
Made in China
País que mais cresce no mundo quer crescer
ainda mais: chineses chegam ao Brasil com olhos
grandes para o nosso mercado de educação

Gustavo Acioli

D urante os dias 20 e 21 de ou-
tubro, São Paulo pôde conhe-
cer de perto a força da China
na educação superior. Orga-

nizada pela Câmara Brasil-China de De-
senvolvimento Econômico (CBCDE), a
feira China Education Exhibition 2006
trouxe ao Brasil 82 representantes de 32
instituições acadêmicas chinesas. O even-
to se firmou como o primeiro a abordar
exclusivamente a educação superior no
país de Mão Tse Tung.

A feira chega num momento em que
a China conquista o posto de terceiro

maior parceiro comercial do Brasil.
Mas, apesar disso, o país ainda não tem
um grande intercâmbio educacional
com os brasileiros. Para estreitar esse
relacionamento e fomentar novos ne-
gócios e oportunidades nas áreas de gra-
duação, pós-graduação, mestrado, dou-
torado e MB As, o Conselho Escolar da
China (em parceria com a CBCDE), ór-
gão do Ministério da Educação, resol-
veu organizar a feira no Brasil.

As pessoas que foram à feira não se
deram mal. Puderam conhecer, entre ou-
tras coisas, como funcionam as melho-

res universidades chinesas, bem como
obter informações sobre cursos de gra-
duação, pós-graduação, mestrado, douto-
rado, Ph.Ds. e MBAs, além obter infor-
mações sobre processo de vistos. Além
disso, durante a feira foram realizadas
uma série de palestras temáticas nas áre-
as das ciências biológicas, humanas e
exatas. Em cada estande ou pronuncia-
mento em mandarim, havia um intérpre-
te que traduzia tudo para o português -
logo, ninguém ficou sem entender.

A paulista Juliana Castro tem 22 anos
e estuda mandarim há três meses. Ela tam-
bém cursa administração de empresas e
tem a certeza de que entender, conhecer
e saber se comunicar com a China se tor-
na cada vez mais importante. "Eu vim
visitar a feira porque penso seriamente
em conhecer o país. Eu adoraria fazer uma
pós ou um MB A na China. As escolas de
negócios da China estão entre as melho-
res do mundo", fala. Juliana, no entanto,
confessa: "Aprender chinês é muito di-
fícil", comenta rindo.
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A opinião de Juliana está afinadíssima
com a ordem mundial em voga. A Chi-
na é há muitos anos o país que mais cres-
ce no mundo. Sua pujança e crescimen-
to vigoroso foi turbinada por cerca de
US$ 700 bilhões em investimentos es-
trangeiros diretos nos últimos 26 anos.
O fluxo chegou a US$ 60,6 bilhões, só
em 2005. Cerca de 50 mil empresas nor-
te-americanas estão presentes na China
e lucram com as exportações para os
EUA e para o restante do mundo.

Apesar da internacionalização e da
grande população, a China tem carên-
cia de profissionais globalizados e fluen-
tes em vários idiomas. Um profissio-
nal, fluente em português, em inglês e
em mandarim, é disputado a peso de
ouro. Um guia em espanhol, por exem-
plo, recebe por dia de US$ 100 (baixa
temporada) a US$ 200 (alta tempora-
da). Até mesmo na área de informática
(uma das mais fortes do país) há carên-
cia de mão-de-obra qualificada.

De bobos os chineses não têm nada.
Eles sabem que a economia brasileira
está longe dos índices de crescimento
alcançados pela China. Por isso mes-
mo, o presidente da CBCDE deixa cla-
ro como os chineses atuam: "No Brasil

não há crescimento constante da eco-
nomia, há sobra de bons profissionais
no mercado. Esse valioso recurso hu-
mano pode ser aproveitado na China,
que cresce a taxas de 11% ao ano e não
consegue formar tantos profissionais",
explica Paul Liu, que realiza em con-
junto com o governo chinês a China
Education Exhibition 2006.

Somente para citar, o mercado de
trabalho na China está entre um dos
mais atraentes para profissionais qua-
lificados. Pilotos brasileiros de aviões
comerciais, por exemplo, já sabem que
lá as vagas são certas para profissio-
nais experientes. Muitos já foram. Se-
gundo dados da aviação aérea interna-
cional, o mercado de vôos comerciais
na China também é o que mais cresce
no mundo. Em termos de competiti-
vidade internacional, a China já deu
mostras suficientes de que eles não dis-
putam menos do que a liderança. Um
dos objetivos claros para a realização
da China Exhibition Education 2006 é
tomar fatias de mercado como Esta-
dos Unidos e Europa, que tradicional-
mente recebem o maior contingente de
estudantes estrangeiros em suas insti-
tuições de ensino. •

Estudante brasileira analisa programas de intercâmbio na China

Conheça os
promotores
da feira
O Conselho Escolar da China

(CEC) é uma organização
sem fins lucrativos, filiado ao Mi-
nistério da Educação, que tem por
objetivo promover estatutos e polí-
ticas da China, assistência financei-
ra para cidadãos chineses que pre-
tendem estudar em outros países e
para estrangeiros que pretendem es-
tudar na China. Esses intercâmbios
têm o intuito de desenvolver trocas
culturais, comerciais e econômicas
entre a China e outros países.

O CEC é financiado majorita-
riamente por recursos de programas
escolares chineses, mas também
aceita doações pessoais, de empre-
sas, organizações sociais e outras or-
ganizações chinesas e estrangeiras.

Dentre as atribuições do CEC es-
tão: determinar projetos relevantes
a serem assistidos; administrar os
intercâmbios multilaterais ou as
bolsas unilaterais, entre a China e
outros países; administrar questões
envolvendo intercâmbio científico
e tecnológico entre instituições e
indivíduos dentro e fora da China;
e fornecer apoio financeiro para
projetos educacionais e expandir as
fontes de recurso para aumentar a
escolaridade chinesa.

Já a Câmara Brasil-China de
Desenvolvimento Econômico é
uma entidade civil de direito pri-
vado que visa promover a aproxi-
mação entre entidades governa-
mentais, associações e empresá-
rios brasileiros e chineses. Funda-
da em 2001, a entidade visa con-
solidar as relações comerciais e
culturais entre o Brasil e a China.
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