
C ada vez mais, grandes
corporações no Brasil
exigem de seus funcio-

nários o aprendizado de um
terceiro idioma. Atualmente, o
inglês é considerado o segundo
idioma de quase todo o mun-
do. Já o espanhol, tão requisita-
do como terceira opção de idio-
ma nos últimos anos por conta
das relações comerciais entre o
Brasil e os países pertencentes
ao Mercosul, começa a perder
espaço para o mandarim. Isso
se deve por conta da intensifi-
cação das relações comerciais
sino-brasileiras, que motivam
empresas à implantação rápi-
da de uma política de idioma
corporativa. Assim, o manda-
rim pode se tornar, em breve, a

MÁXIMA

SEM FRONTEIRAS:
TANTO PARA A

LÍNGUA QUANTO
PARA OS NEGÓCIOS

língua dos futuros executivos.
Desde o ano passado, a eleva-

ção das negociações entre Brasil
e China colocou os países em
um novo patamar e o comér-
cio bilateral sentiu a diferença,
registrando um rápido cresci-
mento e apresentando uma
boa perspectiva de aumento.
De acordo com estatísticas, até
final de setembro de 2006, o co-

mércio entre a China e o Brasil
atingiu US$ 14,8 bilhões, supe-
rando o volume total de 2005.

A expansão das negociações
pode ser exemplificada pe-
lo número crescente de pro-
dutos chineses encontrados
atualmente no mercado bra-
sileiro, como brinquedos, ele-
trodomésticos, vestidos, en-
tre outros produtos. Porém, os
produtos brasileiros continu-
am ausentes do mercado chi-
nês. As exportações continuam
pautadas por matérias-primas
como minério de ferro, soja,
entre outros.

E é aproveitando este contex-
to que as escolas de idiomas en-
tram como aliadas estratégicas
dos departamentos de Recursos
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Humanos e oferecem opções de Outro detalhe apontado pe-
cursos específicos ao ensino do lo diretor é o cuidado que as
mandarim para profissionais empresas devem ter no desen-
que têm urgência na fluência volvimento de programas de
do idioma para aumentar seu idiomas, principalmente no
volume de negócios. mandarim. "O indivíduo leva,

em média, quatro anos para
Demanda aprender a língua e as empre-

De acordo com o diretor da sas devem entender que é pre-
Mandarim Escola de Língua ciso tempo e dedicação para
Chinesa, Victor Key Harada, o aprendizado de uma língua
desde 2005 existe um aumen- oriental", explica ele.
to da demanda das empresas Segundo a coordenadora de
brasileiras por cursos do idio- seleção do Núcleo Brasileiro de
ma chinês. Nos últimos dois Estágios (Nube), Evelyn Lemos,
anos, a escola cresceu mais de o inglês deixou de ser um dife-
100% e Harada espera ainda rencial no mercado de traba-
um crescimento de mais 30% lho e passou a ser um pré-re-
para 2007. "Em 2005 eu tinha quisito. "Não vejo o manda-
apenas 36 alunos, no ano pas- rim como uma necessidade,
sado eram 136. Tenho certeza Hoje, a maior parte dos estu-
que este ano também haverá dantes que procura o idioma
uma grande procura pelo cur- são aqueles que estão cursan-
so, por conta das relações sino- do comércio exterior e acredi-
brasileiras", afirma Harada. tam que podem se destacar no

mercado de trabalho com uma
língua que poucas pessoas no
Brasil falam", explica Evelyn.

Para o diretor de cursos da
Catho, Constantino Cavalheiro,
o mandarim não será, pelo me-
nos nos próximos anos, um
idioma fundamental para o
mercado de trabalho. "Acho
que apenas aqueles que dese-
jam trabalhar em uma empre-
sa chinesa devem procurar o
curso e mesmo assim verificar
se é realmente necessário. Na
maioria das vezes, o inglês re-
solve todos os problemas pro-
fissionais", destaca Cavalheiro.
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