
Crese demanda em comécio exterior 
Fábio Jardim 
   
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) quer ampliar recursos, bolsas e estágios que 
oferece à formação de estudantes para o setor de comércio internacional. Segundo o 
presidente-executivo da instituição, Luiz Gonzaga Bertelli, a abertura econômica do País criou 
uma demanda por vagas, cursos e oportunidades nessa área.  
 
"Existe um interesse crescente das empresas em criar departamentos especializados em 
negócios internacionais, portanto, as exigências para o jovem profissional aumentam e é 
preciso investir para formar recursos", afirma Bertelli. Para ele, o setor-líder na demanda por 
jovens profissionais com conhecimentos de negociação e legislação para o comércio exterior é 
o agropecuário, especialmente soja e álcool, devido à recente renovação estrutural e à busca 
crescente por mercados internacionais. Das bolsas concedidas pelo CIEE, atualmente, menos 
de 10% são relacionadas ao comércio exterior, embora este número esteja crescendo de 
forma consistente à medida que as empresas nacionais percebem as possibilidades do setor.  
 
O presidente-executivo ressalta a urgência de uma atenção maior à área internacional, 
apontando que as exigências da globalização e da competitividade comercial são difíceis para 
todos os países, mas especialmente severas para o jovem brasileiro, que parte de uma 
situação de desvantagem, com uma economia estagnada e desigualdades históricas nos níveis 
de educação, apoio e formação. "O maior obstáculo para mudarmos esse quadro é a falta de 
especialistas qualificados em número suficiente. Muitas empresas ainda desconhecem a 
urgência de formar profissionais voltados para os mercados externos", diz Bertelli. "Esses 
fatores são agravados por uma mentalidade que enxerga o treinamento e a educação de 
pessoal como um custo e não como um investimento que gera retorno", conclui.  
 
No Brasil, a demanda por estágios direcionados para lidar com o comércio internacional ainda 
é muito maior que o número oferecido pelas empresas. Para o Presidente do Conselho do 
CIEE, Paulo Nathanael, a defasagem é especialmente significativa nas empresas de pequeno e 
médio porte. "O CIEE tem trabalhado com afinco para conscientizar o empresariado nacional 
sobre a relevância de uma nova geração de profissionais que possam defender o interesse das 
empresas brasileiras no exterior", afirma.  
 
Dentre as iniciativas do CIEE de aproximar universidade e mercado no âmbito do comércio 
internacional, destaca-se um banco de talentos e recursos humanos especificamente voltados 
para a área de negócios internacionais. O projeto, que se encontra em fase de estudo de 
viabilização, permitirá incrementar o potencial exportador de empresas brasileiras, oferecendo 
o instrumental necessário para melhor posicionar o Brasil nos mercados estrangeiros.  
 
A instituição promove hoje, a partir das 19h, em São Paulo, palestra sobre o papel do 
Comércio Exterior no desenvolvimento brasileiro. Intitulada "Brasil: Competitividade e Mercado 
Global", será ministrada pelo Vice-Presidente da Editora JB e Conselheiro do CIEE, Marcos 
Troyjo. O evento acontece na sede do CIEE localizada à Rua Tabapuã, 540, no auditório 
Ernesto Igel.  
 
O CIEE funciona há 41 anos como uma das maiores organizações não-governamentais do 
Brasil. Ao longo de sua existência já concedeu 6 milhões de bolsas e conta com 264 mil 
bolsistas. Deste total, 64% foram efetivados nos termos da CLT.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 jun. 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 
 


