
Regras de etiqueta em outros países e suas peculiaridades 

As culturas mundiais têm suas peculiaridades em termos de regras de etiqueta 

e é sempre louvável saber respeitar os costumes locais, evitando situações 

constrangedoras. Veja, a seguir, dicas de como se comportar em alguns 

países: 

❖ Regras de etiqueta na Inglaterra 

➢ Falar alto e gesticular demais são gafes imperdoáveis para os britânicos. 

Sempre compareça aos compromissos na hora marcada, pois a 

pontualidade é uma exigência. Quanto aos cumprimentos, apenas um 

aperto de mãos é o suficiente. Beijos e abraços, somente para os 

íntimos. 

❖ Regras de etiqueta no Japão 

➢ Tome cuidado ao descansar os hashis sobre a mesa e nunca posicione-

os paralelamente, pois isto significa má sorte, da mesma forma que 

espeta-los na vertical, já que este gesto faz parte dos cerimoniais 

fúnebres. Pouse os hashis sobre o ‘hashiok’, que é o descanso 

adequado para esta finalidade. Ao contrario daqui, quando tomar uma 

sopa no Japão, faça barulho, pois isto demonstra que está apreciando a 

refeição. Outro detalhe importante é nunca oferecer gorjetas, pois isto 

seria uma gafe, um verdadeiro insulto por lá. 

 

❖ Regras de etiqueta na Índia, Oriente Médio e África  

➢ A mão esquerda é usada para fazer a higiene das partes intimas, por 

isso jamais toque a comida ou entregue documentos com ela, pois um 

gesto destes seria considerado impuro e uma gafe imperdoável. 

Também não aponte os pés para os outros quando estiver sentado, pois 

estes também são considerados impuros e este gesto é considerado um 

insulto.Ao cumprimentar, lembre-se de que homens jamais devem tocar 

as mulheres, nem mesmo um aperto de mão. Demonstrações publicas 



de afeto, como casais se beijando nas ruas, não são bem vistas nestes 

locais. 

❖ Não recuse convites para jantar a menos que tenha uma boa desculpa e 

sempre aceite chás, cafés ou refrigerantes, lembrando que o copo ou a 

xícara serão reabastecidos sempre que ficarem vazios. Quando não quiser 

mais beber, entregue o copo de volta agitando-o e inclinando-o duas vezes. 

 

 


