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O curso de Relações Internacionais (RI), no Brasil, surgiu na Universidade de Brasília (UnB), 
em meados da década de 1970, voltado a atender a tradicional classe diplomática brasileira. A 
partir de 1990, iniciou-se um processo vertiginoso de aumento do número de faculdades que 
oferecem o curso de RI. Calcula-se que, atualmente, existam mais de 80 instituições em todo 
o Brasil que formam a cada ano novos “internacionalistas”. 
 
Certamente, você, leitor, quando pensou em cursar a faculdade de RI, ainda confuso e recém-
egresso do ensino médio, foi fisgado pela expectativa de tornar-se diplomata ou funcionário de 
carreira internacional, ou então motivado pelo desejo de sair do Brasil, passar sua vida entre 
cidades européias, Estados Unidos, países africanos e asiáticos, enfim, fazer do mundo sua 
casa. 
 
Todavia, na verdade, a realidade é uma só: poucos dos profissionais formados pelos cursos de 
RI ingressam no Itamaraty; e nem todos logram êxito na idéia de “aventurar-se” mundo afora. 
A maioria dos profissionais de RI acaba, de certa forma, inserindo-se no mercado normal de 
trabalho, em outras palavras, no setor privado, nas empresas. E é aí que residem as grandes 
oportunidades. 
 
Há algum tempo, o curso de RI inexistia na cabeça dos headhunters e profissionais de recursos 
humanos. Se você olhar pelo retrovisor, há 3 ou 4 anos atrás, quando os acadêmicos (ávidos 
por estágios) se deparavam com aquelas fichas de inscrição de processos seletivos, mal 
aparecia a opção “Relações Internacionais”. Aí, o jeito era optar por “Economia” ou coisa que o 
valha. 
 
Pessoas talentosas são, sem dúvida, o recurso mais valioso dentro da economia global de hoje. 
A demanda por líderes que apresentem a combinação perfeita de habilidades, experiência e 
compatibilidade cultural (profissional de RI?!?) é muito grande, porque eles são as únicas 
pessoas capazes de conduzir as empresas nesse cenário altamente competitivo. É o capital 
intelectual que pode fazer a diferença no mundo dos negócios. 
 
Fato é também que, hoje, o profissional de RI foi descoberto e a cada dia que passa há um 
aumento de demanda por este tipo de profissional na seara empresarial.  
 
Segundo Paulo Roberto de Almeida, grande expoente das RI no País, “como ele (o profissional 
de RI) é um generalista em especialidades “internacionais” ele poderá, supostamente, atuar 
em todas as áreas nas quais alguma competência ou habilidade vinculada ao seu terreno é 
requerida”. Destarte, poderá desempenhar funções no campo da análise e processamento de 
informações, seja na pesquisa e ensino acadêmico (e aqui também se fala em setor privado), 
nas áreas de relações internacionais das burocracias (comércio exterior, logística e operações, 
por exemplo), nos setores de Relações Institucionais das empresas multinacionais – que 
precisam criar redes de relacionamentos com os Governos de outros países, com as 
comunidades locais, etc. -, na tarefa de trader, em operações de negociação internacional, na 
condição de gestor (pois o profissional de RI abarca muitas das qualidades de tal profissional, 
a saber: pró-atividade, poder de decisão, criatividade, teamwork, etc.), entre tantas outras 
opções de trabalho. É importante também salientar que, embora em menor escala, não se 
pode excluir as demais possibilidades de atuação, quais sejam: federações de indústrias, 
entidades de classe, câmaras de comércio, ONGs, etc. Assim, como podem ver, o mercado é 
vasto e irrestrito. 
 
 
Diante do exposto, o leitor pode pensar que, então, o profissional de RI é a “bola da vez”. 
Talvez sim.  
 
 
 



Mas isso só será verdade se ele, o profissional ou acadêmico de RI, entender que as empresas 
não querem saber nada acerca da teoria institucionalista ou neo-realista das relações 
internacionais, se Fukuyama discorda ou não de Huntington, se Hobbes é realista e Kant 
idealista, se segundo Maquiavel os fins justificam os meios, tampouco sobre o funcionamento 
do Conselho de Segurança da “falida” ONU: elas desejam simplesmente vender ou fazer 
negócios com parceiros externos ou internos. É claro que tais teorias e aprendizados se 
constituem em instrumentais para a prática – mas não em ferramenta principal. 
 
Portanto, é sim a hora e a vez dos profissionais multidisciplinares, pró-ativos, das pessoas do 
mundo da teoria e, principalmente, da ação, das “cabeças” que desejam viajar entre as 
capitais européias e a Austrália para vender “Brasil”e produtos/negócios/serviços e não ver 
museus e ir à praia (claro que nas folgas vocês estão liberados), ou seja, VOCÊS, 
internacionalistas. 
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