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Que precisas saber,
antes de viajar?

Children |



Students |

Business people |

C H I N A - T h i n g s To K n o w B e fo r e Yo u G o

Tourists

Prefácio
Quando se viaja para outro país ou conhecemos pessoas estrangeiras, é preciso ter em consideração as diferenças culturais que podemos encontrar. Podem estar relacionadas com várias questões
– comida, relação com o tempo, princípios de educação, respeito ou prioridades . Também é preciso
compreender a tendência natural humana à formação de opiniões sobre outras nações. Isso é completamente independente do consciente, pois todos os habitantes de um país não se comportam
de igual maneira – pensando através de estereótipos ajuda a compreender as diferentes condições
de cultura e encontrar o seu lugar dentro delas. Diante de nós estão alguns conselhos sobre a China,
especificações culturais chinesas e relacionamento em contatos pessoais ou de negócios com os
chineses. Estes conselhos devem ser tratados com certa distância, pois – assim como se passa com
habitantes de outros países – os Chineses são distintos. Entretanto, a maioria deles foi criada em
realidades semelhantes, então geralmente as questões sociais formam uma norma. Espero que as
informações apresentadas por nós se tornem um ponto de partida para descobrir a China e a sua
rica cultura.
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Parte 1

Algumas palavras sobre
BASIC MODULE |
A China é o maior país da Ásia e terceiro em tamanho – depois da Rússia e
Canadá – país do mundo. Território perto de 9.600 000 km 2 habitado por
mais de 1.300 000 000 pessoas.

Na China existem aglomerações com vários
milhões. De acordo com as informações da
Academia de Ciências Sociais da China, no ano
de 2009 na China existiam 118 cidades habitadas por mais de 1 milhão de pessoas e 4 cidades com mais de 10 milhões. As cidades mais
populosas sao: Chongqing pert de 29.190.000
em 2011 roku, Szanghaj 23.470.000 no ano de
2011, Pekin 20.180.000 no ano de 2011, na regiao de Hongkongu habitam „somente”perto
de 7.071.576 pessoas.
China é um nome dado por estrangeiros.
Os próprios chineses chamam ao seu país
tradicionalmente de Pais Central (Zhongguo),
„Grande Região”, „Grande País”. Realmente
os Chineses consideravam no passado ao seu
país como o centro do mundo. Hoje os chineses também estão muito orguolhosos de sua
própria cultura, nação e seu país. Então, não
se deve criticar na frente dos chineses o país
dos seus antepassados, pois o nosso interlocutor pode sentir-se ofendido. Assim como durante a viagem a outros paises, na China deve
guardar as suas opiniões criticas para si. Isso
serve principalmente para aquelas questões,
que são apontadas aos chineses pelos „Países
do Ocidente”, como política de um filho, respeito aos direitos humanos, e o „3T” – Tibete
Taiwan e Tiananmen.


Segundo dados oficiais governamentais, a China
é habitada por 56 minorias étnicas. São realmente
minorias, pois 90% dos chineses são da nação Han,
deixando para trás 55 minorias espalhadas por todo
o país. Ninguém na China quer que as minorias diminuam, então elas não fazem parte da Política de
Uma Criança (politica governamental de controle de
natalidade).
Segundo pesquisas realizadas pela Universidade de
Purdu, no ano 2007, mais de metade da sociedade
chinesa é ateista. Isso é resultado, principalmente da
revolução cultural. Além disso, na China, podemos
encontrar praticantes de cada religião - taoismo, budismo, islamismo e judaismo.

Além disso, na China,
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Parte 1

Minorias étnicas
BASIC MODULE |

A atitude individual para com a pessoa, como
unidade, é característica na cultura Ocidental.
Os chineses entretanto desde pequenos apreendem que o maior valor é a comunidade o seu bem é mais importante que o bem do
indivíduo. Por isso, o Chinês constantemente
faz aquilo que os outros fazem, pensa como
os outros pensam e as decisões são tomadas
em grupo. Ou seja, se todos se comportam
de determinada maneira, então nisso há um
sentido. O principal valor cultivado pelos chineses e a harmonia em grupo. Os escêntricos
e individualistas „biantai” (anormais), que se
destacam na multidão, são vistos muito negativamente, mesmo que essa tendência tenha
vindo a sofrer uma mudança graduativa. Mas,
mesmo com as novas gerações demonstrando
maior tendência para o individualismo, o sentimento de dependência da familia, firma ou
pais continua forte.
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Parte 1

Valores e atitudes
BASIC MODULE |

Os chineses consideram as tradições do tãoismo e
confuncionismo como fundamentais para sua cultura
e as seguem também socialmente. E deles que vem
xx a busca da harmonia com o mundo, auto-aceitação e cinco virtudes determinantes dos principios
sociais segundo Confuciu: sabedoria, honestidade,
fidelidade, sinceridade, justica e compaixao.
Para um chinês o mais importante é „salvar a honra”.
Este fenómeno pode ser identificado com o conceito
ocidental de dignidade, honra e reputação. A pessoa
que mantém a sua honra é aquela que é respeitada
e se esforça para que outros também mantenham a
sua. A perca da honra é para um chinês uma tragédia. Por isso, é tão importante conversar de maneira
diplomática. Uma crítica direta, principalmente sobre o ponto de vista de uma pessoa, pode causar a
perca da honra e causar o interrompimento de uma
potêncial amizade ou contato de negócios.

Os chineses não suportam pessoas exibidas.
Valorizam a humildade, e a gentileza compreendem
como negação da própria pessoa, o que seria mais
ou menos identificado com a fórmula ocidental de
humildade. O chinês irá sempre diminuir-se a si mesmo e aumentar a dignidade da outra pessoa. No restaurante, irá discutir sobre quem deve pagar a conta,
e quando é elogiado, a sua resposta e de que não
o merece. É bom lembrar que espera o mesmo por
parte de seu interlocutor.
O respeito à tradição é o que determina a vida do chinês. Não há nada de estranho nisso, se levarmos em
consideração que estão a continuar a única tradição
no mundo que já dura alguns milhares de anos. Os
chineses acham (e não sem razão) que sua participação no desenvolvimento da civilização é inestimável.
Realmente, o que seria da humanidade sem papel,
macarrão, porcelana, sistema decimal, guarda-chuva, seda, compasso, carinho de mão, impressão, pólvora, chá, escova de dentes e..papel higiênico?
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Parte 2

Crianças na China
CHILDREN MODULE |
As crianças na China são adoradas. Ter filhos é o objetivo na vida.
As crianças não são vistas como criaturas individuais, mas como
descendentes - ou seja, continuação da nação. O chinês é inseparável
da sua familia e eternamente ligado a esta, amando-a e aceitando-a,
e também é profundamente engajado e sabe tudo a respeito de cada
membro.

Na China, são principalmente os avós que
cuidam do bebé. Os carrinhos de bebés não
são populares. As crianças são tradicionalmente levadas no colo ou nas costas por
mais tempo do que nos países ocidentais.
As crianças também dormem no quarto dos
pais mais tempo que nas casas europeias.
Acha-se que isso desperta um „espirito de
coletividade” nas crianças, tão importante
para o chinês.

A Política de Uma Criança realizada na China conduziu a uma situação em que, na China desde 1970, se criam somente filhos
únicos. Entretanto, por causa do crescimento do nível de riqueza
da sociedade, o governo começa a mudar este modelo. Ter uma
quantidade grande de crianças é - juntamente com caros carros
e posses - um sinal de riqueza da familia, e de capacidade de
pagar todos impostos existentes no país. A criança é o „centro”
da família - é chamada de „Pequeno Imperador”. Até mesmo nas
famílias mais pobres, os parentes esforçam-se para garantir à
criança tudo que há de melhor.
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Parte 2

Crianças na China
CHILDREN MODULE |

Um chinês pequeno não tem muito tempo livre. O pai
chinês acha que muito tempo livre interfere negativamente nos resultados da escola. Entretanto, se o tempo livre aparece, permite às crianças soltar pipas, treinar kung-fu, jogar ping-pong, badminton ou outros jogos ao ar livre. Os pais vêem isso como elemento que
influencia no desenvolvimento geral da criança.
O amor dos pais chineses é antes de tudo o cuidado
pelo desenvolvimento da criança. O jovem chinês
deve ser trabalhador e buscar a perfeição. O dever
dos adultos é fornecer às crianças qualidades que servirão na vida adulta. Igual como em outros países, não
é permitido para as crianças chinesas perder tempo
com televisão e jogos de computador, mesmo que as
gerações mais novas cada vez mais usem a internet.

A mãe chinesa tradicional não se preocupa muito
com a auto-estima da criança. A mãe demonstra
a sua insatisfação relacionada com os efeitos de
trabalho da criança, de uma maneira bem clara e
expressiva. Tão pouco se entusiasma demais com
tudo que a criança faz - certas coisas sao óbvias
e não há nescessidade de premiação. Entretanto, sucessos e vitórias causam admiração a toda a família.
Ultimamente, entretanto, esta maneira de educação
é discutida na media chinesa.

Na educação da criança, presta-se muita atenção
para a virtude „dong shi”, ou seja, para que a criança
sempre se comporte de acordo com a situação. As
criancas devem ser atentas e maduras, primeiro devem preocupar-se com os outros e depois consigo
próprias. O jovem deve também prever as nescessidades dos outros.
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Parte 3

Educação
STUDENTS MODULE |
A educação na China é tratada com muita seriedade e tem prioridade
sobre todas as outras questões. É nas crianças que se depositam grandes
esperanças e fazem de tudo para que essas esperanças se realizem.
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Os professores na China são tratados com grande respeito. É considerado como má educação dirigir-se diretamente ao professor - deve-se adicionar ao sobrenome
do professor a palavra „professor” (Lao shi). Então, se o
professor se chama, por ex. wang, deve-se dirigir-se a ele
Wang Lao shi (professor Wang).

Juntamente com a virtude „dong shi” existe a virtude
„zhengjing”, ou seja, ser correto. O jovem chinês deve
ser um bom cidadao - fiel, honrado, justo, obediente
e de valores. Nunca fugindo das normas aceites.

Uma nota um pouco menor que a máxima pode ser
um drama na familia. Um resultado insatisfatório nos
estudos pode causar horas de exercícios adicionais em
casa, com a ideia de que „a prática faz o mestre”.

Os estudos na China começam com a idade de 3
anos e a partir deste momento tem início uma batalha pela posição na sociedade e para trazer orgulho
a família. As crianças desde pequenas são ensinadas a rivalizar e a trabalhar pelas notas mais altas.

As criancas chinesas trabalham muito pesado - passam horas em cima dos livros e participam em aulas
extras escolhidas pelos pais. Geralmente são aulas de
língua inglesa, tocar instrumentos, natação e outras
aulas de atividades de movimento.
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Parte 3

STUDENTS MODULE |

Educação

O sistema escolar chinês esta dividido em 3 níveis: básico, ginásio e médio, antecedendo ao período de universidade.
O exame de qualificação na universidade é chamado de „exame superior”(Gao kao) e é realizado em junho de cada ano
em cada provincia. Tem a duração de três dias e compreende matemática, língua chinesa, língua estrangeira e disciplina
adicional escolhida pelo aluno, relacionada com a disciplina
dos futuros estudos.
Na China, no ano de 2011 funcionavam 2429 faculdades privadas e públicas. Essa quantidade não contém as faculdades
militares nem as faculdades de Hong Kongu e Macau (na
China não existe diferença entre os tipos de faculdade). Nas
universidades chinesas estudam hoje 34 milhões de pessoas. Após 4 anos de estudo, os estudantes recebem a graduação de licenciatura, e o nível de mestrado exige 2-3 anos
adicionais de estudo. O doutoramento tem a duração de
3-5 anos.

Mesmo com uma grande parte dos jovens chineses estudando (em 2011, 78,7% alunos das escolas de ensino médio, estavam estudando), a concorrência por vaga nas melhores faculdades é grande.
Às vezes é indispensável ser um dos primeiros na sua província, para poder entrar nas melhores faculdades. A concorrência é grande e as vezes, menos de um ponto pode decidir sobre a vaga na faculdade. Algumas faculdades realizam os seus
próprios exames „Goa Kao” ou exame de admissão em forma
de teste.
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Parte 3

Educação
STUDENTS MODULE |

Os chineses gostam de receber estudantes estrangeiros. Juntamente com a vontade
de dividir experiência e conhecimento, uma motivação para que as universidades chinesas estejam abertas para os recém-chegados do estrangeiro é o desejo de aumentar
a posição das suas faculdades internacionalmente.
A maioria dos estudantes chineses moram em campus da universidade. Em casas de
estudantes, em quais os quartos são divididos por 4 -6 pessoas, e às vezes até 8. Para
o nível de mestrado, um quarto normal abriga 2 pessoas. Os estudantes estrangeiros
geralmente não moram junto com chineses num mesmo quarto.
Na China, o ensino superior é pago. Até mesmo as escolas estatais cobram pagamento.
Para uma família chinesa comum é um gasto muito grande. A formação da criança,
entretanto, é uma prioridade de cada familia. Mesmo ao custo de grandes sacrifícios,
os pais e avós, guardam dinheiro para a educação do neto. A formação é considerada
como uma porta para chegar a um melhor trabalho e à riqueza.
„Seja um médico, engenheiro ou um informatico genial” - esses são os sonhos dos
pais chinêses. Estas profissões são consideradas como de prestígio. São consideradas
como ideais por que exigem muito estudo e constante busca de conhecimento durante
o processo de educação por toda a vida.

Mesmo que as profissões tradicionais relacionadas com a literatura, línguas ou arte
não são tão valorizadas como as disciplinas
técnicas, médicas, ou de advocacia, hoje caso possam dar a possibilidade de salários
dignos - são vistas positivamente. Os pais
chineses são muito interessados pelo futuro das crianças, e com a estabilidade da sua
carreira profissional.
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Parte 4

Viagens e Turismo
TOURISTS MODULE |
O europeu na China encontra com um mundo totalmente diferente,
mas com pessoas amigáveis, hotéis limpos, nos quais não existe o risco
de roubos. A China é um pais relativamente seguro para o turista. A
China é um país grande, então para conhecê-lo, é preciso viajar muito.
Vale a pena lembrar, que não somente turistas estrangeiros viajam,
milhões de chineses também adoram viajar.

Caso a viagem coincida com os feriados nacionais, que são celebrados algumas vezes
ao ano, é preciso lembrar de fazer reservas
o mais cedo possível. Durante o mais famoso, provavelmente, Feriado da Primavera,
a maioria dos chineses visitam os seus lugares de origem, então, é preciso lembrar,
que os meios de transporte públicos estarão
lotados de pessoas até os limites. Devemos
lembrar, que as hipóteses de comprar bilhetes e viajar são, durante esse periodo, praticamente nulas. E quanto às cidades - até
mesmo na província - as bicicletas comuns
de antigamente foram substituidas por automóveis e é nescessário contar com grande
tráfego no trânsito.

Viagens de avião
Atualmente, na China, estão a crescer uma quantidade de linhas
aéreas baratas que oferecem ligação entre diferentes regiões
da China. Uma viagem aérea é uma solução boa e segura para
pessoas que dispõem de pouco tempo, e desejam rapidamente
mover-se do ponto A para o ponto B. Vale a pena lembrar de
fazer as reservas com antecedência - principalmente no periodo
de férias e feriados.

11
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Viagens e Turismo
TOURISTS MODULE |

Viagens de comboio
Viajar nos comboios chineses é uma grande aventura. Sao rápidos e muito pontuais - principalmente,
se levamos em conta os modernos comboios de alta
velocidade. A maioria dos comboios são geralmente
ocupados até os limites.
O sistema de venda de bilhetes na China possibilita a
posse antecipada e a reserva de lugar por uma certa
quantia de dias antes da partida. Para ter a certeza
da posse do bilhete, é preciso saber qual é o prazo
de venda antecipada - geralmente são 10 ou 20 dias
antes da partida. Nos dias de feriado conseguir comprar bilhetes pode ser considerado como um milagre
– as pessoas acampam na estação e literalmente brigam por um lugar no comboio.

12

Para os ricos existem camas macias,
para os mais pobres beliches duros.
Assentos macios e bancos duros são
destinados para as sucessivas classes sociais.
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Viagens e Turismo
TOURISTS MODULE |

Feriados Nacionais chineses
quantidade de
dias livres

Feriado

Data

Ano Novo

1 de janeiro

Feriado da Primavera
(ano Novo Chinês)

feriado móvel (entre final de janeiro e final de
fevereiro)

7 dias

Festival Qingming
(Dia da limpeza de
túmulos)

feriado móvel (cai no 104 dia a partir do ciclo
de inverno, ou seja, perto de 2 -4 de abril)

3 dias

Dia do Trabalho

1 de maio

3 dias

Dia dos barcos do
Dragão

festejado no 5-to dia do 5-to mês segundo o
calendário lunar

3 dias

Feriado de Metade de
Outono

festejado no 15-to dia do 15-to mês segundo
o calendário lunar

1 dia

Feriado Nacional
(aniversário da criação
da Rep. Popular da
China)

1 de outubro

7 dias

3 dias

É preciso lemb
rar, que durante
o feriado, muit
os chineses têm
férias e prolon
gam o período
de festas. Isso
é muito popula
r
durante o Feria
do de Primave
ra
(Ano Novo chin
ês) ou durante
o Feriado Nacio
na
de criação da R l (aniversário
epublica Popula
r
da China). Dura
nte este períod
o
todos os meios
de transporte
estarão incríve
lmente lotados.
13
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Viagens e Turismo
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Dialetos
Na China existem varios dialetos, mas somente dois se destacam: mandarim e cantonês.
O mandarim conquista cada vez mais importância na fala e na escrita, como dialeto oficial. Ambas sao línguas de tons, o que significa que o significado da palavra depende
do tom, e as vezes do contexto. O viajante deve conhecer algumas palavras basicas em
chinês ( ou ter instalada a aplicação doprojeto C4EU em seu telemóvel) e lembrar que os
chineses não falam muito bem em inglês.
A língua chinesa é uma das mais complicadas. Divide-se em falada e escrita -isso significa
que a escrita da palavra não tem nada que ver com a pronúncia (como acontece com
várias línguas europeias). Com objetivos didáticos, foram feitas várias tentativas de escrever a língua chinesa com ajuda do alfabeto latino. Dessa maneira surgiu o Pinyin (ou
seja, forma de escrita fonética de palavras em chinês), que dá aos europeus a hipótese
de conhecer e estudar a língua do País do Centro. Atualmente a comunicação é facilitada
pelos computadores (ja não é preciso desgastar-se com a caligrafia) - escrevendo a palavra em piyin, recebemos o sinal chinês correspondente. Os computadores também sao
capazes de ler estes sinais.

Comércio
e negociações
Com os chineses é preciso negociar. Isso faz parte da tradição comercial - é sempre preciso,
e até mesmo, se deve tentar negociar o preço, principalmente nas regiões turísticas, graças
a qual se pode diminuir significativamente o preço. Pode começar-se a partir de 10%! Caso o
comerciante não entenda o inglês, pode usar-se a calculadora, para mostrar, quanto se deseja
pagar. É preciso lembrar, que um comerciante ativo pode tentar fazer chantagem emocional,
para conseguir um preço maior e motivar a compra de maior quantidade de mercadoria.
Ao fazer compras, é preciso decidir, se desejamos realmente comprar determinado produto
e qual é o valor que tem para nós.
14

CH
C IhNi nAa - –T h
q iuneg sp rTo
e c iKsnaos ws aBbeefo
r raen tYo
e su dGe ov i a j a r ?

Parte 4

Viagens e Turismo
TOURISTS MODULE |

Os restaurantes na China estao cheios de vida, sao
locais barulhentos onde acontecem encontros de
negócios e conversas durante a comida. Em alguns
existem quartos separados para ocasiões especiais e reservas para grupos maiores de pessoas.
Ao aceitar um convite de um chinês deve-se esperar um encontro num desses quartos privados.
Como em cada país existem tanto restaurantes
luxuosos, como bares de rápido atendimento em
centros comerciais. O menu é geralmente um livro grande com fotos coloridas dos pratos. Em alguns encontra-se a descrição do prato em inglês,
mas em muitos lugares isso ainda não é comum,
então é necessário adivinhar aquilo que se come.
A cozinha chinesa usa muita carne. Populares são
as carnes suína, frango, pato ou peixe. É até possível levar o seu próprio peixe num saco e pedir
que o preparem no restaurante. Os vegetarianos
entretanto podem ficar tranquilos - a cozinha chinesa também possui muitas opções de saborosos
pratos com vegetais.
Aquele turista que não gosta de experiências
culinárias pode alimentar-se nas redes mundiais
como Pizza Hut ou McDonalds. Eles são cada vez
mais populares, mas também adaptados ao gosto
gastronómico local. Não se deve, então esperar
pratos idênticos aos da Europa.

15

Comida
A cozinha chinesa é refinada e bem diferenciada
dependendo da região. As mais conhecidas sao as
cozinhas de Sychuan e da província de Guandong.
Em ambas dominam o arroz e macarrão, que são os
elementos básicos de cada prato. O pato de pequin,
os pasteizinhos de carne que são vendidos e conhecidos em todo o mundo e as sopas chinesas sao ótimos. Mas, pés de galinha, cabeças de porco, ninhos
de pássaros e insetos podem acabar com o apetite
do turista europeu - entretanto, não devemos pensar que todos os chineses gostam destes tipos de
comida - isso é um mito.
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Diferenças de hábitos
Viajar para outro país é um encontro com outros hábitos e cultura. É preciso estar preparado com o fato de
que aquilo que pode parecer natural para alguns, pode
ser visto de modo estranho por outros, e sem querer
pode ate causar ofensa. A China não é uma exceção
neste caso.
Os chineses constantemente fazem ruídos durante
a refeição, que significam satisfação com a comida e
não falta de educação. Além disso, os chineses acham
que é melhor „para fora do que para dentro”, então, às
vezes acontece que cuspam em qualquer lugar. As vezes
também, sopram do nariz para o chão e não bloqueiam
os gases. Além disso a presença de papel higiénico nas
casas de banho não é uma regra, entao é melhor estar
preparado para estas circunstâncias. Também é preciso
levar em conta, que na China muitas vezes são usadas
as assim chamadas toaletes de agachar.
Os chineses não entendem vários comportamentos europeus, por ex. colocar lenços usados para nariz novamente dentro do bolso, roer as unhas, mexer nos dentes, tocar a boca com os dedos, fazer caretas,balançar
as mãos e principalmente apontar o dedo.
As negociações com chineses são normalmente um longo processo. É preciso ser paciente,
otimista e lembrar que os chineses normalmente não dizem diretamente a sua opinião.
Tradicionalmente preferem evitar o confronto
direto, tratar novamente do problema e encontrar outras soluções.
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Para o empresario chinês, durante a realização de parceria comercial,
a base é a competência do parceiro. Por isso, já durante o primeiro
encontro verificam seu conhecimento sobre determinado assunto.
E é com base no conhecimento de cada área que dependerá se
respeitarão o parceiro ou tentarão aproveitar-se da sua falta de
conhecimento.

Caso apareça durante as conversas, a fórmula „pode
ser”, „depois falamos sobre isso” ou „veremos”, deve
entender-se isso como um „não”. E preciso prestar
atenção, pois na língua chinesa tradicional, não existem as palavras „sim” e „não”.
Os chineses possuem um grande respeito pela hierarquia na vida pessoal e de negócios. Então, entram primeiro na sala de conferências os chefes de delegações
e são eles que negociam. Os parceiros devem ter cuidado, para que sejam de igual posição. Os membros
da equipa não devem fazer declarações contrárias às
do líder.
O desrespeito para com a etiqueta é vista pelos chineses como uma mancha na honra e pode destruir
a hipótese de parceria. Aquele que deseja fazer negócios com um chinês, nunca pode criticá-lo abertamente, fazer brincadeiras com ele ou não tratá-lo de
acordo com a posição que ocupa na empresa.
A pontualidade é muito importante - atrasar-se para
um encontro é uma ofensa pessoal. O começo do encontro é um discursso de boas vindas por parte do
anfitrião - chefe de equipa. A seguir deve ser efetuada a revanche por parte do convidado (com igual
posição). Falar sobre temas insignificantes ajuda a relaxar e a introduzir um ambiente agradável. Um gesto
de saudação durante a visita a uma empresa podem
ser aplausos. Eles deverão ser devolvidos.

17
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Aquele que deseja ter contatos de negócios com chineses deve preparar para si elegantes cartões de visita - eles dão muita importância para a beleza da escrita. Ao dar ou receber cartões, devem usar-se ambas as mãos. Também não se pode guardar o cartão
no bolso em frente ao seu dono. Vale a pena lembrar de colocar o cartão na mesa diante de si durante
o encontro - isso ajuda a recordar o nome e posto do
parceiro.
Não se deve gesticular na frente dos chineses, fazer
caretas, tocar alguém, cochichar ou explodir em gargalhadas sem sentido. Os chineses valorizam a tranquilidade e comportamento moderado. Também não
toleram que se aponte o dedo - se queremos mostrar
algo, devefazer-se isso com a mão inteira.

Vestuário para negócios
O vestuário para negócios é conservador - fatos
e sapatos escuros, gravatas no mesmo tom. Não
usam smoking. Para as mulheres, a etiqueta de
negócios prevê vestidos ou conjuntos escuros
e sapatos sem salto. Saias curtas são mal vistas,
assim como bijuterias exageradas e decotes grandes. No verão os homens não precisam de vestir
gravatas nem fato. São permitidas calças escuras
e camisas desabotoadas no colarinho.

Durante os negócios com os chineses deve contar-se com uma longa prespectiva de tempo. Eles
vêem o tempo com um sentido „cósmico” e sempre planeiam a longo prazo. Enquanto isso o europeu quer ter tudo rápido. O prazo de realização
deve ser determinado de um modo que sempre
sobrem algumas semanas de reserva.

18
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Saudações e despedidas
Quando nos saudamos ou despedimos, é melhor esperar pela iniciativa do parceiro chinês.
Normalmente é aceite o aperto de mão ocidental. Entretanto, às vezes é possível cometer uma
gafe, pois na tradição chinesa é suficiente inclinar-se. Beijos na face são vistos como íntimos
demais e certamente não são bem vistos durante os primeiros encontros. Vale a pena também
prestar atenção à maneira como nos dirigimos
aos parceiros. Na China, o sobrenome é sempre
mencionado antes do nome. Caso alguém possua
título científico, deve apresentá-lo antes do sobrenome. Demonstra-se respeito ao presidente da
empresa usando a palavra „Charmain …” também
vale a pena lembrar que os chineses não gostam
de tratar os parceiros comerciais por „tu”.

Troca de presentes
Um elemento importante durante os contatos pessoais e de negócios na China é a tradição
de entrega de presentes. Os chineses entregam presentes e esperam recebê-los. O presente
deve ser embalado com beleza. As melhores cores são o ouro e vermelho e prateado e rosa.
O branco não é aceitável,pois na China é cor de luto. Os chineses são muito pragmáticos e isso
pode ser visto na sua relação com os presentes. Nos negócios são bem vistos elegantes objetos da empresa, peças manuais de arte do país do parceiro, elegantes objetos para escritório.
O presente não deve ser barato demais, o que significa falta de respeito, nem caro demais, pois
o nosso parceiro chines não pode sentir-se constrangido com o valor baixo do seu presente.
Alguns algarismos possuem também um significado excepcional. „4” é um número proibido
- lembra a palavra „morte”. O numero „8” é bem visto, pois lembra a palavra que significa sucesso e progresso.
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Os jogos olímpicos em Beijing começaram em
8.08.2008 r. „9” siginifiva uma relação duradoura.
Durante visitas domiciliares é nescessário dar um
presente para a esposa do anfitrião. Podem ser chocolates ou conhaques. Os presentes não são abertos
na frente daquele que o oferece. Os costumes são
de que deve fingir-se que não se deseja receber
o presente. O outro lado deve insistir. Somente então se deve recebê-lo e literalmente derreter-se de
gratidão. Os presentes são entregues e recebidos
com ambas as mãos.
Alguns presentes são proibidos. Não é permitido dar
relógios (o sinal relembra homenagem aos mortos),
guarda-chuva (pode significar separação), um chapéu verde é sinal de esposo traido. Presentear facas
também não é bem visto.

Jantar de negócios
Mais importante que encontros em escritórios são os
contatos pessoais. A habilidade em conquistar a confiança do parceiro chinês passando um tempo juntos
é metade do sucesso. Almoços ou jantares oficiais e não
oficiais são uma maneira de construir uma relação entre parceiros, entao, não devemos surpreender-nos se
houver muitos deles. Durante os encontros não oficiais,
não são obrigatórias conversas forçadas e nunca se deve
conversar sobre negócios. Por outro lado, é muito bem
visto o interese pela China, pois isso significa um sinal
de gentileza. Devemos lembrar de não criticar o estilo
de vida chinês e não falar sobre questões relacionadas
com politica.
20
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Um elemento muito importante nos contatos pessoais é o convite para um banquete noturno. O chinês
espera que o anfitrião o receba na entrada e o acompanhe até seu lugar na mesa de acordo com sua
posição na empresa. O mais bem visto é um lugar
central na frente da porta ou em direção ao oriente,
pois é reservado para os visitantes mais importantes
(possuem posto mais importante). Os outros convidados são colocados de acordo com a hierarquia, aqueles que estão acima na hierarquia sentam-se perto
do convidado mais importante. (Caso a refeição seja
numa casa,o anfitrião ocupa o lugar menos digno
e o mais digno logicamente é reservado ao convidado mais importante).
Caso a mesa seja redonda, o lugar mais importante
encontra-se na frente da porta. A partir dele, nos
lados esquerdo e direito, em ordem são ocupados
por pessoas de mais alto status para os de mais baixo
- até que todos se encontrem do lado contrário.

O menu do jantar de negócios é determinado com antecedência e não devemos esperar possibilidade de escolher os pratos. Nem mesmo serão feitas perguntas se a comida foi boa.
A quantidade de pratos na mesa deve ser muita - perto de 20. Isso demonstra a hospitalidade do anfitrião e respeito pelos convidados. O anfitrião inicia o banquete, colocando
a porção da melhor comida no prato do convidado de honra. É bem visto experimentar
pelo menos um pouco de cada tipo de comida e no final deixar um pequeno resto no prato
- Isso é sinal de satisfação ATENÇÃO! Os chineses tratam com desconfiança as pessoas que
não bebem, e constantemente estas passam por observações no final da refeição. Durante
a refeição devemos lembrar de brindes, pois fazem parte da tradição. É indispensável fazer
um brinde para o anfitrião. É preciso estar preparado, pois os brindes serão mútuos. O cálice deve ser tomado até o fim. É preciso também estar preparado, pois quando deixamos
o cálice totalmente vazio, ele é rapidamente enchido.
21
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Princípios de uso dos
pauzinhos
O uso de pauzinhos tem-se vindo a tornar cada vez mais
popular por causa do surgimento de uma quantia cada
vez maior de restaurantes orientais. Na China, no entanto, os pauzinhos são um elemento de etiqueta existentes
há milhares de anos. É preciso, então, conhecer os seus
princípios para não cometer nenhum tipo de foux pas
nem ofender a alguém.
Os chineses valorizam o uso dos pauzinhos durante
a refeição. Os europeus, no entanto, tem um mau hábito
nesta questão, resultante do uso de talheres. Colocar os
pauzinhos ao mesmo tempo no prato é uma má predição.
O som que acompanha o apoio dos pauzinhos no próprio
prato relembra os mendigos que batem os pauzinhos no
prato para chamar a atenção. Enrolar qualquer coisa no
pauzinho ou pauzinhos é visto como falta de educação.
Um alimento dificil demais para ser consumido por pauzinhos, deve ser consumido com uma colher tradicional. Apontar os pauzinhos para alguma pessoa sentada
na mesa ou balançá-los é visto como falta de educação.
Nunca ponha os pauzinhos de forma vertical no prato!
Isso relembra incenso sendo colocado em homenagem
aos mortos. Os pais são vistos como os culpados pelo uso
incorreto dos pauzinhos pelas crianças, pois são responsáveis pela sua educação. Tradicionalmente, cada pessoa usa „seus” pauzinhos para por a comida no seu prato
ou no prato de uma outra pessoa. Nos tempos de hoje,
constantemente estão presentes os „pauzinhos em comum”, que são usados para por a comida no seu ou no
prato de outra pessoa. Após o uso, devem ser colocados
novamente na louça em que estavam, para poderem ser
usados pelos outros.

22

Durante a refeição, os mais velhos
como primeiros começam a usar os
seus pauzinhos.
É inaceitável, que os pauzinhos sejam
usados de ponta cabeça. O seu uso ao
contrário é permitido somente em caso
de levar restos para outra louça e somente quando não há mais pauzinhos
na mesa para esse objetivo.
Não se deve afundar os pauzinhos na
comida , pois isso é relacionado com
escavação de túmulos e é inaceitável.
Colocar os pauzinhos na beira do prato
significa que acabamos a refeição.
Colocá-los numa base especial que
se encontra ao lado significa somente
pausa na refeição.
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Carimbos
No ocidente os carimbos são usados principalmente
em documentos ou cartas importantes. O carimbo
demonstra quem é o remetente, status de dada pessoa ou às vezes a sua profissão. Na China cada empresa registrada na administração Industrial-Comercial
é aprovada pelo Serviço de Segurança Pública e tem
por obrigação declarar o modelo oficial dos carimbos (CHOP). Ele estará presente nos documentos
institucionais e isso servirá durante a resolução de
questões de conflito. A empresa também pode usar
outros carimbos dependendo dos campos de atividade e tamanho da organização. Eles podem ser
usados para carimbar contratos financeiros e outros
documentos. O direito de usar carimbos é somente
para as pessoas que ocupam cargos de responsabilidade na empresa. Somente as pessoas que estão em
postos de responsabilidade podem usar os carimbos.
Isso significa que eles podem cumprir função de uma
ferramenta de autorização na empresa.

As firmas menores não tem direito de usar carimbos
numa escala como as grandes empresas. A firma
ocidental deve estar preparada para que lhe peçam
a apresentação e uso do carimbo oficial da empresa
em qualquer documentação de negócios. É preciso
lembrar de preparar estes carimbos, pois os chineses
não reconhecem outras práticas nos negócios.
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