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Hora de fazer as malas

Experiência no exterior e fluência em
outro idioma são um ótimo cartão de
entrada para quem procura espaço no
mercado de trabalho, o que explica
por que o intercâmbio está cada vez
mais popular. Mas é preciso tomar
cuidado para que a experiência não se
torne uma frustração.
Por isso, paciência e planejamento são
palavras-chave para aproveitar ao má-
ximo a oportunidade, começando pela
escolha da melhor épo-
ca para realizar a viagem.
Quem está na faculdade ou
estagiando deve refletir so-
bre a possibilidade de se au-
sentar por pelo menos um
mês ou até um ano - tempo
aconselhado pelas agências
de intercâmbio. Aproveitar
as férias e recessos é uma
boa alternativa. Mas é pre-
ciso avaliar o momento em
que estará mais focado em
absorver as informações,
seja antes, durante ou de-
pois do curso superior.
De acordo com Celso Luiz
Garcia, diretor da agência
de intercâmbio Cl, "quan-
do se trata da aprendiza-
gem de um idioma, não há
tempo certo". Contudo, ele
enfatiza que fazer o intercâmbio antes
da faculdade colabora na hora de fazer
a escolha da carreira.
Luciana Mitri, orientadora pedagógica,
concorda com Garcia e destaca a rele-
vância da experiência no exterior, pois
ajuda o estudante a fazer suas próprias

escolhas e se abrir a novas oportunida-
des: "O jovem muda os seus valores e
pensa melhor que tipo de profissional
quer ser." Foi o caso de Vanessa lerizzo
que, antes de entrar no curso de Direi-
to, optou por estudar oito meses nos
Estados Unidos, onde morou em uma
home stay - casa de família. Na época,
era o destino mais procurado pelos
brasileiros, mas perdeu o posto após o
atentado terrorista às Torres Gêmeas,
em 11 de setembro de 2001. A expe-
riência de intercâmbio foi tão positiva
que Vanessa também a repetiu durante
e depois do curso. No segundo ano de
faculdade, passou dois meses na Ale-

manha e, logo após concluir a gradua-
ção, mais dois meses na Itália.

Foco na carreira. Já Daniel de Castro
Brunelli, estudante de Marketing, teve de
esperar um pouquinho mais para reali-
zar a tão sonhada viagem. Após um ano

e meio juntando dinheiro, trancou um
semestre da faculdade e foi estudar em
Vancouver, no Canadá. Ele optou pelo
país mais procurado hoje pelos brasilei-
ros que buscam fluência na língua ingle-
sa - nos últimos quatro anos, a deman-
da cresceu de 15% a 20%. Mesmo com



Daniel foi para Vancouver para melhorar a
fluência no inglês. Dedicado, ele se destacou
na escola de idiomas, onde conquistou um
estágio e amigos internacionais.

Vanessa fez seu primeiro intercâmbio
aos 17 anos, e depois não parou mais.

Após passar pelos Estados Unidos e
Alemanha, ela foi para a Itália (foto).

tantos compatriotas, Daniel não perdeu
o foco e, durante sua estada, conquis-
tou um estágio na escola de inglês em
que estudava, chegando a receber uma
homenagem pelo bom desempenho. A
decisão de evitar falar português com os
colegas brasileiros tem uma justificativa:
"Conheci várias pessoas que não volta-
ram fluentes porque não se esforçaram."
A estratégia deu certo, e após dois meses
do retorno ao Brasil recebeu uma pro-
posta para trabalhar no departamento
de Marketing da empresa Continental
do Brasil - multinacional alemã. "A vi-
vência no exterior dá destaque durante

Celso Garcia, da Cl: "Quando se trata de
aprender outro idioma, não há tempo certo."

o processo seletivo; foi o que aconteceu
comigo", comemora.
A iniciativa do jovem foi apoiada por
Rafael Villas Boas, diretor de Marke-
ting e Vendas da empresa Intercâmbio
Global, para quem o mais indicado se-
ria o estudante ir para o exterior logo
após concluir o ensino médio, "porque
está em fase de mudanças". Depois que
o jovem conclui a faculdade, as chan-
ces de um intercâmbio são menores:
"Ele está com a carreira engatilhada e
o tempo que vai ficar fora pode inter-
ferir no seu network."

Profissionais talentosos. Apesar de o
inglês continuar sendo o idioma mais
procurado pelos brasileiros, vale a
pena investir em outras opções. "Se o
empregador analisa dois currículos, e
um dos candidatos fala um idioma a
mais que o outro, é claro que ele vai
escolher o que tem mais conhecimen-
tos", ressalta Vanessa, que atualmente
supervisiona a área jurídica de uma
empresa de informática. E um últi-
mo detalhe: um intercâmbio sempre é
mais barato que uma viagem turística
e a experiência é mais proveitosa, pela
possibilidade de usufruir a estada para
aprender o idioma local. 
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