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Os problemas na educação públi-
ca brasileira criaram gargalos na
formação de profissionais, consi-
derados um dos grandes obstá-
culos ao desenvolvimento da na-
ção. Mas não é verdade que o país
não saiba ensinar. Com um his-
tórico desafiador de mudanças
econômicas e , após ter passado
quase à parte da crise financeira
de 2008, o Brasil é hoje um dos
destinos preferidos por estudan-
tes de outros países, interessados
em ter maior capacitação para
atuar em seus próprios mercados,
ou mesmo ajudar a diminuir o
déficit de mão de obra por aqui.

É o caso da estudante ameri-
cana Laura Watts, 21 anos, que
faz graduação em marketing
com foco em negócios e optou
por fazer um estágio no Brasil. A
estudante podia escolher entre
São Paulo, Praga e Pequim. Mas

como é fluente em espanhol,
habilidade fruto de oito anos de
dedicação, optou pelo Brasil.
Passou quatro meses na unidade
brasileira da Dow Química. Fez
duas semanas de português, que
já compreende bem. Laura quer
fazer uma carreira internacional
e considera o Brasil um mercado
importante para alavancar suas
oportunidades de emprego.
“Minha experiência aqui me
dará uma habilidade maior do
que a de meus colegas”, diz.

“O amadurecimento econô-
mico e as boas oportunidades
para profissionais deixaram para
trás a ideia de que o Brasil é ape-
nas o país do futebol”, afirma
Karla Alcides, diretora do MBA
Executivo e Centro de Educação
Executiva da Universidade de
Pittsburgh na América do Sul.
Hoje, a universidade tem cerca
de 200 estudantes aprendendo
português em Pittsburgh, mui-
tos interessados em passar por

uma experiência profissional no
Brasil. “Temos muito o que ensi-
nar no país. Somos uma nação
miscigenada, aprendemos a
compartilhar experiências e te-
mos muita facilidade de comu-
nicação. Além do mais, o Brasil
tem grandes líderes que inspi-
ram novos executivos”, garante.

A universidade começou o
programa piloto em 2009,
quando apenas um aluno veio
ao país passar quatro meses co-
nhecendo empresas. Neste ano,
vieram 5 estudantes, e 12 são es-
perados em 2011. “Acreditamos
que teremos de ampliar o pro-
grama”, afirma Karla.

O estudante de marketing
Andrew Gamersfelder, 20 anos,
também vê um potencial grande
para que o país atraia mais alu-
nos. “Todos com quem conver-
sei para falar sobre o destino me
indicaram São Paulo. E agora
entendo o porquê: o Brasil ofe-
rece uma experiência única”,

diz. Andrew ficou particular-
mente surpreso com a capaci-
dade do brasileiro de trabalhar
em grupo. “Nós [americanos]
não somos muito coletivos.”

Karla explica que a diferença
entre os alunos de fora é que eles
estão focados no desenvolvi-
mento de sua carreira. No Brasil,
um dos fatores que fazem os exe-
cutivos acabarem por perder
competitividade é exatamente a
opção por se entregar a projetos
de empresas, sem se preocupar
com sua qualificação. “No Brasil,
as pessoas ainda são pouco esti-
muladas a melhorar sua capaci-
tação. Mas todos são donos de
suas próprias carreiras e muitos
só veem isso quando ficaram para
trás.” Um exemplo é o ensino de
inglês. “Isso é formação básica
em vários países, mas não há um
plano estruturado do governo
para fazer com que dê certo. Na
China, eles chegam até a ter aulas
em estádios”, conta Karla. ■

Brasil atrai alunos estrangeiros
interessados em capacitação
Universidade de Pittsburg “importa” estagiários que querem ampliar oportunidades na carreira

Instituição tem cerca
de 200 alunos que
estudam português
nos Estados Unidos,
com o objetivo
de conseguir
uma experiência
profissional no Brasil;
país começa a ser
visto positivamente
pela habilidade
no trabalho em
equipe e por ser
celeiro de grandes
executivos
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Murillo Constantino

Laura e Andrew, estudantes da
Universidade de Pittsburgh: estágio
na Dow Química é alavanca para um
emprego melhor em seu próprio país
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 6.
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