
Requisito para ascender na carreira 
 
Dominar outros idiomas ajuda o profissional a conquistar posição de destaque 
 
Se o domínio da língua inglesa é requisito praticamente indispensável para enfrentar o 
competitivo mercado de trabalho, os profissionais devem também investir no aprendizado de 
outros idiomas para atender às exigências cada vez maiores das grandes empresas. O 
espanhol, por exemplo, é o segundo mais desejável no meio corporativo brasileiro, falado em 
21 países por mais de 450 milhões de nativos e mais de 100 milhões de estudantes 
estrangeiros e conhecedores. Também cresceu nos últimos anos a procura por profissionais 
que dominem o mandarim, em especial pela expansão da economia chinesa e a entrada no 
Brasil de empresas daquele país - caso da montadora Jac Motors, por exemplo, que abriu 46 
concessionárias em 28 cidades nacionais. 
 
Além de mais demandados, os profissionais que dominam outros idiomas são favorecidos em 
relação à remuneração. O incremento no salário pode chegar a 20%, de acordo com pesquisas 
realizadas por empresas de Recursos Humanos. 
 
Em sintonia com esse cenário, a oferta de cursos de idioma também tem crescido. Há no país 
instituições de primeira linha que oferecem ampla variedade de cursos de longa, média ou 
curta duração, de acordo com a necessidade e o grau de aprendizado do aluno. O gestor de TI 
da Chieni Comércio de Alimentos, Fábio Vilas Boas Machado, é um dos que aproveitaram essa 
facilidade. O domínio do inglês era fundamental para sua ascensão profissional, mas estudar 
em outro país era inviável. "Há muito tempo o inglês deixou de ser um diferencial no currículo. 
Hoje, se você tem aspirações na carreira, tem obrigação de dominar esse e outros idiomas. Eu 
sentia a necessidade de uma base melhor, que complementasse as aulas particulares do 
passado", diz o profissional, que há um ano frequenta o Cel-Lep e garante ter melhorado 
muito, tanto na escrita quanto na conversação. 
 
Aprendizado precoce embute vantagens 
 
Especialistas defendem a ideia de que há vantagens em aprender outro idioma ainda na 
infância: melhor pronúncia, enriquecimento do vocabulário e desinibição. Isso porque, quando 
alguém é exposto precoce e continuamente a uma língua estrangeira, passa a ter mais 
facilidade de pensar naquele idioma. No caso da pronúncia, o aprendizado flui mais 
naturalmente porque o aparelho fonético infantil é capaz de reproduzir os mais diversos sons. 
A medida que as pessoas crescem, essa facilidade tende a diminuir é se restringir a reproduzir 
apenas os sons da língua materna. 
 
Bilíngue Estudo realizado pela escola Cidade Jardim PlayPen, de São Paulo, revela o 
crescimento de 24% no número de pais que procuraram escolas bilíngues para seus filhos 
entre 2007 e 2009. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 28 abr. 2011, Informe publicitário, p. 14. 


