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O turismo é um negócio global e extremamente competitivo. Responsável
por 8,8% dos empregos gerados no mundo, o setor coloca profissionais dian-
te de seus clientes para que produtos e serviços possam ser ofertados. Ao via-
jar para diferentes lugares a trabalho, eventos ou lazer, os visitantes utilizam
serviços de hospedagem, alimentação, realizam visitas, reuniões e fazem
compras. Em todas essas oportunidades as pessoas precisam interagir em di-
versos níveis. É aqui que entra a importância de um idioma como o inglês.
Poderíamos falar de muitas necessidades de qualificação e formação, mas o
objetivo dessa reflexão é mostrar o quanto o aprendizado da língua inglesa
pode ser inclusivo do ponto de vista social e como ele é importante para o
bom desempenho do turismo na década dos grandes eventos esportivos.

Para sobreviver no cenário competitivo global, onde destinos de todo o pla-
neta disputam os mais de 1 bilhão de viajantes é preciso ter serviços de qualida-
de. A grande maioria dos estrangeiros que chegam ao Brasil ou viajam para
qualquer lugar utiliza uma língua universal para se comunicar. Para vender
uma água de coco na praia, um prato em um restaurante, atender um executi-
vo ou prestar qualquer tipo de serviço, o conhecimento elementar de inglês é
necessário. O mercado necessita desde profissionais com habilidades básicas e
direcionadas para determinados tipos de serviços e até de pessoas com grande
fluência e capacidade de comunicação e com amplo conhecimento da língua.

Da mesma forma, a melhoria da qualidade do ensino de inglês nos níveis
médio e fundamental já seria um avanço no cumprimento legal que prevê a
aprendizagem de língua estrangeira como direito dos estudantes. Uma boa e
eficaz formação é condição essencial para um bom desempenho profissional
no futuro de crianças e jovens. Estudos realizados pelo WTTC - World Tra-
vel and Tourism Council, mostram que entre as maiores dificuldades enfren-
tadas pelas empresas de turismo no recrutamento de profissionais para dis-
tintos níveis de qualificação estão sempre presentes a ausência de habilida-
des em língua estrangeira, marketing e tecnologia da informação.

No Brasil, em todo o território, é urgente a necessidade de pessoas com ha-
bilidades de comunicação e relacionamento, especialmente com conheci-
mento da língua inglesa. Além de ser o idioma oficial do universo da indús-
tria de viagens e turismo, é também o idioma dos negócios, dos eventos e da
comunicação empresarial. Com a grande visibilidade que nosso país está ex-
posto, e até 2016, quando as atenções do mundo estarão voltadas para o país,
sede do Mundial de Futebol e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, o turis-
mo estará em grande transformação. As oportunidades e a inovação estarão
presentes quando a qualificação e o profissionalismo estiverem na lista de
prioridades das políticas públicas e empresariais.

Na primeira semana de março, aconteceu o I Fórum de Língua Inglesa co-
mo Política Pública. O Fórum foi no Rio de Janeiro e reuniu professores e líde-
res do governo para discutir medidas de democratização do ensino da língua
no Brasil. É fundamental que lideranças empresariais e governamentais lutem
pelo ensino da língua inglesa não apenas como uma questão de cultura, mas
como Política Pública para o desenvolvimento dos cidadãos brasileiros. ■
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Há fortes indicadores de que as pessoas estão planejando melhor suas car-
reiras hoje que no passado. Um deles é que boa parte dos jovens que se gra-
duam nas universidades logo engata uma especialização, um MBA ou uma
pós-graduação, geralmente na sua área de interesse. Como sabem que o
mercado está cada vez mais exigente e competitivo, eles procuram am-
pliar seus conhecimentos enquanto engatinham na profissão ou mesmo
antes de tentar um emprego na área de sua especialização.

Quando consegue um estágio ou uma vaga de trainee numa empresa
de excelente reputação, o jovem é estimulado e até orientado a planejar
sua carreira. Em alguns casos, além de receber treinamento interno, ob-
tém algumas facilidades para continuar sua formação em cursos de espe-
cialização ou pós-graduação. Nesse caso, será bem mais fácil para o jo-
vem ter uma visão holística da profissão que pretende abraçar e identifi-
car quais as habilidades que deverá desenvolver para ter sucesso na car-
reira que escolheu.

Paradoxalmente, aumentaram as dúvidas e as incertezas sobre a carreira a
seguir. Uma das evidências é o alto índice de evasão no ensino superior. De
acordo com dados do Ministério da Educação, de 2008 para 2009, 896.455
estudantes abandonaram a universidade. Esse número representa mais de
20% do universo de alunos matriculados. Nos cursos de engenharia, uma
das profissões tradicionais de maior prestígio e em alta no mercado, o índice
de evasão chega a 50% em algumas escolas, segundo a Confederação Nacio-
nal da Indústria, que lançou um plano para reduzir o abandono.

Não existe um estudo geral e conclusivo sobre os motivos que levam o
jovem a abandonar a universidade. Os especialistas apontam várias ra-
zões, como dificuldades financeiras do aluno, o que, imagina-se, afeta
principalmente estudantes das instituições privadas. Mas estudos seto-
riais mostram que a “falta de vocação” está entre os principais motivos
alegados pelos universitários quando desistem dos cursos.

Descobrir a vocação antes de entrar para uma universidade é um gran-
de desafio para os jovens do mundo de hoje. Com os avanços vertiginosos
na ciência, o surgimento de novas tecnologias que mudam até a forma de
pensar e as transformações no mundo corporativo, estão surgindo muitas
profissões novas num ritmo que não conseguimos acompanhar. E, infeliz-
mente, grande parte dos jovens não tem condições de sequer obter infor-
mações sobre profissões que poderiam atraí-lo. Só depois de começar a
frequentar um curso superior é que muitos estudantes descobrem que que-
riam outra coisa na vida.

Mesmo depois da formatura, muitos desistem de trabalhar na área obje-
to do curso de graduação, e buscam espaço em outra carreira. O mercado
está cheio de engenheiros que optaram por trabalhar no mercado financei-
ro, em administração de empresas e até em marketing, só para citar um
exemplo. O planejamento da carreira, portanto, é um desafio a qualquer
momento da vida. O importante é que, desde cedo, se abram para os jo-
vens todas as janelas do mundo. ■
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PONTO FINAL

A geração de empregos nos Estados Unidos registrou sólido crescimento
pelo terceiro mês consecutivo em fevereiro, num sinal de que a recuperação
da economia está se espalhando e de que há menor necessidade de
mais estímulos por parte do Federal Reserve (banco central americano).
Os empregadores do país contrataram mais 227 mil trabalhadores no
mês passado, informou o Departamento do Trabalho, enquanto a taxa
de desemprego manteve-se na mínima em três anos, em 8,3%. Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 39.




