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especial

Nada de work experience,

eu quero é emprego!
A vontade de muitos, trabalhar fora do país, não é um sonho tão distante quanto se imagina
Fotos: Divulgação

Ao lado, de cima para baixo: a diretora executiva da Associação Brasileira de Intercâmbio Profissional e Estudantil (Abipe), Paula Prado Semer,
o assessor de relações públicas do escritório de imigração do Québec em São Paulo, Gilles Mascle e a diretora do escritório de imigração do Québec
em São Paulo, Soraia Tandel. Acima, uma das ruas da Província de Québec, que possui, aproximadamente, um sétimo da população de imigrantes

Hugo Sppezapria
O grande medo da maioria dos universitários, hoje em dia, não é a questão da falta de oportunidades de estágio. Os jovens de hoje, em seus cursos
de nível superior, pensam além: há vida
pós-formatura?. E a resposta é: talvez.
Encontramos, nos dias de hoje, um
quadro instável no mercado de trabalho. Com o passar dos anos, áreas tecnológicas e exatas desencadearam um
surto de crescimento. Neste movimento, muitas áreas acabaram tendo seus
nichos mercadológicos atrofiados, sendo pelo excesso de mão de obra ou pela
falta de oportunidades de emprego.
Um reflexo da situação é que a expansão dos mercados das áreas das ciências exatas, ao longo dos anos, atraiu,
obviamente, uma grande quantidade de
interessados, o que acabou gerando uma
dicotomia entre os razoáveis números
de vagas e a quantidade imensa de profissionais formados por ano.
No entanto, tanto recém-graduados
quanto os mais experientes do mercado acabam por esquecer um detalhe
importante sobre o mundo em que vivemos: ele não se limita ao Brasil.

PRIMEIRO CONTATO

Com 7,7 milhões de habitantes, sendo quase um milhão de imigrantes, o
Québec tem o segundo maior PIB do
Canadá e cresce em torno de 2,5% ao
ano. A província francófona, há 40
anos, busca mão de obra qualificada
fora de seu território. No setor de aviação, por exemplo, são abertas cerca de
3 mil vagas por ano. A remuneração
gira em torno de US$70 mil anuais.
O programa de imigração do Québec procura trabalhadores qualificados
e o processo de seleção tem duração
média de um ano, sendo este um dos mais
rápidos do mundo. Os critérios incluem
diploma em curso superior, experiência
profissional, conhecimento de Francês
- já que este é o idioma oficial, ou disposição em aprendê-lo antes de imigrar - e
idade preferencial de até 35 anos. Aqueles que já possuem cônjuge e filhos são
especialmente bem vindos.
No caso da imigração para o Québec, são disponibilizados todos os direitos de um cidadão canadense, como
assistência médico-hospitalar e previdenciária, além de outros benefícios
extensivos à esposa e filhos. O programa não garante emprego, mas o gover-

no auxilia o imigrante na busca por uma
colocação no mercado de trabalho.
A diretora do escritório de Imigração do Québec em São Paulo, Soraia
Tandel, avisa que não é um programa
que garanta emprego. A intenção é auxiliar na busca. “”uxiliamos no ingresso
ao mercado de trabalho tanto via elaboração de currículos e de cartas de apresentações como, também, com o repasse de anúncios de vagas. Se necessário,
há ainda aulas gratuitas para aperfeiçoamento do Francês”, destaca a diretora.
Ainda no Brasil, o candidato pode
ser reembolsado em até CA$1.500, algo
em torno de R$2.570, referentes aos gastos com o aprendizado do Francês em
Alianças Francesas parceiras do escritório de imigração, após ser aceito no
processo de seleção. Todos os selecionados saem do Brasil com o visto de residente permanente, que permite morar
e trabalhar legalmente no Canadá. Após
três anos de residência, pode-se solicitar cidadania canadense e, então, obter
passaporte e participar das eleições.
O assessor de relações públicas do
escritório de imigração do Québec, Gilles Mascle, conta um pouco da história
do programa. “Faz 40 anos que o programa de imigração do Québec se diferenciou em relação ao do Canadá e assumiu um formato muito próximo do que
é hoje em dia. Uma das principais diferenças é a divulgação. Com a abertura
do escritório do governo do Québec, em
São Paulo, há três anos o processo se tornou mais acessível aos brasileiros. Antes de 2008, o escritório mais próximo
era em Buenos Aires. O procedimento
era feito por correspondência e não tinha um bom retorno, além da demora
excessiva”, explica o assessor.
Gilles Mascle também reforça a atratividade do programa graças a receptividade dos quebequenses. De acordo
com ele, historicamente, a província
sempre foi aberta a imigrações. Tal abertura foi magnificada após o envelhecimento da geração dos baby boomers da
Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia,
essa geração está se aposentando e abrindo oportunidades de emprego qualificada que somam 20% do mercado.
Além desse quadro de envelhecimento da população, há interesse, por parte
do governo, em difundir a Língua Francesa. Embora seja requerido nível intermediário para o início do programa (algo
em torno de 200 horas de aula), após ser
selecionado, é praticamente obrigatório

Cauê Soares, engenheiro ambiental

Só acredito vendo!
Na teoria, tudo é sempre encantador, no entanto, a prática pode vir a
decepcionar um pouco. O engenheiro
ambiental e gerente de qualidade da
Grecco Logística Internacional, Cauê
Soares Lopes, é um dos cases de sucesso tanto no estágio internacional quanto
na volta para o Brasil.
Cauê Soares conta que a experiência
foi enriquecedora em diversos aspectos.
“Passei três meses estagiando na UniversidadeTécnica de Lisboa, na área de Química Agrícola. Liderei uma pesquisa na
qual fazíamos a separação de resíduos de
criação de animais para posterior aplicação na agricultura. Foi uma experiência interessante em todos os aspectos. Portugal superou muito as expectativas que
eu tinha sobre o país.Tanto as paisagens
quanto a cultura do povo são riquíssimas.
O fato de estar longe do Brasil e da família me ajudou a criar responsabilidades
que, muitas vezes, delegamos quando não
temos a necessidade.
Trabalhei e convivi com pessoas de
diversos países, de culturas distintas e
aprendi muito. Após os três meses, juntei o
dinheiro que ganhei e viajei pela Europa.
Acabei conhecendo do Lago Ness até os
campos de concentração de Dachau, em
Munique. Voltei para o Brasil com muita
saudade de casa e com uma bagagem de
vida enorme”, compartilha Cauê.

Serviços
Associação Brasileira de Intercâmbio
Profissional e Estudantil:
<www.abipe.org.br>
Escritório de Imigração para o Québec:
<www.imigrarparaquebec.ca>
Central de Intercâmbio:
<www.ci.com.br/trabalhar-no-exterior/
estagios>

a melhora das habilidades com Francês.
É normal conhecer histórias sobre
impactos culturais e problemas com a
receptividade em países estrangeiros.
No entanto, os quebequenses apresentam uma boa receptividade, especialmente em relação a brasileiros. Uma das
provas disso é que, no último censo realizado no território, o nível de desemprego de imigrantes foi igual ao de nativos, provando a inexistência de qualquer
forma de discriminação por origem.
Também há traços familiares entre as
culturas da América Latina e da província. Gilles Mascle associa isso ao fato do
Québec ser uma parte mais latina da América do Norte. Ao final dos cinco primeiros anos após a entrada no país, 75% dos
imigrantes ainda permanecem lá, embora seja normal o discurso de que o primeiro ano tenha apresentado algumas
complicações. Este primeiro contato acaba se tornando um período de adaptação.

E, PARA OS UNIVERSITÁRIOS, ESTÁGIO

Não são só os graduados que podem
aproveitar programas no exterior. A Associação Brasileira de Intercâmbio Profissional e Estudantil (Abipe), entidade
sem fins lucrativos, possui programas de
intercâmbio de estágio em 84 países, em
cinco continentes. Com apoio da Central de Intercâmbio (CI) e em acordo
com a International Association for the
Exchange of Students for Technical Experience (Iaeste), a Abipe recebe e envia
mais de 200 estudantes por ano para experiências internacionais de estágio.
A maior parte das vagas é para as
áreas exatas e tecnológicas, visto que a
Iaeste nasceu na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Na época, o continente estava devastado pelos conflitos
e precisava de ajuda para a reconstrução de diversas cidades e reestruturação da economia. No entanto, isso não
veta os estudantes de outras áreas.
A gerente executiva da Abipe, Paula
Prado, revela que, mesmo sem nenhum
incentivo do governo, o Brasil tem uma
posição de destaque dentro da Iaeste. “Um
dos maiores prazeres da Abipe é ver que o
Brasil está sendo reconhecido pela qualidade da mão-de-obra qualificada. Mesmo
sem ajuda ou incentivos, o país já é o terceiro maior dentro da Iaeste, que existe há
64 anos”, completa a gerente.
Paula Prado também comentou um
pouco sobre os estágios, que costumam
durar de dois a 12 meses, com bolsaauxílio média de €650 (algo em torno

de R$1.500) mais os benefícios condizentes à legislação do país.
O site da CI possui informações sobre estágios no exterior, no link “Trabalhar no exterior” e, depois, “Estágios”.
Também é possível obter informações
pelo hotsite da CI. A própria Abipe possui um site completo sobre os programas. As etapas para inscrições podem
ser conferidas através do mesmo.

PROGRAMA NÃO É VAGA
GARANTIDA DE EMPREGO

A revelação é da diretora do Escritório de Imigração do Québec em São Paulo, Soraia Tandel, que diz que isso não é
exclusividade do programa canadense.
Os incentivos à imigração não são certezas de obtenção de emprego ou de estabilidade num país estrangeiro, mas sim um
suporte para a conquista da colocação no
mercado qualificado de outros países.
O site do Escritório de Imigração
para o Québec em São Paulo possui
várias informações importantes para os
interessados. Além de ser atualizado
constantemente, o site disponibiliza
datas de palestras e eventos que visam
ajudar os candidatos a dar o primeiro
passo em direção a imigração.
Está aí a principal diferença entre
os programas de estágio da Abipe e as
oportunidades de emprego no exterior.
Quando selecionados, os intercambistas já saem do país com uma vaga certa
de colocação no mercado, por mais que,
no caso dos estágios, o tempo seja limitado e traçado antes mesmo das atividades serem iniciadas.

EMPRESAS CONTRIBUEM
E DÃO OPORTUNIDADE

Apesar das diversas oportunidades
e programas para estágio, work experience, imigração e emprego fora do país,
nem sempre estão disponíveis perfis
que se assemelhem aos candidatos.
Mesmo quando a situação parece não
ter solução, o trabalho no exterior não
precisa se tornar um sonho frustrado.
Com o advento da globalização, é
cada vez mais comum que empresas
nacionais se expandam com a abertura
de novos escritórios fora do país. Tanto empresas que vêm para o Brasil quanto empresas brasileiras que se internacionalizam costumam, por vezes, enviar funcionários para seus escritórios
internacionais. Depende da iniciativa
de cada um se informar sobre as políticas de suas respectivas empresas.

