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Dizer aos colegas para mudarem completamente a forma como trabalham é uma das coisas 
mais difíceis que um gerente precisa fazer. Dizer isso por meio de um intérprete é ainda mais 
difícil. Essa foi a missão enfrentada por Gaëlle Olivier, vice-presidente de comunicação da 
seguradora francesa Axa Group, quando foi enviada ao Japão para reestruturar uma 
subsidiária que passava por dificuldades. Os gerentes locais, ela diz, "precisavam 
urgentemente mudar a sua oferta de produtos, rever suas estratégias de investimento e se 
tornar mais inovadores e menos hierárquicos". A tarefa de transmitir uma mensagem foi 
complicada ainda mais pela ausência de uma língua comum.  
 
Gaëlle certamente não é a primeira executiva que precisou depender de intérpretes para 
sobreviver no exterior. Apesar do avanço do inglês como língua oficial do mundo dos negócios, 
as companhias ainda precisam conversar nos idiomas locais dos seus clientes. Além disso, com 
a abertura de mercados consumidores em regiões como China, Índia e Leste Europeu, a lista 
das línguas que as corporações precisam dominar vem crescendo o tempo todo, muitas vezes 
superando sua capacidade de formar pessoal multilíngue. Mas será que os gerentes que usam 
intérpretes podem estar seguros de que aquilo que seu público ouve é o que eles realmente 
pretendiam dizer? 
 
Companhias que necessitam de serviços de interpretação continuamente muitas vezes 
empregam sua própria equipe interna. Esta foi a estrutura que apoiou Gaëlle. Usuários mais 
ocasionais contratam de agências para evitar a despesa com gastos gerais fixos. O 
inconveniente é que, embora os intérpretes contratados possam ser bons linguistas, eles não 
conhecem o seu ramo da forma como um funcionário da companhia e podem não entender o 
seu jargão.  
 
Graham Cartledge, presidente do conselho de administração da Benoy, uma firma de 
arquitetura internacional sediada no Reino Unido, acredita que a contratação de um intérprete 
que sabia mais sobre literatura francesa do que sobre o setor de construção acarretou a perda 
de um projeto, exatamente quando a companhia começava a se expandir para o exterior. 
Durante a exposição, Cartledge apresentou um trabalho. Ele o considerou como o ponto de 
partida para discussão, mas a apresentação do intérprete transmitiu ao cliente a impressão de 
que o plano já estava definido. "Não havia nada daquele tipo de conversa descontraída na 
nossa própria língua. Acredito que isso tenha nos custado o negócio", diz.  
 
Contratar os intérpretes mais baratos pode meter você em maus lençóis, mas contratar 
linguistas altamente qualificados também não garante um bom resultado. Como Benoy 
descobriu, os intérpretes precisam estar próximos do assunto em pauta. E só porque alguém 
tem titulação depois do nome não significa necessariamente que seja a melhor escolha para o 
trabalho. "Uma pessoa que tenha acabado de sair da escola pode não ser tão boa como outra 
sem nenhuma qualificação e anos de experiência", diz Birte Sebastian, diretora de 
comunicações na AstraZeneca, a companhia farmacêutica, no Japão. "Para contratar 
intérpretes, meu conselho é falar com outras companhias e receber recomendações".  
 
A cultura desempenha um enorme papel no sucesso ou no fracasso da interpretação, pois as 
premissas culturais que vêm emaranhadas com as palavras podem não ser traduzíveis 
literalmente. Gaëlle algumas vezes foi informada de que uma tarefa seria "muzukashii". Seu 
intérprete traduziu isso como "difícil", que ela supôs que significasse árdua, mas exequível. Só 
depois que sua equipe descumpriu prazos repetidamente ela começou a entender que 
muzukashii é um eufemismo cultural para dizer que "é impossível e nós não podemos fazer 
isso."  
 
Mal-entendidos levam a questionar se é melhor trabalhar com intérpretes que traduzem 
palavra por palavra ou com os que sacrificam a exatidão literal para captar o espírito daquilo 
que está sendo dito. Gaëlle, que nesse meio tempo aprendeu a falar japonês, prefere a 
abordagem literal. Ela acredita que depender da versão simplista de um intérprete é arriscado 



e transforma a pessoa num estranho ainda maior. "Se você vive num país, é importante se 
inteirar sobre a cultura dele", acrescenta.  
 
A dinâmica de poder entre orador, intérprete e ouvinte apresenta outro conjunto de desafios. 
Birte passou 20 anos trabalhando para companhias ocidentais na Ásia. Ela diz que executivos 
desacostumados com intérpretes frequentemente cometem o erro de olhar para o intérprete 
em vez de criar uma afinidade com o seu oposto por meio do contato visual. Permitir que o 
intérprete antecipe o que você diz é outro erro. "Não importa quão curta ou simples seja a 
resposta, não cabe ao intérprete responder por você", alerta. "Se você deixar isso acontecer, 
perderá credibilidade".  
 
Proteger a confidencialidade também é importante. Intérpretes envolvidos em trabalho 
comercial veem e ouvem coisas que podem prejudicar os seus clientes. Peter Bennett, diretor-
gerente da London Translations, aconselha clientes a assinar acordos de confidencialidade com 
as agências que empregam e conferir que as próprias agências mantêm acordos de 
confidencialidade com seus intérpretes. Josephine Bacon interpretou para a British Rail (estatal 
ferroviária britânica) nas suas negociações com os operadores ferroviários em torno da 
construção do Túnel da Mancha. Ocasionalmente, as conversas ficavam carregadas e ela se via 
traduzindo insultos. "Em uma ocasião, um lado acusou o outro de operar uma ferrovia 
insegura, o que é simplesmente a coisa mais grosseira que se pode dizer a uma pessoa que 
trabalha no setor de ferrovias." Se ela tivesse falado publicamente sobre as brigas à época, a 
mídia teria feito a festa.  
 
O humor arma outra cilada para o apresentador incauto, já que grande parte dele depende de 
jogo de palavras e bagagem cultural. Depois de presenciar a morte de inúmeras piadas na 
tradução, apresentadores tarimbados aconselham os oradores a pouparem a si mesmos e sua 
audiência dos rostos enrubescidos deixando as piadas de lado.  
 
Há alguns anos, um grupo de homens de negócios japoneses teria ficado perplexo quando 
Tony Blair, então premiê, anunciou a eles que estaria disposto a fazer "The Full Monty" (pode 
significar o filme de comédia britânico de mesmo nome - "Ou Tudo ou Nada", no Brasil - onde 
operários desempregados decidem fazer strip-tease para ganhar a vida e, também, "a coisa 
toda") para levar suas reformas adiante. Se você tem uma tirada engraçada que realmente 
deseja usar, diz Birte, pelo menos tenha a precaução de confirmar com os seus intérpretes que 
o ponto culminante da piada seja entendido. "Se a resposta for não, nem se atreva."  
 
Na descarga de alívio que se segue a uma reunião tensa, mesmo as gafes mais temerárias 
podem parecer cômicas. Se elas provocarão uma risada no dia seguinte dependerá de saber se 
o cliente também enxergou o lado engraçado - e de saber se você conseguiu fechar o contrato.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 fev. 2010, Eu & Investimentos, p. D10. 


