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Com a globalização, as empresas do setor automobilístico passaram a valorizar mais aqueles que 
sabem se comunicar bem com diferentes culturas. 
 
Há alguns anos, a General Motors precisou contratar um profissional para compras de chicotes 
elétricos para automóveis. Depois de anúncios em jornais e entrevistas com inúmeros candidatos, 
foi escolhida uma economista que nunca havia visto um chicote para carro, mas que sabia se 
comunicar muito bem, inclusive em inglês e alemão. 
 
O caso dessa contratação ficou famoso e até hoje é lembrado na área de compras da empresa. "A 
Verônica levou apenas três semanas para aprender o novo ofício, enquanto gastaríamos pelo 
menos um ano para ensinar inglês a qualquer engenheiro", conta o presidente do congresso da 
Sociedade de Engenharia Automotiva (SAE), Francisco Satkunas, que na época era o diretor de 
compras da GM.  
 
O processo da globalização tem feito com que bons comunicadores superem os profissionais com 
conhecimento técnico. E a indústria automobilística é um dos setores que mais sente o fenômeno 
porque sua atividade cada vez mais ultrapassa fronteiras, seja nas compras dos componentes, 
feitas hoje em qualquer parte do planeta, ou nas exportações dos veículos. 
 
Com o esgotamento da capacidade dos maiores mercados de veículos, já se vai o tempo em que a 
comunicação externa dos que trabalham nessas multinacionais se limitava às suas matrizes, na 
Europa e Estados Unidos, ou aos tradicionais compradores, nos países latinos. 
 
A Volkswagen acaba de lançar na China o modelo Gol, um carro brasileiro que, para hoje estar 
rodando naquele país precisou de não apenas transferência de tecnologia como também uma boa 
dose de paciência e boa vontade dos operários e e engenheiros brasileiros no contato com os 
colegas chineses.  
 
Desde o fim do ano passado, grupos de brasileiros que trabalham na fábrica da Volkswagen em 
Taubaté, no interior de São Paulo, têm voado para Xangai para ensinar os operários de lá a 
montar o Gol.  
 
O pintor de acabamento, João dos Santos de Lima, logo percebeu que não adiantava entender só 
de pintura para a missão.  
 
Diante das dificuldades com o idioma, os metalúrgicos brasileiros e chineses, que, na média, não 
falam inglês, resolveram fazer dicionários de bolso próprios com a tradução de palavras do 
português para o mandarim.  
 
Somente o dicionário do setor de pintura conta com 80 palavras e vem sendo repassado para os 
operários que estão com viagem marcada para Xangai.  
 
"A sorte foi a boa vontade dos operários de Xangai para nos entender", conta Lima, que assim 
que regressou a Taubaté se inscreveu num curso de inglês.  
 
A Volkswagen fechou contrato de US$ 500 milhões para a exportação de " kits " do Gol para a 
China até 2007 e em cinco meses, mais de 30 empregados da fábrica da Volks viajaram ao 
extremo oriente. Além da língua, surgiram diferenças culturais .  
 
Os chineses, por exemplo, gostam de comida sem sal, apimentada e adocicada e houve casos de 
brasileiros que encararam ingredientes exóticos, como cobras, abelhas, escorpiões e até " carne 
de sapo " para não fazer desfeita aos anfitriões. 



 
Apesar do lado pitoresco, os entraves da globalização é, segundo Satkunas, da SAE, uma questão 
quem vem preocupando a engenharia automotiva, à medida em que a rotina mostra que as 
escolas não ensinam questões básicas do mundo global. 
 
"Reuniões tiveram que ser canceladas diversas vezes simplesmente porque ninguém lembrou que 
o horário de verão havia terminado em determinado país que participaria de uma tele 
conferência", destaca Satkunas. "Ou porque havia um feriado regional", completa. 
 
Segundo o executivo, a questão envolve até coisas simples, como disciplina numa teleconferência. 
"É preciso saber quando falar e ouvir", lembra. Todas as cotações de preços para compras na 
indústria automobilística são feitas hoje de forma global, por meio de leilões.  
 
Um fabricante de peças do interior de Minas Gerais pode se transformar, por exemplo, no 
fornecedor para todas as fábricas de uma montadora em qualquer parte do mundo.  
 
Para trabalhar no mundo global é preciso estar preparado para tele-conferências às 3h da manhã, 
como ocorre muitas vezes dentro da própria General Motors do Brasil, que precisa estar em 
contato constante com a filial da Austrália.  
 
O engenheiro Carlos Henrique Rodrigues Carrinho, outro brasileiro da Volkswagen que ajudou os 
chineses a fabricar o Gol, já se habituou a participar de tele conferências às 6h da manhã duas 
vezes por semana.  
 
Na mesma reunião, os relógios da equipe de Wolfsburg, na Alemanha, estão acertados em 10h e 
os do pessoal de Xangai em 17h, dependendo da estação do ano.  
 
Provável candidato a ser um dos brasileiros residentes na China para continuar dando suporte ao 
lançamento do Gol, Carrinho fala inglês fluentemente e quando lhe perguntam se ele aprendeu 
chinês, responde: "aprendi o que preciso".  
 
Comunicar-se é o básico para entrar no jogo, segundo a sócia da PricewaterhouseCoopers, Olga 
Colpo. "Na prática, o que vale não é o nível técnico, mas como o profissional usa a sua 
qualificação", lembra.  
 
Segundo a executiva, a partir do momento em que se define que a regra é global quem não 
estiver pronto para, nessa ordem, comunicar-se, entender o contexto e saber usar a tecnologia 
disponível, será uma carta fora do baralho.  
 
A PricewaterhouseCoopers percebe as dificuldades das empresas com problemas simples, como a 
língua. De tão óbvias, questões como essa passam despercebidas", comenta Colpo.  
 
Colpo caracteriza o problema do desconhecimento de outras línguas entre os profissionais da 
globalização como um "gargalo''. "Se uma coisa vira um gargalo, como é o caso da língua, não 
adianta tentar ir em frente", observa. 
 
Ela conta a história de um cliente que chegou a atrasar o lançamento de um projeto em mais de 
dois anos justamente porque percebeu que, para executá-lo com sucesso, seus empregados 
precisavam aprender a segunda língua. 
 
"Por isso, as empresas precisam ficar atentas para saber quais serão os gargalos do futuro", 
destaca. Segundo ela, outras questões semelhantes, podem vir a ser impedimentos daqui a cinco 
anos. "Detectar hoje os gargalos futuros é o maior desafio nas empresas", afirma. Esses gargalos 
podem ser questões ligadas à tecnologia, por exemplo.  
 



A oportunidade de parar para fazer-se esta pergunta é nos momentos de revisão das estratégias, 
ensina a consultora. "A questão é: vou comprar ou formar?" - destaca.  
 
Depende. Se for uma equipe de base, vale formar. Mas se a necessidade é de profissionais já 
maduros, vale a pena buscar no mercado. Colpo lembra da fase do início da privatização das 
empresas de telecomunicação.  
 
Essas companhias precisavam acessar algumas tecnologias inexistentes no mercado local em 
razão das barreiras fixadas até então. Isso levou essas empresas a buscarem profissionais em 
outros países da América Latina, isentos de barreiras. Assim, diversos foram contratados em 
países como Argentina e Venezuela. 
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