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RESUMO 

 
PEREIRA, Claudia Bittencourt. A Língua Inglesa no Contexto das Relações 
Comerciais e a Globalização: relatos de profissionais da indústria, do comércio e da 

TI. Dissertação de Mestrado em Letras: Cultura, Educação e Linguagens. Orientador: 
Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 
Vitória da Conquista, 2019. 
 
 
Esta dissertação analisa o uso da Língua Inglesa no contexto das relações comerciais, 
tanto no âmbito nacional quanto no internacional, visando ao entendimento desse 
idioma como instrumento de comunicação imprescindível no ramo dos negócios na 
atualidade. Os colaboradores da pesquisa são profissionais dos setores do comércio, 
da indústria e da Tecnologia da Informação (TI), da cidade de Vitória da Conquista, 
no estado da Bahia. A partir dos relatos coletados, foi possível chegar às respostas 
almejadas através dos questionamentos propostos na investigação. A finalidade deste 
trabalho foi verificar junto aos empresários colaboradores da pesquisa a necessidade 
da Língua Inglesa na esfera dos negócios, em situações práticas de comunicação - 
falada ou escrita, revelando como acontecem essas abordagens comunicativas 
durante as viagens a feiras, congressos e convenções, no Brasil e em países 
estrangeiros (Américas, Europa e Ásia). Desse modo, destacaram-se as experiências 
cotidianas com o idioma, dentro e fora das empresas. Através dos relatos das 
situações vivenciadas, procurou-se também refletir sobre alguns elementos inerentes 
aos estudos linguísticos, como: as crenças dos entrevistados a respeito da 
importância do inglês para o mundo dos negócios na atualidade, alguns aspectos 
linguístico/culturais da Língua Inglesa e a questão das barreiras linguísticas. Esta 
pesquisa é de natureza qualitativa, de cunho interpretativista, para a qual foi planejado 
um questionário com perguntas pré-estabelecidas sobre a temática abordada e feitas 
entrevistas gravadas e transcritas. Entendendo a Linguística Aplicada como um 
campo de estudo pluri/inter/transdisciplinar fundamental aos estudos da linguagem e 
o ESP como uma das variações nos estudos de língua estrangeira para fins 
específicos, buscou-se esses contributos metodológicos para apoiar as nossas 
reflexões acerca do Inglês para negócios. 

 
Palavras-chave: Língua Inglesa. Comércio. Indústria. Globalização. Língua Franca. 
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ABSTRACT 

 

This Master Thesis analyzes the use of the English Language in the context of 
commercial relations, both nationally and internationally, aiming to understand this 
language as an indispensable communication tool in the business field today. The 
research contributors are professionals from the commerce, industry and Information 
Technology (IT) sectors of the city of Vitoria da Conquista, in the state of Bahia. From 
the reports collected, it was possible to reach the answers sought through the 
questions proposed in the investigation. The purpose of this work was to check with 
the businessmen participating in the research the need of the English language in the 
sphere of business, in practical situations of communication – spoken or written, 
revealing how these communicative approaches happen during trips to fairs, 
congresses and conventions in Brazil and in foreign countries (Americas, Europe and 
Asia). In this way, the daily experiences with the language were emphasized, inside 
and outside the companies. Through the reports of the situations experienced, it was 
also sought to reflect on some elements inherent in linguistic studies, such as: the 
respondents' beliefs about the importance of English to today's business world, some 
linguistic/cultural aspects of the English Language and the issue of language barriers. 
This research is qualitative and interpretive in nature, for which a questionnaire was 
designed with pre-established questions about the subject matter and recorded and 
transcribed interviews. Understanding Applied Linguistics as a pluri / inter / 
transdisciplinary field of study fundamental to language studies and ESP as one of the 
variations in foreign language studies for specific purposes, we sought these 
methodological contributions to support our reflections about English for Business. 
 
Keywords: English language. Trade. Industry. Globalization. Lingua Franca. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

  Não há dúvidas de que a Língua Inglesa (doravante LI) é uma língua 

globalizada e que está em permanente expansão. Presente em muitos e variados 

contextos, percebe-se a necessidade do seu conhecimento, “a fim de se modernizar, 

de adquirir saber científico e acesso à tecnologia, e de se tornar mais competitivo 

profissionalmente no mercado mundial, dentre outras coisas” (LIMA, 2004, p. 7, 

tradução nossa)1. Nesse sentido, a LI se constitui em um veículo de acesso a várias 

instâncias do saber e, em sua viagem de propagação permanente, é possível 

identificar elementos com os quais ela vai tecendo relações e que importa considerar, 

uma vez que são indispensáveis a uma análise mais completa do universo do saber 

humano.  

Dentre esses elementos, alguns são abordados aqui, no intuito de verificarmos 

a reciprocidade entre eles: o cenário atual de mundo sem fronteiras - a globalização -

, o complexo de experiências que assinam a marca de um povo - a cultura -, o sentido 

de como se sente/percebe os acontecimentos à sua volta - as crenças -, os aspectos 

linguístico/culturais, como os obstáculos enfrentados pelo aprendiz/falante de uma 

Língua Estrangeira (LE) – as barreiras linguísticas – e o alcance internacional a que 

uma língua pode chegar – língua franca.        

A delimitação do objeto de estudo dessa pesquisa como sendo a LI no âmbito 

das relações comerciais atende a uma curiosidade inicial que logo se transformou em 

necessidade de saber qual o impacto da LI na comunicação voltada para os negócios. 

A primeira providência a ser tomada foi verificar se havia a possibilidade de executar 

a pesquisa no próprio meio em que vivemos – uma cidade de porte médio, do interior 

da Bahia. Para tanto, era necessário levantar alguns dados que nos mostrassem a 

viabilidade do perfil dos participantes. Então, partimos para o segundo passo, com a 

aplicação de um pré-teste (conforme APÊNDICE A), composto de quatro questões 

básicas, que eram respondidas oralmente. A amostra dos empresários que se 

dispuseram a responder ficou muito grande, por isso não registramos o conteúdo da 

nossa pesquisa-piloto. 

Através desse pré-teste, fizemos a seleção dos participantes iniciais, 

convidando alguns empresários (homens e mulheres) para respondê-lo. Para nossa 

                                                
1 “in order to modernize, to acquire scientific knowledge and access to technology, and to become more 
competitive in the professional world market today, among other things”. 
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surpresa, de um universo tão vasto de investigados, restaram apenas cinco pessoas 

com os atributos adequados a preencher os requisitos que pudessem responder a 

todas as questões projetadas para a investigação. Entretanto, com base nos objetivos 

traçados, verificamos que, ainda que com um número reduzido, seria plenamente 

possível a exequibilidade do trabalho de pesquisa. Sendo assim, partimos para a 

execução, como exposto no presente trabalho. 

Os nossos objetivos estão assim listados: 

 

1.1 OBJETIVO GERAL  

 

Descrever e analisar as situações práticas de comunicação de profissionais do 

setor da indústria, do comércio e de Tecnologia da Informação (TI) com a LI, a partir 

das suas experiências orais e escritas com o idioma. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Descrever os relatos dos colaboradores sobre suas viagens a eventos como 

feiras e congressos, nacionais e internacionais, e relatar suas experiências 

com a LI nas negociações com fornecedores, clientes e com as demais 

pessoas envolvidas nos eventos; 

2. Examinar a atual necessidade do Inglês para as relações comerciais; 

3. Registrar a questão das barreiras linguísticas e alguns aspectos culturais 

implicados no processo comunicativo; 

4. Verificar as crenças dos colaboradores a respeito da LI, da cultura e das 

barreiras linguísticas para o mundo dos negócios. 

 

Dessa forma, os objetivos elencam alguns fatores para os quais o professor e 

o pesquisador de LE devem estar atentos. São questionamentos que surgem nas/das 

práticas sociais cotidianas e se configuram em oportunidades de mudar o mundo em 

que vivemos através do aprendizado e do exercício. Como assevera Gimenez (2011)  

 
[é] preciso ressignificar a aprendizagem do inglês para dar-lhe a 
conotação de que não é só possível aprendê-lo, como também 
compreender-se como um elo na rede de pessoas comprometidas em 
determinada visão de mundo (GIMENEZ, 2011, p. 50). 

 



16 

 

As observações empreendidas dentro e fora da sala de aula, constituíram-se 

em desafios que nos estimularam a buscar um melhor entendimento sobre os fatos 

narrados. As experiências comunicativas expostas nas entrevistas revelaram um tema 

ainda não trabalhado antes. Por isso, a LI no contexto das relações comerciais abre 

espaço a novas perspectivas de estudos sobre um assunto relevante e atual. 

Quanto à estruturação, esta dissertação está organizada em 7 partes, além dos 

Apêndices e dos Anexos. 

O capítulo 1 é a Introdução, onde apresentamos brevemente a LI como veículo 

imprescindível para a comunicação em áreas diversas, frente ao mundo globalizado 

em que vivemos, citando os elementos que compõem as bases norteadoras dessa 

pesquisa. No terceiro parágrafo, explicamos como se fez a escolha do objeto da 

pesquisa, bem como o primeiro passo dado para a seleção dos colaboradores. Este 

capítulo conta ainda com duas subdivisões: o item 1.1 apresenta o Objetivo Geral e o 

1.2 elenca os quatro Objetivos Específicos a serem analisados no trabalho. 

No capítulo 2, falamos sobre a motivação que nos levou a pesquisar sobre a LI 

e seus desdobramentos teórico/práticos no campo das relações comerciais. Na 

mesma seção, no item 2.1, expomos os motivos segundo os quais inserimos a nossa 

temática no campo de estudos do ESP (English for Specific Purposes), fazendo uma 

breve exposição sobre o mesmo. Fechamos este capítulo com o subtópico 2.2, que 

mostra a relevância da pesquisa em três instâncias: a pessoal, a acadêmica e a social. 

O capítulo 3 narra os caminhos percorridos para a construção do trabalho de 

pesquisa. Na seção 3.1, está exposta a metodologia utilizada, revelando a natureza 

da pesquisa e o recurso utilizado para a coleta e análise dos dados. A subseção 3.1.1, 

intitulado A LA na pesquisa, dedica-se a falar sobre a contribuição da Linguística 

Aplicada para os nossos estudos e explica a sua escolha como aporte metodológico. 

A seção 3.2 apresenta as razões pelas quais escolhemos o local e os colaboradores 

que nos prestaram a grandiosa tarefa de servirem como narradores das suas 

experiências. Nessa mesma seção encontra-se o Quadro 1, com as informações 

sobre o perfil dos participantes. Em seguida, no item 3.3, está a listagem dos passos 

percorridos, em 5 etapas, que vão desde a pesquisa-piloto até a análise dos dados. 

No capítulo 4, apresentamos a fundamentação teórica, trazendo os 5 pilares 

que serviram de suporte para a pesquisa. No item 4.1, damos uma definição de 

comércio e abordamos as implicações que tem a língua (gem) para esse campo de 

trabalho, especificamente as relações entre a LI e o comércio mundial.  
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No item 4.2, levantamos a questão acerca dos aspectos culturais e das 

barreiras linguísticas, reafirmando posições de estudos já consolidados sobre a 

indissociabilidade entre esses dois tópicos em relação estreita com as questões 

linguísticas. 

O item 4.3 é dedicado a falar sobre o fenômeno da globalização, presentemente 

propiciador de eventos de interação sem fronteiras onde a LI cumpre um papel 

essencial. Nessa oportunidade, traçamos um breve percurso histórico percorrido pela 

LI para entender o seu presente status no cenário mundial. 

O item 4.4 destina-se a refletirmos sobre crenças, um assunto muito 

pesquisado, com vários trabalhos de estudiosos importantes, que traz em seu bojo as 

considerações a respeito do modo de ver e de sentir dos participantes da pesquisa, 

ou seja, volve um olhar sobre o “olhar” do outro em relação aos assuntos propostos. 

O capítulo 5 consta das análises dos dados, a partir dos relatos concedidos 

pelos 5 (cinco) colaboradores, profissionais dos ramos da indústria, do comércio e da 

Tecnologia da Informação (TI). Nele estão listados os tópicos dissertados ao longo do 

texto, como os relatos das experiências vividas pelos participantes com a LI, as suas 

crenças diante das situações experimentadas, o impacto que tem a LI para o mundo 

dos negócios na atualidade e as questões culturais envolvidas no processo 

comunicativo.  

A conclusão do nosso trabalho está no capítulo 6, Ponderações Finais, onde 

registramos algumas reflexões advindas das ricas experiências obtidas ao longo 

desse trabalho de pesquisa. Nessa oportunidade, deixamos também algumas 

recomendações àqueles que se interessarem futuramente pelo mesmo ou por tema 

semelhante. 

A última parte, a de número 7, contém as Referências Bibliográficas, com o rol 

de obras, autores e sites consultados durante o nosso percurso de aprendizado. 

Finalizamos a organização da dissertação com os Apêndices e os Anexos. 
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2 O QUE NOS MOTIVOU  
 

Através da globalização2, a abertura das fronteiras entre os países passou a 

viabilizar as relações socioeconômicas, linguísticas e culturais de forma dinâmica e 

plural.  Essas mudanças suscitaram uma nova maneira de ver e pensar o contato 

entre os habitantes do planeta, diminuindo distâncias e quebrando paradigmas. Em 

vista disso, tem sido cada vez mais necessário o conhecimento linguístico como 

ferramenta de comunicação entre os sujeitos participantes desse processo.  

A motivação para a presente pesquisa partiu das nossas reflexões como 

professora de línguas, ao lançarmos um olhar sobre o alcance da LI para além da sala 

de aula. As ponderações contidas neste trabalho foram impulsionadas por 

observações feitas ao longo de um período lecionando Inglês Instrumental, em um 

curso técnico profissionalizante em TI (Tecnologia da Informação) para jovens 

egressos do Ensino Médio da rede pública, na cidade de Vitória da Conquista, na 

Bahia3. Esses questionamentos iniciais nos serviram de base para o objetivo 

primordial deste trabalho, que foi o de investigar além do contexto escolar, que 

atualmente representa o local mais visitado pela maioria dos estudos feitos sobre 

línguas. Sustentamos a firme crença de que o papel do pesquisador seja o de ir em 

busca dos fenômenos a serem investigados, onde quer que estejam; sendo assim, o 

meio empresarial nos acenou e abriu as portas para o cumprimento de um projeto há 

muito idealizado. Amparados pela Linguística Aplicada (LA) como ciência social que 

focaliza e se preocupa com os estudos da linguagem em contextos reais de interação, 

nos lançamos ao trabalho.  

 

2.1 A LA NA PESQUISA 

 

Das observações e experiências vividas durante o nosso percurso como 

professora-aprendiz de Inglês como Língua Estrangeira (ILE)4, surgiu o interesse em 

                                                
2 Fenômeno comentado no capítulo 3, item 3.3. 
3 Curso Profissionalizante de Tecnologia da Informação: Suporte Técnico/ CETEB. Ano 2009. 
4 Vale ressaltar que o ILE (Inglês como Língua Estrangeira) difere do ISL (Inglês como Segunda Língua) 
no que diz respeito ao ensinar/aprender. Enquanto que o ensino/aprendizagem do ILE acontece em 
um país onde a língua falada não é o Inglês (Brasil, p. ex.), o contexto de instrução do ISL acontece 
em determinado país onde o idioma principal é a LI.  
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aprofundar os estudos desse idioma no que diz respeito aos seus aspectos 

socioculturais, ou seja, volvendo um olhar para os fatos que nos circundam, para os 

acontecimentos vivenciados por pessoas que integram a realidade social ao meu 

redor.  Por isso mesmo, encontramos nos pressupostos da Linguística Aplicada (LA), 

como ciência que está em constante diálogo com outros campos do saber: social, 

filosófico, político, cultural, psicológico, dentre outros, a pertinência de sedimentar a 

análise dos fatos que compõem este trabalho. Como bem afirma Rajagopalan (2003) 

 

Enquanto área de estudo, a linguística é, sempre foi e sempre será 
uma atividade humana, na qual participam indivíduos com seus laços 

sociais, seus direitos e suas obrigações, e sobretudo seus anseios e 
interesses, que variam de acordo com o momento histórico em que se 
encontram (RAJAGOPALAN, 2003, p. 44). 

 

 Essa abrangência teórico-metodológica da LA permitiu o exame do conteúdo, 

não só no seu aspecto linguístico, mas evocando também sua dimensão sociocultural. 

Quando damos vozes aos participantes de uma pesquisa, permitimos que os mesmos 

façam o papel de coadjuvantes de um trabalho que irá refletir e traduzir suas próprias 

histórias, inquietações e vivências. Isso faz parte da natureza intrínseca do papel do 

investigador, que é o de “formular conhecimento que tenha efeito no mundo social” 

(MOITA LOPES, 1998, p. 110) através das ações relatadas e que poderão se 

transformar em texto. 

A LA nasceu da Linguística Teórica ou simplesmente Linguística, ocupando, 

em princípio, o papel de subserviência em relação a esta, sem espaço e autonomia 

para a teorização e a pesquisa próprias. A partir da década de 60 do século passado 

a LA toma novos rumos, firmando-se como ciência autônoma nos estudos da 

linguagem (CELANI, 1992). A LA nasceu, como toda boa ciência, a partir dos 

exercícios de aperfeiçoamento, de tentativas e experimentos de pioneiros da pesquisa 

“que buscavam otimizar as metodologias de ensino e aperfeiçoar o material didático 

utilizado em sala de aula” (MATÊNCIO, 2001, p. 9). Tratavam-se de experimentos no 

terreno dos estudos linguísticos que, no princípio, restringiam-se aos estudos de 

línguas estrangeiras, sem uma maior contextualização. Pensava-se que sua aplicação 

pudesse responder a questões teórico/metodológicas sobre o como e o quê ensinar.5 

 Com o passar do tempo, a evolução dos estudos da língua(gem) abre novas 

                                                
5 Ibidem, p. 9. 



20 

 

possibilidades de trabalhar a LA, confirmando a enorme importância que essa 

disciplina possui como ciência. A LA “hoje se configura como uma área imensamente 

produtiva, responsável pela emergência de uma série de novos campos de 

investigação transdisciplinar, de novas formas de pesquisa e de novos olhares sobre 

o que é ciência” (MENEZES; SILVA; GOMES, 2009, p. 1), celebrando uma nova fase, 

a do diálogo com todos os campos do saber, desde a área que se convencionou a 

chamar de humanas até as exatas. 

Por tudo o que foi dito no parágrafo anterior, a proposta do presente trabalho 

foi o de investigar as questões de ordem linguística, apoiadas nesse abrangente 

terreno de pesquisa que a LA representa. Aproveitando da sua relevância social, da 

sua capacidade de lidar com áreas das mais diversas, como ciência sem amarras, 

versátil e comunicativa, acreditamos que as nossas indagações chegaram a 

resultados exitosos. 

A seguir, apresentamos a relevância que esse trabalho enseja.  

 

2.2 JUSTIFICATIVA 

 

No mundo dos negócios busca-se a realização profissional aliada à satisfação 

econômica – essa é a instância pessoal. A missão do trabalho científico é estimular 

novas pesquisas e fomentar o progresso da humanidade – essa é a esfera acadêmica. 

O pesquisador ético tem a responsabilidade e o dever de devolver à sociedade os 

resultados do seu trabalho de pesquisa, uma vez que foi esse mesmo meio social que 

o patrocinou – esse é o domínio social. 

 

- Relevância pessoal: O interesse em se buscar a aprendizagem de uma LE de 

abrangência mundial, mediadora de realizações diversas, traduz uma 

necessidade premente para a inserção do homem globalizado no mercado 

internacional. Nesse contexto, a pesquisa mostra que o conhecimento do Inglês 

nos dias de hoje é uma ferramenta pessoal que viabiliza as relações 

comerciais, alterando os resultados das negociações realizadas; fato que 

impacta significativamente na vida dos profissionais envolvidos. 

- Relevância acadêmica: Diante da pluralidade de contextos em que o Inglês pode 

ser utilizado no mundo atual, “urge um novo posicionamento 

por parte dos responsáveis pelo ensino e aprendizagem deste idioma tão falado 

e desejado no mundo inteiro” (MARTINS; LIMA, 2015, p. 322). Por abordar a LI 
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no contexto das relações comerciais (inter) nacionais, este trabalho tem 

importante relevância acadêmica pelo potencial em contribuir para o estímulo 

de novas e mais amplas pesquisas sobre o tema, as quais podem gerar 

resultados frutíferos no ensino/aprendizagem de LI, como a criação de 

disciplinas voltadas para o Business English, no campo do ESP. 

- Relevância social: O mundo é movido pelas relações humanas nas mais diversas 

áreas. As interações sociais na esfera do comércio (inter) nacional modifica a 

sociedade, na medida em que viabiliza o compartilhamento linguístico/cultural 

dos povos. Portanto, demonstrar a influência que a LI exerce nas relações de 

negócios na atualidade, evidencia a relevância social do presente trabalho.  
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3 PILARES NORTEADORES DA PESQUISA 
 

Neste capítulo apresentamos a fundamentação teórica que serviu de 

referencial para a elaboração desta pesquisa. A segmentação está estruturada em 4 

tópicos que discutem os elementos que se entrelaçam com a LI no âmbito das 

relações comerciais, os quais referendam as análises dos relatos registrados no 

capítulo 5.  

No primeiro tópico, 3.1 Língua e comércio, trazemos uma breve síntese da 

evolução do comércio no mundo até chegarmos à era da tecnologia; comentamos 

ainda acerca da importância da LI para as operações de negócios. O tópico 3.2 

Barreiras linguísticas e Cultura: duas faces da mesma moeda linguística, fala sobre 

língua e sua correlação com os aspectos culturais e os obstáculos que, muitas vezes, 

os falantes encontram na trajetória comunicativa, as barreiras linguísticas. O 

fenômeno da globalização é discutido no item 3.3, onde é feito um breve percurso 

histórico do Inglês até chegar aos dias atuais consolidando a sua posição como Língua 

Franca. Finalmente, no item 3.4 Falando de crenças, abordamos esse relevante 

assunto na perspectiva de autores como Barcelos, uma autoridade no estudo de 

crenças, que nos fala sobre a natureza dessa questão numa perspectiva a ser olhada 

para além da sala de aula.  

 

3.1 LÍNGUA E COMÉRCIO 

 

Como definição livre, podemos dizer que comércio é a atividade de troca (com 

moeda ou não) de produtos e serviços, com o fim de obter lucro. Como tantos outros 

fatos, é impossível determinar precisamente o momento histórico do surgimento do 

comércio no mundo. As práticas comerciais são muito antigas e datam mesmo do 

período primevo da humanidade, cujo sistema estava longe de envolver dinheiro como 

moeda de troca. No passado, as transações comerciais eram feitas através de um 

processo de permuta, chamado escambo.  

No início do desenvolvimento do comércio moderno, os produtos eram 

intercambiados diretamente nos postos de troca, sendo que na época as moedas não 

tinham a credibilidade financeira para serem universalmente aceitas. Era a fase do 

escambo (NOVAES, 2001, p. 1). Com o passar do tempo, as coisas evoluíram, as 

cidades foram sendo construídas, as demandas por produtos diversificados foram 
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surgindo e modificando a oferta das mercadorias, até atingirmos o período das 

colonizações, quando surgiram as primeiras manifestações de comércio em troca de 

dinheiro.  

Relativamente ao período denominado de Idade Moderna, as atividades 

comerciais passaram por diversas fases, obedecendo à dinâmica da civilização; em 

um primeiro momento os comerciantes eram mercadores (sem a noção de 

organização sistemática das atividades), depois passaram a ser negociantes (período 

da mecanização), e, por fim, tornaram-se industriais (domínio da ciência da máquina). 

(EPOCH TIMES, 2014). Na fase atual em que vivemos (início do século XXI), talvez 

possamos denominá-los de tecnológicos. É a era da cibernética, da revolução digital. 

As atividades comerciais desenvolvidas entre os países denominam-se 

comércio internacional6. Nesse ponto, evocamos a importância da linguagem no 

comércio, em um mundo de tecnoglobalismo e migrações massivas (MIGNOLO, 2009, 

p. 229), mas sem esquecermos a sua presença inerente a todas as épocas. A língua 

(gem) sempre exerceu papel preponderante na interação entre os povos.  

De acordo com Teles (2018, p. 54), “a ‘aliança inglesa’, como ficou conhecida 

em Portugal, é ainda hoje lembrada como a aliança diplomática mais antiga”. Foi a 

partir desse acordo que as relações de negócios entre duas importantes nações da 

época das grandes navegações promoveram a economia mundial, uma vez que “Tal 

aliança envolvia fatores de natureza sobretudo comercial em troca de proteção política 

nas relações internacionais, e a preservação dos domínios ultramarinos” (NOVAIS, 

1995, p. 49 apud TELES, 2018, p. 54). 

Corroborando com a nossa proposta de trabalho como sendo língua e relações 

comerciais, outro importante registro feito por Teles (2018) demonstra a inter-relação 

da LI e os negócios, já no período em que as grandes navegações impulsionavam a 

conquista e expansão do mundo 

Em razão da intensificação da relação econômica entre Portugal e Inglaterra, 

além de recomendações de aprendizagem de línguas vivas apresentadas por alguns 

intelectuais ilustrados nos idos do século XVIII – notadamente portugueses 

emigrados, conhecidos como estrangeirados -, a língua inglesa passaria a ser 

                                                
6 Expressão comumente utilizada como “comércio exterior”, mas que difere desta acepção. Comércio 
internacional são as operações comerciais realizadas entre países diferentes; enquanto que 
comércio exterior são as regras, termos e normas nacionais que regem as atividades de intercâmbio 
realizadas por esses países (BORGES, 2011). 
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indicada para complementar a instrução comercial portuguesa [...] (TELES, 2018, p. 

54-55). 

O vínculo entre o português e o inglês, que começou no passado levado pela 

circunstância de uma necessidade para fins mercantis representa o nascimento do 

que hoje conhecemos como inglês para negócios. Portanto, essa particularidade 

histórica demonstra que, ao se pensar em inglês para negócios, a presunção 

recorrente de que a sua relação está diretamente ligada aos Estados Unidos como 

potência econômica mundial, cai por terra. Isso não significa que a posição atual da 

nação americana como potência econômica deva ser desconsiderada; o que fica claro 

aqui é que a origem do inglês para fins comerciais não se deu a partir da sua existência 

como força econômica mundial, mas que as relações anglo-portuguesas constituem-   

se no marco inicial do uso da LI para fins de comércio (TELES, 2018). 

Com o fenômeno da globalização, tornamo-nos todos membros de uma 

comunidade internacional e, embora vivamos em países diversos e falemos línguas 

distintas, em determinados contextos necessitamos de um idioma comum a ser 

partilhado a fim de que todos se entendam. Essa universalidade linguística, na 

atualidade, é exercida pela LI. Com o fenômeno de um mundo global, o sentido de 

fronteiras físicas desaparece, as nações abrem as portas e o aproximar dos povos faz 

nascer uma comunicação dinâmica e interativa. Segundo Crystal (2000, p. 23), a 

preeminência da LI como língua global deve-se, sobretudo, “ao poder das pessoas 

que a falam”. Na concepção do autor, língua como instrumento linguístico global está 

intimamente ligada à questão de poderio, de domínio. O autor cita alguns campos nos 

quais o inglês tornou-se primazia no mundo e, dentre eles, está a economia.  

Em 1914, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos estavam investindo, juntos, 

mais de 10 bilhões no exterior – três vezes mais que a França e quase quatro vezes 

mais que a Alemanha. O “imperialismo econômico” resultante trouxe uma nova 

dimensão ao equilíbrio do poder linguístico.  “O dinheiro fala” era a metáfora principal 

– e a língua em que ele mais falava era o inglês (CRYSTAL, 2004)7. 

A metáfora citada no fragmento acima faz referência ao poder econômico, um 

dos domínios sobre os quais repousa a LI no atual momento, fazendo dela uma 

superpotência, e, inquestionavelmente, a língua do mundo dos negócios. Durante as 

viagens por países do continente europeu, asiático e Américas, os colaboradores 

                                                
7 Ibidem, p. 25. 
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dessa pesquisa se depararam com as mais diversas oportunidades de interação com 

seus pares. Eles relataram ainda a respeito de eventos internacionais em território 

brasileiro, nos quais o uso da LI, a despeito da presença de outros idiomas, não pode 

ser dispensado, uma vez que os seus falantes (de LI) geralmente não conhecem ou 

não se interessam por conhecer o idioma português.  

Esse fato impulsiona os autores dos relatos da pesquisa a buscar o 

aprendizado da LI a fim de manterem uma comunicação que lhes possibilite chegar 

aos objetivos por eles almejados, como a compra de máquinas e insumos para a 

produção industrial, e a importação de produtos e serviços dos países estrangeiros 

para as áreas de comércio e prestação de serviços. A pesquisa revelou que, além do 

Inglês, também é possível encontrar a presença de outros dois idiomas nos eventos 

de que participam os entrevistados: o espanhol e o mandarim; entretanto, a 

supremacia de uso é da LI, a língua-código do mundo globalizado.  

Por ter nascido a partir de inquietações acerca da aplicabilidade da LI no âmbito 

profissional a partir do curso já mencionado no capítulo anterior, esta pesquisa 

introduz uma breve discussão acerca do estudo da LI para fins especiais. 

 

3.1.1 O ESP 

 

Ao se lançarem no mercado de trabalho, percebemos como sendo de 

fundamental importância a tarefa de preparação dos estudantes para os desafios da 

vida em sociedade. Reforçamos as palavras de Bagno (2002) quando diz que  

 
o objetivo da escola, no que diz respeito à língua, é formar cidadãos 
capazes de se exprimir de modo adequado e competente, oralmente 
e por escrito, para que possam se inserir de pleno direito na sociedade 
e ajudar na construção e na transformação dessa sociedade, é 
oferecer a eles uma verdadeira educação linguística (BAGNO, 2002, 
p. 80).  

 

Os estudos em língua estrangeira, além de se dedicar a uma educação com 

objetivos mais generalistas, conta hoje com estudos estritamente voltados a 

interesses específicos. Consideramos que o início das primeiras aplicações do Inglês 

para fins instrumentais no Brasil tenha acontecido por volta dos anos 70 do século 

passado (XX), com o Projeto de Ensino de Inglês Instrumental no Brasil (CELANI et 

al., 1988), que focava em habilidades de compreensão de textos e estratégias de 

leitura. Com a maior conscientização e necessidade de se aprender uma língua para 
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fins específicos, nasceu o ESP (English for Specific Purposes).  

O ESP, Inglês para Fins Específicos, surgiu no cerne do ensino de línguas 

estrangeiras “objetivando o uso da língua-alvo para desempenho de tarefas 

comunicativas, sejam elas de produção ou compreensão oral ou escrita naquela 

língua” (VIAN JR., 1999, p.1). Essa abordagem de ensino/aprendizagem é constituída 

cientificamente a partir de mudanças implementadas no campo da Linguística e da 

Psicologia Educacional. Segundo Vilaça (2010, p. 5), nesse tipo de abordagem o 

“aluno estuda o inglês com um foco específico para as suas necessidades presentes 

ou futuras”. O estudo da língua está intimamente relacionado ao que será feito dela 

pelo aprendiz, dentro de uma área específica. É uma abordagem da língua de forma 

instrumentalizada, focando em interesses próprios de cada área. Dudley-Evans (2004, 

p. 131) reitera que o ESP está associado à análise das necessidades de quem o 

utiliza. Em última análise significa dizer que o ESP pode ser visto como um “atalho” 

linguístico para auxiliar profissionais das mais diversas carreiras na execução dos 

seus projetos.  

Dentro do vasto campo de estudos que o ESP oferece está o Inglês para fins 

comerciais, representando uma variação de muita relevância dentro dos estudos 

linguísticos presentemente, em vista da configuração atual do mundo globalizado e 

suas relações sem fronteiras. Nesse sentido, entende-se de maneira geral que a 

principal característica dessa ramificação do Inglês para fins específicos é a 

preocupação com situações, palavras, terminologias e aplicações relacionadas à área 

dos negócios (TELES, 2018, p. 57). 

Esse tipo de desdobramento do Inglês representa uma ferramenta 

personalizada que serve a propósitos bem definidos pela necessidade de cada 

aluno/usuário. Busca-se com essa abordagem um caminho de excelência profissional, 

situando o falante da língua dentro de um planejamento linguístico voltado para as 

suas reais aplicações. Os relatos obtidos nessa pesquisa retratam a oportunidade da 

utilização do Inglês em suas aplicações específicas, seja com o uso de vocabulário 

próprio da área dos negócios (conf. APÊNDICE C) ou no entendimento de termos 

inerentes à área comercial. 

Assumindo a posição de língua com o maior alcance global na atualidade, o Inglês 

recebeu, dentre outras terminologias, a de English as a Lingua Franca – ELF, ou Inglês como 

Língua Franca - ILF. (Nesse contexto, faremos uso do primeiro termo). O ELF exibe a função 

primordial de uma língua que representa o veículo de comunicação internacional, “[...] a língua 
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estrangeira para ser aprendida. Ou seja, é a língua que precisamos para usar e compreender em 

qualquer situação internacional” como assinala Berto (2011, p. 139, apud SIQUEIRA, p. 3)8. 

Sendo assim, O ELF tem uma estreita correlação com o ESP, cujos “propósitos específicos” 

requerem o conhecimento e a utilização da LI no campo das habilidades específicas.  

Essa correlação está amparada na presente pesquisa que demonstra serem as habilidades 

com a LI, no contexto específico do comércio, o know-how que o mercado mundial requer 

daqueles que se lançam ao mundo dos negócios internacionais. A diversidade dos falantes de 

ELF é apontada por Siqueira (2013)  

 

Com um número cada vez maior de usuários internacionais de 
diferentes origens linguísticas, é plausível afirmar que a maioria das 
interações que ocorrem hoje em inglês estão acontecendo entre 
falantes não nativos, particularmente em sua função de língua franca.9  
(SIQUEIRA, 2013, p. 81) (Tradução nossa) 
 

No caso particular dos colaboradores desse trabalho, todos falantes nativos do 

Português, essa demanda pela competência linguística em LI implica na busca pela expansão 

do conhecimento. O que se configura em um ótimo negócio!  

A realidade da LI nos moldes que vem sendo vivenciados acarreta ainda a necessidade 

de uma nova abordagem no ensino/aprendizagem dessa língua, plenamente estabelecida como 

língua franca, pois os atores da sala de aula (educandos e educadores) de hoje, desempenharão 

seu papel social logo mais. Jenkins et al. (2011) assevera que os próximos anos irão encarar o 

grande desafio de disponibilizar a pesquisadores e professores de LI materiais de estudo em 

ELF cada vez mais consistentes no intuito de modofocar as práticas pedagógicas de forma 

ampla e democrática. 

A próxima seção dedica-se a apresentar dois componentes que são partes integrantes 

do universo linguístico e que se manifestam em paralelo a este: as barreiras 

linguísticas e a cultura.  

 
 
 

                                                
8 Artigo submetido à Revista Polifonia, UFMT – em trâmite de avaliação. 
9 With an ever-growing number of international users of different linguacultural backgrounds, it is plausible to 

affirm that most of the interactions taking place nowadays in English are happening among non-native speakers, 

particularly in its function of a lingua franca. 
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3.2 BARREIRAS LINGUÍSTICAS E CULTURA: DUAS FACES DA MESMA MOEDA 

LINGUÍSTICA 

  

Falar uma língua estrangeira pressupõe o enfrentamento de certas situações 

inesperadas que podem pegar qualquer pessoa de surpresa e que podem, muitas 

vezes, criar mesmo um bloqueio no falante. É natural que nas nossas interações 

linguísticas haja momentos desafiadores a vivenciar e, certamente, vai haver 

inúmeros acontecimentos que fugirão ao controle do mais hábil falante. Afinal de 

contas, estamos lidando com pessoas diferentes, falantes de uma língua distinta 

daquela à qual estamos acostumados desde a aquisição da linguagem, a nossa língua 

materna. Estamos falando até mesmo de falantes da mesma língua que dominamos, 

mas que trazem nuances, características de fala estranhas a nós. Tais 

acontecimentos são naturais e fazem parte do rico mundo da língua (gem), mas, em 

determinadas situações podem se transformar em obstáculos. Esses entraves que 

podem ocorrer durante a comunicação são chamados barreiras linguísticas.  

A esse respeito, Lima (2012, p. 254) esclarece: “As barreiras linguísticas 

acontecem quando duas pessoas que falam línguas diferentes, ou até a mesma, não 

conseguem se entender. Tal problema na comunicação pode ocorrer tanto da parte 

do emissor quanto do receptor da mensagem” (tradução nossa)10. 

Como declara o autor, até mesmo falantes de uma mesma língua podem vir a 

experimentar algum tipo de entrave na comunicação, tais são as variedades regionais, 

as expressões idiomáticas, as variações existentes no léxico, dentre outras 

particularidades linguísticas. Se podem ocorrer dentro do contexto comunicativo em 

língua materna, imaginemos então entre dois ou mais falantes de línguas 

estrangeiras.  

As barreiras existentes no ato da comunicação podem acontecer nos mais 

diversos momentos, nas mais diversas situações, inclusive nas relações de trabalho, 

e afetar de maneira negativa a experiência da comunicação.11 Sem dúvida alguma, 

quanto maior o nível de conhecimento da língua estrangeira utilizada, menor a 

possibilidade de que os falantes (emissores e receptores) sofram embaraços no 

                                                
10 “Language barriers occur when two people who speak different languages, or even the same, cannot 
understand each other. Such a problem in communication may occur at either the sender’s side or the 
receiver’s side of a message”. 
11 Ibidem. p. 256. 
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processo de interação. Mas apenas conhecer a língua do outro não pressupõe a 

infalibilidade dos comunicantes, pois há outros fatores importantes que também 

interferem no processo comunicativo, os fatores culturais. 

As dificuldades linguístico/culturais que podem ocorrer entre pessoas de países 

e línguas diferentes, estão em conformidade com o que pontua Gerson (2003 apud 

LIMA, 2012, p. 254) “[...] teremos momentos de mal-entendidos devido às diferenças 

culturais que atribuem palavras diferentes a coisas diferentes ou significados 

diferentes para frases similares” (Tradução nossa)12. Nesse sentido, constatamos que 

as barreiras linguísticas estão intimamente relacionadas às barreiras culturais e vice-

versa, provando que língua e cultura são faces indissociáveis da mesma moeda 

linguística. As ocorrências com as barreiras linguísticas e culturais podem acontecer 

em diversos momentos na vida social, como em viagens, nas relações interpessoais, 

no trabalho, nas comunicações via internet (em que o uso do jargão próprio do 

ambiente virtual demanda conhecimento), na linguagem corporal/gestual, na escrita, 

etc. 

 Notadamente nas relações de trabalho, que é a esfera da nossa pesquisa, 

esses entraves linguísticos podem afetar de tal modo a comunicação a ponto de 

prejudicar ou mesmo impedir o andamento e a realização de negócios. De forma 

contrária, uma boa comunicação, baseada no conhecimento do modus vivendi e 

operandi do outro, pode criar laços duradouros de empatia e respeito, facilitando as 

relações comerciais overseas13. 

O homem é um ser social e, como tal, vive em constante interação com o outro. 

A partir desse processo recíproco, compartilham as conquistas materiais e imateriais 

pertencentes a cada grupo. A cultura retrata aspectos imateriais que subjazem às 

representações materiais de um povo, cujo canal de assimilação e compartilhamento 

é a língua (gem).  Como comenta Campos e Silva (2010, p. 236-237), “A vida humana 

é um processo contínuo de comunicação. Esse é o canal pelo qual a cultura é 

transmitida em cada sociedade, constituindo-se uma das necessidades básicas da 

pessoa humana, do ser social”. 

Importa aqui fazer uma distinção sobre cultura a partir de uma análise feita por 

Lima (2008), em um trabalho de pesquisa com professores da rede pública sobre o 

                                                
12 “[...] we will have moments of misunderstanding because of cultural differences that assign different 
words to different things or assign different meaning to similar phrases”. 
13 Além-mar. 
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tema. O autor explica que o sentido de cultura apresentado pelos informantes da sua 

pesquisa 

 
[...] se concentra em cultura mais em seu aspecto de feitos heroicos 

ou “alta cultura”, escrita com “C” maiúsculo, muito comum no período 

estruturalista do ensino de línguas, em que a ênfase era dada às artes 

e às obras literárias. A cultura do comportamento, ou com “c” 

minúsculo, só começou a receber a devida atenção com a chegada da 

abordagem comunicativa, em que a cultura passou a ser tratada como 

hábitos e costumes do dia-a-dia de um povo (LIMA, 2008, p. 97-98). 

 

Utilizando a diferença trazida por Lima (2008), a acepção do termo que 

interessa às nossas reflexões é cultura, grafada com “c” minúsculo. Conceituar cultura 

não é uma tarefa simples e torna-se um pouco arriscada, devido à variedade de 

concepções das mais diversas ordens presentes na acepção do termo. Alguns autores 

como Freire (1979) e Kramsch (1998) conceituam cultura em razão do seu caráter de 

representante essencial de cada povo. O conceito pode trazer a visão antropológica, 

como na definição transpessoal de Hall (1973) que percebe cultura como sendo uma 

forma do indivíduo conhecer a si mesmo através do conhecimento de outras culturas, 

da cultura do outro. Pode conduzir a uma concepção psicológica como em Hofstede 

(1984), que a percebe como uma organização mental que possibilita a distinção de 

diferentes categorias sociais. 

O sociólogo e filósofo francês Edgar Morin (2002) a descreve da seguinte 

forma: 

A cultura é constituída pelo conjunto de saberes, fazeres, regras, 
normas, proibições, estratégias, crenças, ideias, valores, mitos que se 
transmite de geração em geração, se reproduz em cada indivíduo, 
controla e existência da sociedade e mantém a complexidade 
psicológica e social (MORIN, 2002, p. 56). 

 

A partir dessa definição, é possível perceber a cultura em um sentido amplo, 

dotada de uma característica inata que assinala um povo e lhe confere um sentido 

próprio, de uma identidade toda particular do ser social que é. Fazendo um 

contraponto entre língua e cultura, Brown (1980, p.128) assevera que “cultura é algo 

que está profundamente enraizado em cada fibra de uma pessoa, mas língua – o meio 

de comunicação usado pelos membros de uma certa cultura – é a sua expressão mais 

visível e disponível”, nesse sentido, a cultura é expressa através da língua que, por 

sua vez, faz parte da expressão cultural de determinado grupo. 

O entendimento de que língua e cultura são campos indissociáveis para um 
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pleno êxito comunicativo é reforçado por Lima (2012) quando assevera que 

 
É a cultura, e não a língua, que define quem dirige-se a quem (a 
questão das hierarquias socioculturais), qual o código / o registro / a 
gramática / os vocabulários da língua devem ser usados em cada 
situação cultural, quando não falar, o que pode e o que não pode ser 
falado: os gestos, o tom e volume da voz em cada palavra, e o ritmo 
que acompanha o discurso (LIMA, 2012, p.178). 

 

Sendo assim, ao falarmos de barreiras linguísticas, devemos estar cientes de 

que fazem par com a questão dos aspectos culturais intrínsecos à língua. Diminuir ou 

mesmo evitar que aconteçam barreiras no processo comunicativo está na razão direta 

do conhecimento cultural do falante. As barreiras no processo comunicativo em uma 

língua estrangeira, e também em língua materna, estão diretamente ligadas, não 

apenas às questões de ordem linguístico-gramaticais em si, mas ao conhecimento da 

dimensão cultural do povo que a fala.  

Portanto, “a língua é, antes de qualquer coisa, um produto da cultura [...]” (LIMA, 

2008)14, e as barreiras linguísticas fazem parte da trajetória relacional do indivíduo 

falante ao se lançar no terreno da comunicação intercultural – cross-cultural 

communication – cuja competência é um meio de se impedir falhas no processo 

comunicativo. Quando a comunicação é intercultural as línguas e culturas se abraçam 

em reciprocidade de respeito, entendimento e compartilhamento de manifestações, 

tornando-as mais ricas, fortalecendo suas raízes para serem lançadas à posteridade.   

 

3.3 O FENÔMENO DA GLOBALIZAÇÃO 

 

Para iniciar a nossa seção, vamos tecer algumas considerações acerca do que 

significa globalização. A data de início do processo que ficou conhecido como 

globalização não encontra um consenso entre os estudiosos. No livro A globalização 

imaginada, Canclini (2007) diz o seguinte 

 
 

Sobre a data em que a globalização teria começado, vários autores a 
localizam no século XVI, no início da expansão capitalista e da 
modernidade ocidental (CHESNAU, 1989; WALLERSTEIN, 1989). 
Outros datam a origem em meados do século XX, quando as 
inovações tecnológicas e comunicacionais articulam os mercados em 
escala mundial. Essa conjunção de mudanças tecnológicas e 

                                                
14 Ibidem, p. 87. 
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mercantis só ganha contornos globais quando se estabelecem 
mercados planetários nas comunicações e na circulação do dinheiro, 
e se consolida com o desaparecimento da URSS e o esgotamento da 
divisão bipolar do mundo (Albrow, 1997; Giddens, 1997; Ortiz, 1997) 
(CANCLINI, 2007, p. 41).  

 

O autor faz referência às diferentes datas, apontando os primeiros, que 

consideram a globalização sob o ponto de vista das suas relações político-

econômicas; e os que a situam a partir das conquistas tecnológicas e culturais, 

momento em que a expansão comunicacional acelera e se firma no cenário mundial. 

Independente do momento em que ocorreu a implantação do fenômeno, se ele é 

recente ou não, é importante pensar na realidade trazida pela globalização como uma 

abertura de fronteiras que permite que nos conectemos uns aos outros em um 

movimento constante. Essa movimentação de um mundo sem fronteiras favorece a 

troca de bens materiais e imateriais através dos contatos entre os indivíduos, cujo 

instrumento de conexão é a língua (gem). 

“Uma língua não obtém um status genuinamente global até desempenhar um 

papel importante que seja reconhecido em todos os países”. Essa declaração de 

Crystal (2004, p. 20), escrita há mais de dez anos, mas ainda tão atual, evidencia uma 

das características – o reconhecimento – que fizeram do Inglês uma língua franca, 

internacional ou global, dentre outras nomenclaturas dadas por diversos estudiosos 

(Seidlhofer, 2001), (Graddol, 2006), (Jenkins, 2007), dentre outros, para denominar o 

inglês como uma língua comum. No nosso caso, preferimos utilizar o termo “língua 

franca”, que recebe de Jenkins (2007, p. 1) a seguinte definição: é “uma língua de 

contato usada entre povos que não compartilham uma primeira língua e é comumente 

entendida como querendo significar uma segunda língua de seus falantes”. Para 

Jenkins (2007), o ILF (Inglês como Língua Franca) é uma língua escolhida por falantes 

do mundo inteiro, por povos de diferentes culturas, para ser a sua língua comum. Mas, 

até que a LI atingisse tal status, ela percorreu um longo caminho, sendo modificada 

em uns pontos, preservada em outros, fundindo e se difundindo, como acontece com 

qualquer outra língua. É sobre esse percurso que faremos a seguir uma pequena 

síntese a título de uma melhor compreensão. 

Quando os povos germânicos15 vieram do norte da Europa, a partir do século 

V, e ocuparam as Ilhas Britânicas, encontraram o povo Celta, os habitantes nativos 

                                                
15 Frísios, anglos, saxões, jutos e outros. 
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daquela região, que chegaram ali por volta do primeiro milênio a.C. Esses povos 

sofreram antes a dominação dos Romanos, que invadiram as ilhas aproximadamente 

em 43 a.C. A (s) língua (s) falada (s) pelo povo Celta pertenciam à família linguística 

indo-europeia e, apesar de terem se fixado nas ilhas por cerca de um milênio, a 

influência da língua céltica não é tão marcante na LI contemporânea. O Latim, com 

apenas meio milênio de permanência, deixou marcas maiores na língua. Com o fim 

do domínio de Roma, começa o reinado dos anglo-saxões na Grã-Bretanha. Esse é o 

período do Old English (inglês antigo), que vai até meados do século XII. O segundo 

período, o Middle English (Inglês Médio), que vai até metade do século XV, tem a 

característica de ter sido rápido e de ter enfrentado uma variedade linguística, com a 

presença importante do Francês e do Latim. O Modern English (Inglês Moderno) teve 

2 fases: a primeira, marcada pelo advento da imprensa de William Caxton em 1476, e 

a segunda, que predominou no século XVIII, e que, ao final desse período, já se 

assemelhava grandemente ao Inglês atual (CRYSTAL, 1997).  

A segunda metade do século XVIII é marcada pela Revolução Industrial, 

acontecimento nascido das conquistas tecnológicas e científicas da Inglaterra e dos 

Estados Unidos, as duas potências mundiais da época (MAFRA, 2004). Esses 

acontecimentos deram início a uma larga expansão comercial. Como o idioma dos 

países geradores das marcantes mudanças no cenário mundial era o Inglês, não é 

difícil imaginar que os contatos entre os povos de diferentes nações e línguas eram 

feitos no idioma desses precursores. Daí a rápida disseminação da LI pelo mundo, 

motivada ainda pelo fenômeno da globalização. Nessa trajetória a LI passa a ser não 

apenas um idioma falado como língua oficial ou semioficial de alguns países, mas 

também passa a ser prioridade no ensino de língua estrangeira por todo o globo 

(CRYSTAL, 2007), se desterritorializando, se mesclando, até se transformar no “World 

English” (RAJAGOPALAN, 2012), uma língua que pertence a todos que a falam, uma 

língua sem fronteiras como o próprio mundo. 

A história da humanidade, permeada por acontecimentos de invasões e 

conquistas de nações, cujo legado aos povos conquistados era, principalmente, a 

herança linguística e cultural, já demonstra que “a globalização não é um fenômeno 

recente, embora tenha acelerado muito desde a segunda metade do século XX” 

(SCHMITZ, 2016, p. 335). Tal acontecimento promove uma crescente interação entre 

os povos e passa a ser um evento habitual e inevitável, gerando mudanças 

significativas na sociedade. Esse fenômeno aproxima as pessoas, tornando pujante o 
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intercâmbio linguístico e cultural entre elas. Para Leffa (2003, p. 5), o avanço das 

tecnologias diminui as fronteiras geográficas entre os indivíduos, aproximando-os por 

interesses comuns.  

Nessa perspectiva, o presente trabalho busca mostrar que essa aproximação 

por um objetivo comum – os negócios – favorece, simultaneamente, a troca de 

saberes linguísticos e culturais entre os entes envolvidos na comunicação. A utilização 

da LI pelos colaboradores pesquisados possibilita que a tomemos na perspectiva de 

Língua Franca16. A esse respeito do ILF, Smith (2005, p. 67) assevera serem os seus 

falantes interlocutores multilíngues; enquanto que Graddol (1997, p. 17), vê a 

crescente expansão e uso do Inglês em todo o mundo derivando uma língua híbrida. 

Cruz (2016, p. 329) considera que há “a necessidade do trabalho com a língua inglesa, 

numa perspectiva de língua franca, como uma forma de se repensarem os papéis de 

professores e de estudantes, uma vez que a sala de aula é o ambiente propício à 

materialização e veiculação de contradiscursos”. Desse modo, acreditamos que as 

reflexões contidas neste trabalho possam contribuir para os estudos de professores, 

estudantes e pesquisadores no sentido de se perceber a LI como ferramenta cada vez 

mais indispensável no mercado de trabalho na atualidade. 

Seja a LI adquirida ou aprendida, tenha ela o caráter de língua materna ou não, 

seja ela aprendida como segunda língua ou como língua estrangeira, o fato é que ela 

está presente em nosso cotidiano, corriqueiramente, como se fizesse parte da nossa 

herança linguística. O seu papel de atuação na sociedade varia tanto quanto os 

motivos e a necessidade do seu uso, que vão “do comércio até a pesquisa, passando 

pelas redes de transmissão de notícias” (MOITA LOPES, 2003, p. 4). Presente em 

muitos e variados contextos, percebe-se a necessidade do seu conhecimento, “a fim 

de se modernizar, de adquirir saber científico e acesso à tecnologia, e de se tornar 

mais competitivo profissionalmente no mercado mundial, dentre outras coisas” (LIMA, 

2004, p. 7, tradução nossa)17. O mercado de trabalho e as relações comerciais 

tornam-se cada vez mais internacionalizadas e são provas contundentes de que a 

globalização da economia promove e difunde a globalização linguística – ou, talvez 

                                                
16 Há diversos autores que tratam da LI na perspectiva de sua expansão geográfico-linguístico-cultural 
e da força que ela imprime na sociedade. Esses estudos trazem algumas denominações para a LI no 
intuito de destacá-la sob esse ponto de vista, tais como: língua internacional, língua global, língua 
franca. Apesar de haver uma certa diferença na concepção de cada um dos termos citados, utilizaremos 
o último nas nossas reflexões. 
17 "In order to modernize, to acquire scientific knowledge and access to technology, and to become 
more competitive in the professional world market today, among other things" (LIMA, 2004, p. 7). 
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pudéssemos pensar que seja o inverso – que talvez essa dinâmica global da língua 

(gem) é que torne possível as transações comerciais entre os povos. 

Segundo Crystal (1997, p. 2), a Língua Inglesa possibilita a interação com o 

maior número de pessoas, como nenhuma outra língua é capaz de fazer. A sua 

expansão é defendida por Moita Lopes (2008, p. 6) como habilidade essencial na 

escola e também “sendo fundamental no exercício de muitas profissões e útil na 

construção do conhecimento no mundo universitário e nas redes de 

comunicação”.  Portanto, é impossível falar em globalização sem incluir a LI e vice-

versa. Explica ainda Barbosa da Silva que  

 

a globalização foi fundamental na ampliação do território da língua 
inglesa, já que ela era a língua oficial da maior potência mundial – os 
Estados Unidos – carro chefe da economia, sede da maioria das 
transnacionais, e condutor do processo globalizante (BARBOSA DA 
SILVA, 2009, p. 344). 

 

O avanço global da LI demonstra e consolida o seu status de Língua Franca, 

ou seja, uma língua falada mundialmente para os mais diversos fins e por falantes 

multilíngues que não possuem a mesma língua materna.  

Nesse contexto, há de se pensar em interação entre indivíduos portadores de 

um objetivo comum: o de permutar interesses na esfera das transações comerciais. E 

nessa permuta de interesses deve haver igualmente a interferência recíproca entre as 

línguas dos sujeitos em ação. Como afirma Rajagopalan (2003, p. 68) “Num mundo 

globalizado como o de hoje, as línguas estão sofrendo influências mútuas numa 

escala sem precedentes”, e nesse ponto não podemos considerar o aspecto 

meramente linguístico da comunicação, mas também os fatores culturais que 

permeiam o universo dos falantes. A esse respeito, as práticas orais são definidas por 

Hall (1993, p. 145) como “momentos de interação face a face, mediados pela cultura, 

onde um grupo de pessoas une-se para criar e recriar suas vidas sociais diárias”. 

Ainda segundo Rajagopalan (2003, p. 65) a língua estrangeira sempre revelou 

prestígio e quem detém o seu domínio é considerado possuidor de cultura e distinção.  

Essa realidade enseja a questão das crenças, outro elemento muito tratado em 

relação à língua estrangeira. 

Vários autores discorrem sobre as crenças, com importantes contribuições a 

respeito desse aspecto subjetivo, que também é objeto de estudos da Linguística 

Aplicada (LA). Dentre esses autores estão: Almeida Filho (2007), que vê a 
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competência comunicativa como papel preponderante no estudo da língua; e Silva 

(2001) que aborda a questão linguística como variadas maneiras de dar sentido ao 

mundo. 

 

3.4 FALANDO SOBRE CRENÇAS 

 

Falar sobre crenças não é uma tarefa simples, tampouco acabada. Por ser um 

tema de cunho multidisciplinar, ele pode ser analisado tanto no âmbito da área 

educacional, quanto para qualquer outro tipo de vivência. Apesar do seu relevante 

caráter, os estudos sobre crenças apareceram bem recentemente. Os primeiros 

despontam apenas na década de 70 com a pesquisa “mini aprendizagem de línguas 

dos alunos” de Hosenfeld (1978). Depois, as pesquisas ampliam-se nos anos 90, com 

trabalhos que vão se ocupar em fazer a descrição do que são as crenças, sem buscar 

um maior aprofundamento acerca da sua aplicabilidade e suas relações com o 

ensino/aprendizagem de LE. Barcelos (2004, p.6) aponta os trabalhos de Leffa (1991), 

Almeida Filho (1993) e Barcelos (1995) como os pioneiros desde então. 

A conceituação de crenças abrange valores, pré-concepções, julgamentos, 

processos mentais, concepções e outras estratégias de entendimento (PAJARES, 

1992) que denotam o caráter subjetivo do tema e a importância de se ter respeito pelo 

olhar do outro sobre determinado assunto. Barcelos (2001, p.2) apresenta a seguinte 

definição 

 

Apesar de ainda não haver uma definição uniforme a respeito de 
crenças sobre aprendizagem de línguas, em termos gerais, elas 
podem ser definidas como opiniões e ideias que alunos (e 
professores) têm a respeito dos processos de ensino e aprendizagem 
de línguas. 

 

A forma como alguém vê ou sente determinado acontecimento ou objeto pode 

diferir em parte ou inteiramente de como um outro percebe esse mesmo objeto ou 

acontecimento; fato que, por isso mesmo, não invalida a compreensão e a experiência 

alheia acerca do mesmo. Para Miccoli (2010)  

 

As crenças não existem em um vácuo contextual. Algo pode ser 
considerado verdadeiro em um contexto e ser falso em outro. Uma 
crença, em si, não é nem verdadeira nem falsa. São as pessoas que 
atribuem valor a uma determinada crença. Por isso, pesquisar crenças 
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é apenas o início de uma jornada – conhecê-las constitui o ponto de 
partida para ações que podem vir a contribuir com o processo de 
aprendizagem (MICCOLI, 2010, p. 136). 

 

Percebemos, assim, que a questão das crenças envolve abstração e empatia. 

Como cunhado pela autora, é uma “jornada” de aprendizagem e, diríamos também, 

de troca de experiências Os variados fatores implicados nesse objeto têm sido 

estudados por diversos autores, como Kern (1995) e Kramsch (2003), e traduzem 

concepções muito ricas e pertinentes aos estudos linguístico/culturais. Devido ao 

complexo conjunto de fatores que respondem pelo entendimento desse assunto, 

alguns autores falam de crenças como “sistemas” (ABELSON, 1979; PAJARES, 1992, 

WENDEN, 1998). 

 Barcelos (2007), dentre tantos outros trabalhos da autora, que é uma das 

autoridades sobre o assunto, trata de crenças sobre o ensino/aprendizagem de 

línguas, mas fala ainda da existência de estudos sobre a linguagem em si, numa 

perspectiva das ideologias dos falantes. A autora sustenta que os trabalhos sobre 

crenças não podem se deter à tarefa da simples descrição, mas que  

 

“É preciso uma investigação contextualizada das crenças. É 
necessário entender como as crenças interagem com as ações dos 
alunos e que funções elas exercem em suas experiências de 
aprendizagem dentro e fora de sala de aula” (BARCELOS, 2001, p. 
87). 

 

 Uma vez que o contexto da nossa pesquisa não é a sala de aula, achamos 

esse sentido de crenças proposto por Barcelos (2001) bastante adequado à nossa 

perspectiva de estudo para o presente trabalho, pois contempla o olhar das crenças 

relativamente à linguagem, sob a ótica das suas manifestações sociais. O que se 

aprende em sala de aula tem ressonância direta com o que se vive em sociedade. A 

contextualização das crenças sobre a LI fora do ambiente de aprendizagem escolar 

permite ao pesquisador perceber que a sociedade também é um ambiente interativo 

que possibilita a aprendizagem linguístico/cultural, como demonstram as análises 

desse trabalho (capítulo 5). 

Em outro estudo, Barcelos (2004, p. 130-131) apresenta diferentes termos 

utilizados por alguns autores a respeito de crenças no que diz respeito à 

aprendizagem de línguas: para Holec (1987) “representações dos aprendizes”; 

Gardner (1989) fala sobre “crenças culturais”; “representações” é o termo utilizado por 
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Riley (1989); “filosofia de aprendizagem de línguas dos aprendizes” é como preferem 

Abraham e Vann (1987). Essa pluralidade de interpretações acerca das crenças vem 

nos demonstrar ser o tema de grande importância para os estudos da linguagem e 

das interações sociais.  

Quando interagimos com os outros, o ser social que somos encontra inúmeras 

possibilidades de se colocar frente aos acontecimentos e, ao mesmo tempo, de 

apreender o olhar que o outro tem sobre esses mesmos acontecimentos da vida. O 

estudo de crenças é de suma importância para a compreensão desses fenômenos 

(inter) subjetivos que são moldados e modificados pelo meio em que vivemos. Foi com 

o olhar voltado para o relato das experiências como forma de ver o mundo e de se 

ajustar ao meio ambiente, de agir sobre o meio em que se vive, como propõe Dewey 

(1938), que registramos algumas crenças dos participantes e suas relações com 

falantes de LI pelo mundo. 

 Das análises feitas a partir das respostas ao questionário, obtivemos 03 (três) 

tipos de crenças evidenciadas pelos relatos, que estão catalogadas no capítulo 5, da 

análise dos dados. Elas estão assim relacionadas: a crença da LI como a língua 

internacional para os negócios; a crença sobre a importância da cultura nas interações 

comerciais; a crença a respeito do conhecimento da língua/aspectos culturais como 

forma de prevenir as barreiras linguísticas. 

Afirmativas como “Eu considero que...”, e “Na minha opinião...” revelam formas 

de crenças nas quais se percebe uma conotação mais pessoal, evocada pelos 

pronomes em primeira pessoa. Por sua vez, quando se lê “Definitivamente sim” ou 

“Com certeza”, nota-se um tipo de crença na qual, diríamos, o entrevistado infere ser 

uma opinião de caráter mais geral, uma opinião que encontra, talvez, ressonância no 

outro. 

 Nesse olhar, os relatos das experiências estão atrelados à cognição e à ação 

dos autores em suas relações com a LI, o que fecha o nosso raciocínio com a chancela 

da afirmação de Miccoli (2010)18, que diz: “Sem qualquer ação, o conhecimento das 

crenças perde o valor”. 

No tópico seguinte revelaremos a trajetória percorrida para a pesquisa, desde 

a definição dos instrumentos de coleta até a seleção dos participantes, cujos perfis 

laborais se adequassem aos propósitos almejados para o presente trabalho. 

                                                
18 Ibidem. 
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4 A TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 

O trabalho de pesquisa envolve ações tão significativas que irão modificar, de 

alguma forma, a todos os envolvidos nele. A pesquisa qualitativa implica não só na 

exploração do conhecimento, mas na construção e reconstrução da realidade de 

quem dela participa, seja o pesquisador ou os convidados (MASON, 2002). Diríamos 

que implica mesmo na (des) (re) construção da realidade de quem a vivencia. A 

elaboração desse trabalho contou com os elementos e etapas descritos a seguir. 

 

4.1 A METODOLOGIA  

 

Segundo Flick (2009, p. 21) “A pesquisa qualitativa é de particular relevância 

ao estudo das relações sociais devido à pluralização das esferas de vida”. Esse 

mundo plural, de mudanças rápidas e constantes, propicia ao pesquisador novas 

fontes e diversificados materiais para estudo. Os seres humanos são atores do mundo 

frente a sempre novas perspectivas sociais, que lhes permitem novos olhares, novos 

contextos. Esta pesquisa é de natureza qualitativa pela especificidade em trabalhar 

com as questões da língua (gem) no âmbito das relações intersubjetivas, ou seja, faz 

uma análise do objeto pesquisado - a LI na comunicação para fins comerciais - a partir 

das interações estabelecidas entre os vários sujeitos, inseridos em um determinado 

contexto. Seu caráter é interpretativista, pois baseia-se na análise e interpretação dos 

dados levantados para se chegar aos objetivos pretendidos. 

 Para Mason (2002, p.149) “uma leitura interpretativa envolverá você na 

construção ou documentação de uma versão de como você pensa, significa ou 

representa os dados, ou o que você pensa que pode inferir a partir deles”, por isso o 

pesquisador deve ter sempre cautela em ser o mais imparcial possível na hora de 

analisar os dados que serão registrados. Esse tipo de pesquisa busca interpretar os 

acontecimentos sociais específicos a determinado contexto (BORTONI-RICARDO, 

2008). Desse modo, a esfera dos negócios é o nosso contexto de atuação e os relatos 

nos trazem eventos concernentes à diversidade e às mudanças constantes por que 

passa o mundo atual, no tocante às interações linguísticas e culturais. 

Antecedendo a fase da coleta dos dados, os colaboradores passaram pela 

primeira etapa em que assinaram os termos de consentimento para a pesquisa, 
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demandados pelo Conselho de Ética, tendo sido assegurados o respeito à privacidade 

e ao anonimato, o acesso aos resultados do trabalho e ao material coletado.  

Como material selecionado para o levantamento dos dados, utilizamos o 

recurso das entrevistas, gravadas em mídias digitais (gravador e smartphone).  As 

gravações das entrevistas foram feitas de maneira informal, ou seja, em um clima 

tranquilo, através de relatos descontraídos, em que os colaboradores respondiam às 

perguntas do questionário de forma livre, alguns em seu ambiente de trabalho, outros 

em sua própria residência. Antes do início dos relatos propriamente ditos, as 

perguntas eram explicadas, uma a uma, no intuito de se esgotar toda e qualquer 

dúvida a respeito do tema, uma vez que não haveria intervenção da pesquisadora 

durante os relatos. Em seguida, começavam-se as gravações. 

No item 4.3, apresentamos os quatro momentos do desenvolvimento e 

execução da pesquisa: o contato com os colaboradores para o levantamento inicial 

dos dados (pré-teste), a aplicação do questionário (levantamento definitivo dos 

dados); a reprodução dos dados de áudio para texto e a análise e interpretação dos 

dados obtidos. 

 

4.2 O LOCUS E OS COLABORADORES 

 
Esta pesquisa de Mestrado foi elaborada, desenvolvida e executada no 

município de Vitória da Conquista, que está localizado na região Sudoeste do Estado 

da Bahia – Brasil, com uma população de 338.885 habitantes19, o que a classifica 

como a terceira maior cidade do Estado em termos populacionais. Nas primeiras 

décadas do século passado (XX), sua economia apoiava-se basicamente na 

agropecuária. Com o crescimento demográfico natural, o comércio tornou-se outra 

atividade forte e dinâmica no município, sendo favorecido pela sua posição geográfica 

privilegiada, pois faz limites com várias outras cidades circunvizinhas. Hoje, a região 

já conta com um polo industrial importante, o Distrito Industrial dos Imborés, que abriga 

várias fábricas e evidencia um setor socioeconômico pujante. Graças a esse perfil 

demográfico e econômico, o nosso trabalho de pesquisa tornou-se possível. 

Em 2017 começamos nossa investigação, pesquisando profissionais locais, 

das áreas do Comércio, Indústria e Tecnologia da Informação (TI), os quais já 

possuem experiências de contato com a LI de forma bastante frequente. O intuito da 

                                                
19 Conforme IBGE – Estatísticas (Censo 2018). 
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investigação foi coletar informações acerca do processo de interação comunicativa 

que os participantes vivenciam, dentro e fora do Brasil, por ocasião das suas 

transações comerciais com estrangeiros, e também da sua rotina de trabalho. Por 

motivo do perfil laboral dos participantes, nossa pesquisa situa-se fora do ambiente 

da sala de aula. 

 As entrevistas foram conduzidas em dias e horários combinados entre 

pesquisador e colaborador e aconteceram ora no trabalho, ora na residência de cada 

um deles. Os colaboradores eram convidados a responder a um questionário com 

perguntas predefinidas, narrando as suas experiências profissionais e pessoais com 

o Inglês, de forma a se sentirem bastante confortáveis com a situação. Para tanto, 

optamos pelas narrativas em forma de relatos livres20, o que evidencia o registro das 

falas bastante extenso algumas vezes. Do mesmo modo, a descrição e a análise 

também se estenderam em muitos trechos, mas esse fato não trouxe prejuízos aos 

resultados. A escolha por esse tipo de narrativa foi a busca pela não intervenção do 

pesquisador nos momentos de fala dos entrevistados. O inventário de colaboradores 

conta com 05 (cinco) profissionais, cuja faixa etária varia entre 25 e 54 anos, todos do 

sexo masculino. Isso quer dizer que, aqueles que preencheram os requisitos de 

experiência com os elementos trabalhados na pesquisa: experiência com viagens, 

com a LI, com a cultura estrangeira, etc., foram apenas os 05 (cinco) listados no 

trabalho e que, portanto, concorreram para os bons resultados do mesmo. Nesse 

sentido, consideramos a quantidade de participantes suficiente para a análise do 

corpus.  

Quanto ao perfil linguístico, dentre os (05) cinco participantes, (03) três deles já 

possuem um nível entre intermediário a avançado de proficiência na LI (denominados 

de C1, C3 e C4); o segundo, (den. C2), possui um nível inicial de conhecimento no 

idioma e consegue se comunicar com certa dificuldade, necessitando de tradutores 

na maioria das vezes; e o último, (den. C5), entende poucas palavras e não estabelece 

uma comunicação satisfatória, fazendo uso de tradutores em todas as oportunidades. 

Assim, o contato frequente que eles mantêm com falantes de LI, seja no Brasil ou em 

outros países para onde viajam a negócios, são ocasiões para C1, C3 e C4 testarem 

os conhecimentos adquiridos e praticarem o Inglês; no caso de C2, a falta de uma 

comunicação mais satisfatória provocou nele a vontade de aprender mais o idioma, 

                                                
20 Os entrevistados eram solicitados a responder a cada pergunta do questionário, de forma a explorar 
ao máximo as suas narrativas, sem a intervenção da pesquisadora. 
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ao mesmo tempo em que diz se sentir feliz com o fato de às vezes entender um pouco 

a conversação estabelecida; e, quanto a C5, a conscientização de que aprender a LI 

será um diferencial em sua vida profissional, constitui-se em um apelo para o futuro 

projeto de fazer um curso para a aprendizagem do idioma. Os relatos feitos por cada 

um deles, no tocante às experiências vivenciadas com a LI, diferem de acordo com o 

nível de domínio/conhecimento do idioma, e variam desde o vocabulário 

(discernimento de palavras), até as questões de ordem cultural. 

 
Quadro 1 - Perfil dos colaboradores da pesquisa 

COLABOR
ADOR21 

IDADE RAMO DE 
NEGÓCIO 

TEMPO DE 
TRABALHO  

CARGO OCUPADO PROFICIÊNCIA 
NA LI 

C1 32 Indústria 02 anos Gerente 
importação/exportação 

Intermediário a 
avançado 

C2 51 Indústria e 
Comércio 

20 anos Sócio-diretor Intermediário 

C3 25 Serviços 
em TI 

01 ano e 
meio 

 Intermediário a 
avançado 

C4 54 Comércio 08 anos Sócio-diretor Intermediário a 
avançado 

C5 49 Indústria e 
comércio 

25 anos Sócio-presidente Iniciante 

Fonte: Própria pesquisadora. 

 

 
4.3 OS PASSOS PERCORRIDOS 

             

 Para a PRIMEIRA parte da pesquisa foram elaboradas perguntas de cunho 

geral, que funcionaram como pré-teste para a aferição do perfil dos 

candidatos – pesquisa-piloto (conforme APÊNDICE A). O local utilizado 

para tal foi apenas a cidade de Vitória da Conquista, por ser suficiente para 

o levantamento inicial dos dados. O banco de dados conta com 4 perguntas 

apenas; o que foi suficiente, no primeiro momento, para a aferição das 

questões iniciais e do perfil dos participantes; 

 A SEGUNDA etapa foi dedicada ao envio da documentação aos 

colaboradores para o consentimento e assinatura dos mesmos; em seguida, 

foi feito o envio dos documentos ao CEP (Conselho de Ética em Pesquisa), 

para a obtenção do parecer favorável à liberação da pesquisa (conforme 

                                                
21 Com o intuito de manter a confidencialidade das informações obtidas, a presente coluna nomeia os 
participantes da pesquisa (C1 a C5) como “colaboradores”. As demais informações da tabela são reais. 
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Anexo); 

 Na TERCEIRA etapa, a da entrevista, o parecer com a liberação da 

pesquisa foi mostrado a cada colaborador, a cada entrevista. Nessa 

oportunidade, foram feitas as gravações dos relatos, a partir de um rol de 

10 perguntas pré-estabelecidas, em concordância com o propósito da 

investigação (conforme Apêndice B); 

 A QUARTA etapa foi o momento das transcrições ipsis litteris das gravações 

(conforme Apêndices D, E, F, G e H); 

 A QUINTA e última parte do trabalho dedicou-se à análise dos dados obtidos 

nas entrevistas e a interpretação do seu conteúdo com base nos elementos 

teóricos da revisão literária consultada. 

 

Na seção apresentada a seguir, demonstramos a relevância de se contar as 

próprias experiências e o que está envolvido nesse ato interativo que enseja, acima 

de tudo, identificação dos entes envolvidos. 

 

4.4 AS EXPERIÊNCIAS REVELAM HISTÓRIAS 

 

O ato de relatar experiências enseja uma mais ampla riqueza de detalhes que 

só é possível quando os narradores são os protagonistas da própria história. Para 

efeito de uma melhor compreensão acerca desse tópico, vejamos a definição dada 

por Miccoli (2007, p. 270): “[...] a experiência é um recorte da existência, pois ela se 

constitui naquilo que consideramos como elementos que nos perturbam 

desencadeando mudanças estruturais”. Narrar experiências é um ato, sobretudo, de 

(re) vivificar, de reviver e permitir que o outro as partilhe conosco e também se (re) 

signifique. 

Ao se relatar uma experiência, acontece um fenômeno de permuta cognitiva e, 

por vezes, lúdica, no qual é possível aos interlocutores a identificação recíproca de 

suas histórias. No caso dos relatos das experiências de professores e estudantes, é 

possível ao pesquisador que se lança à tarefa da investigação, perscrutar o universo 

de seus interlocutores como sendo uma teia cujos fios se interconectam, ao mesmo 

tempo em que se percebe parte dessa mesma inter-relação. “Assim, ao relatarmos 

nossas experiências, não podemos desprezar que nossas histórias se relacionam com 
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as histórias de outros seres e, dessa forma, existimos”22. A autora ratifica a ideia de 

que é através dos relatos das experiências vividas que podemos obter e dar sentido 

ao universo sociocultural do narrador em relação ao nosso próprio; portanto, 

compreender melhor as nuances do processo ensino/aprendizagem, seja no contexto 

da sala de aula ou fora dela, significa dialogar.  

Essa dinâmica de interlocução permite a construção do olhar sobre si através 

da palavra do outro. O movimento mútuo retrata o dialogismo de Bakhtin quando diz 

 

Tudo o que me diz respeito, a começar pelo meu nome, chega do 
mundo exterior à minha consciência pela boca dos outros (da minha 
mãe, etc.), com a sua entonação, em sua tonalidade valorativa-
emocional. A princípio eu tomo consciência de mim através dos outros: 
deles eu recebo as palavras, as formas e a tonalidade para a formação 
da primeira noção de mim mesmo (BAKHTIN, 2003, p. 374). 

 

A visão que não posso ter de mim mesmo é traduzida pelo outro, que me vê e 

me revela a mim. Da mesma forma, eu interpreto quem está do outro lado e lhe coloco 

a descoberto o seu próprio eu. Os relatos obtidos através das entrevistas aqui 

apresentadas são uma forma de (inter) ação, entre duas personagens diferentes – 

pesquisado e pesquisador – que se interconectam em uma relação de confiança e 

responsabilidade, em um compromisso de ajuda mútua. Nesse fenômeno exotópico 

está, de um lado o pesquisado, que se põe a descoberto para ser assimilado e, do 

outro o pesquisador, que se posiciona como receptor, mas também como doador, 

numa relação de espelho.  

Os fenômenos narrados constituem-se em experiências valiosas, uma vez que 

“não são situações criadas em laboratório, mas sim práticas e interações dos sujeitos 

na vida cotidiana” (FLICK, 2009, p. 24). Dessa forma, os fatos transcritos e analisados 

no próximo capítulo representam um banco de dados precioso, pois estarão à 

disposição de pesquisadores e estudiosos para utilização futura. 

 

  

                                                
22 Ibidem p. 271. 
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5 A ANÁLISE DOS DADOS  
 

Este capítulo é dedicado a examinar o material obtido através das entrevistas. 

Para tanto, após a transcrição ipsis litteris dos relatos gravados, geramos o nosso 

banco de dados (conf. Apêndice D), que serviu como conteúdo das análises. Para 

efeito didático e de compreensão dos pontos principais, antes de analisar, 

segmentamos as questões do questionário (de 1 a 10) e as respectivas respostas e 

as agrupamos, como mostra o quadro sinóptico abaixo: 

 

Quadro 2 - Agrupamento das questões 
 C1 C2 C3 C4 C5 

QUESTÃO 1 

Perfil empresa 

Indústria Indústria e 

comércio 

Publicidade 

digital/Tecnologia 

da Informação TI 

Comércio Indústria e 

comércio 

QUESTÃO 2 

Eventos de 

que 

participaram 

Automecânica 

no Brasil e 

outros no 

exterior 

Vários 

eventos no 

Brasil e no 

exterior 

Campus Party no 

Brasil 

Fenin, 

Couromoda e 

outros no 

exterior 

Vários 

eventos no 

Brasil e no 

exterior 

QUESTÃO 3 

Países 

visitados 

Coréia do Sul, 

China, 

Emirados 

Árabes 

China, 

Alemanha, 

Estados 

Unidos 

Brasil  China Alemanha, 

Itália, China, 

Holanda, 

Suíça 

QUESTÃO 4 

Línguas dos 

eventos 

Inglês e 

Mandarim 

Inglês, 

Mandarim, 

Espanhol e 

Alemão 

Português e Inglês Inglês e 

Mandarim 

Inglês, 

Italiano, 

Alemão, 

Espanhol, 

Mandarim 

QUESTÃO 5 

Conhecimento 

da LI 

Sim. 

Comunica-se 

bem 

Um pouco. 

Necessita 

tradutor 

muitas 

vezes 

Sim. 

Comunica-se bem 

Sim. 

Comunica-se 

bem 

Muito pouco.  

Faz uso de 

tradutores. 

QUESTÃO 6 

Resultados 

negócios 

Satisfatórios Não 

totalmente 

satisfatórios 

Satisfatórios Satisfatórios Insatisfatórios 

QUESTÃO 7 

Utilização da 

LI 

A todo 

momento 

Oralidade, 

por telefone, 

via 

A todo momento 

Através da web e 

outros 

Oralidade, 

documentos, e-

mail 

Oralidade, 

boletins 

técnicos, e 
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WhatsApp outros 

QUESTÃO 8 

Aspectos 

culturais 

Alimentação, 

relações 

pessoais, 

hábitos 

Alimentação, 

relações 

pessoais, 

hábitos, 

línguas 

Línguas 

(sotaques) 

Alimentação, 

hábitos, 

religião, 

relações 

pessoais 

Língua, arte, 

alimentação, 

relações 

pessoais, 

hábitos 

QUESTÃO 9 

Importância 

cultura 

Muito 

importante 

Muito 

importante 

Extremamente 

importante 

Definitivamente 

importante 

Muito 

importante 

QUESTÃO 10 

A língua dos 

negócios 

A Língua 

Inglesa 

A Língua 

Inglesa 

A Língua Inglesa A Língua 

Inglesa 

A Língua 

Inglesa 

Fonte: Própria pesquisadora. 

 

De acordo com as informações contidas no agrupamento acima, temos a 

seguinte sistematização: 

 

Questão 1 → São de 3 tipos as empresas onde cada colaborador desenvolve o seu 

trabalho – Indústria, Comércio e Publicidade Digital/Tecnologia da Informação TI. 

Questão 2 → As principais feiras e congressos de negócios dos quais os empresários 

participaram, no Brasil e no exterior, são: Automecânica, Campus Party, Fenin, 

Couromoda.23  

Questão 3 → Os países visitados para a realização de negócios e participação em 

eventos são: Brasil, Coréia do Sul, China, Alemanha, Emirados Árabes, Estados 

Unidos, Itália, Holanda e Suíça. 

Questão 4 → As línguas presentes nos eventos: Inglês, Português, Mandarim, 

Espanhol, Alemão, Italiano. 

Questão 5 → O conhecimento da LI está assim classificado: 3 colaboradores têm uma 

boa fluência, 1 fala e entende um pouco e 1 tem um conhecimento bem precário do 

Inglês.24 

Questão 6 → Os resultados dos negócios realizados estão intrinsecamente ligados ao 

conhecimento/fluência que os 5 participantes possuem da LI e foram classificados da 

seguinte maneira: os 3 que falam bem o Inglês relataram os resultados como 

satisfatórios, o que fala pouco relatou como não totalmente satisfatórios e o que 

                                                
23 Dentre outros que não foram nomeados nos relatos, mas que disseram ter participado. 
24 Não levantamos referentes às outras línguas presentes, por ser a LI o nosso objeto de estudo. 
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apenas conhece o básico da língua, como insatisfatórios25. 

Questão 7 → A utilização da LI acontece em todos os momentos e para variados fins, 

dentro e fora das empresas: via Web, WhatsApp, e-mail, na oralidade, por escrito, 

para documentos, boletins técnicos, etc. 

Questão 8 → Dentre os aspectos culturais dos países/povos visitados, os mais 

mencionados e relevantes são: a alimentação, os hábitos, as relações pessoais, a 

língua (sotaques) e a arte e religião. 

 Questão 9 → O conhecimento da cultura do outro no relacionamento com os 

parceiros de negócios foi classificado como: Muito importante, extremamente 

importante e definitivamente importante. 

Questão 10 → A língua dos negócios que recebeu a votação unânime foi a Língua 

Inglesa. 

 

As informações contidas no quadro acima apresentam o núcleo de cada 

pergunta do questionário e serviram como guia e parâmetro para as análises que se 

seguem.  

A análise dos dados conta com os seguintes passos: 

 

 Leitura inicial dos relatos; 

 Releitura dos relatos, agrupando as questões e respostas por tema; 

 Interpretação/análise de cada questão/resposta, cotejando os dados dos 

participantes; 

 Escrita das análises, referendadas pelos autores consultados (conforme 

registros ao longo do texto). 

 

 As (re) leituras e a análise foram feitas com um olhar voltado para as 

concepções que os colaboradores têm dos elementos abordados, para as suas 

opiniões sobre como as suas vivências impactam em sua forma de ver e sentir os 

eventos vividos. Pajares (1992, p. 314) observa que “ qualquer simples questão, 

consciente ou inconsciente, inferida daquilo que a pessoa diz ou faz e geralmente 

precedida da frase, “Eu acredito que ...” pode ser entendida como uma crença. Com 

                                                
25 Essa (in) satisfação nos resultados almejados nas negociações são inerentes à habilidade dos 
empresários em utilizarem-se do Inglês para realizar, por si mesmos, as transações empreendidas. O 
que não significa, em sua totalidade, que não conseguiram fechar as mesmas, pois contaram também 
com a ajuda de tradutores e partners falantes da língua, presentes na ocasião. 
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base nisso, a pesquisa revelou 03 crenças concretas a respeito dos elementos 

estudados: CRENÇA 1 - a LI é o motor da economia mundial; CRENÇA 2 - a questão 

cultural também se senta na mesa de negociações e CRENÇA 3 -  as barreiras 

linguísticas interferem no resultado das negociações.  A seguir, ilustramos as nossas 

reflexões com passagens dos relatos da pesquisa. 

 

5.1 CRENÇA 1 - A LI É O MOTOR DA ECONOMIA MUNDIAL 

 

A realidade de um mundo globalizado e plural manifesta-se em todos as esferas 

da vida, afinal, vivenciamos essa mesma realidade dia após dia. No tocante ao mundo 

dos negócios, a importância da comunicação (inter) nacional é elementar na 

realização das mais diversas transações comerciais entre os países, e conhecer a 

língua mediadora desses serviços é, sem dúvida alguma, um diferencial que 

transforma a vida de quem a utiliza e torna favoráveis os resultados almejados, ao 

mesmo tempo em que aproxima pessoas/culturas diferentes. Como pontua Silva 

(2012) 

[...] o uso do inglês como língua internacional (ILI) leva à crescente 
desvinculação entre a língua e os espaços geográficos restritos a 
países ou nações específicas, passando o idioma a ser apropriado nos 
mais diversos contextos e para diferentes propósitos [...] (SILVA, 2012, 
p. 11). 

 

Os relatos demonstram que a realização de negócios bem-sucedidos depende 

de uma satisfatória comunicação entre as partes envolvidas. Nas relações comerciais 

o que está em pauta  

 
 Falando sobre a importância de se saber a LI para o pleno resultado dos 

negócios. 

C1 - “ Foi satisfatório porque quando a transação é feita da melhor 
forma possível e que os dois lados saiam ganhando, então o trabalho 
foi bem feito, a comunicação foi tida com sucesso”. 

 
C3 - Eu considero satisfatórios, uma vez que eu também considero o 
meu nível de proficiência na LI bom, então eu sinto que não foi uma 
área que gerou alguma restrição no meu trabalho. Sempre foi uma 
peça muito importante dele, uma vez que, sem a LI, eu seria privado 
de grande parte do conhecimento que está disponível na internet, uma 
vez que a maioria dos tutoriais e fóruns disponíveis para o aprendizado 
de programação, em geral, são feitos em LI. Então, quanto a isso, 
nunca tive problemas. 
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C4 - Satisfatório. Objetivos atingidos. Desde que a empresa iniciou, 
sempre houve importação de seus produtos com fabricação na China. 
Toda documentação para importação é feita em inglês e parte da 
comunicação, principalmente escrita é toda em inglês. 

 

Dentre os fatores que podem interferir positiva ou negativamente a nosso favor, 

quando o contato é feito com um interlocutor que fala uma língua diferente da nossa, 

é o conhecimento ou não da sua língua. Ideia que foi reforçada por C3 quando diz:  

“Eu considero satisfatórios, uma vez que eu também considero o meu nível de 

proficiência na LI bom, então eu sinto que não foi uma área que gerou alguma restrição 

no meu trabalho”. A crença de C3 no bom andamento dos resultados devido ao seu 

conhecimento de LI está bastante explícita no excerto acima. Algumas vezes, porém, 

essa crença pode aparecer de forma velada, como em “Objetivos atingidos”, na fala 

de C4, não deixa claro se o cumprimento da meta se deu em razão da sua própria 

capacidade em falar o idioma estrangeiro ou não. Nem por isso a declaração deixa de 

ser crença, como assevera Murphy (2000) ao definir crença 

 

um sistema complexo e interligado de conhecimento pessoal e 
profissional que serve como teorias implícitas e mapas cognitivos para 
experimentar e responder à realidade. As crenças incluem 
componentes afetivos e cognitivos e frequentemente são mantidas 
tácitas (MURPHY, 2000, p. 11). 

 

Isso evidencia que as crenças nem sempre são reveladas claramente, cabendo 

ao pesquisador o papel da sutileza analítica para desvelar de forma segura e 

verdadeira o real significado que a crença carrega. 

 Quando C1, C3 e C4 apontam seus resultados como satisfatórios é devido ao 

fato de que já possuem um bom conhecimento da LI, frequentaram cursos de idioma, 

fatos que facilitaram muito a vida empresarial. O resultado de qualquer 

empreendimento que envolve a comunicação, seja ele falada ou escrita, deve passar 

pela interação entre as partes envolvidas. O êxito comercial depender da boa 

comunicação está confirmado em C1: “[...] quando a transação é feita da melhor forma 

possível e que os dois lados saiam ganhando, [...] a comunicação foi tida com 

sucesso”. O que o profissional almeja numa rodada de negócios, é que os seus 

esforços sejam plenificados com êxito para todas as partes e, para isso, saber se 

comunicar na língua do interlocutor é um fator preponderante.  
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 Falando sobre a frequência e situações de uso da LI para o trabalho 

 
C1 - “ Utilizo a todo momento. Porque as peças e a negociação não 
paga (sic) só no momento que faz... que a gente faz a transação 
comercial. A mercadoria, quando chega aqui no Brasil, tem todo um 
trâmite que é o desembaraço da mercadoria. O desembaraço da 
mercadoria é feito através de alguns documentos internacionais, 
como, por exemplo, um invoice, que no Brasil seria uma fatura, uma 
BL, né? E eu tenho que entrar em contato com o despachante, o 
responsável, normalmente com os chineses ou alemães, que foram 
nossos fornecedores, e as próprias peças que estão todas 
catalogadas em inglês”. 
 
C2 – “[...] em ligação telefônica, por exemplo, é mais raro, acontece 
também, mas é mais raro, porque a gente tem mais dificuldade. Eu, 
às vezes quando quero falar, prefiro usar o WhatsApp, porque aí 
você... o inglês quando você ouve pelo telefone é terrível pra você 
comunicar, e no WhatsApp não, você faz, você corrige... [...] Eu prefiro 
o e-mail ou WhatsApp do que o telefone, telefone não... não... 
principalmente se for conversar com o chinês, ele tem um acento todo 
diferente, não dá”. 

 
C3 – [...] utilizo com bastante frequência pra... na verdade, uma vez 
que o tempo inteiro a gente tem que lidar com problemas que não 
lidamos... nunca lidamos antes, então, quando acontece um erro num 
site ou uma aplicação, eh... o log desse erro, o... até o próprio erro em 
si, até a informação de debug do próprio erro, ela é dada em inglês, 
então... até nisso você tem que ter um conhecimento, pelo menos 
básico, pra você entender o que, o que falhou ali, do que se trata o 
erro. Como o que eu disse na pergunta anterior, caso você não saiba 
a LI, você é privado de grande parte do conhecimento disponível na 
internet. 

 
C4 - A LI é utilizada em toda documentação em toda documentação 
da importação dos produtos, na hora de fechar um contrato de câmbio, 
pois tudo é negociado em dólar. Responder e-mail com fornecedores 
da China para acertar detalhes do produto e dos valores. 

 
C5 - A gente utiliza sim. Na verdade, o mundo hoje, quase todos os 
termos são em inglês. Então, no dia a dia dos nossos negócios a gente 
se depara o tempo todo com termos em inglês, certo? Eh... então 
precisa de ... hoje algumas palavras do vocabulário comercial, 
empresarial, a gente já identifica isso, mas assim, ainda é muito 
superficial e deficitário, mas a gente no dia a dia usa o tempo todo a 
língua inglesa. Até na comunicação, na... na Tecnologia da 
Informação, na TI, os termos são todos em inglês. E na linguagem 
comercial não é diferente, não. Principalmente nesse mercado que a 
gente atua, né? Porque a gente atua com a commodity, ou seja, você 
tá lidando num mercado que..., eu tô comprando aqui da Petroquímica 
Baiana, mas que tem planta na Alemanha, tem planta no México, nos 
Estados Unidos, no Canadá, então a gente precisa... eu compro de 
petroquímica americana, eu recebi aqui ontem uma... uma... eh... uma 
característica técnica de um material que a gente tava precisando, tá 
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toda em inglês; um boletim técnico, vem tudo em inglês. 

 

A experiência dos colaboradores da pesquisa com a LI evidencia diversos 

momentos de necessidade do uso da língua e da existência de um vocabulário próprio 

para cada área de atuação, como identificado na fala de C1, quando utiliza a palavra 

invoice em vez de “nota fiscal”, que seria o termo correspondente em português. C3 

fala em debug, significando um comando da área de TI. C5 diz commodity, para 

traduzir alguma espécie de bem comercial. Graddol (1997) explica que  

 
Não se pode negar que o fenômeno da globalização distribui 
continuamente novas tecnologias pelo mundo afora. E como muitas 
dessas tecnologias se originam em países falantes de inglês, a 
distribuição de tecnologias tende a carregar o inglês consigo. Isto cria 
uma porta de entrada para um novo vocabulário advindo de países 
falantes de inglês para aqueles receptores das novas tecnologias e, 
no final, estes países ‘adotam palavras e frases inglesas’ em suas 
próprias línguas (GRADDOL, 1997).  

 

Esse novo vocabulário continuamente utilizado propaga-se e se transforma em 

um jargão, ou socioleto, próprio de cada área de atividade. A propósito de palavras 

em LI que se tornam continuamente utilizadas na rotina dos colaboradores da 

pesquisa, registramos um breve vocabulário com as mais utilizadas por eles (conf. 

Apêndice C). Obviamente que esse registro representa apenas uma ínfima parte do 

extenso vocabulário existente em TI e inglês comercial; o nosso intuito foi tão somente 

o de mostrar alguns vocábulos a título de conhecimento. 

Da mesma forma como acontece com o uso de novas tecnologias explicadas 

por Graddol (1997), os colaboradores acabam por internalizar esse vocabulário que 

se torna de uso contínuo no percurso profissional. A revolução tecnológica é um 

exemplo desse novo paradigma linguístico que tem alterado e enriquecido a língua 

(gem) e o cenário da economia mundial. A globalização e as mudanças tecnológicas, 

processos inter-relacionados, que se aceleraram nos últimos quinze anos, criaram 

uma nova realidade global potencializada pela tecnologia, alimentada pela informação 

e dirigida pelo conhecimento. O surgimento de uma nova economia mundial tem 

várias implicações para a natureza e para o propósito da educação (ELUF, 2010, p. 

16). 

Os colaboradores necessitam fazer uso da comunicação em LI desde o 

momento em que embarcam no voo internacional rumo às terras estrangeiras, até o 
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instante das grandes feiras internacionais, das quais participam profissionais do 

mundo inteiro. Vivenciam oportunidades, também no Brasil, de resolver trâmites 

burocráticos, como complemento às negociações; documentos e manuais de 

máquinas e equipamentos são outras tantas ocasiões em que o Inglês se faz presente 

e seu conhecimento necessário. Utilizam, assim, tanto a forma falada quanto a escrita 

para se comunicar; e variados são os meios de comunicação, a exemplo de C3, que 

trabalha com TI e tem na internet o “local” de desenvolvimento das suas 

potencialidades linguísticas em LI.  

Os ambientes virtuais são, na modernidade, outros meios de se comunicar, 

principalmente de forma escrita, como nos revela C2 ao dizer da sua preferência em 

utilizar-se do e-mail ou do WhatsApp, que são formas escritas da língua, em lugar da 

oralidade propiciada por uma ligação telefônica. Quando C2 diz: “e no WhatsApp não, 

você faz, você corrige...” percebemos que a comunicação comercial permite ainda 

uma certa postura de autonomia, proporcionando aos interlocutores mais 

independência na aprendizagem da língua, através dos seus próprios esforços 

(LEFFA, 2003), significando estímulo à aprendizagem. 

 

 Respondendo se a LI é a língua do mundo dos negócios 

 

C1 – “Sem dúvida, sem dúvida. [...] O maior credor americano é a 
China, então eles (os empresários) vão querer saber com quem eles 
estão lidando, né? E eu acredito sim, porque onde eu trabalhei, nos 
setores que eu trabalhei, sempre (se) utilizou só o inglês. Até mesmo 
quando eu viajei, né, a passeio pela Europa, eu utilizei o inglês e todo 
mundo fala o inglês”. 
 
C2– “É, sim. Porque tudo quanto é negócio que você faz, em qualquer 
parte do mundo... você vê os manuais, tem em outras línguas também, 
mas esses países todos têm o inglês como a segunda língua. Quando 
eles comunicam por escrito com você, eles comunicam em inglês. Eu 
nunca recebi um e-mail em espanhol”. 
 
C3 - Com certeza, porque é a língua onde [sic] você vai encontrar a 
maior parte do conhecimento na internet ou... na internet basicamente 
que seria a maior fonte de conhecimento do mundo hoje... quer dizer, 
você quer saber alguma coisa, você quer aprender alguma coisa nova, 
quer saber uma curiosidade, uma informação, vai na internet que você 
encontra. Pode não ter essa informação na sua língua nativa, mas, 
com certeza vai ter em inglês, entendeu? Então... com certeza é a 
língua dos negócios, não só dos negócios, como do conhecimento, eu 
diria, é... é o inglês, com certeza. 
 
C4 - Com certeza, principalmente na parte burocrática, toda 
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documentação. Mas não quer dizer que será a única utilizada. Na 
China por exemplo, falar um pouco do chinês ajuda a mostrar que você 
não é “bobo” desinformado, eles vão te levar mais a sério. Será mais 
fácil para eles entenderem o que você deseja. 
Por exemplo, você pode falar em inglês com eles, mas é interessante 
pedir ajuda de alguém para escolher um nome em chinês para você, 
eles vão lembrar de você mais facilmente e a negociação em inglês 
será mais fluida. 
Termos técnicos são em inglês, mas se os detalhes forem em 
mandarim, eles ficarão mais satisfeitos em fazer negócio com você, e 
o risco de algo dar errado será menor. 
Imagine algo sair do outro lado do mundo e quando chegar aqui, não 
for exatamente o que você imaginava, agora imagine um contêiner 
com centenas ou milhares de produtos fora da especificação correta. 
Por isso que nessas horas as duas línguas são importantes para 
ambas as partes. Sem um tradutor de sua confiança é impossível. 
 
C5 - Sem dúvida. O mundo inteiro fala o inglês. Notadamente no meio 
empresarial. Então, a Língua Inglesa em muito nos ajuda nos 
negócios. É imprescindível produzir cada vez mais, principalmente a 
gente que lida com comércio exterior, com mercado.  

 

O registro da presença de outras línguas durante as viagens a eventos (inter) 

nacionais e também ao receberem visitantes estrangeiros aqui no Brasil se destaca 

em alguns trechos das falas, como em C4: “Mas não quer dizer que será a única 

utilizada. [...] você pode falar em inglês com eles, mas é interessante pedir ajuda de 

alguém para escolher um nome em chinês para você”. Em C2: [...] você vê os 

manuais, tem em outras línguas também, mas esses países todos têm o inglês como 

a segunda língua. [...] Eu nunca recebi um e-mail em espanhol”. Os trechos citados 

demonstram que o inglês não é a única língua utilizada nos diversos meios comerciais 

pelo mundo, fato obviamente compreensível diante da diversidade linguística 

existente. 

Segundo os relatos, o espanhol é a segunda língua que mais aparece nos 

eventos, seguida do mandarim, que marca presença, pelo alto volume de negociações 

com os chineses, como aponta o relato de C4 quando diz “Na China por exemplo, 

falar um pouco do chinês ajuda a mostrar que você não é “bobo” desinformado, eles 

vão te levar mais a sério. Será mais fácil para eles entenderem o que você deseja [...] 

eles ficarão mais satisfeitos em fazer negócio com você, e o risco de algo dar errado 

será menor”. A redução de riscos citada por C4 é devido ao fato de que, para os 

chineses (nesse caso) há uma maior credibilidade em se fazer aliança comercial com 

aqueles que demonstram respeito e valorização pela sua língua. O risco ou a 

segurança dos resultados comerciais estão diretamente ligados à boa comunicação. 
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 A despeito do registro de outras línguas na comunicação comercial, a LI tem 

supremacia na finalização dos negócios. Isso demonstra que várias línguas 

desenvolveram, ao longo do tempo, o papel de línguas internacionais, ou francas, 

como o francês, o espanhol, o português, etc., abrangendo áreas limitadas do planeta 

(CRYSTAL, 2003), porém o alcance global e massivo em uma esfera como a dos 

negócios, fica por conta do Inglês. Não obstante, é necessário atentarmos para essa 

mundialização do Inglês, dando-lhe os créditos devidos, mas com o olhar de quem 

reconhece que não existe neutralidade ou benefício no domínio de uma língua, sem 

que se tenha a conotação ideológica dos interesses e das relações de força e poder 

(PENYCOOK, 1994).  

Não entraremos no mérito de uma análise ideológica, apenas queremos 

pontuar que, na expressão de C5 “O mundo inteiro fala o inglês”, o sentido superlativo 

que possamos apreender quando a lemos, não deve perpassar pelo terreno do 

estrangeirismo (MOTTA; ALCADIPANI; BRESLER, 2001), ou seja, da 

supervalorização da LI. Qualquer ideia estereotipada deve ceder lugar ao respeito e 

ao reconhecimento a todas as línguas e culturas. Afinal, sem a pluralidade de línguas, 

culturas e povos, seria impossível falar em mundo globalizado. 

 

5.2 CRENÇA 2 - A QUESTÃO CULTURAL TAMBÉM SE SENTA NA MESA DE 

NEGOCIAÇÕES 

 

 Falando sobre a importância de se conhecer a cultura dos países com os 

quais se negocia 

 
C1 – “Sim, é muito importante... importante mesmo. [...] Aperto de 
mão, na China, é praticado abertamente, a interação é a do mundo 
ocidental, eles querem vender, eles querem se adequar a seu modo 
de vida, não importa quem está comprando deles, o interesse é o 
comercial, eles vão fazer de tudo pra que você se sinta como se 
estivesse no Ocidente. Na Coréia do Sul, mesmo que você esteja 
comprando, você deve respeitar alguns limites, né? A pessoa 
geralmente não quer apertar a sua mão, faz aquela reverência, 
entendeu? [...] E lá tem o respeito por idade. Eu posso ter a mesma 
faixa etária que outra pessoa, com diferença de 1 ou 2 anos, mas essa 
pessoa sempre vai me respeitar porque eu tenho 1 ou 2 anos a mais 
que essa pessoa. E isso é muito importante na hora de fechar um 
negócio, se sentar na mesa de negociação, porque se você está 
falando com uma pessoa, mesmo que ela esteja bem próxima de sua 
idade, mas você tem que falar com ar de respeito por aquela pessoa; 
na cultura deles sempre vai existir o respeito por quem é mais velho”. 
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C2 – “Pra te dizer a verdade, antes de viajar pra os lugares eu dou 
uma lida no... (guia turístico) pra ver os pontos interessantes, porque 
a gente não viaja só a trabalho, nem só a lazer. Aí então eu dou uma 
lida pra ver como é, aí já sei a história... porque às vezes você fala 
uma coisa daí ofende, tal. Por exemplo, você chamar um chinês, 
japonês, de raça amarela, é uma ofensa. Dizer que coreano, japonês 
e chinês é tudo a mesma coisa, eles se ofendem”. 

 
C3 - Na minha opinião quando você viajar pra um país que tem os 
costumes, sei lá, a cultura muito diferente da nossa, por exemplo, a 
Síria, sei lá, acho que é de extrema importância saber a cultura deles 
porque realmente você pode acabar fazendo algo que seja talvez uma 
ofensa ou... se portar da forma errada, entendeu? Entender como 
funciona... 
 
C4 - Definitivamente sim. Por exemplo, em se tratando de negócios, 
quando vamos a uma empresa e somos recebidos por alguém da 
diretoria ou outro responsável, muito provável de ser convidado para 
tomar um chá com eles como uma forma de boas-vindas e quebrar o 
gelo antes de se falar em negócios. 

 
C5 - Sim. Se você conhece a cultura deles você tem uma melhor 
interação e você e demonstra que você “estudou” a cultura deles pra 
estar ali. Quando você vai em cada povo, cada povo tem uma cultura 
diferente. Antes de ir pra China, por exemplo, essa pessoa que foi 
nossa “ponte” lá, nosso intérprete, eu perguntei tudo a ele, ele me 
disse tudo como deveria ser tudo, como deveria ser a forma de 
cumprimentar, de lidar, então isso é muito bacana. 

 

Defendemos enfaticamente o pensamento de que os aspectos culturais de um 

povo não podem ser dissociados dos fatores linguísticos. Para Tedlock e Mannheim 

(1995) cultura significa performatividade emergente, ou seja, as expressões culturais 

não podem estar atreladas a estruturas estáticas. Nesse sentido, a língua segue a 

mesma dinâmica, porquanto é um signo social, que pré-existe ao indivíduo, o qual não 

pode ser concebido isoladamente, mas como ser social (BAKTHIN, 1981). Essa 

“sociabilidade” da língua e da cultura faz o indivíduo acontecer, onde estiver situado.  

Alves e Siqueira (2016, p. 413) assinalam que “ O inglês hoje, como causa e 

consequência da globalização, serve como o meio mais comum para a comunicação 

internacional e, principalmente, intercultural”. 

 C1 comprova quão relevante é o saber cultural para o meio profissional no qual 

atua, ao dizer: “E isso é muito importante na hora de fechar um negócio, [...] O respeito 

pela cultura do outro, sem dúvidas, dita regras na mesa de negociações. O relato de 

C1 traz também um fato muito relevante quando o colaborador traça um paralelo entre 

a cultura oriental (China) e a ocidental. Ele narra: “[...] Aperto de mão, na China, é 
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praticado abertamente, a interação é a do mundo ocidental, eles querem vender, eles 

querem se adequar a seu modo de vida, não importa quem está comprando deles, o 

interesse é o comercial, eles vão fazer de tudo pra que você se sinta como se 

estivesse no Ocidente”. O fragmento “o interesse é o comercial” deixa claro que “a 

honra da casa” para os chineses, nesse contexto de interação, visa ao fim almejado, 

o de vender; e, para tanto, os anfitriões chineses proporcionam o que há de melhor 

para que os convidados se sintam “como se estivessem no Ocidente”. Cumprimentar 

alguém apertando as mãos não é um traço típico da cultura chinesa, ainda assim “[...] 

Aperto de mão, na China, é praticado abertamente”. E o objetivo é fundamentalmente 

comercial. 

 Outro ponto importante citado por C1 é o reconhecimento e o respeito pela 

hierarquia do outro: “Eu posso ter a mesma faixa etária que outra pessoa, com 

diferença de 1 ou 2 anos, mas essa pessoa sempre vai me respeitar porque eu tenho 

1 ou 2 anos a mais [...] porque se você está falando com uma pessoa, mesmo que ela 

esteja bem próxima de sua idade, mas você tem que falar com ar de respeito [...]; na 

cultura deles sempre vai existir o respeito por quem é mais velho”. A questão 

hierárquica é um fator indispensável a ser considerado em cultura; ela denota a 

importância de se demonstrar respeito pelo outro em sua forma de viver, de ser e de 

conceber o mundo (FERREIRA, 1993). Denota ainda as representações, 

mentalidades, atitudes e valores de um povo (BURKE, 2003). 

C2 demonstra o cuidado em se conhecer a história, o jeito de ser do outro antes 

de viajar e está ciente de que, ao se ignorar os aspectos culturais de um povo, pode-

se criar entraves, barreiras, que podem dificultar ou mesmo impedir a conquista dos 

objetivos traçados: [...] porque às vezes você fala uma coisa daí ofende, tal”.. O 

mesmo fato é lembrado por C3 ao dizer: [...] acho que é de extrema importância saber 

a cultura deles porque realmente você pode acabar fazendo algo que seja talvez uma 

ofensa ou... se portar da forma errada, entendeu? Entender como funciona...  

Por sua vez, C4 coloca o fator cultural como uma ferramenta impulsionadora 

dos negócios ao dizer: “[...] muito provável de ser convidado para tomar um chá com 

eles como uma forma de boas-vindas e quebrar o gelo antes de se falar em negócios 

[...]”. Assim, os colaboradores demonstraram saber “que a consciência linguística e 

cultural, e ainda, a habilidade do falante de interagir e negociar com seus 

interlocutores, irão influenciar muito mais na estabilização da língua do que o 

conhecimento das normas padrão dos falantes nativos” (ALVES; SIQUEIRA, 2016, p. 
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426).  Ao fazer as malas rumo aos países estrangeiros ou dentro do seu próprio país, 

a ferramenta imprescindível a ser adicionada à bagagem não será apenas a língua. 

Ela estará acompanhada por outros elementos essenciais ao saber e que 

responderão pelo sucesso da sua empreitada. 

 

5.3 CRENÇA 3 - AS BARREIRAS LINGUÍSTICAS INTERFEREM NO RESULTADO 

DAS NEGOCIAÇÕES 

 
C2 – “Sempre é possível melhorar. Eu acho que não é totalmente 
satisfatório, não. Eu, na verdade, sei o inglês... me viro, mas não tenho 
essa fluência que eu queria ter, né? A gente não teve uma imersão, 
né? Aí acaba que você vai usando pouco, aí você vai até enferrujando 
algumas coisas”.  

 
C5 - Insatisfatórios... insatisfatórios. Eu preciso correr pra adquirir a... 
o conhecimento da língua, né? Mas sim, atingiu. Mesmo porque a fala 
é parte dela (sic), na maioria dos negócios, aí vem o contrato, a gente 
tem a visita in loco, então tem essa... essa... percepção visual, 
entender a máquina, o pessoal que tá conosco conhece o 
equipamento, então isso aí atingiu a nossa expectativa e necessidade 
daquela missão, daquele objetivo. 
Por isso o meu objetivo de... falar a Língua Inglesa. Eu já entrei nesses 
cursos aí, a maioria, mas eu não... consegui levar... não sei, acho que 
o formato lá, não consegui muita coisa não. 
 
C3 – [...] porque realmente você pode acabar fazendo algo que seja 
talvez uma ofensa ou... se portar da forma errada, entendeu? Entender 
como funciona... 

 

C2 e C5 declararam ter pouca ou quase nenhum conhecimento de LI, o que 

cria situações de limitação constante na comunicação, refletindo no resultado do 

trabalho. Essa dificuldade gerada pela comunicação insuficiente relaciona-se às 

barreiras linguísticas. Entretanto, apesar de não saber falar a LI, C5 diz: “o pessoal 

que tá conosco conhece o equipamento, então isso aí atingiu a nossa expectativa e 

necessidade daquela missão, daquele objetivo”. O objetivo da negociação foi atingido, 

mas pela presença do “pessoal” que fazia parte do grupo de empresários presentes 

na ocasião. Esse fato demonstra que a falta de conhecimento da LI requer do nosso 

colaborador a busca por intérpretes, sem o apoio dos quais ele não teria tido êxito na 

realização do negócio. Barreiras no uso da língua podem ocasionar problemas na 

comunicação comercial, gerando insatisfação em todos os envolvidos. Podem 

acontecer em numerosos setores da vida, interferindo na fluidez da comunicação e 

pode gerar dificuldades importantes (LIMA, 2012).  
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Morris (2002, p. 254 apud LIMA, 2012) aponta que existem vários tipos de 

barreiras linguísticas e que elas se relacionam, geralmente, a aspectos culturais. O 

autor elenca oito tipos de mal-entendidos que podem ocorrer no ambiente de trabalho; 

eles estão relacionados a: papéis e status, espaços pessoais, linguagem corporal, 

religião, aparência pessoal, gírias e a linguagem da internet. 

 Tais ocorrências podem trazer complicações na comunicação e gerar prejuízos 

para os falantes, originando até mesmo fatores como ansiedade, stress, medo e 

outros, “[...] porque realmente você pode acabar fazendo algo que seja talvez uma 

ofensa ou... se portar da forma errada, entendeu? Entender como funciona...” (C3). 

“Entender como funciona”, ou seja, conhecer o universo linguístico-cultural do 

interlocutor é de suma importância para os negócios, em um mundo onde as relações 

se estreitam cada dia mais na busca de objetivos comuns. 

A limitação com a LI declarada por C2 e C5 pode transformar-se em motivação 

para a busca do conhecimento na língua estrangeira, pois “[...] é possível vencer todas 

as barreiras, se o aprendiz tiver a determinação e a garra necessária (sic) para levar 

adiante seu objetivo” (RAJAGOPALAN, 2011, p. 55). C5 confessa: Por isso o meu 

objetivo de... falar a Língua Inglesa. Eu já entrei nesses cursos aí, a maioria, mas eu 

não... consegui levar... não sei, acho que o formato lá, não consegui muita coisa não. 

O objetivo em atingir os fins comerciais almejados, pode constituir-se em um primeiro 

passo para a aprendizagem da LI, a língua que, de acordo com os relatos já 

registrados neste trabalho, é a língua do mundo dos negócios e da TI na atualidade. 
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6 PONDERAÇÕES FINAIS 

 

Temos o entendimento de que um trabalho de pesquisa não é algo que se dá 

por terminado, principalmente se o seu objeto de interesse for a linguagem, fenômeno 

vivo, dinâmico, que está em permanente evolução. O casamento entre a LA e os 

estudos linguísticos é perfeito, porquanto a LA preocupa-se com a caminhada das 

pesquisas nesse campo e acompanha o seu movimento enérgico e constante. A LA 

traz em seu bojo a natureza, nós diríamos, pluri/inter/transdisciplinar, acendendo 

naqueles que se lançam aos estudos e à pesquisa, a urgência em se voltar o olhar 

para o outro, pois é na realidade mesma da vida que o seu objeto se performatiza. E 

Japiassu (1992, p. 89) diz 

 

o interdisciplinar não é algo que se ensine ou se aprenda. É algo que 
se vive. É fundamental uma atitude de espírito. Atitude feita de 
curiosidade, de abertura, de sentido da aventura, de intuição das 
relações existentes entre as coisas e que escapam à observação 
comum.  

 

Esse sentido intuitivo das relações humanas antecede e acompanha o próprio 

ato interativo, uma vez que representa o sujeito sociológico que se projeta no mundo 

e internaliza valores e significados, tornando esse mundo parte dele próprio (HALL, 

2005). Em concordância com Hall, este trabalho não pretende findar o raciocínio 

nestas páginas, mas abrir o espírito de curiosidade em investigar ainda mais sobre os 

fenômenos aqui retratados. 

Quando se abrem as portas de determinado campo de estudos, ainda que este 

já tenha sido objeto de muitas produções, o explorador atento encontra sempre outros 

meios de semear e de colher. Concordamos com Leffa (2001) quando diz “[...] parto 

do princípio de que o ser humano é basicamente orientado para atingir objetivos, com 

base nas suas necessidades, desejos ou pulsões. ” (LEFFA, 2001 apud LIMA, 2011, 

p. 17). Nesse sentido, e considerando a temática deste trabalho como um caminho 

ainda pouco explorado, desejamos sinceramente que outras pesquisas possam ser 

inspiradas nas reflexões aqui registradas. 

A LI no contexto das relações comerciais é um campo vasto e profícuo. Muitas 

outras vertentes podem e merecem ser olhadas e aprofundadas. Só para deixar umas 

poucas sugestões, diríamos que o próprio título que compõe a obra pode ser 

desmembrado, resultando em futuros estudos no contexto de: a LI e a TI, a LI e o 



60 

 

comércio, a LI e a indústria, etc. Entendendo que as citadas sugestões poderão ser 

amplamente melhoradas e criadas novas outras, ficam os votos de que novas ideias 

possam surgir e brindar a nossa sociedade acadêmica e o mundo em geral com 

brilhantes trabalhos de futuros pesquisadores e estudiosos. 

 Refletimos acerca do status atual do Inglês como língua franca, uma língua 

sem limites em um mundo sem fronteiras, impulsionada pelas questões de ordem 

econômica, política e militar da grande potência mundial que a fala – os EUA, mas 

principalmente pelo movimento inexorável de um mundo dinâmico e plural.  Tratamos 

também da importância que existe nos aspectos culturais implicados na comunicação, 

bem como a questão das barreiras linguísticas que podem acontecer em qualquer 

processo comunicativo, ainda que os falantes utilizem a própria língua materna. Esse 

processo de entrelaçamento entre língua, cultura e barreiras linguísticas nos mostra 

que falar de língua (gem) implica nessas e noutras variáveis subjacentes ao ato da 

interlocução, 

Ao falarmos de crenças em relação à LI e aos elementos já mencionados 

acima, tivemos a intenção de refletir no pensar/agir daqueles que investigam ou 

apenas utilizam a língua (gem) como forma de se mostrar ao mundo. As experiências 

trazidas pelos relatos tão bondosamente expostos pelos participantes traduzem a 

realidade e os anseios de tantas pessoas que não possuem o conhecimento empírico, 

mas que possuem a sabedoria do processo pragmático de viver a língua (gem). É 

essa identificação que nos faz olhar para o outro como olhando para si mesmo, ou o 

contrário, em uma dinâmica transcendente, especular, que nos faculta um maior 

entendimento da vida. 

Cabe dizer que o locus da investigação desse trabalho é fora da sala de aula, 

mas com ressonâncias teórico/práticas no ensino/aprendizagem de Língua Inglesa; 

ou seja, é um trabalho realizado extraclasse, cujos desdobramentos são pertinentes 

ao contexto escolar. As inquietações e constatações aqui relatadas propiciam o 

entendimento de que o processo ensino/aprendizagem pode e deve acontecer 

também fora da sala de aula, na medida em que traz para este ambiente os resultados 

obtidos das vivências em sociedade, porque acreditamos que os processos interativos 

cotidianos entre as pessoas favorecem o agir sobre o mundo, modificando-o para 

melhor. Nós também acreditamos como Miccoli (2007, p. 270)26 que “[...] ao 

                                                
26 Ibidem. 
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relatarmos nossas experiências, não podemos desprezar que nossas histórias se 

relacionam com as histórias de outros seres e, dessa forma, existimos”. 

  Sabemos que a nossa contribuição é singela para o momento, mas desejamos 

que as reflexões advindas deste trabalho possam beneficiar professores, estudantes, 

pesquisadores e quaisquer interessados nos estudos da Língua Inglesa como 

facilitadora do processo comunicativo em diversos setores. Especialmente no setor 

das relações comerciais, ou seja, na esfera dos negócios, a LI representa um campo 

de estudos muito frutífero e ainda carente de maiores investigações que, temos 

certeza, trarão muitos lucros no futuro aos ávidos pelo saber. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – Perguntas da pesquisa piloto (pré-teste)  
 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: CULTURA, EDUCAÇÃO E 

LINGUAGENS (PPGCEL) 

 

 
1)  A sua empresa/indústria necessita utilizar o Inglês em algum momento ou 

situação? 

2)  Você viaja a países estrangeiros a trabalho? Quais países? Com qual (is) 

objetivo (s) (feiras, congressos, convenções, etc.)? 

3)  Ao viajar a eventos internacionais, dentro ou fora do Brasil, você teve, 

alguma vez, a necessidade de utilizar o Inglês para se comunicar? Havia 

tradutores ou você fala o idioma? 

4)  Ao comprar ou utilizar equipamentos/máquinas/implementos para sua 

empresa/indústria, alguma vez você sentiu a necessidade da língua inglesa 

nesse contexto de compra/uso dos mesmos. 
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APÊNDICE B – Questionário da pesquisa 

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: CULTURA, EDUCAÇÃO E 
LINGUAGENS (PPGCEL) 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1. Qual a atividade da sua empresa (comércio, indústria, outros)? Qual o 

segmento de atuação no mercado? 

2. Você já participou de algum evento internacional de negócios do seu setor, 

dentro ou fora do Brasil (feiras, congressos, etc.)? Se sim, quais? 

3. A qual (is) país (es) você já viajou para participar de eventos? 

4. Qual (is) a (s) língua (as) falada (s) durante os eventos de que participou, 

dentro e fora do Brasil? 

5. Você já sabia a Língua Inglesa (LI) ao viajar? Se não, como aconteceu a 

comunicação? 

6. Como você considera o (s) resultado (s) da sua interação em LI:    

satisfatório (os), insatisfatório (os)? Justifique sua resposta. Atingiu ou não 

os objetivos almejados por você? Em caso afirmativo, de que maneira? 

7. Você utiliza a LI apenas durante as viagens de negócios ou em algum outro 

momento no dia a dia da empresa? Se sim, para quê? 

8. Fale sobre os aspectos culturais do (s) país (es) que visitou, que mais lhe 

chamaram a atenção (alimentação, hábitos, crenças, relações 

interpessoais, questões linguísticas, etc.). 

9. Você acha que entender sobre a cultura do (s) país (es) para onde se viaja 

é importante, ajuda em algo? Justifique sua resposta. 

10. Você acredita que a LI é a língua do mundo dos negócios? Justifique sua 

resposta. 

 

 
  



71 

 

APÊNDICE C – Repertório de algumas das palavras mais utilizadas pelos 

colaboradores na rotina dos negócios27 

 

 INVOICE – fatura. 

 BL (BILL OF LADING) – conta de embarque. 

 COURIER – correio, mensageiro. 

 SHIPMENT – envio. 

 WEREHOUSE – armazém. 

 GOODS – mercadorias. 

 WOODPACK -  

 TAXES – impostos. 

 DEADLINE – data limite. 

 BACKUP – cópia de segurança de arquivo (s). 

 FRONT-END – a parte visual do site ou aplicativo. 

 BACK-END – a parte interna do site ou aplicativo, a parte lógica. 

 B2B – Business to Business, uma transação entre duas empresas. 

 B2C – Business to Customer, uma operação entre empresa e consumidor 

final. 

 QUERY – uma busca ao banco de dados. 

 DB – database, o banco de dados. 

 ABR – Available Bit Rates, taxa de bit disponível. 

 APP – Application, aplicativo. 

 DELAY – tempo de espera em uma ação. 

 SHAREHOLDER – acionista. 

 SAMPLE – amostra. 

 TRADE FAIR – feira de negócios. 

 OUTSOURCING – terceirização. 

 PEER – colega, par. 

 STARTUP – empresa que acaba de ser criada. 

 
  

                                                
27 O vocabulário do mundo nos negócios é bastante extenso. Reproduzimos aqui apenas uma amostra 
das palavras mais utilizadas, o que dá margem a novas e mais amplas construções em pesquisas 
futuras. 



72 

 

APÊNDICE D: Entrevista nº 1 

 

 

Entrevistadora: Qual a atividade da sua empresa (comércio, indústria, outros)? Qual o 

segmento de atuação no mercado? 

Colaborador 1: Eh... indústria. Fiquei28 à frente do setor de importação e exportação da 

(empresa X) ... trabalhei durante 2 anos na empresa, né? e fiquei à frente da parte de... de 

compras da Ásia e Europa, principalmente China e Alemanha. 

 

Entrevistadora: Você já participou de algum evento internacional de negócios do seu setor, 

dentro ou fora do Brasil (feiras, congressos, etc.)? Se sim, quais? 

Colaborador 1: Olha, tem uma feira na China que a gente sempre ia. Eu não tive a 

oportunidade de ficar, eh... eu estava na China, mas não fiquei para a feira, mas o diretor, o 

sócio-diretor na época, que ficou na feira, levou o resultado da feira para dentro da empresa, 

que foi a concretização de um negócio que eu fiquei à frente posteriormente. 

 

Entrevistadora: A qual (is) país (es) você já viajou para participar de eventos? 

Colaborador 1: Eu viajei para a Coréia do Sul, viajei para a China e, fora... eh, foi um patrocínio 

da empresa, mas a gente não foi a trabalho, né, foi mais uma bonificação que a gente foi para 

os Emirados Árabes, por termos feito um excelente trabalho naquela época. 

                            

Entrevistadora: Qual (is) a (s) língua (as) falada (s) durante os eventos de que participou, 

dentro e fora do Brasil? 

Colaborador 1: Você perguntou sobre eventos dentro e fora do Brasil, também tem um evento 

aqui no Brasil, chamado Automecânica, que é situado em São Paulo. Na Automecânica 

também tem os fornecedores, tanto chineses quanto alemães, principalmente chineses, que 

participam da feira e, dentro dessa feira, para facilitar mais o processo de compra, da 

                                                
28 As referências no tempo passado, no caso desse colaborador, indicam que a entrevista foi feita após ele ter 

deixado a companhia internacional onde trabalhou. Não obstante, as informações trazidas por ele continuam 

atuais e úteis ao presente trabalho. 

COLABORADOR 1 

Idade: 32 anos.                              Ramo da empresa: Indústria. 

Data: 27 de Abril de 2018. 

Local: Trabalho. 

Duração: 46 min. 

Equipamentos utilizados: Gravador digital e smartphone. 
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transação comercial, é praticado o inglês. Lá fora também, o inglês. 

 

Entrevistadora: Você já sabia a Língua Inglesa (LI) ao viajar? Se não, como aconteceu a 

comunicação? 

Colaborador 1: Já, já falava. Fiz um intercâmbio, ainda no colégio... eh, ainda na faculdade, e 

me ajudou muito no trabalho. 

 

Entrevistadora: Como você considera o (s) resultado (s) da sua interação em LI: satisfatório 

(os), insatisfatório (os)? Justifique sua resposta. Atingiu ou não os objetivos almejados por 

você? Em caso afirmativo, de que maneira? 

Colaborador 1: Foi satisfatório porque quando a transação é feita da melhor forma possível e 

que os dois lados saiam ganhando, então o trabalho foi bem feito, a comunicação foi tida com 

sucesso. 

 

Entrevistadora: Você utiliza a LI apenas durante as viagens de negócios ou em algum outro 

momento no dia a dia da empresa? Se sim, para quê? 

Colaborador 1: Utilizo a todo momento. Porque as peças e a negociação não paga (sic) só no 

momento que faz... que a gente faz a transação comercial. A mercadoria, quando chega aqui 

no Brasil, tem todo um trâmite que é o desembaraço da mercadoria. O desembaraço da 

mercadoria é feito através de alguns documentos internacionais, como, por exemplo, um 

invoice, que no Brasil seria uma fatura, uma BL, né? e eu tenho que entrar em contato com o 

despachante, o responsável, normalmente com os chineses ou alemães, que foram nossos 

fornecedores, e as próprias peças que estão todas catalogadas em inglês. 

 

Entrevistadora: Fale sobre os aspectos culturais do (s) país (es) que visitou, que mais lhe 

chamaram a atenção (alimentação, hábitos, crenças, relações interpessoais, questões 

linguísticas, etc.). 

Colaborador 1: Eh, primeiro eu vou falar da China, que foi o país que a gente passou a maior 

parte do tempo. A gente não só participava da compra e venda, mas também participava de 

todo o processo de produção, então a gente ficava muito tempo na China, meses... a gente 

ficava lá na China. E na China realmente a comida era a pior das experiências. Por quê? 

Porque é o oposto de tudo aquilo que a gente é acostumado aqui no Brasil... em relação à 

comida, né? Eh... por exemplo, tem algumas coisas exóticas, bastante exóticas, eh... por 

exemplo, eles costumam comer um certo tipo de inseto, uns besourinhos, ele (concordando 

com “inseto”) é servido durante a reunião. Outra coisa, eles fazem de tudo, mas de tudo 

mesmo, pra que você se sinta à vontade. Isso também é uma estratégia de negócio, pra o 

quê? aquela relação bem próxima e você acabe comprando, porque envolve grandes... 
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grandes valores, né? A Coréia do Sul diferencia em algumas coisas, por exemplo, o pessoal 

é um pouco mais higiênico do que a China. A China realmente tem essa questão, eh, uma 

vez nós saímos... na verdade não saímos, fomos convidados a comer na própria empresa 

junto com o pessoal. Quem nos convidou foi o próprio dono da empresa, uma empresa muito 

grande, tem mais de 1.000 funcionários, acredito, né? Não sei, mas acredito que sim. Ele nos 

convidou, a empresa muito grande, lá dentro pra você rodar é gigantesco e na mesa chegou 

o filho, que também trabalha na empresa, a nora dele e a mulher, e os gerentes e os 

engenheiros responsáveis. Acabou a refeição, a mulher soltou aquele arroto, né? (risos) O 

dono da empresa fez a mesma coisa. Não o vendedor internacional29, porque ele já tem um 

hábito mais ocidental, então ele não fez, né? Pra eles pode ser normal, mas pra gente é um 

pouco de falta de educação.  

 

Entrevistadora: Você acha que entender sobre a cultura do (s) país (es) para onde se viaja é 

importante, ajuda em algo? Justifique sua resposta. 

Colaborador 1: Sim, é muito importante... importante mesmo. Eh... a Coréia do Sul... mesmo 

que seja próximo (sic) da China, são países completamente diferentes, de cultura 

completamente diferentes. A China, vou dar um exemplo bem simples, (n) a China você pode 

adentrar a casa de um chinês, não precisa tirar o seu calçado pra adentrar a casa. Eu fui 

convidado pra um casamento do filho do dono de uma empresa e fomos ao casamento. O 

casamento é um casamento ocidental... eh... roupas ocidentais, tudo ocidental. Mas, na 

Coréia do Sul que eu vi a maior diferença. Saímos de uma reunião e fomos a uma casa de 

chá, que na china tem, mas não tem igual na Coréia do Sul. (N) Essa casa de chá, todos que 

entram, qualquer pessoa, ao entrar deixa seu calçado pelo lado de fora. Fecha a porta, senta, 

vai conversar, vai ter seu happy hour, tomar o chá. Na China já não tem isso. Então, uma 

pessoa que não saiba isso, vai entrar em uma situação embaraçosa. Aperto de mão, na China 

é praticado abertamente, a interação é a do mundo ocidental, eles querem vender, eles 

querem se adequar a seu modo de vida, não importa quem está comprando deles, o interesse 

é o comercial, eles vão fazer de tudo pra que você se sinta como se estivesse no Ocidente. 

Na Coréia do Sul, mesmo que você está comprando, você deve respeitar alguns limites, né? 

A pessoa geralmente não quer apertar a sua mão, faz aquela reverência, entendeu? Só se 

for um amigo muito próximo, muito próximo mesmo. Abraço, nunca. Beijo, nem se fala nisso. 

E lá tem o respeito por idade. Eu posso ter a mesma faixa etária que outra pessoa, com 

diferença de 1 ou 2 anos, mas essa pessoa sempre vai me respeitar porque eu tenho 1 ou 2 

anos a mais que essa pessoa. E isso é muito importante na hora de fechar um negócio, se 

                                                
29 Referência feita a um funcionário de uma multinacional ou outra empresa de grande porte que atua no ramo de 

importação/exportação, e que efetiva as negociações com empresários estrangeiros. 
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sentar na mesa de negociação, porque se você está falando com uma pessoa, mesmo que 

ela esteja bem próxima de sua idade, mas você tem que falar com ar de respeito por aquela 

pessoa; na cultura deles sempre vai existir o respeito por quem é mais velho. A questão da 

hierarquia é bem forte, mais do que na China. 

 

Entrevistadora: Você acredita que a LI é a língua do mundo dos negócios? Justifique sua 

resposta. 

Colaborador 1: Sem dúvida, sem dúvida. Tanto é que a maioria dos países ocidental 

[sic]europeu [sic]... muitos países europeus já utilizam o inglês como segunda língua. E ... é 

... muitos países ocidentais... é...  têm a parte de intercâmbio bem aflorada mesmo na cultura. 

O pessoal que tem um maior poder aquisitivo sempre vai estudar na Nova Zelândia, que foi 

onde eu estudei;, a quantidade de oriental (pessoas) é muito grande lá... a Nova Zelândia, a 

Austrália; (n)os Estados Unidos eu não cheguei a estudar, fui só a passeio, mas eu vi que tem 

muito oriental nos Estados Unidos, mas pra... por questão de (ser) muito mais próximo pra o 

oriental ir para a, Nova Zelândia ou Austrália do que pra os Estados Unidos, eu acredito, né, 

não sei também né, mas a questão que eu vejo, que eu vivenciei tanto na parte quando eu 

estudava, quanto na parte quando eu trabalhava, o que eles buscam muito: o inglês, pra... 

porque os Estados Unidos é [sic] a maior potência hoje, depois Inglaterra... são potências 

comerciais. O maior credor americano é a China, então eles (os chineses) vão querer saber 

com quem eles estão lidando, né? E eu acredito sim, porque onde eu trabalhei, nos setores 

que eu trabalhei, sempre (se) utilizou só o inglês. Até mesmo quando eu viajei, né, a passeio 

pela Europa, eu utilizei o inglês e todo mundo fala o inglês. 

Entrevistadora: Muito Obrigada! 
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APÊNDICE E: Entrevista nº 2 

 

 

 

 

Entrevistadora: Qual a atividade da sua empresa (comércio, indústria, outros)? Qual o 

segmento de atuação no mercado? 

Colaborador 2: Indústria, mas tem comércio também. Indústria para (de) materiais pra 

construção civil, especificamente indústria de tubos, conexões, forros de PVC. 

Entrevistadora: Você já participou de algum evento internacional de negócios do seu setor, 

dentro ou fora do Brasil (feiras, congressos, etc.)? Se sim, quais? 

 

Colaborador 2: Já. Dentro (do Brasil) eu participo, eh... já participei de feira em São Paulo, 

Recife, Joinville. Feiras de negócios, né? E dentro dessas feiras tem eventos, seminários, 

simpósios, etc. E no exterior também já participei.  

Entrevistadora: A qual (is) país (es) você já viajou para participar de eventos? 

Colaborador 2: Já participei na China, na Alemanha e nos Estados Unidos. 

 
Entrevistadora: Qual (is) a (s) língua (as) falada (s) durante os eventos de que participou, 

dentro e fora do Brasil? 

Colaborador 2: Tem pessoas de todos os países (nesses eventos), e geralmente cada um fala 

a sua língua, e em inglês. Quando a gente chega em uma empresa de língua espanhola e 

eles percebem que a gente é português (sic), eles conversam em espanhol, a não ser que a 

gente queira falar inglês, porque pra gente entender o espanhol fica mais fácil. Já em outros 

países, eh... geralmente o chinês... tal... eles conversam em inglês. E geralmente eles têm 

também eh, por exemplo, quando a empresa atua aqui (no Brasil) eles levam pessoas que 

falam várias línguas ou até representantes mesmo, por exemplo, você chega numa Chenson, 

que é uma empresa que me atende, ele vai tá lá, mas ele tem o pessoal que fala inglês, mas 

fala também português. Então se chega um cliente lá que é neófito (rs) ele fala em português, 

tem o... eh... o tradutor, ou às vezes quando não tem fala inglês. Mas, no geral, todo mundo 

COLABORADOR 2 

Idade: 51 anos.                           Ramo da empresa: Indústria e Comércio.    

Data: 10 de Maio de 2018. 

Local: Residência. 

Duração: 53 min. 

Equipamentos utilizados: Gravador digital e smartphone. 
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fala inglês, nas outras empresas... isso empresa brasileira (implantada no Brasil), que tem um 

público alvo aqui no Brasil (tem o tradutor). Fora disso, aí é em inglês. Inglês ou espanhol. 

 
Entrevistadora: Você já sabia a Língua Inglesa (LI) ao viajar? Se não, como aconteceu a 

comunicação? 

Colaborador 2: Nas primeiras vezes (que viajou), eu já estava estudando, fazendo inglês, mas 

ainda não... quer dizer, até hoje ainda não tô... a gente comunica (rs), mas não é assim tanto. 

Da primeira vez que eu viajei, eu fui com uma pessoa que falava inglês, porque eu não... pra 

você até pedir, na viagem em si (no avião), é tranquilo, porque são coisas simples, mas pra 

você comercializar, pra negociar, aí não, aí a sua língua (o conhecimento do inglês) não dá. 

Hoje até já vou, vou com uma pessoa, pego a assessoria técnica de lá, de alguma empresa, 

um amigo, e a gente vai junto. Porque, inclusive, das empresas fornecedoras, em gente que 

é mais fluente em inglês. Então eu também falo, mas algumas expressões técnicas, algumas 

coisas, aí... mas dá pra comunicar, falando um pouco certo e um pouco errado a gente 

comunica. Eles também que não são... eh... que não tem a LI como primeira língua também 

erram. O que interessa é comunicar. 

 

Entrevistadora: Como você considera o (s) resultado (s) da sua interação em LI:    satisfatório 

(os), insatisfatório (os)? Justifique sua resposta. Atingiu ou não os objetivos almejados por 

você? Em caso afirmativo, de que maneira? 

Colaborador 2: Sempre é possível melhorar. Eu acho que não é totalmente satisfatório, não. 

Eu, na verdade, sei o inglês... me viro, mas não tenho essa fluência que eu queria ter, né? A 

gente não teve uma imersão, né? Aí acaba que você vai usando pouco, aí você vai até 

enferrujando algumas coisas. Mas, às vezes, por exemplo, quando chega um... às vezes vem 

representante de fora, chineses e tal, aí eu comunico, tranquilo, com ele, dá pra... até alguma 

coisa que a gente tem dúvida hoje em dia dá pra... pra você ter uma ideia eu uso até o tradutor 

aqui, que às vezes eu esqueço uma palavra e tal aí vou lá e joga (sic), faltou aquela palavrinha 

chave pra você... principalmente termos técnicos, as peças... eh... o nome da máquina, os 

manuais, quer dizer, os termos técnicos que você não vê no dia-a-dia do inglês usual, então 

você precisa de... às vezes até a pessoa que fala inglês, mas ela não sabe os termos técnicos. 

As viagens que a gente faz é pra ver inovações, eh... produtos novos, compra também a gente 

compra muito material fora, tanto de matéria-prima, quanto de máquinas e equipamentos, aí 

precisa saber. 

 

Entrevistadora: Você utiliza a LI apenas durante as viagens de negócios ou em algum outro 

momento no dia a dia da empresa? Se sim, para quê? 

Colaborador 2: Eh, em ligação telefônica, por exemplo, é mais raro, acontece também, mas é 
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mais raro, porque a gente tem mais dificuldade. Eu, às vezes quando quero falar, prefiro usar 

o WhatsApp, porque aí você... o inglês quando você ouve pelo telefone é terrível pra você 

comunicar, e no WhatsApp não, você faz, você corrige... eu uso muito o WhatsApp em inglês, 

ele (o interlocutor) passa em inglês e eu respondo, escrito, né? Tanto no WhatsApp, quanto 

no e-mail. Por exemplo, se eu vou fazer uma compra e tal, eu comunico pelo e-mail. Eu prefiro 

o e-mail ou WhatsApp do que o telefone, telefone não... não... principalmente se for conversar 

com o chinês, ele tem um acento todo diferente, não dá. Nem ele me entende, nem eu entendo 

ele, então aí a gente vai na correspondência. Aí flui. É mais rápido. Agora, quando é 

pessoalmente a gente fala, eu olho tudo, mas interessante, eu deixo pra fechar tudo (as 

negociações), no zap ou no e-mail. Pra ler em inglês, pra mim, é muito mais tranquilo que pra 

ouvir. Eu tenho mais fornecedores que me comunico na LI, eu sou cliente deles. O chinês 

quando chega gosta muito de fazer tour, de passear, aí geralmente eles trazem um 

representante deles que fala a outra língua pra traduzir, porque nem toda empresa tem gente 

que fala inglês. E eles (os chineses) têm mania também de mandar o técnico que vem instalar 

a máquina, que não fala inglês, nem português, nem nada, aí se você não fala a língua deles, 

tem que contratar aqui um tradutor chinês. 

 

Entrevistadora: Fale sobre os aspectos culturais do (s) país (es) que visitou, que mais lhe 

chamaram a atenção (alimentação, hábitos, crenças, relações interpessoais, questões 

linguísticas, etc.). 

Colaborador 2: Por exemplo, de países que eu viajei que achei mais diferente foi a China. A 

alimentação totalmente diferente da nossa, embora tenha restaurantes ocidentais. Eu sou de 

provar tudo. Eles usam muito molho, muito peixe, estralas do mar, macarrão. Macarrão foi 

inventado na China, descobri isso agora rs. Eles comem no café da manhã. Eles são muito 

diferentes. Em termos de negócios eles atendem bem, são amáveis com o estrangeiro, 

gostam de levar, mostrar as coisas, não deixa você pagar o almoço de jeito nenhum, fazem 

questão de colocar uma fartura de coisas em cima da mesa, eles têm essa... acho que é pra 

mostrar que a coisa é abundante lá. E aspecto cultural é totalmente diferente, por exemplo, lá 

você... e olhe pra ver que o jovem fala inglês na China, já o pessoal mais velho não, igual a 

gente aqui, né? Se você quiser uma informação, não vá falar com uma pessoa velha, procure 

um jovem... eu mesmo visitei um shopping lá, de eletrônicos, veio um novinho atender, e eu 

arranhando meu inglês e ele também no dele, né (rs), aí ele conseguia falar e eu entendia, aí 

ele olhava pra o outro e fazia assim (fez sinal de positivo), que ele estava bem, né, que estava 

dando certo (mais risos). Outra coisa que eu achei interessante, por exemplo nos stands 

deles, eles colocam uma coroa de flores, bem assim na frente, com uma fita, como se fosse 

assim, eles foram premiados de estarem ali, demonstrar o mérito de estar ali. Outra coisa que 

eles fazem questão é o seguinte, quando você vai na indústria da cidade deles, cidade 



79 

 

pequena que lá tem 1.000.000 de habitantes (rs), aí ele leva você pra o restaurante, aí ele 

senta e, tipo, como se ele fizesse questão de... ele quer que as empresas vizinhas que estão 

ali também, os conhecidos dele, vissem que ele está ali com os estrangeiros comercializando. 

Isso pra eles é uma questão de poder. 

Já na Alemanha, o pessoal é mais formal, vai todo mundo de paletó e gravata para as feiras 

e tal, sobretudo (roupa). Em termos de comércio, eles primam pela qualidade e têm o preço 

mais caro. 

Nos Estados Unidos eu achei uma diversidade, você acha de tudo, né? Tem gente do mundo 

inteiro. Os Estados Unidos eu achei mais parecido com a gente. Nova Iorque então é uma 

bagunça organizada, rs. Eu achei lá mais fácil de falar o inglês, tem muito espanhol, eles te 

entendem e a gente entende melhor o inglês deles. Na Alemanha todo mundo fala inglês, a 

maioria. Mas uma coisa que eu fazia antes e não faço mais é ficar com medo de conversar. 

Eu falo e erro e falo de novo. Não tenho mais essa preocupação. Não é a minha língua mesmo. 

E o inglês, uma coisa que eu aprendi, é uma língua de vários sotaques. Cada lugar que você 

vai que o pessoal fala inglês, fala diferente. 

Entrevistadora: Você acha que entender sobre a cultura do (s) país (es) para onde se viaja é 

importante, ajuda em algo? Justifique sua resposta. 

Colaborador 2: Pra te dizer a verdade, antes de viajar pra os lugares eu dou uma lida no... 

(guia turístico) pra ver os pontos interessantes, porque a gente não viaja só a trabalho, nem 

só a lazer. Aí então eu dou uma lida pra ver como é, aí já sei a história... porque às vezes 

você fala uma coisa daí ofende, tal. Por exemplo, você chamar um chinês, japonês, de raça 

amarela, é uma ofensa. Dizer que coreano, japonês e chinês é tudo a mesma coisa, eles se 

ofendem. Você quer ver uma coisa, uma pessoa de Hong Kong não gosta de ser chamada de 

chinês, e é uma cidade da China, mas só porque ela passou muito tempo sendo uma 

possessão inglesa, foi devolvida no ano 2000, inclusive lá fala inglês, o inglês lá é mais falado 

do que a língua deles, eles têm a mão inglesa (trânsito). A comida é bem ocidentalizada.  

 
Entrevistadora: Você acredita que a LI é a língua do mundo dos negócios? Justifique sua 

resposta. 

Colaborador 2: É, sim. Porque tudo quanto é negócio que você faz, em qualquer parte do 

mundo... você vê os manuais, tem em outras línguas também, mas esses países todos têm o 

inglês como a segunda língua. Quando eles comunicam por escrito com você, eles 

comunicam em inglês. Eu nunca recebi um e-mail em espanhol. Pra você ter uma ideia, até 

de lugar que fala espanhol. Não, não... da Argentina, da Espanha, passaram e-mail em inglês. 

Então você vê, quando vai fazer um negócio lá fora, embora se possa fazer em outra moeda, 

a moeda é o dólar e a língua é o inglês. Então você fazer os contratos de compra, de invoice, 

de... tudo é em inglês. Você vai preencher formulários, tudo em inglês. Então, se você falar o 
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inglês e o espanhol, não vou nem falar do português, que é bem falado também você vai a 

qualquer parte do mundo, na minha opinião. Primeiro o inglês, depois o espanhol. Pra 

negócios, é o inglês. Eu vejo assim, a língua dos negócios é a língua do dominante. Então, 

por exemplo, se você olhar o mundo antigo, qual era a língua dominante? Era o Grego. Por 

causa da Grécia e tal. Depois qual foi a língua que veio? O Latim, por causa do Império 

Romano. O Latim veio e suplantou, tal, tal... o Latim pariu várias outras línguas... aí tem a 

China, que tem várias línguas, vários dialetos também; tem a Índia, que é outro... outro 

manancial linguístico e tal... mas foram países que não saíram pra grandes conquistas. O 

inglês como teve essas conquistas e tal... Outra língua que foi muito falado, não tanto a nível 

comercial, mas a nível até mais cultural, o francês, da época de Napoleão... à medida que o 

país foi perdendo a... importância, aí a língua... Outra coisa, os estados Unidos domina (sic) 

a parte da comunicação: onde é que a internet foi criada? A internet é o quê? a língua é falada 

em quê? Inglês. Só isso aí, não precisa dizer mais nada. Onde é que estão as maiores 

empresas, tipo Google e companhia? O Facebook, tudo de LI. Depois tem as marcas, tem 

Hollywood, pronto, tem também a indústria fonográfica, então eles têm... então eu acredito 

que a LI ainda vai continuar dominar, inclusive vai ampliar a sua, digamos magnitude, a sua 

abrangência, por muito tempo ainda. Porque, você já viu alguma escola aqui que está 

ensinando o chinês, mas vai em qualquer lugar, você aprende pela internet, hoje o inglês, 

principalmente com a internet, ele está massificando. Eu acho que o inglês vai se abrir mais, 

eu acho, é um chute, não sou estudioso, é uma opinião. Rs. 

 

Entrevistadora: Muito Obrigada! 
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APÊNDICE F: Entrevista nº 3 

 

 

Entrevistadora: Qual a atividade da sua empresa (comércio, indústria, outros)? Qual o 

segmento de atuação no mercado? 

Colaborador 3: A atividade da minha empresa se enquadra na área da publicidade digital. É 

prestação de serviços, no caso. O que eu faço engloba tanto a criação de sites, quanto o 

desenvolvimento de aplicações web. No caso, seria como se eu criasse um programa que 

roda dentro de um site. Eu lido com programação, sou um programador, mas também lido 

com servidores. 

Entrevistadora: Você já participou de algum evento internacional de negócios do seu setor, 

dentro ou fora do Brasil (feiras, congressos, etc.)? Se sim, quais? 

 

Colaborador 3: Já. A feira que eu participei foi a Campus Party 2015, onde ocorrem várias 

palestras e... diversos assuntos e... dentro dessas palestras tem várias cujo teor é relativo a 

programação. Então, pode-se dizer que sim (que é um evento internacional), porque a 

Campus Party ocorre não só no Brasil, mas em outros países. 

Entrevistadora: A qual (is) país (es) você já viajou para participar de eventos? 

Colaborador 3: Nenhum.  

 
Entrevistadora: Qual (is) a (s) língua (as) falada (s) durante os eventos de que participou, 

dentro e fora do Brasil? 

Colaborador 3: A língua falada na Campus Party, como foi uma Campus Party nacional, foi 

predominantemente o português. Mas, houve palestras com atrações internacionais, onde 

eles utilizaram tradutores, porque as palestras eram ministradas em inglês. 

 
Entrevistadora: Você já sabia a Língua Inglesa (LI) ao viajar? Se não, como aconteceu a 

comunicação? 

COLABORADOR 3 

Idade: 25 anos.         Ramo da empresa: Serviços em TI (Tecnologia da 

Informação). 

Data:  10 de Junho de 2018. 

Local: Residência. 

Duração: 35 min. 

Equipamentos utilizados: Gravador digital e smartphone. 
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Colaborador 3: Sim, eu já sabia, mas acabei não necessitando fazer a sua utilização, uma vez 

que realmente a comunicação era feita na nossa língua nativa, o português. 

 

Entrevistadora: Como você considera o (s) resultado (s) da sua interação em LI:    satisfatório 

(os), insatisfatório (os)? Justifique sua resposta. Atingiu ou não os objetivos almejados por 

você? Em caso afirmativo, de que maneira? 

Colaborador 3: Eu considero satisfatórios, uma vez que eu também considero o meu nível de 

proficiência na LI bom, então eu sinto que não foi uma área que gerou alguma restrição no 

meu trabalho. Sempre foi uma peça muito importante dele, uma vez que, sem a LI, eu seria 

privado de grande parte do conhecimento que está disponível na internet, uma vez que a 

maioria dos tutoriais e fóruns disponíveis pra o aprendizado de programação, em geral, são 

feitos em LI. Então, quanto a isso, nunca tive problemas. 

 

Entrevistadora: Você utiliza a LI apenas durante as viagens de negócios ou em algum outro 

momento no dia a dia da empresa? Se sim, para quê? 

Colaborador 3: Não, não só utilizo em viagens, mas no dia a dia, eh... utilizo com bastante 

frequência pra... na verdade, uma vez que o tempo inteiro a gente tem que lidar com 

problemas que não lidamos... nunca lidamos antes, então, quando acontece um erro num site 

ou uma aplicação, eh... o log desse erro, o... até o próprio erro em si, até a informação de 

debug do próprio erro, ela é dada em inglês, então... até nisso você tem que ter um 

conhecimento, pelo menos básico, pra você entender o que, o que falhou ali, do que se trata 

o erro. Como o que eu disse na pergunta anterior, caso você não saiba a LI, você é privado 

de grande parte do conhecimento disponível na internet pra você, não só aprender, eh... o 

básico de qualquer tipo de programação, como também você também aprender o mais 

avançado, o nível mais avançado, já que grande... a maioria mesmo dos tutoriais é feita em 

LI, né? Então... todos os dias a gente está buscando conhecimento novo pra o que precise 

e... ou pra sanar algum erro que apareça e esse conhecimento está disponível em inglês. As 

fontes em português são muito escassas. Eu uso também muito o inglês escrito porque às 

vezes a gente tem que utilizar o suporte das empresas das quais a gente contrata serviço, 

tipo a Amazon e a Nexcess e, às vezes a gente precisa contactar o suporte eh... através de 

mensagem escrita, né? Então é outra forma que a gente utiliza a LI com frequência. Mas, o 

entendimento da escrita eh... embora mais fácil ele não é... não é só ele que é necessário 

porque, embora a gente não converse com outras pessoas, tem vídeo aulas que ajudam 

muito. Então, é outra coisa que quem não tem o conhecimento bom o suficiente pra poder 

entender a língua falada, o inglês, é uma coisa que você fica em déficit aí com a pessoa que 

sabe, porque quando o cara vai botar o vídeo dele no Youtube ensinando como resolver tal 
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erro, ou como configurar tal coisa, ele não vai botar uma legenda, entendeu? Ou um brasileiro 

também não vai pegar esse vídeo e legendar, porque é um processo trabalhoso, entendeu? 

Então você tem que entender o que ele tá falando mesmo. E acontece que muitos desses 

vídeos tutoriais de programação são feitos por indianos e eles tem uma... um sotaque bem 

estranho, bem carregado, se o cara tiver um conhecimento assim que ele sabe distinguir o 

inglês, mesmo assim ele... você tem que ter a habilidade do listening mais trabalhada pra você 

conseguir ver o vídeo ok, entender tudo, porque realmente o sotaque deles é difícil de 

entender. 

 

Entrevistadora: Fale sobre os aspectos culturais do (s) país (es) que visitou, que mais lhe 

chamaram a atenção (alimentação, hábitos, crenças, relações interpessoais, questões 

linguísticas, etc.). 

Colaborador 3: Eu nunca viajei, mas... teve uma vez que eu entrei num lobby de Pubg pra 

jogar e entrou um gringo, o quarto player veio um gringo, aí ele inclusive tava até fazendo um 

streaming e interagiu com a gente, né, conversava e tal, não teve nada de mais, mas eu 

lembro que a gente percebeu a facilidade que ele tinha pra falar, diferenciado assim, não é 

uma coisa que o brasileiro não consegue imitar, saca? Inclusive eu acho besta o pessoal 

tentando imitar, porque não vai conseguir, não vai... o cara falava com uma fluência muito 

grande e muito rápido, então... eu não tentava enrolar a língua pra imitar, saca? Eu 

conversava normal com ele, por que o que brasileiro tem que tentar, sei lá, imitar pra parecer 

chic? rs, sei lá, acho isso muito besta rs. É porque eu assisto muito stream e eu assisto não 

só gringo americano, eu assisto gringo de qualquer lugar. Às vezes eu assisto sueco, às vezes 

eu assisto ucraniano, saca? Tipo assim, às vezes eles fazem stream na língua deles aí eu 

não assisto porque não vou entender, mas quando eles estão fazendo a stream em inglês, o 

que eu percebo é a diferença no sotaque, que é bem óbvia, né? Dá até pra você saber às 

vezes, tipo, ah, esse cara aí é... ele é sueco, ucraniano, algo do tipo... se o cara é da Inglaterra, 

você percebe, sabe?  

 
Entrevistadora: Você acha que entender sobre a cultura do (s) país (es) para onde se viaja é 

importante, ajuda em algo? Justifique sua resposta. 

Colaborador 3: Na minha opinião quando você viajar pra um país que tem os costumes, sei 

lá, a cultura muito diferente da nossa, por exemplo, a Síria, sei lá, acho que é de extrema 

importância saber a cultura deles porque realmente você pode acabar fazendo algo que seja 

talvez uma ofensa ou... se portar da forma errada, entendeu? Entender como funciona... 

 
Entrevistadora: Você acredita que a LI é a língua do mundo dos negócios? Justifique sua 

resposta. 
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Colaborador 3: Com certeza, porque é a língua onde você vai encontrar a maior parte do 

conhecimento na internet ou... na internet basicamente que seria a maior fonte de 

conhecimento do mundo hoje... quer dizer, você quer saber alguma coisa, você quer aprender 

alguma coisa nova, quer saber uma curiosidade, uma informação, vai na internet que você 

encontra. Pode não ter essa informação na sua língua nativa, mas, com certeza vai ter em 

inglês, entendeu? Então... com certeza é a língua dos negócios, não só dos negócios, como 

do conhecimento, eu diria, é... é o inglês, com certeza. 

 

Entrevistadora: Muito obrigada! 
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APÊNDICE G: Entrevista nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Entrevistadora: Qual a atividade da sua empresa (comércio, indústria, outros)? Qual o 

segmento de atuação no mercado? 

Colaborador 4:  Comércio varejista/atacadista. Segmento: confecção 

Entrevistadora: Você já participou de algum evento internacional de negócios do seu setor, 

dentro ou fora do Brasil (feiras, congressos, etc.)? Se sim, quais? 

 

Colaborador 4: Sim, feiras – Fenin e Couromoda. 

Entrevistadora: A qual (is) país (es) você já viajou para participar de eventos? 

Colaborador 4: China. 

Entrevistadora: Qual (is) a (s) língua (as) falada (s) durante os eventos de que participou, 

dentro e fora do Brasil? 

Colaborador 4: Inglês e mandarim. 

 

Entrevistadora: Você já sabia a Língua Inglesa (LI) ao viajar? Se não, como aconteceu a 

comunicação? 

Colaborador 4: Sim, já sabia falar bem o inglês, já o mandarim somente o básico para 

sobrevivência do dia-a-dia para me locomover, compras, hotel, restaurantes, aeroporto, pedir 

informações. Como o dono da empresa é chinês também. A comunicação ocorre 

normalmente em mandarim, porém, vários detalhes técnicos também são discutidos em 

inglês. 

 

Entrevistadora: Como você considera o (s) resultado (s) da sua interação em LI:    satisfatório 

(os), insatisfatório (os)? Justifique sua resposta. Atingiu ou não os objetivos almejados por 

você? Em caso afirmativo, de que maneira? 

 

Colaborador 4: Satisfatório. Objetivos atingidos. Desde que a empresa iniciou, sempre houve 

COLABORADOR 4 

Idade: 54 anos.                           Ramo da empresa: Comércio. 

Data:  14 de Junho de 2018. 

Local: Trabalho. 

Duração: 42 min. 

Equipamentos utilizados: Gravador digital e smartphone. 

 

 
 

 

 



86 

 

importação de seus produtos com fabricação na China. Toda documentação para importação 

é feita em inglês e parte da comunicação, principalmente escrita é toda em inglês. 

 

Entrevistadora: Você utiliza a LI apenas durante as viagens de negócios ou em algum outro 

momento no dia a dia da empresa? Se sim, para quê? 

Colaborador 4: A LI é utilizada em toda documentação em toda documentação da importação 

dos produtos, na hora de fechar um contrato de câmbio, pois tudo é negociado em dólar. 

Responder e-mail com fornecedores da China para acertar detalhes do produto e dos valores. 

 

Entrevistadora: Fale sobre os aspectos culturais do (s) país (es) que visitou, que mais lhe 

chamaram a atenção (alimentação, hábitos, crenças, relações interpessoais, questões 

linguísticas, etc.). 

Colaborador 4: O país em questão foi a China. A alimentação é completamente diferente da 

nossa. Não tem nada a ver nem com a comida chinesa que comemos aqui em restaurantes 

chineses. Essas comidas chinesas são adaptadas para o nosso paladar. Lá é muito diferente, 

tive dificuldade, demorei uns dois dias para começar a encontrar as comidas que me 

agradavam. 

Os hábitos também são diferentes, em determinados lugares nós, ocidentais somos vistos 

sempre como turistas e parece que querem tirar sempre um pouquinho de vantagem em 

nossas compras. Não encontrei muitos chineses falantes de inglês no dia-a-dia, somente em 

alguns restaurantes e hotéis. 

As crenças são muito interessantes, o Budismo me chamou muito a atenção, tive a 

oportunidade de visitar dois grandes templos muito antigos e fiquei fascinado com esta crença 

e sua filosofia. 

O relacionamento com os chineses não é rápido como o que os turistas encontram aqui no 

Brasil. Não são tão simpáticos e não fazem muito esforço para que sejamos atendidos como 

nos esforçamos para atendê-los bem. 

 
Entrevistadora: Você acha que entender sobre a cultura do (s) país (es) para onde se viaja é 

importante, ajuda em algo? Justifique sua resposta. 

Colaborador 4: Definitivamente sim. Por exemplo, se tratando de negócios, quando vamos a 

uma empresa e somos recebidos por alguém da diretoria ou outro responsável, muito provável 

de ser convidado para tomar um chá com eles como uma forma de boas-vindas e quebrar o 

gelo antes de se falar em negócios. Tive a oportunidade de visitar 7 cidades diferentes, e 

praticamente em todas fui em alguma empresa, praticamente em todas fomos convidados 

para tomar chá. 

Outro hábito é que quando nos é oferecido um cartão da pessoa, ele nos é entregue 
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segurando com as duas mãos, devemos recebê-lo também segurando com as duas mãos, 

agradecer e não é educado colocar diretamente no bolso da calça, devemos “ler” o cartão 

depois sim, guardar no bolso da camisa ou diretamente na carteira. 

Ao visitar a casa de um chinês, ele certamente lhe oferecerá um par de chinelos (tipo pantufa 

de tecido) e lhe mostrará um lugar na entrada da casa para você guardar seus sapatos. Não 

se entra de sapato na casa de um chinês. 

Num almoço de negócios, o dono da empresa que você visita vai pagar a conta para todos, é 

educado se oferecer para pagar também, mas não lhe de dinheiro, nem coloque na mesa, ele 

não vai aceitar e se sentira ofendido se você deixar o dinheiro sobre a mesa. 

Nos almoços de negócio, não se fala de negócios até que o dono da empresa que você deseja 

comprar ou vender entre no assunto, eles gostam de falar da comida, do seu país, querem 

saber um pouco de você antes de falar sobre o negócio em si. 

É educado levar alguma lembrança do seu país para eles, e sempre lhes oferecerem algo, 

elogie e agradeça de maneira simples, eles não gostam de exageros. 

No máximo, um aperto de mãos. Nada de muito contato físico, como abraços e beijos no rosto 

como fazemos aqui no Brasil. Quanto menos elogio, para eles é melhor. Não gostam de 

superexposição. 

 
Entrevistadora: Você acredita que a LI é a língua do mundo dos negócios? Justifique sua 

resposta: 

Colaborador 4: Com certeza, principalmente na parte burocrática, toda documentação. Mas 

não quer dizer que será a única utilizada. Na China por exemplo, falar um pouco do chinês 

ajuda a mostrar que você não é “bobo” desinformado, eles vão te levar mais a sério. Será 

mais fácil para eles entenderem o que você deseja. 

Poe exemplo, você pode falar em inglês com eles, mas é interessante pedir ajuda de alguém 

para escolher um nome em chinês para você, eles vão lembrar de você mais facilmente e a 

negociação em inglês será mais fluida. 

Termos técnicos são em inglês, mas se os detalhes forem em mandarim, eles ficaram mais 

satisfeitos em fazer negócio com você, e o risco de algo dar errado será menor. 

Imagine algo sair do outro lado do mundo e quando chegar aqui, não for exatamente o que 

você imaginava, agora imagine um contêiner com centenas ou milhares de produtos fora da 

especificação correta. Por isso que nessas horas as duas línguas são importantes para ambas 

as partes. Sem um tradutor de sua confiança é impossível. 

 

Entrevistadora: Muito obrigada! 
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APÊNDICE H: Entrevista nº 5 

 

 

 

Entrevistadora: Qual a atividade da sua empresa (comércio, indústria, outros)? Qual o 

segmento de atuação no mercado? 

Colaborador 5: O Grupo X é formado por três empresas na área de indústria de transformação 

de plástico. Toda a... o grupo é voltado pra o segmento (de) plástico. Então... indústria de 

transformação.  

Nós atuamos em quatro segmentos: embalagens flexíveis, descartáveis, frascos e 

tubos/mangueiras. 

 

Entrevistadora: Você já participou de algum evento internacional de negócios do seu setor, 

dentro ou fora do Brasil (feiras, congressos, etc.)? Se sim, quais? 

Colaborador 5: Sim. E... a gente participa de feiras internacionais, no caso... uma das maiores 

feiras, se não a maior, da indústria plástica do mundo, que é realizada de 3 em 3 anos em 

Dusseldorf, na Alemanha, feira cara, e... lá dentro dessa feira existem vários workshops, 

seminários, debates, encontros... e aí a gente tem oportunidade de estar ali com todos os 

grandes “players” do mercado. Ainda anteontem nós recebemos aqui na empresa um pessoal 

de uma fábrica de máquinas suíça (fábrica suíça) aqui. Então a gente tem vários fornecedores 

de lá de fora, notadamente de europeus, da indústria europeia e também chinesa. Agora 

mesmo, anteontem, nós... foi (sic) embarcar uma máquina nossa lá na China. A gente tem 

muito negócio que realiza, muito no comércio exterior. E a gente compra também de uma 

indústria química americana. Mas a gente recebe aqui no Brasil, eles têm unidade aqui. A 

planta deles é lá fora, mas importam e entregam a gente aqui. 

 

Entrevistadora: A qual (is) país (es) você já viajou para participar de eventos? 

Colaborador 5: Alemanha, Itália, China, Holanda e Suíça.  
 

COLABORADOR 5 

 

 Idade: 49 anos.                           Ramo da empresa: Indústria e Comércio. 

 Data:  26 de Agosto de 2018. 

 Local: Trabalho. 

 Duração: 42 min.  

 Equipamentos utilizados: Gravador digital e smartphone. 
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Entrevistadora: Qual (is) a (s) língua (as) falada (s) durante os eventos de que participou, 

dentro e fora do Brasil? 

Colaborador 5: Na maioria delas (sic) (dos eventos) a língua falada é a inglesa. 

Absolutamente... inglesa. O portunhol, no caso o espanhol, também... ainda anteontem nós 

estávamos aqui com o pessoal lá da Suíça, eh... mas... mas, a cidade onde fica essa fábrica 

suíça é a suíça italiana, né? Então, os suíços falaram aqui a língua italiana, tivemos uma 

pequena dificuldade aqui (rsrs), complicado... (rs), mas deu certo. Foi anteontem essa... essa 

vinda, vieram dois suíços, mas falando a língua italiana. 

 

Entrevistadora: Você já sabia a Língua Inglesa (LI) ao viajar? Se não, como aconteceu a 

comunicação? 

Colaborador 5: Não. Não sabia e nem sei ainda, estou tentando... estou aprendendo. Sempre 

tem alguém que falava (sic) o português, eles faziam ali a... a interpretação, faziam ali o “meio 

de campo”, e algumas coisas, algumas colocações a gente conseguia pegar. Sempre tem 

alguém que fale, que consiga fazer a comunicação, viabilizar a comunicação. Eu comecei 

nessas feiras em 2007, certo?  E aí sempre tem alguém aqui que... que a gente viaja, vai (sic) 

pelo menos três pessoas viajam ao mesmo tempo e um deles “arranha” o inglês. 

 

Entrevistadora: Como você considera o (s) resultado (s) da sua interação em LI:    satisfatório 

(os), insatisfatório (os)? Justifique sua resposta. Atingiu (atingiram) ou não os objetivos 

almejados por você? Em caso afirmativo, de que maneira? 

Colaborador 5: Insatisfatórios... insatisfatórios. Eu preciso correr pra adquirir a... o 

conhecimento da língua, né? (toca o telefone, o colaborador pede licença para atender 

rapidamente). Mas sim, atingiu. Mesmo porque a fala é parte dela (sic), na maioria dos 

negócios, aí vem o contrato, a gente tem a visita em locu, então tem essa... essa... percepção 

visual, entender a máquina, o pessoal que tá conosco conhece o equipamento, então isso aí 

atingiu a nossa expectativa e necessidade daquela missão, daquele objetivo. 

 

Entrevistadora: Você utiliza a LI apenas durante as viagens de negócios ou em algum outro 

momento no dia a dia da empresa? Se sim, para quê? 

Colaborador 5: A gente utiliza sim. Na verdade, o mundo hoje, quase todos os termos são em 

inglês. Então, no dia a dia dos nossos negócios a gente se depara o tempo todo com termos 

em inglês, certo? Eh... então precisa de ... hoje algumas palavras do vocabulário comercial, 

empresarial, a gente já identifica isso, mas assim, ainda é muito superficial e deficitário, mas 

a gente no dia a dia usa o tempo todo a língua inglesa. Até na comunicação, na... na 

Tecnologia da Informação, na TI, os termos são todos em inglês. E na linguagem comercial 

não é diferente, não. Principalmente nesse mercado que a gente atua, né? Porque a gente 
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atua com a commodity30, ou seja, você tá lidando num mercado que, eu tô comprando aqui 

da Petroquímica Baiana, mas que tem planta na Alemanha, tem planta no México, nos 

Estados Unidos, no Canadá, então a gente precisa... eu compro de petroquímica americana, 

eu recebi aqui ontem uma... uma... eh... uma característica técnica de um material que a gente 

tava precisando, tá toda em inglês; um boletim técnico, vem tudo em inglês. 

 

Entrevistadora: Fale sobre os aspectos culturais do (s) país (es) que visitou, que mais lhe 

chamaram a atenção (alimentação, hábitos, crenças, relações interpessoais, questões 

linguísticas, etc.). 

Colaborador 5: O continente que eu mais visitei, até então, tem sido a Europa e o que me 

chama mais atenção na Europa é a cultura alemã, ou seja, a civilização (sic), a educação, o 

modo de tratar; então é um povo muito educado, mas muito formal. Então, um nível de 

educação, de atenção, de cuidado grande com você com a pessoa que tá ali, mas muito 

formal. Então a cultura alemã foi a que mais me chamou a atenção. Fora da... do alemão, 

outra cultura que me chamou bastante a atenção foi (sic) os cubanos, quando a gente esteve 

em Cuba, a gente teve lá um comportamento totalmente diferente da europeia (sic). Um povo 

mais espontâneo, mais aberto e sedento por saber como era o mundo de cá. Quando eu 

estive lá, isso deve ser... cerca de cinco anos atrás, então me chamou muito a atenção a 

dificuldade do povo, mas a alegria, a espontaneidade, e eu vi o cubano... já nasce artista, eu 

nunca vi uma coisa dessa; a cultura deles é ... artística. Todo mundo canta, todo mundo atua, 

todo mundo é compositor, é pintor, é artista plástico, uma coisa fantástica. E a outra foi quando 

eu estive na China, e a diferença, né? Um povo mais... todo mundo já de uma cultura diferente. 

O modo de se comportar, de cumprimentar, os hábitos culinários muito diferentes dos nossos. 

Todo chinês tem um codinome americano, por exemplo, Daniel, Edward, eh... Mr. Pae, que, 

na verdade, todos os nomes são nomes pra nós aqui, eles fazem isso pra facilitar pra nós, 

acho que pra facilitar a comunicação. E todos eles falam inglês. O dono da fábrica que a gente 

faz negócio lá, Edward, mas o nome dele não é aquele, isso é uma prática. 

 

Entrevistadora: Você acha que entender sobre a cultura do (s) país (es) para onde se viaja é 

importante, ajuda em algo? Justifique sua resposta. 

Colaborador 5: Sim. Se você conhece a cultura deles você tem uma melhor interação e você 

e demonstra que você “estudou” a cultura deles pra estar ali. Quando você vai em cada povo, 

cada povo tem uma cultura diferente. Antes de ir pra China, por exemplo, essa pessoa que foi 

                                                
30 Corresponde a produtos de qualidade e características uniformes, que não são diferenciados de 
acordo com quem os produziu ou de sua origem, sendo seu preço uniformemente determinado pela 
oferta e procura internacional. (Fonte: Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Commodity>. 
Acesso em: 04 nov. 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Commodity
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nossa “ponte” lá, nosso intérprete, eu perguntei tudo a ele, ele me disse tudo como deveria 

ser tudo, como deveria ser a forma de cumprimentar, de lidar, então isso é muito bacana. Ele 

é o representante dessa fábrica de lá aqui no Brasil e ele nos levou pra lá. Ele já está 

acostumado a... a gente faz negócio com essa empresa desde 2014, então já tem quase cinco 

anos. Essa máquina que desembarcou aqui ontem é desse fabricante. Eles estão participando 

de uma feira aqui no Brasil, lá em Joinville, a Interplast, e eles precisavam trazer uma máquina 

pra essa feira, e eles não estavam com a máquina vendida. Aí me ligaram pra facilitar pra que 

eu comprasse a máquina pra eles terem a máquina exposta aqui no Brasil. Essa máquina 

nossa vai pra o stand deles, ficar lá durante os cinco dias da feira, e depois que terminar a 

feira a máquina vem aqui pra nossa fábrica. Então isso é uma forma de interação... e olha pra 

você ver... é assim, ele me chama de irmão, então isso é porque, porque a gente fez essa 

interação... Durante essa viagem que a gente fez agora pra China, a gente teve oportunidade 

de jantar, um jantar todo feito em cima da cultura deles, tudo foi muito bem pensado. Ele já 

veio na fábrica nossa duas vezes. Toda vez que ele vem ao Brasil, ele faz questão, mesmo 

que não tenha nada, ele vem nos visitar, ele... então ele ajuda a gente e a gente ajuda ele. 

Porque ele usa nosso grupo como referência de parceiro aqui no Brasil. É conhecer a cultura 

deles e saber como tratar. 

 

Entrevistadora: Você acredita que a LI é a língua do mundo dos negócios? Justifique sua 

resposta: 

Colaborador 5: Sem dúvida. O mundo inteiro fala o inglês. Notadamente no meio empresarial. 

Então, a Língua Inglesa em muito nos ajuda nos negócios. É imprescindível produzir cada vez 

mais, principalmente a gente que lida com comércio exterior, com mercado. Por isso o meu 

objetivo de... falar a Língua Inglesa. Eu já entrei nesses cursos aí, a maioria, mas eu não... 

consegui levar... não sei, acho que o formato lá, não consegui muita coisa não. 

 
Entrevistadora: Muito obrigada! 
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ANEXOS 
 

ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP 
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