
Universidades estrangeiras buscam brasileiros 
Paula Cristina 
 
A crescente busca por novas oportunidades de ensino tem trazido aos estudantes brasileiros 
mais uma opção: a graduação fora do País. Pela primeira vez as universidades estrangeiras 
vêm juntas ao Brasil na procura por novos estudantes. E motivos para tal investida no 
mercado não faltam: nos Estados Unidos a movimentação financeira dos quase 700 mil alunos 
estrangeiros em suas instituições movimentam US$ 22 bilhões por ano. 
 
E para ganhar este mercado, entre 30 de agosto e 5 de setembro mais de 80 universidades, 
66 das quais norte-americanas, participarão de feiras estudantis, como a Guia do Estudante, 
em cidades como Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, em busca de jovens interessados em 
profissionalização no exterior. "O interesse contínuo de instituições internacionais, como nunca 
se viu no País, configuram um novo nicho de mercado para instituições em nações que 
enfrentam direta, ou indiretamente, uma crise financeira", diz Roseli Fernandes, professora de 
Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
 
O Brasil, que agora figura como a 6ª maior economia do planeta e conta com uma população 
de poder aquisitivo em crescimento já é alvo de instituições públicas como Columbia, Boston, 
Califórnia e Flórida, que apresentarão hoje (3) seus cursos e sua estrutura para os estudantes 
brasileiros, no "Alumni Advising - Education USA", que acontecerá no Hotel Intercontinental, 
em São Paulo. 
 
Afora isso, em maio deste ano o Brasil recebeu também uma missão de universidades 
canadenses, entre as quais está a inglesa Oxford. Representantes vieram ao País anunciar 
uma nova linha de bolsas integrais, por meio de parceria com o governo federal. "Não é só a 
crise que motiva esse tipo de iniciativa. Falamos também da importância política que o Brasil 
tem para o mundo e da importância das relações internacionais, em que esse tipo de 
relacionamento educacional também é necessário", disse Roseli. 
 
De acordo com um balanço anunciado pela presidente Dilma Rousseff em evento recente nos 
Estados Unidos, as salas das universidades norte-americanas somaram (entre o outono de 
2010 e o verão de 2011) mais de 8,7 mil brasileiros matriculados - número 23% maior do que 
o registrado no ano letivo anterior. Durante o discurso, a presidente previu que este número 
continuará crescendo este ano. Quem encabeça o ranking norte-americano são os chineses, 
que somam 128 mil matrículas, seguidos pelos indianos, com 104 mil alunos. 
 
Fomento da economia 
 
As relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos também podem ser consideradas agentes 
impulsionadores dessa relação direta entre universidades e universitários. Segundo números 
do governo americano, o país tem 700 mil estudantes estrangeiros matriculados em 
universidades. Somando-se custos de gastos com moradia, mensalidade e outras despesas, 
estima-se que haja um incremento de US$ 22 bilhões na economia. 
 
"Pensando que cada estudante gaste US$ 850 por mês, ao longo de um curso de três anos o 
valor chega a mais de US$ 30 mil", diz José Luiz Martinho, consultor de educação e professor 
de pós-graduação em Assuntos Internacionais da Unicsul. 
 
Outro indicador nesse sentido diz respeito à balança comercial. Em 2011, as negociações de 
exportação e importação entre Brasil e Estados Unidos somaram US$ 60 bilhões, 
representando quase 12% de toda a balança comercial brasileira, perdendo apenas para a 
China, que somou US$ 77 milhões. No acumulado de janeiro a julho, as exportações do Brasil 
para o vizinho do norte cresceram 16% e já somam quase US$ 35 bilhões. 
 
Na contramão do mercado 
 
Para concorrer neste novo cenário educacional, as instituições brasileiras se organizam para 
conquistar novos alunos. No mês passado, a Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) anunciou 
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parceria com a escola de idiomas Centro Britânico para oferecer aos alunos 15% de desconto 
em cursos das mais de 20 unidades franqueadas da marca em São Paulo. "Essa parceria é 
muito importante para nós. São mais de 50 mil alunos da FMU que poderão nos conhecer", diz 
Bruno Gagliardi, gestor da marca. 
 
Já a Universia Brasil, a maior rede ibero-americana de educação, fechou em agosto uma 
parceria com a instituição Confúcio na Unesp, órgão responsável por promover a cultura 
chinesa no Brasil, para disponibilizar um curso on-line de Chinês para os interessados. 
 
De acordo com o cônsul-geral da China, Sun Rongmao, essa iniciativa visa a incentivar as 
relações bilaterais Brasil-China. "Os governos dos dois países estão se aproximando muito nos 
últimos meses e, acordos e parcerias de grandes negócios estão surgindo. Também podemos 
ampliar as possibilidades de negócios e intercâmbio, já que qualquer comunicação começa pelo 
conhecimento da língua", afirmou o executivo em evento no Brasil. 
 
Para Ricardo Fasti, diretor da Universia Brasil a ação é produtiva. "A iniciativa de criar o curso 
surgiu graças à demanda de profissionais que têm buscado aprender a língua oriental, 
principalmente devido ao crescimento das relações comerciais." 
 
Nas escolas particulares o assunto também é pauta. Hoje (3) o subsecretário de Comércio dos 
Estados Unidos, Francisco Sanchez, irá ao Colégio Pio XII discutir a importância da educação 
bilíngue e a continuação dos estudos no exterior. "A busca por alunos não se restringe aos 
universitários, ela chega também a ensino médio, especializações e doutorados", argumenta 
Roseli. 
 
E quando o assunto é intercâmbio, os brasileiros também são destaque mundial. Segundo o 
Departamento de Imigração australiano, entre dezembro de 2011 e março de 2012, o Brasil 
ficou em quarto lugar no ranking de emissores de visto para estudo na Austrália, ficando atrás 
da China, Índia e Coreia do Sul. 
 
De acordo com Patrícia Monteiro, gerente de Educação da Agência de Promoção Comercial e 
Investimentos do Governo da Austrália, em 2011 o governo australiano lançou a marca Future 
Unlimited (futuro ilimitado) para promover o sistema de educação do país. "Com instituições 
de ensino muito bem posicionadas e reconhecidas internacionalmente, uma educação 
australiana oferece inúmeras oportunidades", diz Patrícia. Os números da agência apontam 
que 55,8% das matrículas feitas por estudantes brasileiros de janeiro a junho de 2012 foi para 
cursos de Inglês, seguidas de cursos do ensino profissionalizante e técnico (36,6%) e ensino 
superior (6,5%). 
 

 
 
Especialização e MBA no exterior também crescem 
 
Um setor que também começa a ganhar destaque dentro das opções de estudo no exterior são 
os cursos de MBA e especialização. O crescente interesse de executivos nessa modalidade fez 
com que a The MBA Tour, uma das maiores feiras de MBA do mundo, descobrisse que os 
fatores que mais levam os profissionais a fazerem um MBA no exterior é a necessidade de 
desenvolver capacidades de liderança, com 18% da preferência dos entrevistados.  
 
A pesquisa também destaca que os brasileiros buscam, em um MBA fora do País, aprimorar 
suas capacidades de gestão (15%), de realizar negócios com estrangeiros (11%) e de tomar 
decisões (9%).  
 
Durante a feira, que aconteceu em agosto em São Paulo, os visitantes puderam conhecer mais 
de 20 cursos internacionais de MBA.  
 
Na edição de 2012, cerca de 20 universidades da América do Norte e da Europa participaram 
dos estandes em busca de novos alunos. Entre elas, Boston University, College of William and 
Mary, Dartmouth College, ESMT European School of Management and Technology, FIA 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Business School, HEC Montréal, Hult International Business School, IE Business School, McGill 
University, Rensselaer Polytechnic Institute, além da University of British Columbia. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 1, 2 e 3 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A9. 
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