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Impulsionados pelo
crescimento da presença
das empresas nacionais

no exterior e pelo avanço
das estrangeiras no Brasil, os
cursos de idiomas ganham,
a cada ano, um exército de
novos alunos. Muitos são
patrocinados pelas próprias
organizações em que
trabalham e grande parte
delas prefere os cursos
in company, oferecidos no
ambiente corporativo.
A nova realidade está
deixando cada vez mais
ultrapassada a visão dos
cursos de idiomas como parte
do pacote de benefícios aos
empregados, ao lado do vale-
transporte, do vale-refeição
e do plano de assistência
médica. Longe disso, a
exemplo de qualquer outra
despesa em educação, o gasto
para fazer os empregados
aprenderem uma nova língua
constitui um investimento
e não um custo, como vem
percebendo um número cada
vez maior de empresas. Está



superada até mesmo a crença
de que o oferecimento dos
cursos pode ajudar a reter os
bons funcionários, diz Rolf
Goldberg, um dos diretores da
Paradigm'Language Support,
consultoria especializada em
ajudar as companhias a gerir
o que ele chama de "política
de idiomas".
No entanto, se estamos
falando de um investimento,
torna-se indispensável
procurar saber qual sua
rentabilidade. Mas como
apurar o retorno do dinheiro
gasto com cursos de idiomas
para os funcionários? "O RH
não costuma medir resultados
numa etapa tão cara do
desenvolvimento profissional",
constata Lúcio Sardinha, dono
da Up Language.
Antes de qualquer iniciativa, é
necessário evitar o erro, ainda
muito freqüente, de oferecer o
curso para quem precisa e não
para quem vai precisar. "Se
o funcionário diz que tem de
aprender o idioma estrangeiro
para desempenhar melhor a

sua função atual, já está fora
do público a ser atendido",
sentencia Goldberg, da
Paradigm. "As funções são
estáticas, mas as pessoas
são dinâmicas", observa, ao
destacar a importância de
se planejar com bastante
antecedência o investimento
na "política de idiomas".
Isso inclui a definição de
qual a abrangência do
curso (A empresa toda? Só
a administração? Alguns
departamentos específicos?) e
do que será exigido de cada
participante.
"É preciso, em primeiro lugar,
fazer um levantamento bem
acurado das necessidades
da empresa e de cada
profissional, inclusive sobre
qual o planejamento para esse
colaborador daqui a dois ou
três anos", completa Adriana
Albertal, diretora e sócia-
fundadora da Seven Idiomas.
Somente a partir desse
levantamento e de uma
definição clara dos seus
objetivos, a empresa

Quem procura uma boa escola de inglês deve tomar alguns
cuidados para não desperdiçar dinheiro com cursos de má
qualidade. Lúcio Sardinha, da Up Language Consultants, dá
algumas recomendações que servem tanto para quem quer se
matricular numa escola como para as empresas que buscam
contratar um curso in company:

Tome cuidado com quem oferece menos de 700 horas de aula.
Todos os professores da escola devem ter
certificação internacional.
As aulas não devem ter menos de uma hora e meia
e os cursos não podem ter menos de 12 horas/aula por mês.
As turmas não podem agrupar mais de seis alunos.
Verifique se a escola ensina o inglês de negócios ou o genérico.

Text Box
Anúncio



benefício

é de responsabilidade da University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES), um departamento da
Universidade de Cambridge, em conjunto com o Conselho
Britânico, e predomina na Inglaterra, demais países do Reino
Unido, Austrália e Nova Zelândia. Como o TOEFL, também se
destina mais ao ingresso em universidades.

Adriana, da Seven: planejar a carreira
do colaborador na hora de pensar em
oferecer um curso de idioma

conseguirá avaliar se
o investimento está
proporcionando o retorno
esperado. E abdicar de tal
acompanhamento pode
significar grande desperdício
de recursos, principalmente
em companhias nas
quais os funcionários
poliglotas são essenciais
para o desenvolvimento
dos negócios. É o caso da
siderúrgica ArcelorMittal
Brasil que, só neste ano, já
investiu mais de 2,5 milhões
de reais para manter mais
de 1,1 mil empregados nas
aulas de inglês. "Após a
fusão entre a Arcelor e a
Mittal, em 2007, saber inglês
tornou-se elementar para
os colaboradores falarem a
mesma língua e levar adiante
as diretrizes do grupo", conta
Cristina Leão, gerenté-geral
de desenvolvimento, carreira
e sucessão da ArcelorMittal
Brasil. Com apenas 15% dos
empregados falando inglês
- a língua oficial da

conjunto de exames que podem ser feitos de forma
independente ou conjunta, para uso de empresas ou
organizações. Desenvolvido pela Universidade de Cambridge,
esse sistema de avaliação se divide em níveis, de acordo com
o número de horas em que a pessoa estudou. No Brasil, tem
como representante oficial a Cultura Inglesa.

Bulats (Business Language Testing Service): é um

IELTS (International English LanguageTesting System):

CPE (Cambridge Proficiency in English): é o mais
avançado de um conjunto de cinco exames criados para
avaliar diferentes níveis de proficiência em inglês, também
de responsabilidade do UCLES. Embora também sirva para
candidatos a cursos superiores no Reino Unido, seu objetivo
é mais genérico e o teste é muito procurado na Europa por
quem se candidata a um emprego.

TOEIC (Test of English for International Communication):
administrado por uma subsidiaria do ETS, e mais voltado ao
mercado de trabalho. No Brasil, a DP Language Consultants
é representante oficial deste teste. Segundo Lúcio Sardinha,
dono da Up Language, a partir do ano que vem o TOEIC estará
disponível na internet para avaliação de leitura e audição.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language): é
administrado pelo Educational lesting Service (ETS), uma
organização norte-americana sem fins lucrativos, e tem como
principal objetivo avaliar o inglês de quem pretende ingressar
em universidade dos EUA ou do Canadá. Por isso, o vocabulário
e os textos são mais voltados a temas acadêmicos.

Os testes de proficiência medem a habilidade da pessoa no
uso do idioma estrangeiro. Geralmente, eles não avaliam
o conhecimento gramatical, mas sim a capacidade de
se comunicar e a familiaridade com a língua nas quatro
habilidades: leitura, escrita, audição e fala. Em inglês, os testes
mais utilizados são TOEFL, TOEIC, IELTS, CPE e Bulats. Vejas as
diferenças entre eles:



companhia -, investir no
ensino desse idioma virou
prioridade, afirma.
Para alavancar a
aprendizagem, a
ArcelorMittal desenvolveu,
com a ajuda de uma
consultoria, um programa
baseado em três pontos
principais: planos de
aulas bem estruturados;
metas de desenvolvimento
predeterminadas;
e acompanhamento contínuo.
Partindo desses pressupostos,
"o RH adquiriu a capacidade
de atuar estrategicamente
para eliminar os gargalos
da aprendizagem e de fazer
projeções do número de
profissionais que estarão
capacitados dentro dos
próximos anos", explica
Cristina. "Dessa forma,
possibilitaremos que os
empregados atinjam os
objetivos preestabelecidos,
com excelência, no menor
tempo possível."
Mapear o nível de
conhecimento dos
funcionários e definir o nível
que cada um deve atingir são
providências fundamentais,
ainda mais nas companhias
de grande porte. Enquanto
para alguns a fluência em
inglês é pré-requisito até para
serem admitidos na empresa,
outros nem precisarão ter um
domínio completo da língua.
Goldberg lembra que, quando
se trata de profissionais com
qualificação técnica difícil de
achar no mercado, as empresas
muitas vezes admitem a
contratação de pessoas que
não falam inglês. "Depois,
tentam corrigir isso, colocando
o contratado num curso de

inglês, mas ninguém aprende
língua estrangeira da noite
para o dia", adverte.
Para medir a evolução dos
alunos na aprendizagem,
as escolas ouvidas por
MELHOR, incluindo Cultura
Inglesa e Alumni, propõem a
aplicação periódica de testes
de proficiência, reconhecidos
internacionalmente por
instituições certificadoras,
geralmente universidades. Há
muitos testes disponíveis no
mercado, cada um com suas
próprias características, que
os tornam mais indicados
para uma ou outra finalidade
(ingresso em universidades
estrangeiras, negócios,
conhecimento geral do idioma
etc.). Para a língua inglesa, os
mais conhecidos são: TOEFL,
TOEIC, IELTS, CPE e Bulats
(veja diferença entre eles no
boxe Inglês posto à prova).
Cada escola aplica um
determinado teste, mas, em
meio a essa profusão de siglas,
os exames não mostram se o
investimento com cursos de

língua estrangeira está dando
um resultado satisfatório
para a empresa. É importante
que o RH acompanhe o
desempenho dos funcionários
nessas avaliações, desde que
as considere apenas como uma
medida do aproveitamento
obtido pelos alunos. Já
para saber o retorno do
investimento, dentro de
uma perspectiva estratégica,
devem-se considerar também
outras informações.
A consultoria prestada pela
Paradigm inclui a aplicação
de um teste unificado.
"Usamos uma régua única
para toda a empresa", diz
Goldberg. Mas os resultados
da prova são analisados em
conjunto com outras variáveis,
como o cargo ocupado pelo
aluno, suas atribuições,
a evolução prevista para
sua carreira, seu nível de
conhecimento anterior
do idioma etc. É o que a
Paradigm chama de "avaliação
circunstancial", cujos
resultados são apresentados
periodicamente aos gestores
de recursos humanos.
"Acompanhar o desempenho
dos alunos é um elemento
básico do processo", afirma
Adriana Albertal. No entanto,
diz ela, tal desempenho
tem de ser contextualizado,
considerando-se a realidade
de cada empresa. "Para isso,
o relacionamento entre o RH
e os responsáveis pelo curso
tem de ser bem próximo",
afirma. Na rede de escolas
que ela dirige, há reuniões
mensais com os gestores de
recursos humanos de algumas
empresas atendidas pelos
cursos in company.
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