
Oceania é destino mais procurado para estudos  
Paula Nunes 

A viagem é longa, mas a estabilidade das moedas neozelandesa e australiana - e o custo de 
vida menor para brasileiros em relação aos EUA - transformou os dois países nos destinos 
favoritos de quem quer aproveitar 2009 para uma temporada de estudos no exterior.  

Com menos recursos necessários para bancar o intercâmbio e a mesma promessa de 
promover uma melhoria na fluência do inglês, os dois países da Oceania têm abocanhado uma 
parcela dos estudantes que pretendiam embarcar para os EUA ou para o Canadá.  

Cinco das maiores empresas de intercâmbio no país - Bex Intercâmbio, CI, EF, SIP (Student 
International Programs) e STB (Student Travel Bureau)-- registraram um aumento na procura 
de estudantes por esses dois destinos da Oceania.  

"Austrália e Nova Zelândia são a "bola da vez" nesses tempos de crise", declara Claudia Farina, 
diretora da SIP.  

"Destinos com impacto menos dramático na taxa de câmbio [como os da Oceania] estão sendo 
mais procurados", atesta o diretor da CI, Victor Hugo.  

Flávio Cruzué, sócio-diretor da BEX Intercâmbio, explica que, com a estabilidade das taxas 
cambiais dos dois países, é mais fácil calcular os custos referentes ao período de estudo.  

Além disso, outro fator pesa na escolha. Na Austrália, é permitido ao estudante trabalhar até 
20 horas semanais, o que possibilita cobrir os custos de alimentação e transporte, diz Mara 
Leão, diretora de operações da Belta (associação que reúne as principais empresas de 
intercâmbio do país).  

"Só não se pode ter a expectativa de recuperar todo o dinheiro investido. Isso é ilusão", diz.  

Na Nova Zelândia, no entanto, é necessário que o trabalhador seja legalizado pelo 
empregador, para que não fique em situação irregular no país.  

"Mudando a rota"  

Desde que a contadora Ana Flávia Rodrigues, 23, voltou de seu primeiro intercâmbio no 
Canadá, no ano passado, estava decidida a ir aos Estados Unidos. "Mas, com a crise e a alta 
do dólar, meus planos mudaram." Em maio, ela segue para Wellington, na Nova Zelândia.  

"Quero conquistar uma vaga na área de contabilidade internacional. Por isso busco ter bom 
nível de inglês", conta.  
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