
 
Fluência em português facilita gerenciamento de crise corporativa 
Adriana Fonseca  
  
Convidado pela Câmara dos Deputados a prestar esclarecimentos sobre o vazamento de 
petróleo no campo de Frade, o americano George Buck, presidente da Chevron no Brasil, 
precisou da ajuda de intérpretes para entender e responder as perguntas feitas pelos 
parlamentares. Com forte sotaque e pedindo desculpas por isso, o executivo começou suas 
explicações em português, lendo um pequeno texto escrito em um papel. Todo o restante de 
sua fala - a apresentação que conduziu e as respostas que forneceu aos deputados - deu-se 
em inglês. 
  
A estratégia adotada pela companhia, de colocar o principal executivo da empresa no Brasil à 
frente de uma crise de grande proporção mesmo que ele não domine o idioma local, não foi a 
mais acertada, segundo especialistas ouvidos pelo Valor. "É importante que o principal 
executivo da companhia esteja presente numa situação como essa da Chevron, pois isso 
mostra como a empresa dá importância ao evento. Seria mais adequado, no entanto, designar 
um vice-presidente técnico que falasse português para conduzir as explicações", afirma Paula 
Pedroso, sócia da Perspectiva Comunicação. especializada na preparação de executivos para 
lidar com a imprensa. 
  
Além de soar arrogante e nada simpático à população, a dificuldade de comunicação pode 
gerar ruídos na transmissão da mensagem, o que acaba agravando a situação de crise. 
  
Quando a comunicação é feita para muitas pessoas em um auditório, por exemplo, é 
fundamental garantir que a mensagem seja clara. "Alguns presentes podem não conseguir 
esclarecer suas dúvidas. O executivo não precisa obrigatoriamente dominar o idioma local, 
mas a informação deve ser transmitida corretamente", diz Paula. 
  
Durante a audiência em Brasília, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) anunciou o 
impedimento da Chevron de realizar operações de perfuração no país. Apesar de Buck estar 
diante de vários jornalistas, o que lhe permitiria dar algum esclarecimento adicional frente ao 
novo fato, a companhia se limitou a divulgar uma nota dizendo que seguiria todas as normas e 
regulamentos do governo brasileiro. O executivo não deu uma palavra sequer com a imprensa 
e saiu da sala na Câmara dos Deputados escoltado por seguranças. 
  
O episódio da Chevron não é o primeiro a envolver executivos de alto escalão que trabalham 
no Brasil e não dominam a língua portuguesa. Há pouco mais de dez anos, a Companhia 
Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro (CEG) foi convidada pela Assembleia Legislativa do Rio 
a prestar esclarecimentos sobre a conversão de gás manufaturado para gás natural - e o 
consequente vazamento do produto em edifícios residenciais na capital fluminense. O 
presidente da empresa na época, o espanhol José Antônio Guillén, deu explicações na 
audiência em "portunhol", sem nenhum intérprete, o que gerou reclamações dos deputados. 
  
Hoje, o principal comandante da empresa no país é brasileiro e há apenas quatro executivos 
espanhóis no quadro de funcionários, segundo a assessoria de imprensa. Todos eles, ainda de 
acordo com a mesma fonte, fazem aulas de português. "Não temos uma norma e nem 
obrigamos (os expatriados a aprender o idioma), mas todos o fazem pela necessidade que têm 
de se adaptar ao país", diz a companhia. 
  
Thomas Schmall, presidente da Volkswagen no Brasil, fala português com fluência, apesar do 
forte sotaque. Mas em 2008, ano em que a empresa promoveu o recall do Fox que decepou o 
dedo de alguns usuários, o executivo precisou dar esclarecimentos à população sobre o 
ocorrido. Percebeu-se, ali, que a sua dicção não era clara o suficiente para explicar o 
problema. Em uma entrevista a um telejornal de abrangência nacional, ficou difícil entender 
parte de sua fala, o que não é aceitável no gerenciamento de uma crise. 
  
Quando o estrangeiro já domina o idioma e quer aperfeiçoar a pronúncia, aulas de 
fonoaudiologia podem ajudá-lo nesse aspecto. Segundo Paula, da Perspectiva, é recomendável 
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a executivos de alto nível que precisam falar em público com certa frequência o 
aprimoramento da dicção. "O mais adequado, sempre, é evitar dar margem a interpretações 
equivocadas", diz Paula. 
  
No caso da Chevron, a questão do idioma foi apenas um dos erros. "Uma empresa que atua 
em um segmento com alto grau de risco, como é o caso da exploração de petróleo, deveria ter 
áreas de gestão de crise muito bem estruturadas", diz Manuel Martins, diretor da consultoria 
Mesa RBL, especializada em desenvolvimento de lideranças. Não foi o que se viu no caso da 
companhia americana. Além da barreira da língua, a Chevron demorou para admitir o 
problema e oferecer soluções para conter o vazamento de óleo. A comunicação com a 
imprensa, que poderia ser usada para melhorar a imagem da organização junto à opinião 
pública, também está sendo feita apenas em inglês, por meio da sede da companhia na 
Califórnia 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 dez. 2011, Eu & Investimentos, p. D10 
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