o anfitrião, até o carro.

7








