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Para evitar o
“e m b ro m at i o n”
no currículo
Companhias fazem
auditoria linguística
para detectar quem
mente que é fluente
no idioma inglês e,
de fato, não é.
Prática cresce em
setores onde essa
habilidade é
fundamental. Por
Vívian Soares,
de São Paulo

RUY BARON/VALOR

No Banco do Brasil, Carlos Netto, diretor de gestão de pessoas, diz que auditoria conta pontos no plano de carreira

Velha conhecida dos departa-
mentos de finanças e contabili-
dade das empresas, a auditoria
está se tornando aliada também
dos gestores de recursos huma-
nos. Com o objetivo de “medir ” o
real conhecimento de idiomas
de candidatos e funcionários,
muitas companhias estão inves-
tindo em verdadeiros processos
internos de investigação e avalia-
ção de profissionais. A chamada
auditoria linguística vem se po-
pularizando especialmente en-
tre multinacionais e em setores
onde a comunicação em inglês é
imprescindível, como é o caso da
indústria de petróleo e gás.

O crescimento da demanda
por esse serviço é motivado pela
dificuldade das empresas em en-
contrar profissionais com inglês
fluente no mercado e também
dentro dos próprios quadros. Se-
gundo a gerente corporativa da
Cultura Inglesa Sylvia Helena La-
ni, a procura pela ferramenta
tem aumentado de forma ex-
pressiva em segmentos como fi-
nanceiro, jurídico e marketing
de diferentes indústrias. “É uma
habilidade que os clientes neces-
sitam mapear em seus funcioná-
rios para definir promoções e
contratações”, diz.

A necessidade do serviço se
acentua graças à alta incidência
de exageros nos currículos sobre
o domínio de idiomas. Muitas
vezes, por exemplo, o profissio-
nal alega ser fluente em inglês
por ter morado fora ou conse-
guido o certificado de conclusão
de algum curso. “Isso não signi-
fica, porém, que ele tenha o ní-
vel adequado ou desejado pela
empresa para a posição que vai

ocupar ”, afirma Angela Branco,
diretora da Plan Idiomas. A com-
panhia viu a demanda por audi-
toria linguística aumentar em
20% no último ano, principal-
mente por conta de clientes que
atuam na cadeia do petróleo. “É
um setor que recebe muitos es-
trangeiros. Boa parte da comu-
nicação entre os funcionários é
feita em inglês”.

Esse é o caso da Wood Group
PSN, empresa que presta serviços
de engenharia para plataformas
de petróleo. Com sede na Escócia
e mais de 30 mil funcionários em
todo o mundo, a companhia exi-
ge domínio do inglês entre os
profissionais que ficam “embar -
cados” nas plataformas e tam-
bém entre os que atuam no setor
administrativo. “Nosso intercâm-
bio com outros países é muito
forte, seja em negociações com o
cliente ou na comunicação com
outras filiais da empresa”, afirma
Bianca Moitta, responsável pela
gestão de treinamento e desen-
volvimento do grupo no Brasil.

Desde 2010, a empresa pro-
move auditorias linguísticas en-
tre funcionários e candidatos pa-
ra checar o nível do idioma. “É
uma espécie de régua universal
para medir desempenho oral e
escrito. Como se trata de uma
função muito específica, muitas
vezes o RH não consegue fazer,
por estar mais concentrado em
avaliar aspectos técnicos e com-
portamentais dos profissionais.”

A primeira auditoria linguísti-
ca foi interna, mas logo o serviço
se estendeu também para os pro-
cessos de recrutamento do gru-
po. “É muito comum recebermos
currículos que exageram o nível

de fluência no idioma. Se o pro-
fissional diz que tem inglês bási-
co, por exemplo, é porque não sa-
be nada”, afirma.

De acordo com Alexandre At-
tauah, gerente da consultoria de
recrutamento Robert Half, há
uma tendência natural de que os
profissionais tentem “maquiar ”
seu conhecimento em línguas
quando não o consideram bom o
suficiente. “O idioma acabou se
tornando um item obrigatório
no currículo e, muitas vezes, o
profissional mente para parecer
mais fluente”, afirma. Uma pes-
quisa recente da consultoria com
2 mil gestores de RH em 11 países
mostrou que 41% deles apontam
o conhecimento em línguas co-
mo o aspecto mais exagerado
nos currículos que recebem — no
Brasil, esse índice sobe para 46%.

Aferir o real domínio dos can-
didatos a uma vaga, porém, é
apenas uma das funções da au-
ditoria linguística. Em grande
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A coluna de Jorge
Lucki continua sua
viagem pela Espanha,
agora contando um
caso de valorização
dos bons produtos de
Jerez de la Frontera
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BLUE CHIP
O chef patissier
Dominique Guerin
abre boulangerie no
Rio e tem intenção de
montar uma rede,
com uma padaria em
cada bairro da cidade
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CI N E M A
Breno Silveira, diretor
de “2 Filhos de
Fra n c i s c o”, fala sobre a
relação entre as
músicas de Roberto
Carlos e seu novo filme,
“À Beira do Caminho”

País tem pior desempenho em inglês para negócios
De São Paulo

O Brasil é o país com o desem-
penho mais fraco em inglês para
negócios entre os emergentes. A
constatação é de uma pesquisa
realizada com 108 mil profissio-
nais em 156 países pela Global

English e que avaliou o nível do
idioma em empresas nacionais e
multinacionais. Em uma escala
que vai de 0 a 10, os brasileiros
obtiveram a nota 2,95, segundo
o levantamento. De acordo com
José Ricardo Noronha, diretor
da GlobalEnglish no Brasil, o

país ficou classificado em 67o

lugar em um ranking que con-
tou com a participação de 76
dos países pesquisados. “Além
dos Brics, perdemos também pa-
ra México, República Dominica-
na, Venezuela entre outros”, afir-
ma. O Brasil teve também uma
redução de seu desempenho em
relação ao ano passado, em que
conquistou a nota 3,45.

Segundo Noronha, o desem-
penho do país é preocupante.
“Muitas empresas no Brasil têm
suas estratégias voltadas para o
mercado interno e não se preo-
cuparam em qualificar sua mão
de obra nesse quesito”, afirma.
A nota obtida pelo Brasil não
chega nem mesmo a atingir o
nível básico de fluência. “A qua-
lidade de comunicação dos bra-
sileiros é muito baixa. Em mé-
dia, eles não conseguem nem
mesmo fazer uma conversa cor-

riqueira por telefone, algo que
é obrigatório no cotidiano das
empresas”, afirma.

A pesquisa revelou que 92%
dos profissionais em todo o
mundo acreditam que o inglês
é crítico ou importante para
suas carreiras. Apenas 7%, no
entanto, afirmam que possuem
o nível de fluência adequado às
necessidades da profissão. O ín-
dice de desempenho é baixo
até mesmo em países onde o
inglês é a língua nativa, como
nos Estados Unidos (5,09) e no
Reino Unido (5,24). “Nesses
mercados, é comum que as
multinacionais atraiam um
grande número de profissio-
nais não-nativos, especialmen-
te em funções qualificadas co-
mo engenharia e ciência”, diz.
Esses especialistas preenchem a
demanda técnica das empresas,
mas ainda estão abaixo da ex-

pectativa em seus conhecimen-
tos sobre o idioma.

O diretor acredita que, pelo
menos no Brasil, há espaço para
melhoras — a proximidade dos
eventos esportivos no país deve
fazer com que as empresas au-
mentem seus investimentos em
formação de mão de obra. “A l-
gumas companhias já incluí-
ram a qualificação em idiomas
em seu planejamento estratégi-
co há muito tempo. Outras es-
tão acordando para o problema
somente agora”. Ele acredita
que o nível de exposição inter-
nacional do país deve aumentar
muito nos próximos anos e isso
será determinante para a com-
petitividade das empresas.
“Quem não se atentar à impor-
tância de ter profissionais com
um bom nível de inglês vai per-
der mercado, dinheiro e talen-
tos”, afirma. (VS)

parte dos casos, ela funciona pa-
ra avaliar os funcionários que já
estão na empresa e ajudar a em-
presa a desenhar programas de
treinamento corporativo. “O ob-
jetivo não é ‘descobrir uma men-
t i r a’, mas entender quais são as
necessidades do profissional pa-
ra investir em seu desenvolvi-
m e n t o”, afirma Bianca Moitta. A
empresa subsidia cursos de in-
glês para os funcionários que
participam da avaliação.

No Banco do Brasil, a auditoria
é uma espécie de certificação,
que abre portas para que o fun-
cionário dê sequência em seu
plano de carreira. “O banco está
em processo de internacionaliza-
ção e precisa preparar seu qua-
dro de profissionais”, afirma Car-
los Netto, diretor de gestão de
pessoas. Segundo ele, apesar de
não ser obrigatória, a avaliação
conta pontos para o profissional
que se candidata a posições que
demandam conhecimentos em

idiomas, como é o caso da área de
comércio exterior e dos escritó-
rios internacionais. “Recente -
mente, abrimos 30 posições de
gerência no exterior e 800 pes-
soas se candidataram. Com tanta
concorrência, as diferenças entre
os classificados é pequena, e a
certificação em idiomas acaba
sendo decisiva.”

Netto explica que, embora vo-
luntária, a adesão à certificação
costuma ser grande. “Recebemos
cerca de 700 pedidos por ano. A
demanda vem crescendo com o
passar do tempo, principalmente
por parte dos jovens”, afirma. A
certificação usada pelo Banco do
Brasil é o Business Language Tes-
ting Service (Bulats), da Cultura In-
glesa, que custa R$ 145 por pessoa
— a instituição reembolsa o fun-
cionário que for ‘a p r o v a d o’ na ava-
liação e concede até 80% de subsí-
dio para estudo de idioma. “É um
benefício percebido como um sa-
lário indireto”, diz Netto.

Domínio da língua 
Conhecimentos do idioma inglês entre funcionários de multinacionais por país

Fonte: GlobalEnglish 
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Ações da Petrobras
são para investidores
pacientes, diz
André Rocha, do blog
“O Estrategista” D3

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 ago. 2012, Eu & Investimentos, p. D1.




