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HOTELARIA & TURISMO

VIAGENS Empresas oferecem pacotes que buscam atrair o consumidor que quer crescer profissionalmente

Turismo educacional mira carreira profissional

k DIFERENCIAL

«Os jovens buscam no
intercâmbio um
diferencial no
currículo para
poder crescer
prof issionalmente»
MAURA LEÃO
DIRETORA DA BELTA

Já publicamos 717 reportagens sobre

INTERCÂMBIO
Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br

k CONSCIÊNCIA

«A conscientização
das pessoas em
ingressar no mercado
com um diferencial no
currículo está
fomentando o setor»
TEREZA FULFARO
DIRETORA EDUCACIONAL DO CI

Segundo pesquisa, os programas de
aprimoramento da carreira passaram de uma
participação de 36%, em 2005, para 54%, em 2006

World Study, empresa especia-
lizada em intercâmbio cultural,
desenvolve desde 1995 um
programa de bolsas de estudos
no exterior.

Alunos com faixa etária en-
tre 15 e 17 anos podem par-
ticipar do concurso nacional de
bolsas de intercâmbio para
cursar o high school (ensino
médio) na Austrália, nos Esta-
dos Unidos ou na Alemanha.

Os interessados precisam
estar cursando o ensino médio
ou ter concluído o ensino fun-
damental até a data do início
do programa, apresentar bom
rendimento escolar nos últi-
mos três anos, possuir autori-
zação legal dos pais e preen-
cher e fornecer toda a docu-
mentação solicitada dentro dos
prazos estabelecidos.

A World Study é responsá-
vel por enviar quase 100 jo-
vens, através de bolsas, desde
a criação do concurso. A es-
colha dos premiados é feita por
meio de uma prova de conhe-
cimentos gerais, de inglês e de
uma redação, aplicada simul-
taneamente em todas as uni-
dades da agência no País.

Os descontos serão cedidos
aos 16 primeiros colocados no
Brasil e variarão de acordo
com a colocação do participan-
te, podendo ser de 28% a
100% do valor do curso. As
inscrições podem ser feitas nas
unidades da World Study ou
pelo site da empresa até o dia
22 de março e a prova ocorrerá
no dia 24 do mesmo mês.

World Study dá
bolsa de estudos
no exterior

são paulo

Os jovens estão investindo mais
em programas de intercâmbio
que tragam maior benefício para
acarreira profissional.Em 2006,o
Brasil enviou 70 mil jovens para o
exterior movimentando, no País,
R$ 350 milhões, um crescimento
de 30% em relação a 2005.

Uma pesquisa mundial con-
duzida pela Association of Lan-
guage Travel Organizations (AL-
TO), entidade mundial de empre-
sasdo setorecujo comitêexecuti-
vo tem o Student Travel Bureau
(STB) como representante brasi-
leiro, mostraque osprogramas de
aprimoramento da carreira pas-
saram de uma participação de
36% em 2005 para 54% em 2006.
“A maioria dos jovens busca, no
intercâmbio, uma maneira de
melhorar seus currículos, apren-
derum segundoidioma e,futura-
mente,poder tirarvantagensdis-
so em sua carreira”, comenta
Maura Leão, diretora de Opera-
ções da Brazilian Education and
Language Travel Association
(Belta), entidade responsável pe-
las agências de viagens educacio-
nais e culturais do Brasil.

Segundo a pesquisa, em 2006 o
Brasil ficou entre os quatro prin-
cipais emissores de estudantes,
superando Itália, França e Coréia
do Sul, e ficando atrás de Japão,
Espanha e Alemanha. Na Améri-
ca Latina, o País ocupa a lideran-
ça.

A expectativa é de que o País
galgue mais posições. “O inter-
câmbio começou depois da Se-

gunda Guerra Mundial, já existe
um histórico de gerações que ti-
veram crescimento profissional
com essas viagens, e, hoje, os jo-
vens buscam o mesmo cresci-
mento, porém em um mercado
mais disputado.Por issoa escolha
por um pacote tem de ser bem
avaliada”, diz Maura.

“Os investimentos feitos pelos
pais no turismo educacional têm
como objetivo melhorara chance
da carreira profissional do filho.
As empresas estão de olho em
profissionais que tenham expe-
riência fora do seu habitat natu -
ral, pois acreditam que ele terá

condição de se adaptar a qual-
quer mudança e atuar em qual-
quer área”, comenta Júlio Ron-
chetti, diretor do Estude no Exte-
rior.com.

Como destino, o Brasil tam-
bém apresenta números positi-
vos, segundo executivos da área:
com o crescimento dos investi-
mentos no turismo educacional,
os estrangeiros começama voltar
os olhos para cá. Nos próximos
três anos, espera-se que o Brasil
ganhe cinco pontos percentuais
de participação no mercado
mundial eseja ooitavo domundo
com maiorcrescimento naárea, à
frente de nações como Alema-
nha, França, Itália e Japão.

STB
As agências emissoras de estu-
dantesparaos diversoscantosdo
mundo, têm diversos pacotes que
atendem desde crianças a partir
dos 10 anos até idosos com mais
de 50 anos.

Uma das propostas da Student
TravelBureau (STB)são oscursos
de inglês nas áreas de advocacia,
jornalismo, medicina, turismo,
marketingebusiness.

“Oferecemos cursoscom ênfa-
se em business em Nova York, na
escola Kaplan, ideal para quem
precisa do idioma no trabalho e
desejaaprimorar onível doinglês
de forma rápida e eficiente”, ex-
plica Ângela Alves, assistente de
Marketing da STB.

De olho na demanda, a agência
desenvolveu os cursos combina-
dos, para as pessoas com mais de
18 anos. “Esse pacote é procurado
principalmente poraposentados
quequerem fazerum turismodi-
ferente adquirindo fluência na
língua e conhecimento por algo
que os agrade”, esclarece Ângela.

Os cursos combinam aulas de
idiomas e algum outro curso, co-
mo por exemplo, nas áreas de vi-
nhos, culinária, fotografia, arte
moderna, mergulho e dança.

Atualmente a agência é consi-
derada a maior operadora de tu-
rismo jovem e estudantil
do Brasil, com três lojas
no exterior e 50 lojas no
Brasil. Até oprimeiro se-
mestre deste ano, abrirá
mais cinco unidades,
em Aracaju, Bauru, So-
rocaba, Brasília e Caxias
do Sul.

Além disso, há au-
mento na procura por destinos
novos, como China, por causa da
relação socioeconômica com o
Brasil; África do Sul, pelo curso e
destinoexótico; Irlanda,peladifi-
culdade de entrar na Inglaterra; e
Argentina, um jeito mais barato
de aprender espanhol.

Central de Intercâmbio
ACentralde Intercâmbio(CI)ofe-
rece estágios em turismo, enfer-
magem, cabeleireiro, negócios,
entre outras, na Austrália. Os está-
gios podem durar até dois anos.

“Na área de estágios, a Austrália
é um país com amplo campo de
opções, pois os empregadores
não conseguem suprir suas ne-
cessidades apenas com australia-
nos e são incentivados pelo pró-
priogoverno arecrutarestrangei-
ros”, comenta Tereza Fulfaro, di-
retora Educacional.

A CI mandou cerca de 10 mil
pessoas para o exterior em 2006,
um crescimento de 40% em rela-
ção ao ano anterior. Neste ano, a
diretora crê atingir no mínimo o
mesmo crescimento, mas imagi-
na que, pelo começo de ano que
teve, a empresa pode vir a apre-

sentar um crescimento que che-
gue a 70%.

“Dois fatores estão incremen-
tando o turismo educacional no
País: facilidadede financiamento
e crédito, e a conscientização das
pessoas de que é importante in-

gressarno mercadocom
um atrativo extrano cur-
rículo”, conta Tereza.

Outra que investe em
programas voltados par
aos negócios é a World
Study. A escola oferece
trabalho temporário
com aulas de idioma na
Austrália, no Canadá e

na Espanha, entre outros.

Feira
A feira ExpoBelta, que acontece
duranteomês demarçonascapi-
tais São Paulo, Brasília, Curitiba e
Porto Alegre, traz uma novidade
este ano.

O evento abrigará a feira Cen-
tury China Higher Education
Exhibition,que ocorrea cadadois
anos em diversos países e visa a
divulgar o setor educacional chi-
nês. Hoje, a China é um destinos
com crescente procura por jo-
vens e executivos brasileiros que
fazem negócios na Ásia,com a in-
tenção de buscar fluência no
mandarim.

O evento, que acontecerá em
São Paulo, contará com a partici-
pação de 11 países e será realiza-
do nos dias 17 e 18 de março, no
Pavilhão da Bienal do Parque do
Ibirapuera.

verônica lima

Tereza Fulfaro

LOGÍSTICA

CO N C E S S I O N Á R I A S

ViaOeste anuncia lucro
maior; Nova Dutra recua
são paulo

Duas das maiores concessioná-
rias de rodovias do País, ViaOeste
e Nova Dutra, divulgaram seus
balanços na última sexta-feira.

A Concessionária de Rodovias
do Oeste deSão Paulo (ViaOeste),
que administra os 162 quilôme-
tros do sistema Castello-Raposo,
elevou em58,89% seulucro líqui-
do no ano passado, de R$ 72,567
milhões em 2005 para R$ 115,305
milhões em 2006.

A melhora no resultado foi ob-
tida por redução de despesas fi-
nanceiras (juros e variações mo-
netárias) e diferimento de impos-
tos.

A receita líquidada companhia
cresceu 8,02% no período, para
R$ 351,919 milhões, e os custos
dos serviços subiram 17,16% para
R$ 188,536 milhões.O lucro bruto
teve ligeira redução, de R$
164,866 milhões para R$ 163,383
milhões.

Reduções nas despesas gerais e
administrativas,financeiras edas
perdas com operações de hedge,
além do diferimento de impos-
tos, garantiram o resultado na li-
nha final do balanço.

Os investimentos da controla-
da da CCR em 2006 somaram R$
158 milhões e a empresa prevê
aportes de R$ 126 milhões para

2007. O recolhimento de ISS às
prefeituras da área da concessão
somaramR$19,2 milhõesnoano
passado.

Nova Dutra
A NovaDutra, concessionária da
Rodovia Presidente Dutra, que li-
ga SãoPaulo aoRio deJaneiro, fe-
chou 2006 com lucro líquido
5,40% inferior ao observado um
ano antes.

O resultado recuou de R$
121,62 milhões para R$ 115,39
milhões no período. A receita lí-
quida da companhia subiu 8,48%
no ano passado, para R$ 568,92
mi, mas os custos avançaram
15,28%, para R$ 318,79 mi.

Com isso, o lucro bruto da No-
va Dutra cresceu apenas 0,89%,
para R$ 250,12 milhões.

panoramabrasil

CO N CO R R Ê N C I A

Petrobras considera 6
agências inabilitadas
são paulo

A Petrobras divulgou na última
sexta-feira onome dasempresas
habilitadas a continuar no pro-
cesso licitatório de escolha das
três agências de publicidade que
atenderão a conta da compa-
nhia nos próximos dois anos.
Das 20 que entregaram suas pro-
postas no dia 5 de fevereiro, seis
estão inabilitadas — incluindo a
F/Nazca Saatchi & Saatchi, que
atualmente atende a empresa.

Além da F/Nazca, a McCann
Erickson, a Fischer América, a
Elipse, a Link e a Libra também
estão fora da disputa.

O anúncio foi feito em reunião

com os representantes das em-
presas no edifício sede da Petro-
bras, no Rio de Janeiro. Para re-
correr,a agênciadeveprotocolar
recurso formal até o dia 2 de
março, sexta-feira. Todas as ina-
bilitadas devem recorrer.

Em entrevista ao DCI em ju-
lho do ano passado, Fabio Fer-
nandes, sócio-presidente da
F/Nazca, afirmou que manter a
Petrobras no portfólio da agên-
cia era muito importante. “Gos-
taria de manter a conta”, decla-
rou ele.

Outro que também estava de
olho na empresaera Julio Castel-
lanos, CEO (executivo-chefe) da

McCann Erickson. Também no
ano passado, em entrevista ao
DCI, afirmou serprioridade par-
ticipar da comunicação do go-
verno. “Para nós, ter participa-
ção na comunicaçãodo governo
é estrategicamente fundamen-
tal”, disse.

Habilitadas
As empresas habilitadas foram a
Heads Propaganda, Duda Pro-
paganda, Lew´Lara , Nova S/B,
Artplan, Carillo Pastore Euro
RSCG, DPZ Propaganda, Con-
temporânea Propaganda, Quê
Comunicação, Agnelo Pacheco
Comunicação, Giacometti, Z+
Comunicação, Giovanni/FCB e
Ogilvy & Mather. A Petrobras in-
vestirá R$ 250 milhões em publi-
cidade este ano.

wilson gotardello filho
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