
Para não tropeçar no inglês co-
mo o técnico Joel Santana, que
como treinador da seleção da
África do Sul teve que usar de
muita “embromation”, executi-
vos têm recorrido cada vez
mais a cursos de imersão em lín-
guas, intercâmbios direciona-
dos e aulas individuais para
manter a fluência em idiomas.

Na avaliação de Solange Pi-
zzo, diretora da English Camp,
empresa especializada em cur-
sos de imersão, a demanda por
esse tipo de treinamento tem
crescido devido ao maior nú-
mero de estrangeiros traba-
lhando no Brasil, viagens cons-
tantes ao exterior e risco de
perder o emprego se não hou-
ver o aprimoramento da fluên-
cia. “Somos procurados por
pessoas que precisam ter o in-
glês na ponta da língua para
manter o emprego”, afirma.

Flavio Crusoé, diretor da
Abex Intercâmbio, afirma que
em geral a procura por este tipo
de curso tem crescido 20% ao
mês, em média.

Em relação ao uso da língua
inglesa, de fato os executivos
brasileiros estão um desempe-
nho abaixo da média. Pesquisa
da Global English mostra que
nesse grupo a nota média para a
fluência no idioma é de 2,95
pontos em uma escala de 1 a 10.
A média mundial no ambiente
corporativo é de 4,15.

Uma das opções para corrigir
essa deficiência são os cursos de
imersão. Pizzo conta que os pro-
fissionais que procuram essa al-
ternativa ficam em uma escola/
hotel em Itapetininga (interior
de São Paulo) e o local é comple-
tamente adaptado — placas indi-
cativas, cardápios e atividades
são todas em inglês. O executi-
vo pode fazer o curso em grupo
ou de forma individual em 13 ho-
ras de atividades diárias.

Para garantir o sucesso do in-
vestimento — que pode chegar
a R$ 2.600 um curso de cinco
dias —, a diretora da escola reco-
menda que o profissional não
vá com familiares ou amigos, pa-
ra evitar o uso do português. No
caso de empresas, a sugestão é
que os grupos sejam formados

por pessoas do mesmo nível hie-
rárquico. "Em geral, a pronún-
cia é o que mais precisa ser tra-
balhado. Treinamos a prática
de ouvir e falar, mesmo com os
diferentes sotaques", explica.

Já para quem dispõe de mais
tempo, uma alternativa para
melhorar o inglês ou outras lín-
guas são os intercâmbios dire-
cionados a executivos.

Outra alternativa são os inter-
câmbios direcionados, voltados
a executivos e profissionais que
já possuem conhecimento na
língua estrangeira. Só que o dife-
rencial é que, além do idioma, o
aluno se depara com linguagem
específica da sua área. “Tem
uma terminologia para área mé-
dica, jurídica etc. Não é para ní-
vel iniciante, mas não precisa
ser fluente”, afirma. O investi-
mento neste tipo de aula é alto,
que pode variar de 375 libras es-
terlinas (R$ 1,2 mil) no Reino
Unido até US$ 2,3 mil em aulas
nos Estados Unidos. Mas Cru-
soé garante que a procura por es-
te tipo de curso tem crescido
“30% ao mês, ou seja, mais do
que a média dos outros cursos
de imersão”, afirma.

Foi esta especificidade que
chamou a atenção de Marília
Sutilo, gerente de um banco in-
ternacional. Ela passou duas se-
manas em Londres fazendo
curso de inglês voltado para a
área de finanças. “Já sou forma-
da, trabalho no mercado finan-
ceiro e já falava inglês, mas
queria fazer um curso fora do
país voltado especificamente
para minha área.”

Marília tinha a opção de fazer
o chamado “business english”
(inglês voltado para o mundos
dos negócios), mas optou pelo
intercâmbio direcional para au-
mentar seu vocabulário em fi-
nanças e também para engor-
dar o currículo. “Acredito que o
vocabulário vai ser um diferen-
cial para minha carreira”, afir-
ma Marília que tem apenas 23
anos e investiu cerca de 800 li-
bras no curso, fora algumas des-
pesas com viagem.

Outra línguas
Mas não é apenas o inglês que le-
va executivos à sala de aula. Sir-
lene Cavaliere, diretora de co-
municação e marketing da Ca-
pgemini já é fluente em inglês e

espanhol e deve iniciar em bre-
ve um “intensivão” em francês.

Como a empresa que trabalha
é francesa, Sirlene acredita que
não falar a língua mãe da compa-
nhia a deixa em desvantagem
em relação aos colegas e seu
chefe global (que é francês).
“Embora na companhia a lín-
gua oficial seja o inglês, sempre
ajuda falar a língua nativa da
pessoa com quem se convive.
Hoje não é uma commodity, po-
rém depois que aprendi espa-
nhol, ter duas línguas também
me aproximava dos colegas da
América Latina.”

A executiva pretende fazer cur-
so normal no Brasil, com profes-
sora particular, mas não sabe ain-
da por quanto tempo terá de estu-
dar e quanto deve investir. “Não
tenho ideia, me falaram que em
um ano consigo falar francês, em-
bora a acentuação seja um desa-
fio”. Sirlene estudou inglês ain-
da criança e por motivos profis-
sionais aprendeu espanhol. “Em
um ano e pouco estava falando
bem o espanhol, para escrever
bem dois anos e meio. Minha ex-
pectativa é que isso aconteça
com o francês.Na minha época
poucas pessoas falavam inglês e
quando fui para o mercado de tra-
balho consegui facilmente em-
prego em multinacionais.” ■
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APRENDER

Há opções de aulas intensivas de inglês, francês e espanhol em Londres, nos Estados Unidos e até no Brasil

4 VEZES
ao ano é a quantidade de

cursos de imersão em línguas

feita por executivos que

não possuem disponibilidade

para ficar um mês fora

em intercâmbios.

FIQUE ATENTO

VIAJAR E APRENDER 

BEX INTERCÂMBIO

Inglês para médicos
nos Estados Unidos (San Diego)
4 semanas de curso com 20 horas/aula.
A partir de US$ 2.300

Inglês para áreas como direito, petróleo e gás, engenharia
no Reino Unido
De 2 ou 3 semanas
De 375 libras até 1.750 libras 

Inglês para executivos que querem exclusividade
Com apenas 5 alunos em sala, pode custar até 100% mais caro

Curso de imersão de 5 dias, incluindo hospedagem
e refeições em Itapetininga (SP), com 13 horas diárias
de atividades em grupo e direcionadas: R$ 2.600

Curso de imersão individual com carga
de 13 horas: R$ 766 ao dia

Alguns pacotes de idiomas para executivos 
e outros profissionais 

Dicas para aproveitar melhor 
a sua imersão

ENGLISH CAMP 

Procure não fazer o curso acompanhado
por familiares ou amigos

Se acompanhado, deve haver o compromisso
de evitar falar português

Para empresas que contratam esses cursos,
a sugestão é não misturar na mesma turma 
profissionais com níveis hierárquicos diferentes
para evitar constrangimentos

Ter objetivos (melhorar a fluência para reuniões, 
para participar de teleconferências internacionais) 
ajuda a escolher melhor as atividades 

Fonte: Brasil Econômico

‘Plusamais’:Sirlene fala inglêseespanhol evaiaprender francês
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 dez. 2012, Empresas, p. 35.




