
Cresce mercado para diplomatas corporativos 

 

O caminho mais conhecido para quem se forma em relações internacionais é o da carreira 

diplomática tradicional, o que inclui passar no concurso para o Instituto Rio Branco e integrar 

os quadros do Itamaraty no Brasil e no mundo. Porém, com a globalização da economia e a 

valorização do Brasil no cenário internacional, começa a crescer o mercado de atuação para 

esses profissionais dentro de empresas. São os chamados diplomatas corporativos, que atuam 

principalmente em multinacionais, mas também já começam a ser requisitados por 

companhias brasileiras. 

 

— Há cerca de quatro anos, existia o desconhecimento desse perfil do diplomata corporativo, 

mas, hoje, o conceito de interculturalidade é cada vez mais valorizado — explica Marcelo 

Guedes, coordenador do curso de relações internacionais da ESPM Rio, que existe desde 2007 

com foco na diplomacia corporativa. 

 

O campo de atuação, diz Guedes, é amplo — empresas privadas, multinacionais ou não, ONGs, 

agências governamentais, instituições internacionais, consultorias, agências de recursos 

humanos e instituições financeiras — e os salários são bons. Um estagiário pode chegar a 

ganhar R$ 2 mil e um recém-formado tem salário entre R$ 4,5 mil e R$ 5 mil. 

 

A possibilidade ampla de atuação em um mercado aquecido e de boa remuneração foram 

fatores que atraíram João Araujo, de 26 anos, para essa carreira. Formado em RI há um ano, 

ele está há dois na L’Oréal, onde atua como analista de trade marketing. 

 

— Meu foco sempre foi a diplomacia corporativa: entrei na faculdade já querendo trabalhar em 

uma multinacional com marketing internacional e adaptação de mercados — conta João, que, 

antes da L’Oréal, estagiou no Consulado Britânico. — O que me atrai é a oportunidade de fazer 

a adequação de estratégias globais ao mercado local. 

 

 Crescimento mais rápido 

 

Para Camila de Frias, 22 anos, a opção por fazer RI veio por conta da atração por diferentes 

culturas e por negociação. Durante a faculdade, que terminou no ano passado, chegou a 

pensar em fazer o concurso do Instituto Rio Branco. 

 

— Mas a dificuldade da prova e o fato de o crescimento na carreira não ser tão rápido foram 

dois empecilhos que me fizeram optar pela diplomacia corporativa — ressalta Camila, que é 

analista de roaming internacional na TIM e já estagiou na Petrobras e na Lufthansa. 

 

Coordenador do curso de relações internacionais da Estácio, Ronald Paschoal diz que é comum 

que seus alunos tenham dúvidas sobre se devem enveredar para a política ou para o meio 

empresarial quando começam a graduação. 

 

— Mas, depois que eles começam a entender melhor sobre o assunto, conseguem escolher 

com mais clareza — aponta Paschoal, que coordena o segundo curso de RI mais antigo do 

país, lançado em 1984, e vê boas possibilidades de crescimento de mercado para o profissional 

da área. — As empresas estão crescendo e se internacionalizando cada vez mais. Então, a 

tendência é que haja mais oportunidades. Ou ao menos a manutenção do cenário atual, 

porque é algo que depende do andamento da economia também. A empregabilidade de quem 

se forma está entre as mais altas. 

 

Domínio de idiomas é fundamental 

 

Para quem quer trabalhar como diplomata corporativo, a fluência em inglês é requisito 

essencial — até porque, muitas instituições de ensino têm disciplinas ministradas no idioma. 

Além disso, quanto mais línguas o profissional falar, mais chances tem de crescer e ampliar 

seu campo de atuação. 
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— Conhecer somente o inglês já não basta. O espanhol também é necessário e o terceiro 

idioma pode ser escolhido de acordo com os interesses pessoais. Quem gosta de Oriente 

Médio, por exemplo, pode aprender árabe, o que abre oportunidades de trabalhar com 

empresas dessa origem — destaca Marcelo Guedes, coordenador do curso de Relações 

Internacionais da ESPM Rio. 

 

Bruna Gomes, que fala inglês, espanhol e francês e trabalha na área de serviços financeiros da 

TIM, onde entrou como estagiária há três anos, acha que ser fluente em línguas, além de ser 

importante para execução de tarefas do dia a dia, a ajuda se manter atualizada. 

 

— Assim posso ler revistas e jornais de fora para conhecer novidades e me informar sobre 

inovações internacionais — afirma Bruna, de 21 anos, que escolheu a carreira corporativa 

porque se identifica com um perfil mais prático. — O diplomata do Itamaraty, por outro lado, 

tem um perfil mais teórico. 

 

Oportunidades na área de RH também 

 

O que também levou Bruna a seguir por esse caminho foi a multidisciplinaridade exigida do 

diplomata corporativo: 

 

— O curso de RI é muito abrangente e acaba passando uma visão completa que capacita a 

analisar e desenvolver projetos em várias frentes. 

 

Comércio exterior, importação e exportação, despacho aduaneiro, negociação, compra e 

venda, logística, marketing internacional, setor farmacêutico, RH e petróleo são algumas das 

áreas que mais estão requisitando profissionais de relações internacionais, como destaca o 

coordenador do curso de RI da Estácio, Ronald Paschoal: 

 

— É interessante notar que a área de recursos humanos está crescendo bastante, com o 

aumento da contratação de profissionais estrangeiros e a alocação de brasileiros no exterior. 

 

Paschoal destaca, também, as oportunidades internacionais que se abrem por quem se forma 

em RI. Muitos de seus alunos, por exemplo, viajaram para abrir novos negócios no exterior. 

 

— Outra função da diplomacia corporativa é auxiliar a abrir e estabelecer empresas locais em 

países estrangeiros — diz o coordenador da Estácio. 

 

Marcelo Guedes, da ESPM-RJ, explica que, se o diplomata tradicional lida com conflitos entre 

regiões geopolíticas, o orporativo trabalha com empresas que têm culturas e valores 

diferentes. 

 

— É importante ter um profissional para saber o quanto se deve adequar um negócio à 

realidade brasileira e vice-versa — avalia Guedes. 

 

Para se destacar na profissão, o coordenador da ESPM ressalta ainda a necessidade de 

constante atualização: 

 

— Esse profissional tem que gostar de ler e deve ser extremamente antenado e ávido por 

encontros e debates. 

 

Pensando nisso, João Araujo, da L’Oréal, pensa em fazer uma pós-graduação em 

administração e passar um tempo fora durante o curso: 

 

— Acho que seria muito bom para agregar à minha carreira. 

 

Camila de Frias já cursa uma pós em negócios internacionais e Bruna Gomes busca o curso 

mais adequado ao seu direcionamento de carreira. 

 

— Me sinto sempre demandada a conhecer algo novo — diz Bruna. 
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Text Box
Fonte: Goias Net [Portal]. Disponível em: <http://www.goiasnet.com/ultimas/ult_report.php?cod=543645>. Acesso em: 15 out. 2013. 




