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"You're hired", em inglês, "Tu es engagé", em francês, ou, quem sabe, "Práve jste byl 
zamestnán", em tcheco. É você quem escolhe em que língua quer dar ao seu próximo estagiário a 
boa notícia de que ele está contratado. 
 
Escalar um estudante universitário estrangeiro para compor a equipe da empresa é uma 
estratégia simples e eficiente para movimentar o ambiente do pequeno negócio, afirmam 
empresários que já passaram pela experiência. 
 
Além de "abrir a cabeça" da equipe, que pode ter ganhos como aprender a ser mais flexível, o 
funcionário que vem de fora pode trazer benefícios como possibilitar a prática de uma língua 
estrangeira ou ajudar a entender os hábitos de consumo de seu país (confira ao lado vantagens 
apontadas pelos participantes). 
 
"Eles [os estudantes] vêm para aprender, mas acabam ensinando bastante. A maior vantagem é 
a troca de experiências", diz Andréa Pinotti, gerente de marketing da CI (Central de Intercâmbio), 
empresa que promove o "incoming" -trazer estrangeiros para estudar e estagiar no Brasil. 
 
A empresa diz ter inaugurado o serviço há cerca de um ano e meio e, atualmente, recebe por mês 
uma média de 35 cadastros de estrangeiros interessados em estagiar no Brasil. A oferta de vagas 
das companhias, no entanto, fica sempre em torno de cinco oportunidades mensais. 
 
"Poucas empresas conhecem os benefícios dessa troca e não há muito receio de ter dificuldades 
de comunicação com o estudante", revela Pinotti. Para ela, as pequenas firmas têm muito a 
ganhar com o "incoming". 
 
Grandes organizações como Philips, Telefônica, Roche, Pilkington e Embraer já experimentaram 
programas desse tipo. 
 
A qualidade técnica dos estudantes -que podem ser absorvidos como estagiários ou trainees-, 
segundo a Aiesec (fundação educacional internacional sem fins lucrativos), que também promove 
esse tipo de intercâmbio, é o principal atrativo do método para as companhias. 
 
Segundo a Belta (associação brasileira de empresas especializadas em educação internacional), o 
serviço de "incoming" ainda é novo no Brasil e não há dados sobre sua dimensão. Quantificar o 
serviço deve ser uma das próximas realizações da entidade. 
 
Áreas 
De acordo com as promotoras do intercâmbio, as áreas mais procuradas pelos estudantes são 
administração, arquitetura, biologia, engenharia, ensino de idiomas, hotelaria, internet, 
marketing, matemática e turismo. 
 
E os principais interessados no Brasil vêm de países não tão convencionais. A Alemanha, a 
República Tcheca, a Holanda, a China e o Peru são apontados como os campeões em cadastrados.  

 
 
Leia Mais 
 
Firma recebe estudante sob medida  
 
O estrangeiro que desembarca nas empresas brasileiras tem sempre o perfil ideal para agregar 
valores e incrementar o negócio. O motivo é simples: é o empresário quem traça com a 
promotora do intercâmbio o perfil do estudante que deseja admitir.  



Se a idéia é buscar informações para exportar para a Inglaterra, "importa-se" um súdito da 
rainha. Se a intenção é produzir sites, encomenda-se um especialista em webdesign ou 
programação. 
 
Quem tem a vaga define a experiência e as qualificações necessárias e aprova o candidato antes 
de ele deixar o país de origem. O candidato também aprova a empresa e concorda com o valor da 
bolsa. 
 
É possível, por exemplo, escolher um estudante de arquitetura da Itália. Dependendo dos desejos 
da firma, dizem as agências de intercâmbio, a "entrega" vai demorar mais ou menos tempo. 
 
Para captar interessados, as agências apostam sobretudo na internet. A promotora CI (Central de 
Intercâmbio), por exemplo, tem um site (www.come2brazil. com) voltado para estrangeiros que 
recebe cerca de 1.500 visitas ao mês, de acordo com o que informou a agência. 
 
Remuneração 
 
Como os clientes das promotoras não são as empresas, mas os estudantes, quem oferta a vaga 
não paga nada pelo serviço -é um mero viabilizador do programa. O único gasto é com a 
remuneração do estagiário, assim que a colaboração começar. É a empresa quem define quanto 
pagará. 
 
Aos estagiários, o mercado paga bolsa-auxílio de R$ 300, em média. No caso dos trainees, a 
remuneração é mais flutuante. O estudante paga as passagens aéreas. 
 
A exigência das promotoras é que o valor da bolsa-auxílio seja suficiente para custear as despesas 
do estudante com alimentação, locomoção e hospedagem, se não houver família voluntária para 
conceder alojamento. 
 
No caso de a empresa não se adaptar, a agência procura outra posição para o estudante em uma 
firma do mesmo ramo. Segundo as promotoras, é normal que, no início, haja dificuldades. 
 
Para a portuguesa Rita Baptista, diretora de relações corporativas da Aiesec, os benefícios 
também aparecem logo. "Na própria Aiesec, trabalho ao lado de três brasileiros, uma peruana, 
um indiano e uma colombiana. É uma experiência ímpar estar nesse ambiente multicultural." 

 
 
Leia Mais 
 
Peruano incentiva integração de equipe  
 
Com vaga para um programador, a agência interativa Avatar, que, entre outros serviços, 
desenvolve sites corporativos, contratou um estagiário peruano com ótimo currículo. 
 
Julio Eduardo Vásquez, 24, estudante de engenharia de sistemas em Lima, passou seis dias em 
um ônibus para ocupar a vaga em São Paulo. 
 
Quando chegou à cidade, teve sua maior surpresa: o endereço da empresa era a avenida Paulista. 
"Nunca tinha visto uma avenida com tantos prédios. Fiquei assombrado." 
 
Ricardo Guimarães, 32, dono da Avatar, conta que o principal benefício da chegada do estrangeiro 
há três meses foi a integração da equipe. "Todo mundo faz brincadeiras e quer conversar com 
ele", afirma. 
 



Ele explica que um de seus objetivos é incentivar os funcionários brasileiros a também buscarem 
experiências no exterior. "A presença dele abre cabeças. Também já tenho um funcionário que 
quer ir para outro país e meu negócio só ganha com isso. A pessoa traz novos clientes, novos 
contatos e novas experiências." 
 
O empresário lembra, no entanto, que nem tudo são flores. Antes de Vásquez, recebeu um 
finlandês. "Foi interessante, mas ele não falava nada de português. Eu falo inglês bem, a equipe 
mais ou menos, mas ele tinha um inglês todo atrapalhado. Ninguém se entendia", diz. 
 
Delegar tarefas simples se tornava um desafio. "A gerente deixava de passar atividades para ele. 
Só para explicar, iria demorar mais do que se ela mesma as fizesse." 

 
 
Leia Mais 
 
Mercado de "incoming" é aposta do setor 
 
Depois de anos focadas em enviar brasileiros para ter experiências no exterior, as agências de 
intercâmbio começam a investir no caminho inverso: trazer estrangeiros às terras tupiniquins. 
 
O crescimento do mercado de "incoming" é uma das grandes apostas do setor para os próximos 
anos. Universidades também têm investido na proposta. 
 
De acordo com a Belta (associação das agências de intercâmbio), as companhias estão estudando 
a melhor maneira de entrar nesse segmento. "Ainda é necessário muito investimento em 
sensibilização", afirma Tatiana Mendes, presidente da entidade. 
 
A própria agência de Mendes, a Intercâmbio Global, estuda o serviço. "Estou planejando há um 
ano e meio. É algo para começar em 2006", revela. 
 
"Estamos investindo. Começamos tímidos, e a coisa está deslanchando", cont a Andréa Pinotti, 
gerente de marketing da Central de Intercâmbio. "Hoje, 98% do faturamento vêm de mandar 
estudantes ao exterior, e trazer [estudantes ao Brasil] representa 2%. Mas sabemos que o 
produto pode se desenvolver muito." 
 
"É um mercado que tem sempre crescido. Meus principais clientes são as multinacionais, mas as 
pequenas [firmas] têm potencial", ressalta Daniela Lima, 24, sócia da empresa Emdoc MRS, que 
também presta assessoria a estrangeiros interessados em vir para o Brasil. 

 
 
Leia Mais 
 
Estrangeiros avaliam trabalho no Brasil 
 
Uma alemã, um argentino, uma croata, um tcheco e um peruano se encontram no gramado do 
estádio do Pacaembu, em São Paulo. A idéia? Participar de uma entrevista com a reportagem da 
Folha e posar para uma foto para a capa deste caderno. Na conversa, eles dizem o que pensam 
sobre o ambiente de trabalho nas companhias brasileiras. 
 
A alemã Stefanie Neubert, 28, que atua em uma escola de idiomas, diz que o que mais a 
impressiona é a ausência de separação entre trabalho e vida pessoal. "Aqui, os colegas são 
também amigos. Mas você não pode criticar o trabalho de alguém sem que ele tome isso como 
pessoal." 
 



Dos cinco, só o peruano Julio Vásquez, 24, diz acreditar que o ritmo de trabalho é mais rápido no 
Brasil do que em seu país. "Na Argentina, trabalhamos menos horas, mas em ritmo mais 
acelerado. No Brasil, tudo é mais calmo, mas as pessoas ficam mais horas e saem mais tarde 
para evitar o tráfego", compara o argentino Martín Granados, 25, trainee de uma grande 
companhia. 
 
A croata Branka Hrehor, 26, engenheira de alimentos, diz que chamou sua atenção a 
desinformação dos colegas sobre a Croácia. "Só me perguntam se eu fugi da guerra e se meu país 
fazia parte da URSS." Jan Matejcek, 23, tcheco, faz o mea culpa: "Na Europa, também sabemos 
pouco sobre a América Latina. É uma das razões para estarmos aqui". 
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