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O interesse principal de quem faz intercâmbio no exterior ainda é aprender idiomas, mas os 
destinos estão cada vez mais diversificados. No ano passado, cerca de 80 brasileiros foram a 
Pequim para estudar mandarim na mesma escola chinesa voltada para alunos estrangeiros, 
segundo a agência Brazilian Exchange (BEX). Já para os mais tradicionais, que não dispensam 
o aprimoramento da língua inglesa, cursos na África do Sul e Nova Zelândia passaram a 
competir com oportunidades em países como Inglaterra e Estados Unidos, seja em função do 
custo reduzido, seja pela facilidade de obtenção de vistos e autorização de trabalho. 
 
A BEX, há 15 anos no mercado, já adicionou a seus programas a possibilidade de estudantes 
passarem um mês em Pequim, acompanhando cursos avançados e básicos de mandarim, de 
pintura chinesa e tai-chi-chuan. A instituição de ensino está situada dentro dos jardins 
imperiais de Wen Hua Gong, o Palácio das Culturas de Pequim. "O curso de mandarim é 
oportunidade para conhecer a China em condições bastante favoráveis. O interessado 
economiza na hospedagem, na alimentação e até na passagem aérea", explica Cláudio 
Chalom, diretor da BEX no Rio que participou, na segunda-feira passada, da feira Expobelta, 
ao lado de Silvia Valentin, representante da agência em Niterói. 
 
Além de aprender a língua que entra na moda quase na velocidade do crescimento econômico 
chinês, os alunos têm a possibilidade de conhecer mais sobre a cultura da China. Camilo 
Saraiva, estudante carioca de direito na Fundação Getulio Vargas (FGV), aceitou o desafio de 
aprender mandarim e não se arrepende. Ele pensou em estudar em um país de língua 
espanhola, mas decidiu-se pela China por ser um idioma mais complexo, que justificaria uma 
imersão maior. Saraiva permaneceu por dois meses e meio no país oriental. 
 
"A China está entre os três principais parceiros comerciais do Brasil. Ela já representa cerca de 
8% dos negócios brasileiros com o exterior, e este volume só tende a aumentar. Mesmo que a 
economia da China não alcance as gigantescas proporções que alguns predizem, ainda assim 
ela é e continuará sendo uma importante parceira comercial, fazendo com que uma pessoa 
com conhecimentos da língua chinesa esteja bem posicionada no mercado profissional", 
justifica o estudante. 
 
negócios 
Aprender o mandarim é um diferencial ainda mais significativo no mercado em função da 
pouca habilidade da maior parte dos chineses com a língua inglesa. Eles costumam dar 
preferência, em ambientes de negócios, a estrangeiros que falam bem seu idioma, até por 
valorizarem o relacionamento pessoal nas transações. Saraiva destaca, além das perspectivas 
de empregabilidade, a contribuição da experiência de visitar um país muito diferente do Brasil 
para sua formação pessoal. "Essa viagem comprova minha capacidade de aceitar os outros, 
apesar das diferenças, e minha capacidade de adaptação a situações inusitadas" analisa. 
 
Mesmo aqueles que querem aprender idiomas mais tradicionais como inglês e espanhol têm 
opções alternativas aos destinos tradicionais e bastante custosos em período de alta do euro. 
Ilha de Malta (no Mar Mediterrâneo), África do Sul e Nova Zelândia caíram nas graças de 
estudantes e profissionais interessados em aprender inglês, assim como Argentina, Cuba e 
Equador entraram no catálogo das operadoras que oferecem cursos de espanhol. Os 
estudantes costumam ser motivados por questões financeiras e facilidades para obtenção de 
visto e autorização para trabalhar. A África do Sul conta ainda com mais um atrativo: a 
realização da Copa do Mundo de futebol em 2010. 
 
De acordo com especialistas, estudantes de idiomas que optam por destinos alternativos não 
devem temer a desvalorização da experiência pelo mercado de trabalho. O que costuma contar 
pontos no currículo do candidato é a fluência na língua estudada. Já profissionais que buscam 
graduação, pós-gradução ou cursos de aperfeiçoamento em sua área de trabalho devem ser 
mais cautelosos na escolha de destinos em países emergentes. 
 



"Quando se trata de formação profissional, buscar cursos nos países desenvolvidos deve ser 
prioridade. Se não for possível, aí sim é válido procurar alternativas", afirma Constantino 
Cavalheiro, diretor da Catho Online. Como justificativa, ele destaca o fato de países como 
França, Estados Unidos e Inglaterra produzirem com maior freqüência conhecimento gerencial 
e inovações tecnológicas, além de abrigarem cidades cosmopolitas. Além disso, suas 
universidades conquistaram ao longo dos anos mais credibilidade no mercado corporativo.  
 
Cavalheiro complementa que países da América do Sul, por exemplo, possuem realidades 
semelhantes à do Brasil, o que empobreceria a experiência. Por outro lado, ele não anula o 
valor de se estudar nestes locais. "Algumas universidades latino americanas estão entre as 
100 melhores do mundo em rankings realizados por instituições renomadas", afirma.  
 
O jornal Financial Times disponibiliza em seu site listagens das melhores universidades e dos 
principais cursos de MBA no mundo. Estados Unidos e países europeus reinam absolutos. No 
entanto, já é possível observar o aparecimento de países emergentes além do Brasil, Austrália 
e África do Sul são exemplos. Trata-se de mais um motivador para aqueles que buscam 
opções menos custosas de incrementar o currículo. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11, 12 e 13 abr. 2008. Carreiras, p. B-20. 


