
“Hallo, wie geht es dir?” Talvez
você não saiba que a frase ante-
rior significa “olá, como vai?”,
mas cada vez mais brasileiros
têm se interessado em aprender
alemão como diferencial no
mundo dos negócios. Kristian
Lee ainda está no último ano do
ensino fundamental, mas as au-
las de matemática e de história
em alemão devem ajudá-lo nos
próximos anos. “A Alemanha é
muito presente e forte economi-
camente. Com o fim do ensino
médio, ele vai ter portas abertas
para as faculdades de lá”, conta
o pai orgulhoso, Yun Ki Lee, só-
cio do escritório Dantas, Lee,
Brock & Camargo Advogados.

Silvia Freitas, diretora de rela-
ções corporativas do Berlitz, diz
que a língua mais procurada por
executivos ainda é o inglês, se-
guido pelo espanhol e em segui-
da o alemão. “Há maior procu-
ra, no mundo, por mandarim,
mas ainda não é muito forte no
Brasil”. No mundo, pesquisa fei-
ta com 572 executivos seniores
de organizações dos setores pú-
blico e privado, realizada pela
The Economist Intelligence
Unit (EIU) e patrocinada pela EF
Education First (EF), mostra
que a segunda língua dos execu-
tivos é o mandarim (8%) e a ter-
ceira é espanhol (6%). Em pri-
meiro, claro, ficou o inglês.

Foi por Lee ser fluente em in-
glês, português, coreano e espa-
nhol que o escritório abriu uma
área que presta consultoria jurí-
dica para empresas e bancos da
Coreia do Sul. “São no mínimo
30 horas de viagem de Seul até
São Paulo e 12 horas de fuso ho-
rário, sem falar que há muita di-
ferença cultural e de idioma. En-
tão, os executivos coreanos só
vêm para o Brasil quando con-
fiam em alguém para interme-
diar os negócios”, destaca. “To-
da a conversa é em coreano
mas, nas formalizações, usa-
mos o inglês, como forma de
evitar mal entendidos.”

Portanto, nada de abandonar
o cursinho ou achar que os anos
de estudo de inglês não valeram
para nada. “A primeira língua
dos negócios é o inglês. Mas, pa-
ra quem trabalha no setor de mi-

neração, é fundamental saber
mandarim, com moda é impor-
tante falar francês e italiano, as-
sim como com commodities
tem que conhecer português”,
diz Luiz Jurandir Simões, con-
sultor da Fipecafi.

Não à toa, a Universidade Me-
todista está estudando abrir um
MBA em Negócios Internacio-
nais. “Vamos falar sobre as cultu-
ras no ambiente de negócios.
Em alguns lugares, o tapinha
nas costas é entendido como
ofensa, em outros, a velocidade
de negociação é mais lenta do
que no Brasil”, conta Simões.

O problema é que a dedica-
ção em aprender inglês e ale-
mão não é a mesma quando a
língua a ser estudada é o espa-
nhol. “Muita gente acha que fa-
la, mas é portunhol. As empre-
sas esperam que os executivos
tenham propriedade ao se co-
municar e saibam as diferenças
culturais da Argentina, por
exemplo”, conta Ricardo Basá-
glia, diretor da empresa de re-
crutamento Michael Page.

A pesquisa da EIU aponta
também que metade dos entre-

vistados já teve de lidar com ruí-
dos de comunicação que resulta-
ram em perdas de conteúdo du-
rante grandes negociações inter-
nacionais. O caso brasileiro é
ainda mais preocupante: 74%
dos executivos revelaram per-
das financeiras como resultado
das falhas de comunicação.

Além disso, as diferenças cul-
turais constituem uma barreira
significativa nos planos interna-
cionais das empresas brasileiras.
Três em cada 10 entrevistados re-
lataram que esse fator prejudica
os planos de expansão internacio-
nal — a média mundial é de 12%.
Os brasileiros também são os
mais propensos a acreditar que a
falta de clareza resulta em perda
de produtividade: 77% destaca-
ram esse problema, enquanto a
média global foi de 60%.

Therese Otterbeck, gerente
no país da EF Corporate Langua-
ge Learning Solutions, diz que
no setor privado o inglês é visto
como um benefício e não uma
estratégia. “O problema é que
esse tema é discutido, muitas
vezes, no RH e não no conselho
da companhia”, afirma. ■

Para ganhar o mundo, alemão
e mandarim na ponta da língua

Alexandre Rezende

Os dois idiomas são os que mais ganham espaço no universo corporativo; não basta saber inglês e espanhol
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Qual é o impacto das diferenças linguísticas e culturais para os planos de expansão internacional da sua empresa?
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 34.




