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Ter fluência no idioma inglês
não é mais diferencial no mer-
cado de trabalho. Além da vi-
vência na língua de Shakespea-
re, as empresas também bus-
cam a habilidade em uma se-
gunda ou terceira língua estran-
geira aliada ao conhecimento da
cultura de outros países. Foi o
que aconteceu com Jerome Ly,
que conquistou aos 28 anos o
cargo de sócio-diretor da Luda-
trade.com, parceiro brasileiro
do Alibaba.com, site de comér-
cio eletrônico mundial que pro-
move negócios entre empresas.

Ly tem origem asiática e viveu
na França até os 23 anos, depois
morou nos Estados Unidos, Hong
Kong e há um ano está no Brasil.
Na lista de idiomas do jovem
executivo, estão o francês, in-
glês, chaozhou (dialeto chinês),
mandarim e cambojano, os quais
tem fluência; ainda há espaço de
conhecimentos moderados do
cantonês, espanhol e português.
Conhecer não apenas a língua,
mas também os hábitos e as par-
ticularidades culturais é essen-
cial para tornar um negócio
bem-sucedido, acredita Ly.
“Cada país tem sua particulari-
dade e conhecê-las é uma van-
tagem competitiva”, diz.

Diferenças culturais
Uma negociação não acontece
da mesma forma em todos os
países. “Na China, por exemplo,
geralmente você fecha um ne-
gócio enquanto está jantando e
cantando com seu chefe. Na
França ou nos Estados Unidos,
essas relações são muito mais
formais”, afirma o executivo.

Devido a essas circunstâncias,
Ignacio Bao, presidente da Si-
gnium Internacional, consulto-
ria em recursos humanos, alerta
que saber apenas a língua não é
satisfatório no meio corporativo.
“O conhecimento do idioma
deve ser suficiente para gerir a
empresa e a equipe, não apenas
para conversar em um jantar”,
diz. O hábito de improvisar tam-
bém não, assegura Adriana Go-
mes, coordenadora do ESPM
Carreiras, serviço de apoio ao
desenvolvimento profissional
dos alunos da Escola Superior de
Propaganda e Marketing. “Arris-
car no ‘portunhol’ não é sufi-
ciente nas relações de traba-
lho’”, afirma.

Companhias internacionalizadas
A demanda por profissionais que
sejam efetivamente fluentes em
outros idiomas não é apenas ex-
terna, mas também de empresas
brasileiras interessadas em se-
rem globais. “Hoje muitas com-
panhias podem ser consideradas
transnacionais, pois têm forne-

cedores, clientes, parceiros e
concorrentes de outros países”,
afirma Bao.

Desta forma, a crescente
procura interna é uma boa
chance de alavancar a carreira.
“A fluência em inglês e em espa-
nhol gera remuneração mais
alta e crescimento acelerado”,
diz Adriana. A especialista ain-
da indica que caso o profissional
não consiga se comunicar de
forma razoável é melhor não ci-
tar o idioma no currículo. “É
preciso conseguir, pelo menos,
comentar sobre suas realizações
e informações que constam no
currículo apresentado”, afirma.

Estrangeiras
Caso um profissional não saiba se
comunicar em inglês ou em es-
panhol, idiomas mais difundidos
nas escolas de idiomas no país,
ainda há boas oportunidades no
mercado. “Se uma pessoa é
fluente em francês ou em alemão,
por exemplo, e conhece a cultura
desses países, é uma grande van-
tagem”, diz Adriana. ■

“A fluência em inglês
e em espanhol gera
remuneração mais
alta e crescimento
acelerado

Adriana Gomes,
coordenadora ESPM Carreiras

EXPERIÊNCIA ACADÊMICA

O primeiro passo A escolha
O início do processo de inscrição
é fazer uma “auto-descoberta”.
Cada candidato deve definir quais
são os seus objetivos profissionais
e entender como um MBA no
exterior pode ajudá-lo nesse
caminho. Ter essas metas bem
definidas são extremamente
importantes na entrevista de
admissão, pois demonstram qual é
o nível de preparação do candidato.

A etapa seguinte é fazer uma
pesquisa detalhada sobre as
universidades que se encaixam no
seu perfil e objetivos profissionais.
Ter contato direto com instituições
em feiras e conversar com
profissionais que já passaram
pela experiência pode ajudar.
Na maioria das vezes, os brasileiros
procuram cursos nos EUA, Reino
Unido, França, Espanha e Canadá.
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Conquistar uma vaga em
uma universidade estrangeira
não é uma tarefa simples.
Na tentativa de facilitar as
etapas do processo, o consultor
Peter von Loesecke, presidente
da The MBA Tour, feira
internacional de MBAs que
acontecerá em outubro,
em São Paulo, dá algumas dicas
aos futuros candidatos.

Mercado requer idioma
acompanhado da cultura

Desde o início deste ano, a procura
pelo curso de redação empresarial
cresceu 50% em relação ao ano
passado na Catho Online, empresa
de oferta de currículos e empregos
pela internet. No prazo de quatro
anos, mais de 20 mil profissionais
já fizeram o curso para aprimorar
a língua portuguesa. Os números
são apenas uma fatia do mercado
que demonstra que a habilidade
com o próprio idioma nem sempre
pode ser garantida apenas pelo
conhecimento do vocabulário
técnico. “Hoje as empresas

esperam que, com o curso, o
profissional possa expressar
competência ao comunicar, pois
muitos têm dificuldade de escrever
e-mails e relatórios”, diz Etiene
Carvalho de Castro, coordenadora
comercial da Catho Educação.
O comando do próprio idioma
é fundamental para organizar
o pensamento e expressar ideias
com mais precisão, segundo
Adriana Gomes, coordenadora da
ESPM Carreiras. “Falar e escrever
bem o português é pré-requisito
número um”, diz. M.C.

Antes de tudo: o português

Consultores afirmam que é preciso saber negociar com profissionais de outros países
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Vagas para executivos crescem 57%
Estudo da Right Management, consultoria em gestão de talentos e
carreira, apontou crescimento de 57% nas oportunidades para executivos
no segundo quadrimestre deste ano na comparação com o mesmo
período do ano passado. A indústria liderou a oferta de vagas de maio
a agosto, sendo responsável por 46% das oportunidades. Também
houve crescimento no período em relação aos primeiros quatro meses
de 2010 com aumento de 10% no número de vagas.

Dreamstime

...OLAVO FURTADO

Coordenador da
Trevisan Escola de Negócios

TRÊS PERGUNTAS A...

O destaque da China no cenário
econômico levantou hipóteses
sobre o uso do mandarim como
idioma fundamental nas
negociações internacionais.
Embora esta possibilidade exista,
ela precisa ser tratada com cautela,
diz Olavo Furtado, coordenador de
MBA e pós-graduação da Trevisan
Escola de Negócios.

O inglês ainda é o “idioma dos
negócios”. Falar mandarim
é mesmo necessário?
O inglês é uma língua importante
para o mundo dos negócios, até
mesmo os chineses aprendem
a falar inglês para negociar. Ajuda

Divulgação

Burocracia
Segundo Loesecke, não há um
caminho mais curto para alcançar
uma vaga em instituições
de ensino estrangeiras. “Os
departamentos de admissão
das universidades não possuem
um perfil ideal dos alunos que
buscam, por isso os candidatos
devem trabalhar para ‘vender’
as suas credenciais para cada
escola”, diz o consultor.
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Probabilidade
Nem mesmo as notas mais altas
no GMAT(sigla em inglês para
Graduate Management Admission
Test, teste para medir a capacidade
de resolver problemas relacionados
a negócios) são garantia de
admissão. É preciso explicar à
universidade porque ela é a escolha
ideal para o candidato e, também,
porque o candidato é a melhor
escolha para a instituição.
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Obstáculos
Uma dificuldade enfrentada pelos
brasileiros é o idioma, mas a
experiência ajuda. “Os candidatos
da América Latina são procurados
pelas escolas porque sabem
trabalhar em situações de incerteza
com mais habilidade”, diz Loesecke.
Nos EUA, os MBAs em Havard e
Standford são os mais difíceis. Na
Europa, a London Business School e
a INSEAD são as mais desafiadoras.
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saber mandarim? Claro que sim.
Como ajuda saber alemão para
negociar com alemães ou sueco
para negociar com suecos.
Ainda é cedo para dizer que
alguma língua substituirá
o inglês no mundo dos negócios.

Quais são as oportunidades
para o profissional que
fala mandarim?
Tradução é uma área óbvia. Mas
o saber uma língua implica que
a pessoa conheça a cultura do país
do idioma. Isto também vale para
o mandarim. Ao estudar o idioma
aprende-se muito da cultura do
país e este é um ganho adicional
ao aprendizado. No mundo dos
negócios, conhecer os costumes
e a tradição é muito importante.

Mandarim não é um idioma
simples e não é comum as
escolas de idiomas oferecerem
o curso. Quais as principais
limitações do aprendizado?
Dedicar muitos anos ao estudo
é uma barreira, mas pode ser
transposta. A fluência em um
idioma vem com estudo e
aplicação. Ser fluente em uma
língua é deitar, dormir e sonhar
com ela para entender os nativos.
Com os demais, são estrangeiros
falando uma segunda língua, fica
mais fácil para entender. M.C.

“Ser fluente é
deitar, dormir e
sonhar no idioma”

Murillo Constantino

Jerome Ly, sócio diretor da
Ludatrade.com, acredita que a

habilidade com diversas línguas
aliada ao conhecimento da cultura

dos países, ajudou em sua
ascensão profissional
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Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 24 de Setembro de 2010
1. Data, Local e Horário: Realizada aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro de 2010, 
às 10:30 horas, na sede social da Companhia, na Rua Bandeira Paulista, nº 530, 7º andar, 
conjunto 72, São Paulo/SP, CEP 04532-001. 2. Convocação e Presença: Presentes os acionistas
que repr sentam a totalidade do capital social, em razão do que fica dispensada a convocação,
nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, conforme assinaturas
constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos
trabalhos o Presidente do Conselho de Administração Sr. António Manuel Barreto Pita de Abreu, 
que escolheu a Sra. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia:
O Sr. Presidente informou que a presente Assembléia tinha por finalidade deliberar sobre: (i) a
redução do capital social da Companhia, por considerá-lo excessivo em relação ao seu objeto social,
mediante o cancelamento de 538 (quinhentas e trinta e oito) ações ordinárias representativas do
capital social da Companhia, todas de titularidade da acionista controladora EDP - Energias do
Brasil S.A., com sede na Rua Bandeira Paulista, 530 - 14º andar, Bairro Itaim Bibi, Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.983.431/0001-03, com seus atos
constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE
35.300.179.731 (“Energias do Brasil”); e (ii) a alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia
para refletir o disposto no item “i” acima. 5. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade e sem
quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1. Aprovaram a redução do capital social da
Companhia, por julgá-lo excessivo em relação ao seu objeto social nos termos dos artigos 173 e 174
da Lei das Sociedades por Ações, dos atuais R$36.128.105,95 (trinta e seis milhões, cento e vinte e
oito mil, cento e cinco reais e noventa e cinco centavos) para R$16.682.131,32 (dezesseis milhões,
seiscentos e oitenta e dois mil, cento e trinta e um reais e trinta e dois centavos), sendo a referida
redução no valor de R$19.445.974,63 (dezenove milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil,
novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos), mediante o cancelamento de 538
(quinhentas e trinta e oito) ações ordinárias representativas do capital social da Companhia, todas 
de titularidade da acionista controladora Energias do Brasil. 5.1.1. A título de restituição do
valor correspondente à redução do capital social, nos termos do item 5.1 acima, aprovaram a

atribuição à acionista Energias do Brasil da totalidade do investimento detido pela Companhia na
EDP Renováveis Brasil S.A., com sede na Rua Bandeira Paulista, 530, conjunto 101, Bairro Itaim
Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPF/MF sob nº 09.334.083/0001-20,
com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de 
São Paulo sob o NIRE 35.300.351.789 (“EDPR Brasil”), equivalente a 32.519.393 (trinta e dois
milhões, quinhentos e dezenove mil, trezentos e noventa e três) ações ordinárias de emissão da
EDPR Brasil, no valor total de R$19.445.974,63 (dezenove milhões, quatrocentos e quarenta e cinco
mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos), apurado com base no balanço
patrimonial da Companhia levantado em 31 de agosto de 2010.  5.1.1.1. Fazer constar que quaisquer
variações no valor das ações de emissão da EDPR Brasil objeto da redução ora aprovada entre 
31 de agosto de 2010 e a data da efetiva entrega dessas ações à Energias do Brasil serão absorvidas
pela Energias do Brasil. 5.1.2. Os demais acionistas da Companhia Srs. António Manuel Barreto
Pita de Abreu; Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas; Luiz Otavio Assis Henriques; e
Miguel Dias Amaro, pelo presente renunciam expressamente ao recebimento de qualquer valor
oriundo da redução de capital ora deliberada. 5.2. Considerando as deliberações dos itens acima,
aprovaram a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar
com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social da sociedade é de R$16.682.131,32
(dezesseis milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, cento e trinta e um reais e trinta e dois centavos),
totalmente subscrito e integralizado, representado por 462 (quatrocentas e sessenta e duas) ações
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” 5.3. Autorizaram os Administradores da
Companhia a praticar todos os atos complementares à efetivação das deliberações acima tomadas,
inclusive os registros e averbações necessárias. 6. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a
Assembléia pelo tempo necessário à impressão desta ata em lote de folhas soltas, em forma de
sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, a qual após ter sido reaberta
a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os acionistas. São Paulo, 
24 de setembro de 2010. António Manuel Barreto Pita de Abreu - Presidente da Mesa; 
Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti - Secretária da Mesa. Acionistas: EDP - Energias do Brasil
S.A. - António Manuel Barreto Pita de Abreu - Diretor Presidente; Miguel Dias Amaro - Diretor Vice-
Presidente de Finanças e de Relações com Investidores e de Controle de Gestão; António Manuel
Barreto Pita de Abreu; Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas; Miguel Dias Amaro; 
Luiz Otavio Assis Henriques. 
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