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O
Brasil é o maior
“exportador” de
estudantes da
América do Sul.
Em 2011,  cerca

de 365 mil brasileiros foram
estudar fora, número que de-
ve aumentar por volta de 50%
este ano, de acordo com a or-
ganização do Salão do Estu-
dante, maior feira de inter-
câmbio estudantil da Améri-
ca Latina,  criada em 2005,
que aocntece duas vezes ao
ano. Durante a edição do Rio
de Janeiro, que ocorreu na úl-
tima terça-feira, a expectati-
va era a presença de 10 mil
estudantes, segundo o coor-
denador do evento, Samir Za-
veri.

Zaveri observou que, em
função da valorização do re-
al, os pacotes de intercâmbio
estão cerca de 50% mais ba-
ratos que há cinco anos. Os
países de língua inglesa co-
mo Estados Unidos, Canadá,
Inglaterra e Austrália ainda
são os mais populares. “Vejo
que Espanha está crescendo
muito, assim como França e
Irlanda. A crise na Europa es-
tá sendo boa para os brasilei-
ros porque os países de lá
não podem aumentar pre-
ços”, disse o coordenador do
evento.

Agências de viagens pre-
sentes no evento estavam
otimistas para 2012. O presi-
dente da agência IE Inter-
câmbio, Patrick Guimarães,
disse que a rede IE faturou de
R$ 42 milhões no ano passa-
do. A expectativa para este
ano é de crescimento de 30%.
De acordo com Guimarães, a
classe C está contribuindo
muito para o aumento. “Há
cerca de quatro anos, as clas-
ses A e B dominavam este
mercado. Hoje podemos di-
zer que 40% do público são
da classe C”, informou.

Ana Paula Castro, gerente
no Rio de Janeiro da agência
detentora da rede de escolas
Education First (EF) também
estima aumento das vendas
de pacotes. Ela não revelou
números, mas informou que o
faturamento de 2011 aumen-
tou 40% em relação a 2010 e
este ano deve crescer 50% em
relação a 2011. “Estamos in-
vestindo mais em publicida-
de, com propaganda na televi-
são também, o que contribui
para o aumento da nossa visi-
bilidade”, avaliou Ana Paula.

NOVIDADES. Patrick Guima-
rães, da Agência IE, destacou
que atualmente existe forte
procura de intercâmbio para
pessoas acima de 50 anos. Is-
so porque, analisou, até há
pouco tempos se acreditava
que intercâmbio era coisa de
adolescente. Atualmente os
adultos estão descobrindo
que viajar como estudante,
às vezes,  é  mais barato do
que ir como turista. “Esse in-
teresse começou há cerca
dois anos. O público mais ve-
lho costuma viajar em grupo.
Juntam quatro ou cinco ami-
gos e aproveitam para fazer
também um tour pela Euro-
pa”, explicou Guimarães. 

O destino mais procurado
no momento, tanto por jo-
vens quanto por adultos, se-
gundo Guimarães, é Malta, il-
ha ao Sul da Itália onde se fala
inglês. O custo benefício, res-
salta, é melhor em relação à
Europa e o público mais velho
tem gostado bastante, pois de
lá saem vôos diretos para Ro-
ma, Alemanha e Londres.

Ana Paula, da EF, disse que a
maioria dos alunos da rede é
jovens na faixa dos 24 anos
que querem aprender outros
idiomas focados na carreira
profissional. Ela acredita que a

procura está muito relaciona-
da à facilidade de se obter vis-
to. “Os Estados Unidos estão
facilitando (o visto). A Austrá-
lia também, inclusive, os inte-
ressados em ficar menos de
três meses podem fazer todo o
processo de visto pela inter-
net”, observou Ana Paula.

Os consultores acreditam
que muitas pessoas estão
percebendo que o programa
de estudos sai mais em conta
do que um pacote turístico e
ainda une o útil ao agradável.
O presidente da IE contou
que o curso de um mês no
Canadá ou em Malta custa
em média de U$ 1,2 mil a U$
1,5 mil, com acomodação e
alimentação. “Sai mais em
conta do que ficar em hotel e
une o útil ao agradável que
são o passeio com o aprendi-
zado da língua”, ponderou
Guimarães.

A estudante de Hotelaria,
Isabelle Sobral, resolveu fazer
o curso de espanhol em Bar-
celona durante as férias do
meio do ano de 2011. Gostou
tanto da experiência que re-
solveu fazer de novo e em ju-
lho embarcará para Paris para

fazer o curso de francês. “Acho
que voltei com mais fluência.
Tinha muito medo de falar em
público. Como é muito pare-
cido com o português, ficava
com medo de falar uma coisa
que na verdade significasse
outra”, justificou Isabelle.

A estudante chamou aten-
ção para o fato de que é pre-
cisa escolher bem o destino e
o curso que fará. Outra dica é
que o aluno pode escolher
estudar apenas no período
matutino, como ela, e pas-
sear na parte da tarde.  Se-
gundo Isabelle, o dia rendia
muito, pois ficava claro até às
oito horas da noite.  “Não
adianta escolher o Havaí se
você não gosta de praia. Pes-
quisar a cidade que tem seu
perfil também é fundamen-
tal”, disse. 

BRASIL X ESTADOS UNIDOS. O
consulado dos Estados Uni-
dos esteve no evento apre-
sentando palestras e também
se colocou à disposição do
público para solucionar dú-
vidas referentes a entrada de
brasileiros naquele. Na opi-
nião do cônsul geral, Dennis

Hearne,  este é o momento
histórico mais oportuno para
ampliar o intercâmbio entre
Brasil e Estados Unidos. 

O cônsul informou que
ano passado mais de 8,7 mil
alunos brasileiros foram es-
tudar nos Estados Unidos.
Ele acredita que com o pro-
grama Ciência Sem Frontei-
ras, lançado em julho passa-
do pela presidente Dilma
Roussef, e o programa One
Hundred Thousand Strong in
America (100 mil  forte na
América),  anunciado pelo
presidente Barack Obama, a
situação tende a melhorar
ainda mais.

“Queremos colaborar.
Queremos ajudar a treinar os
brasileiros para trabalharem
aqui. Buscamos, claro, um
tratado bilateral  onde nós
também recebamos conheci-
mento. Este é o melhor mo-
mento para os estudantes
que objetivam estudar nos
Estados Unidos.  Cerca de
95% dos pedidos de visto são
positivos”, enfatizou Hearne. 

Segundo o cônsul norte-
americano Mark Pannell, que
é diretor da seção de impren-

sa,  educação e cultura,  as
duas iniciativas são muito
importantes para incentivar
o intercâmbio Brasil – Esta-
dos Unidos e eles buscaram a
feira como forma de se co-
municar com o público e di-
vulgar os programas federais.
“Não há melhor lugar como o
Salão do Estudante para inte-
ragir diretamente com os es-
tudantes interessados”, fri-
sou Pannell. 

Brasil exporta mais alunos na AL

INTERCÂMBIO - Em 2011 cerca de 365 mil brasileiros foram estudar no exterior. Além de jovens, adultos com mais de 50
anos buscan a modalidade de viagem como alternativa de custo. Malta, na Itália, está despertando interesse de ambos 
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PUC-Rio
cria portal 
para ajudar
alunos

Nesta segunda-feira entra
no ar o novo site da Coorde-
nação Central de Estágios e
Serviços Profissionais (CCE-
SP) da Pontifícia Universida-
de Católica (PUC) do Rio de
Janeiro. A universidade pro-
mete oferecer ambiente ino-
vador e, junto com parceiros,
buscou ferramentas que pos-
sibilitam videoconferências e
outros recursos para estreitar
o relacionamento entre uni-
versidade e mercado. As em-
presas interessadas em anun-
ciar pagarão mensalmente de
R$ 690 a R$ 3,9 mil. 

O novo site resulta do inte-
resse da PUC-Rio em aperfei-
çoar a Mostra PUC, feira de es-
tágios que acontece há 15
anos. De acordo com o profes-
sor André Lacombe Penna da
Rocha, coordenador da CCE-
SP, o software usado foi criado
pela Six Connect, licenciado e
implementado no Brasil pela
PUC-Rio e as empresas de so-
luções de TI E-Continuus e Ve-
ro Solutions. A universidade se
beneficiou no custo de im-
plantação – em torno de R$
200 mil – por ser a primeira
instituição de ensino a empre-
gar a ferramenta. “No início,
seria usada apenas na Mostra
PUC, como uma extensão vir-
tual da feira, mas as potencia-
lidades eram tantas que aca-
bamos por adotar a platafor-
ma de maneira contínua. As-
sim surgiu o portal CCESP Vir-
tual”, explicou o professor.

RELACIONAMENTOS. Na avalia-
ção do coordenador da CCE-
SP, os benefícios para alunos e
ex-alunos serão imediatos. A
partir do momento do cadas-
tro, a pessoa já terá acesso a
conteúdos divulgados pelas
empresas, que vão desde in-
formações institucionais e so-
bre o mercado de trabalho até
anúncios de vagas e processos
seletivos para estágios e em-
pregos. “O objetivo é propor-
cionar aos nossos alunos e ex-
alunos a criação de uma ver-
dadeira rede de relaciona-
mentos que certamente irá
ajudá-lo em diferentes mo-
mentos de sua vida profissio-
nal”, ressaltou Rocha.

Outras atividades paralelas
também poderão ser realiza-
das neste ambiente virtual tais
como concursos, palestras e
seminários. De acordo com Ro-
cha, os professores serão con-
vidados a participar do am-
biente em debates relaciona-
dos aos seus temas de pesqui-
sa. Como benefícios para os
funcionários, Rocha destacou
que eles poderão participar
dos concursos de fotografias,
videoclipes, entre outros. A
ideia é operar como uma espé-
cie de rede social, divulgando
dicas sobre oportunidades que
circularem entre os amigos.

Rocha ressalta que o núme-
ro de empresas no portal é ili-
mitado. A participação poderá
acontecer de três formas: no
modelo básico, máster e pre-
mium. Os dois últimos têm
benefícios como exposição de
vídeos e imagens, o que trouxe
limitação do número de em-
presas nos dois modelos. Se-
rão 20 empresas como pre-
mium e 40 como máster. Já no
básico, não há número máxi-
mo de empresas. As compa-
nhias Eletrobrás, Light, EBX,
Globo, Lojas Americanas, Rep-
sol, Subsea7, Mills, Tim, Souza
Cruz, Sulamerica já confirma-
ram participação. (BM)

Zaveri: valorização do Real ajuda
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23, 24 e 25 mar. 2012, Seudinheiro, p. B12.




