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Quem somos
A Forward Consultoria Júnior (FWD) é a Empresa Júnior
do curso de Relações Internacionais da PUC-Minas.
Criada em 2017, a FWD tem o intuito de proporcionar aos
jovens estudantes um ambiente de práticas de mercado
e vivência profissional, aliando a teoria aprendida em sala
de aula com a solução de problemas reais da sociedade.
Sendo assim, a FWD tem buscado cada vez mais trazer
aos estudantes - sejam eles colaboradores da empresa
ou não - maior conhecimento a respeito da área.
Além disso, oferecemos serviços de consultoria
internacional, buscando oferecer ao micro e médio
empresário um olhar voltado para a escala do negócio,
focando principalmente nos aspectos econômicos,
políticos, sociais e culturais - apresentando os possíveis
cursos de ação.
Com isso, surgiu a ideia de criar o Congresso Brasileiro
de Analistas Internacionais - COBRAINT: Uma iniciativa
Forward!

O COBRAINT tem como proposta principal apresentar
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aos estudantes das áreas interessadas as diversas
aplicações da profissão de Analista Internacional no
mercado de trabalho.
Como os estudos das RIs têm sido aplicados no
mercado de trabalho? O que devemos aprender para
poder aplicar nossos conhecimentos e transformá-los
em algo mais do que ideias?
Assim, este material tem o objetivo de apresentar esta
área de atuação e responder o seguinte questionamento:
Enquanto analista internacional, em quais áreas é
possível atuar e quais as habilidades são necessárias?
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História e origem das
Relações Internacionais
As Relações Internacionais só foram concebidas
como um campo de estudo no século XX. As primeiras
experiências acadêmicas datam os anos da Primeira
Guerra Mundial, conflito que estimulou a percepção
de que a guerra em dimensões internacionais deveria
configurar um objeto específico de pesquisa e de estudo.
No Brasil, o curso de Relações Internacionais (RI)
começou a ser estruturado em nível de graduação na
década de 1970. A intenção era formar profissionais
que pudessem vir a ser chamados para atuar de alguma
forma nas atividades do Estado relacionadas à expansão
da internacionalização que o país experimentava.
A expansão e o desenvolvimento institucional da área
de RI foi gradual. De forma especial, no período entre
1996 e 2008 a abertura de cursos em universidades
públicas e privadas passou a ser constante.
Com uma formação enraizada nos estudos e análises
do comportamento do Estado, além da necessidade
de buscar um arcabouço teórico que se aproxime
da realidade da América Latina, o curso de Relações
Internacionais no Brasil se limitou a ensinar - na maioria
das grades acadêmicas - métodos científicos e analíticos,
em outras palavras, ensinou os alunos a realizarem
pesquisas acadêmicas e escreverem artigos científicos
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que visasse a análise sobre os contextos globais na ótica
política, social e econômica.
Dessa forma, o profissional de Relações Internacionais
adquire com mais facilidade o olhar crítico com análise
macro de ambientes, favorecendo em tomadas de
decisões que enxergam as diversas partes interessadas
impactadas de uma ação em ambientes/cenários
complexos.
Mais de 40 anos depois da fundação do curso no Brasil,
é certo que as atuações de um profissional de Relações
Internacionais não se limitam ao âmbito estatal, como
idealizado pelo primeiro curso de graduação no território
nacional.
Com o desenvolvimento deste campo de estudo e
mudanças do contexto internacional e doméstico, a
atuação do analista internacional (ou internacionalista)
se ampliou, sendo possível perceber a atuação desse
profissional em diversos setores no mercado.
Falaremos um pouco sobre 4 áreas de atuação e
habilidades frequentemente exigidas em cada uma
delas:
• Setor acadêmico
• Setor privado
• Terceiro setor
• Setor público
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Unindo as informações deste material ao conteúdo
das Palestras e Minicursos do COBRAINT, que ocorreram
entre os dias 1 a 3 de dezembro em https://congresse.
me/eventos/cobraint você estará apta(o) a tomar uma
decisão mais precisa sobre qual carreira seguir.
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SETOR ACADÊMICO
O setor acadêmico é a área ideal para quem deseja
seguir carreira como pesquisador ou professor
universitário. A quem interessar essa carreira, após
concluir a graduação, é necessário continuar estudando
através das pós-graduações stricto sensu, como
mestrado, doutorado e pós doutorado.
Quais são os tipos de pós-graduação mais comuns?
• Mestrado acadêmico: Tem como base a pesquisa
de um tema específico, por no mínimo dois anos, com
orientação de um professor da área. O ingresso é através
de um processo seletivo, que pode englobar provas
de conhecimentos gerais e/ou específicos, análises de
currículo, entrevista e proposta de projeto de pesquisa.
• Doutorado: A partir de uma pesquisa mais complexa
e aprofundada, consiste no estudo de um tema durante
cerca de quatro ou cinco anos e que muitas vezes o
interessado deve já ter realizado um mestrado para
ingressar no doutorado. O aluno precisa apresentar a
sua tese e tê-la aprovada para conquistar o título de
doutor.
• Pós-doutorado: Aprofunda ainda mais os
conhecimentos do aluno naquele campo de pesquisa
após o título de doutor, podendo durar até 2 anos de
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estudo no Brasil. A apresentação da tese de doutorado
deve ter acontecido há menos de 10 anos e não há
certificação após o período de atuação, por ser um
estágio realizado por doutores em cursos de pósgraduação de outras instituições.
Como é a atuação como professor?
► Além de se dedicar ao ensino de matérias
obrigatórias/eletivas, o professor pode optar por
liderar pesquisas e orientar alunos em TCC, mestrado
e doutorado. É importante ter como racional para esta
profissão a capacidade de ensinar e inspirar pessoas, já
que é uma profissão que molda pensamentos.
Como é a atuação em pesquisa?
► O pesquisador estará sempre estudando temas
nos quais se especializou. A rotina depende de muita
disciplina e foco, além de muitas vezes estar atrelado
à atuação como professor a depender da área. Aquele
que opta por esse caminho, também tem possibilidade
de atuar em empresas privadas e o trabalho de pesquisa
é de extrema importância para o desenvolvimento do
país.
Recomendações essenciais para a carreira
acadêmica:
► Desenvolva um bom currículo Lattes (CNPq) desde
o início.
► Participe de atividades de extensão que desenvolvem
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pesquisa.
► Publique artigos em revistas acadêmicas.
► Busque desenvolver habilidades de análise e
tratamento de dados.

► Procure exercitar sua oratória: saber falar em
público de forma clara e assertiva é essencial!
► Esteja atualizado às tendências de mercado,
práticas organizacionais e habilidades exigidas, para
trabalhar isso em sala de aula com os alunos.
Por fim: O setor acadêmico segue uma linha bem
específica de carreira dependendo da sua graduação e
interesses de pesquisa. Ambos os caminhos de professor
e pesquisador se cruzam em algum momento da jornada
e é importante se sentir confortável neste aspecto.
Trabalhar desde o início da graduação em análises de
conjuntura e publicações de artigos permitem que mais
portas se abram no futuro.
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SETOR PRIVADO
É o caminho para quem pretende crescer em
empresas privadas nacionais ou multinacionais, tendo
acesso a diferentes contatos e áreas de funcionamento
de uma empresa. São organizações que não possuem
participação pública, ou seja, suas atividades são com
fins lucrativos, o que muitas vezes exige uma rotina
acelerada de entregas no curto prazo. Está preparado
para trabalhar a sua resiliência?
O aluno de Relações Internacionais atende a muitas
demandas desse contexto. É certo que vagas de trabalho
são divulgadas nos canais abaixo, mas, certamente, a
grande maioria dessas vagas estão alocadas no setor
privado. São eles:

Algumas áreas relacionadas
► Comércio Exterior - nesta área, trabalha-se com
a importação e exportação de produtos/serviços,
compras de materiais base, cotação de fretes,
documentação de processos, assim como também na
área de logística.
Copyright © 2020 Todos os direitos reservados.
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► Comercial - Essa área engloba a apresentação de
produtos/serviços ofertados, estratégias de vendas,
definição de ofertas, prospecção de clientes e oratória
exemplar.
► Relações Institucionais/Diplomacia corporativa
- Responsável pelo relacionamento com as diversas
partes interessadas da organização, sendo o ponto de
contato entre a empresa e sociedade.
► Consultoria estratégica- Prepara análises
econômicas, políticas, culturais e sociais que servem
de insumo para os tomadores de decisões exercerem
análise crítica de suas ações e trilhar a melhor estratégia
para a sua organização. Neste meio, é fundamental
tratar e analisar dados para recomendar as melhores
ações para seus clientes.
Como a sua formação impacta no processo
seletivo?
Um dos desafios do setor é a concorrência nos
processos seletivos com alunos de RI e até mesmo de
outras graduações. Dependendo da sua grade curricular
e da faculdade na qual estuda, os horários e atividades
extras, você pode acabar se destacando ou não para
os gestores da vaga e setor de recursos humanos. O
importante é integrar a teoria com a prática e mostrar
que consegue solucionar problemas reais.
Quais habilidades são mais exigidas?
Para fortalecer o currículo, buscar treinamentos e
cursos paralelos (como, por exemplo, um curso de
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Incoterms para comércio exterior) é fundamental. No
entanto, sem as soft skills (habilidades pessoais), a
chance de passar despercebido em um processo seletivo
é grande. Habilidades necessárias:
► Inglês e o espanhol são diferenciais;
► Habilidades em marketing;
► Treinamento em EXCEL;
► Organização e metodologia de processos;
► Oratória;
► Liderança;
► Capacidades analíticas dos setores sociais, políticos
e econômicos;
► Capacidade de negociação;
► Expertise em vendas;
► Planejamento estratégico;
► Gestão de projetos.
Uma vez que ingressa no setor privado, busque

sempre o intraempreendedorismo onde atua, ou seja,
proponha ideias que sejam exequíveis e inovadoras (que
promovam a mudança planejada e que agrega valor).
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TERCEIRO SETOR
Os atores do terceiro setor atendem às demandas
da população onde os setores governamental e privado
deixam falhas. O propósito das entidades dessa área
é gerar bens públicos a fim de garantir bem-estar
social. O terceiro setor tem papel fundamental na
propagação e na instrumentalização da voz da sociedade
civil para assuntos diversos onde se deseja mudanças
ou a manutenção. As pautas nas quais o terceiro setor
se engaja abrangem os direitos humanos, o meio
ambiente e sustentabilidade, a transparência
pública, o acesso à educação e à saúde e muitos outros.
Abrange a sociedade civil organizada e é composto por
agentes como:
- Organizações não-governamentais (ONGs);
- Fundações;
- Fundos comunitários;
- Associações sem fins lucrativos;
- Empresas de responsabilidade social;
- Empresas doadoras;
- Entidades beneficentes.
Quais disciplinas dentro do curso de RI são
destaques para atuar no terceiro setor?
A capacitação dentro das disciplinas de Organizações
Internacionais, Ciência Política, Economia e Cultura são
Copyright © 2020 Todos os direitos reservados.

14

conhecimentos fundamentais para um profissional do
terceiro setor.
Engana-se quem pensa que esses conhecimentos
são o suficiente para seguir carreira.
As exigências de conhecimentos em áreas como
marketing, processos, mediação de conflitos, finanças e
recursos humanos são cada vez mais necessárias.
Em quais funções o profissional de RI pode atuar?
O profissional de Relações Internacionais pode
desempenhar dentro desse setor papéis como:
- Líder em ONGs internacionais e Câmaras de
Comércio;
- Gestor de projetos;
- Captador internacional de recursos (ou fundraising
officer);
- Responsável pela articulação entre uma ONG e
determinada região/país.
Qual âmbito é o mais buscado?
Frequentemente, ao falarmos sobre esse meio,
imediatamente associamos a área às ONGs. O
internacionalista, da mesma forma, geralmente
também tem seu foco de trabalho nas organizações
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não-governamentais internacionais.
É muito comum que venham à mente a Anistia
Internacional, Cruz Vermelha, Greenpeace, Médicos
Sem Fronteiras e muitas outras.
Os processos seletivos cada vez mais se assemelham
aos processos de empresas privadas, todavia, podem
variar de organização para organização. Aspectos como
ter realizado trabalho voluntário, participado de projetos
sociais e possuir uma experiência internacional que
garantem vantagens no recrutamento de profissionais
em ONGs.
Por fim;
As áreas de trabalho no terceiro setor são muito
abrangentes para o internacionalista. Afinal, seus atores
estão engajados em diversas causas da sociedade civil,
observando-se uma grande gama de opções - direitos
humanos, educação, cultura, saúde, sustentabilidade e
meio ambiente e mais.
O analista internacional pode decidir escolher qual
caminho trilhar.
Dessa forma, é preciso que o profissional se atente às
exigências de cada área em específico, se especializando
no âmbito de interesse e sofisticando cada vez mais
suas habilidades para agregar no principal objetivo do
terceiro setor: serviço à comunidade e às causas às
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quais é dedicado.
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SETOR PÚBLICO
O setor público é a atividade do Estado nas esferas
municipal, estadual ou federal. Os serviços abrangem a
esfera política, econômica, cultural e comercial.
- Bancos;
- Ministérios;
- Agências reguladoras;
- Secretarias;
- Embaixadas e consulados.
A seleção para essas vagas é realizada via concurso,
tendo um processo seletivo específico para cada
cargo; ou por meio da divulgação em sites oficiais e
plataformas especializadas.
Em quais funções o profissional de RI pode atuar?
Cada vez mais instituições públicas - como bancos e
ministérios - precisam da expertise do internacionalista
para a promoção de cooperação no exterior e para
a inserção em diferentes fóruns internacionais de
negociação.
O analista internacional pode encontrar
oportunidades de atuar em órgãos públicos, nas
esferas federal, estadual e municipal.
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Dentre as principais profissões, encontra-se:
1• Diplomacia
Diplomatas representam e promovem os interesses
brasileiros no plano internacional, fortalecem os laços
de cooperação do Brasil com seus parceiros externos e
prestam assistência aos brasileiros no exterior.
Entre as atividades desenvolvidas pelos diplomatas
brasileiros estão:
• representar o Brasil perante outros países e
organizações internacionais;
• promover o comércio brasileiro, atrair investimento
e turismo;
2• Oficial de chancelaria
Responsável por prestar análise técnica e
administrativa ao Ministério das Relações Exteriores
(MRE) na execução da política externa brasileira.
No exterior, esses profissionais podem ocupar cargos
de chefia em setores de Embaixadas, Consulados e ViceConsulados.
3• Oficial de inteligência
Um dos desafios da função é coletar e analisar
dados, trazendo clareza para o tratamento por parte
dos governos a fim de tomarem o melhor plano de ação.
Copyright © 2020 Todos os direitos reservados.

19

O papel deste profissional está ligado à segurança e
defesa dos interesses nacionais.
4• Analista de Comércio Exterior
Responsável por traçar estratégias de internacionalização
dos negócios. Seu papel é apoiar o profissional de
Comércio Exterior, que por sua vez cuida de toda
burocracia do processo.
O concurso para analista de Comércio Exterior
é promovido pelo Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior. Há uma procura voltada
para profissionais que possam atuar com atividades
ligadas à importação e exportação de bens e serviços.
5• Consulados e Embaixadas
Tem o objetivo de prestar informações, orientações
e auxílio aos cidadãos brasileiros, bem como emitir
documentos - nos limites estabelecidos pela legislação
brasileira, pelos tratados internacionais e pela legislação
local.
Como as embaixadas também têm uma função
diplomática, elas lidam com questões entre Estados,
assuntos políticos; troca de informações oficiais; pautas
culturais e sobre Direitos Humanos; e desenvolvimento
econômico.
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6• Paradiplomacia
Cada vez mais os governos estaduais têm buscado
soluções para os seus problemas internos em experiências
estrangeiras.
É importante que o internacionalista que deseja
atuar em paradiplomacia conheça outras disciplinas tais
como marketing, tecnologia da informação e comércio
exterior.
Na
paradiplomacia,
o
profissional
atua
principalmente na:
• Criação de escritórios permanentes em cidades no
exterior, visando investimentos, promoção do comércio
e divulgação do potencial turístico do local;
• Assinatura de acordos e convênios no exterior com
outros atores internacionais;
• Participação nas delegações nacionais, conferências,
eventos e missões internacionais.
O que o profissional deve saber para ingressar
nessa área?
É importante sempre estar atento aos sites de
divulgação de vagas e aos requisitos dos editais de
concursos, procurando se capacitar e desenvolver
habilidades que são demandadas no cargo de escolha.
O inglês é essencial para quem vai seguir carreira
nesse campo, mas também é importante aprender
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novas línguas que podem ser exigidas na candidatura,
como espanhol ou francês.

Por fim:
Entende-se, portanto, que o setor público engloba
diferentes áreas de atuação, mas todas têm um ponto
em comum: a atuação política e econômica.
Além disso, é possível internacionalizar a sua carreira
e atuar em prol das necessidades que a população,
Estado ou país possui. O mercado depende de relações
e pode ser de difícil ingresso, mas oferece grandes

oportunidades de crescimento e aprendizado.
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Considerações finais
Encerramos essa jornada de conhecimento após
entender um pouco mais sobre as principais áreas
de atuação que o campo de Relações Internacionais
comporta!
Aprender sobre as habilidades e demandas que cada
área exige de um profissional é a maneira ideal de abrir
portas e definir em qual caminho você pretende guiar a
sua graduação!
“Os professores abrem a porta, mas você deve entrar por
si mesmo.”
Acompanhe mais conteúdos da
Forward Consultoria Jr. em:
Contato:
E-mail Forward: forward.consultoria.jr@gmail.com
Nossas Redes: (Clique para ver)
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