
CURSOS

Comunicação
cisam vencer. E a principal barreira
a ser ultrapassada, além das frontei-
ras de seu país, é a da comunicação.
Sem ela é praticamente impossível
manter um bom nível de entendi-
mento e, em conseqüência, a rea-
lização de promissoras transações
comerciais. Então, o domínio de um
idioma, ou melhor, de vários é tão
importante e necessário.

Do inglês nem se fala mais, as em-
presas entendem que o profissional
completo já fale fluentemente, afinal
é a primeira língua mais falada co-
mercialmente no mundo. A segunda
é o espanhol, já que os especialistas
apontam a América Latina como a
economia mais promissora do sécu-
lo 21. Nada mais justo, pois cerca de
400 milhões de pessoas, espalhadas
por 20 países, falam o idioma. Para
2050 a estimativa é de que este nú-
mero fique em torno de 550 milhões.

O boom espanhol
Até os Estados Unidos se renderam
às evidências e 80% dos alunos norte-
americanos escolheram o espanhol
como segunda língua. Não é para me-
nos, porque 35 milhões de hispano-
falantes vivem lá e para eles são edi-

tados, pelo menos, 300 jornais em sua
língua natal, além de 528 emissoras de
rádio e duas grandes redes de televi-
são, é claro, também em espanhol.

Por esses indícios óbvios, não dá mais
para um executivo brasileiro, ou para
quem quer galgar rapidamente os de-
graus de uma empresa, arranhar algo
de espanhol. É essencial hablar, e muito
bem, o idioma. Afinal, as conversas te-
lefônicas precisam ser ágeis e os e-mails
bem redigidos e compreendidos, já que
o Brasil está cercado de países hispâ-
nicos e mercados ao nosso lado para
serem conquistados. Essas razões são
sinais evidentes de que um bom curso
de espanhol é necessário, sim.

Requisito básico
Para Leyla Galetto, diretora técnica
do Grupo Foco, consultoria de recur-
sos humanos, "um executivo de alto
nível, um presidente, um vice-presi-
dente, um CEO, aqui no Brasil, tem a
obrigação de estar conectado com a
América Latina. Hoje, o inglês é bási-
co para qualquer contratação, mas é
fundamental ter o domínio de mais
um idioma, já que não dá para saber a
qual organização a sua empresa vai se
aliar". E para não sair perdendo é ne-
cessário estar preparado para apren-
der uma nova língua. Ela ressalta que
ninguém deve se contentar com o
portunhol. "Às vezes, o empresário
acredita que pode se virar bem, mas

A América
Latina, segundo
especialistas, é
apontada como
a economia mais
promissora do
século 21. Então,
arregace as mangas
para aprender,
de verdade, o
espanhol e fique
livre de situações
constrangedoras
provocadas pelo
portunhol
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COMUNICAÇÃO SEM FRONTEIRAS

80% dos alunos
norte-americanos

escolheram o
espanhol como
segunda língua

é muito arriscado;.Se não sabe falar o
espanhol fluentemente, então é pre-
ferível se ater somente ao inglês."

Quando se trata de altos cargos,
Leyla é tachativa: "Se o executivo está
focado na América Latina, é obrigação
dele se adaptar ao contexto exigido. E
isso independente se a empresa pediu
ou não os dois idiomas. No Brasil, pelo
que se tem visto, não há muito interes-
se em estudar o espanhol. Eles falam o
portunhol, o que é perigoso nos meios
executivos, pois existem palavras muito
próximas e as pessoas podem cometer
erros graves, como já aconteceu com o
nosso presidente, os nossos ministros e
vários diretores de empresa". Além dis-
so, essa negligência pode acabar com
qualquer carreira, porque na hora de
estabelecer negócios vai ser muito di-
fícil a comunicação numa língua que
não seja daquele lugar.

Quem concorda com tudo isso é a
professora Neide Maia Gonzáles, dou-
tora em lingüística da Universidade
São Paulo (USP). Para ela, "aqueles
que julgam falar espanhol ou tradu-

zem sem nunca ter estudado a língua
podem sofrer conseqüências graves
ao usar uma palavrinha fora de lugar,
principalmente nos
negócios. Numa tra-
dução caseira de um
contrato ou numa
concorrência, é capaz
de pôr em risco até a
reputação da própria
corporação", alerta.

Segundo a professora, antes do
Mercosul, a língua espanhola, na fa-
culdade, era escolhida somente como
segunda opção. Agora, porém, virou

a primeira de uma grande porcenta-
gem de alunos, que, espertos, já estão
antenados ao futuro. O governo tam-

bém tem o mesmo
pressentimento e por
isso já está sendo dis-
cutido no Congresso
Nacional o Projeto
de Lei nº 11.161, que
torna obrigatório o
curso de espanhol

pelas escolas de ensino médio. A lei
prevê o ensino de duas línguas estran-
geiras, sendo que a escola oferece uma
e o aluno escolhe a segunda.
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O caminho da aprendizagem
Apesar das opções, o meio mais fácil
de aprender bem o espanhol contínua
sendo as escolas de línguas, que come-
çaram a ter uma maior oferta depois
de 1991, com o Mercosul. Segundo a
argentina radicada no Brasil Susana Zi-
pman, do Centro Latino de Línguas, "o
primeiro boom para aprender a língua
de nossos vizinhos aconteceu com a
abertura do Mercosul, depois caiu um
pouco e agora voltou a aumentar".

Atualmente já há uma demanda ra-
zoavelmente estável de escolas no país.
Cada uma tem alguma diferença, às ve-
zes são aulas individuais, ou de conver-
sação, mais livres, preferencialmente
em empresas. "Estamos numa fase em
que as escolas de espanhol têm uma
boa proposta e um bom corpo de pro-
fessores", atesta Susana. Ela diz, ainda,
que "o inglês continua sendo o número
um, mas o profissional precisa chegar à
empresa com um bom conhecimento,
pois não é uma ferramenta a mais, e sim
básica". Muitas pessoas ainda necessi-
tam dominar completamente o espa-
nhol, por isso, as empresas passaram a
oferecer o curso a seus funcionários.

Escolha com cuidado
Para encontrar uma escola que abra as
portas da América Latina com mais fa-
cilidade, Susana Zipman ensina: "Pro-
cure uma escola que seja recomenda-
da por alguém que já fez o curso, pois
às vezes, a gente vai atrás de um nome
e ele é só fabricado pela propaganda.
É essencial também calcular o tem-
po que se gasta para chegar ao local,
porque quando a pessoa está muito
cansada não consegue aprender nem
se entusiasmar pela aula. Portanto, é
aconselhável ter aulas no local de tra-
balho ou em sua própria casa".

Outro ponto que Susana ressalta é a
importância de uma entrevista entre
o futuro aluno e a direção da escola ou
com o professor que vai ministrar as
aulas. Assim, ele saberá sobre o cur-

so, qual é a linha que vai ser seguida e
se ele se encaixa às suas necessidades.
"É uma situação onde é necessário ter
muito feeling e, principalmente, reco-
mendação dos amigos", conclui. •
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