
Internacionalista: a ponte do Brasil para o mundo 

Prisca Fontes 

 

Carreira tem formação ampla e atuação no mercado em diferentes áreas 

  

Em um mundo cada vez mais globalizado, cresce a importância do profissional especializado 

nas relações políticas, econômicas e sociais de diferentes países. Esse é o papel do 

internacionalista. 

A estudante Ana Luiza Meirelles Paruolo, de 20 anos, ingressou na graduação em Relações 

Internacionais por buscar uma carreira com formação ampla e de aplicação em áreas como 

negócios, economia, ciência política e direito. 

  

“O que mais me agrada na área é exatamente essa diversidade de campos de atuação 

principalmente os que envolvem o mercado interno e externo e as possibilidades de negócios 

entre nações nos mais diversos segmentos”, explica. 

  

Aluna da faculdade La Salle, Ana Luiza também estagia no escritório de Relações 

Internacionais da instituição, onde atua na parte de intercâmbio e dos processos necessários 

para que isso aconteça. 

Para a aluna Dayse Silva Maciel, de 21, o sonho de ser diplomata foi o que a atraiu para o 

curso. Mas, após a experiência na faculdade, ela encontrou outro caminho profissional: o 

comércio exterior. 

  

“O Itamaraty é um caminho natural. Por outro lado, empresas como a Petrobras precisam, 

cada vez mais, de especialistas em negociações internacionais. O internacionalista tem uma 

gama enorme de possibilidades no mercado de trabalho. Desde o investimento na carreira 

diplomática até a diplomacia corporativa”, indica o professor Marcelo Guedes, diretor dos 

cursos de administração e Relações Internacionais da ESPM. 

  

Ele explica que os principais eixos da carreira são direito, economia e política. Mas destaca a 

área de marketing como uma quarta opção. 

  

Recém-formado em Relações Internacionais pela ESPM, o jovem João Faria Correa de Araujo, 

25, ingressou como trainee de marketing em uma grande empresa. 

  

“Gosto da possibilidade de trazer modelos de negócios que funcionam bem internacionalmente 

para o Brasil, encontrando as mais diversas formas de adaptá-los ao mercado local. Esta é 

uma profissão nova em um mundo cada vez mais globalizado, que deve ganhar um destaque 

ainda maior em mercados internacionais”, afirma, esperançoso, João Araujo. 

  

Na essência, um conselheiro 

O coordenador do curso de Relações Internacionais da faculdade La Salle, Carlos Frederico 

Coelho, revela que a procura pela formação foi a que mais cresceu no País nos últimos dez 

anos. 

  

“O mercado se encontra bastante aquecido, especialmente na área de comércio internacional. 

O crescimento econômico brasileiro levou a maior inserção das empresas brasileiras no 

exterior e das empresas estrangeiras no Brasil. Este tem sido terreno fértil para os egressos de 

relações internacionais, especialmente nas grandes empresas”, afirma. 

  

O professor também acrescenta que, embora o curso de comércio exterior seja de uma área 

próxima, internacionalistas podem trabalhar em qualquer área correlata, enquanto os alunos 

de comércio exterior teriam um campo mais restrito. 

  

O coordenador da área de Relações Internacionais da faculdade Ibmec, José Luiz Niemeyer, 

explica que por terem uma formação complexa, os bons profissionais se destacam no 

mercado. 
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“O internacionalista é, em essência, um conselheiro. E para isso ele deve ter uma boa base de 

estudos. O aluno deve ser aplicado”, aconselha. 

  

O professor explica que o curso é composto de uma base de ciências políticas e história. Os 

alunos também estudam economia, estatística, finanças e direito, especialmente nas áreas de 

direito internacional público e privado. 

  

“As disciplinas específicas de Relações Internacionais são geopolítica, negociação, segurança 

internacional, marketing, comércio exterior e movimentos contemporâneos, entre outras”, 

enumera, acrescentando que além da teoria, os alunos aprendem a construir cenários e buscar 

soluções para possíveis problemas. 

  

Devido à natureza multidisciplinar do curso, Niemeyer recomenda que os alunos se 

especializem na área onde querem atuar com um curso de pós-graduação. 

  

Hábito de ler e inglês fluente são requisitos 

Neto de portugueses, o estudante Felipe Diniz, 21, aprendeu desde cedo o valor de uma 

cultura diferente. Aluno do curso de graduação da Pontifícia Universidade Católica (PUC), ele 

aproveitou sua dupla cidadania para conquistar experiência profissional em outros países. 

  

“Estagiei na Inglaterra, nas férias do ano passado. Foi ótima a experiência. Como os estudos 

das Relações Internacionais existem há muito mais tempo nesse país, a demanda pelo 

profissional é maior. Pude colocar muito do que sabia em prática, e ainda aprendi muito mais”, 

comemora. 

  

Quando voltou ao Brasil, conseguiu uma oportunidade de estágio em uma ONG inglesa, na 

área da captação de recursos e aplicação de projetos. 

  

“Gostaria muito de trabalhar com a parte de Organizações Internacionais ou pesquisa. Porém, 

não descarto a possibilidade de trabalhar com negócios”, afirma. 

  

Ele recomenda que o interessado no curso goste de ler, e tenha o inglês fluente, já que a 

produção acadêmica ainda é dominada pelos países de língua inglesa. Também é necessário 

manter-se informado com as notícias do dia a dia e ter uma boa capacidade crítica. 

  

O salário inicial de um profissional da área varia entre R$ 2 mil e R$ 4 mil. No estágio, a 

remuneração gira em torno de R$ 800 a R$ 1,2 mil.  

  

Prestes a ingressar no último período da graduação no Ibmec, a aluna Marcela Quintela, 21, 

destaca que os interessados na área devem ter grande capacidade de raciocínio e de assimilar 

conhecimento e vontade de aprender e de se atualizar. 

  

“É uma carreira que muda a sua postura e a sua visão de mundo”, conclui. 

  

Procura – No estado do Rio de Janeiro, 12 instituições oferecem o curso, que tem duração 

mínima de 4 anos e máxima de 8. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 

são as opções entre as instituições públicas. 

 

Fonte: O Fluminense [Portal]. Disponível em: 

<http://jornal.ofluminense.com.br/editorias/empregos-e-

negocios/internacionalista-ponte-do-brasil-para-o-mundo>. Acesso em: 10 jul. 

2012. 
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