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De carona no real forte 
DÓLAR EM BAIXA INCENTIVA A PROCURA POR 
PROGRAMAS DE INTERCÂMBIO CHIARA QUINTÃO, DE SÃO PAULO 

Depois de uma temporada de 

 intercâmbio de seis meses nos 

Estados Unidos, o estudante 

Pedro Moretti, 18 anos, voltou a São 

Paulo no fim de junho. Na bagagem, 

trouxe um iMac, uma câmera, um apa-

relho de GPS, roupas e mais roupas, 

além da experiência de ter morado e 

estudado por três meses na Filadél-

fia, por dois meses em San Diego e por 

um mês no Havaí. A viagem para estu-

dar fora, com o objetivo de melhorar o 

inglês, estava planejada fazia tempo. 

Mas, se não fosse o real valorizado, a 

estadia seria mais curta, de quatro me-

ses, e com mais restrições nos gastos 

com as compras. O iMac, por exemplo, 

teria ficado apenas na lista dos desejos. 

"O dólar baixo ajudou bastante, graças 

a isso meus pais puderam mandar mais 

dinheiro", conta o estudante. 

Assim como Moretti, outros estu-

dantes e jovens profissionais têm apro-

veitado o real valorizado para buscar 

programas de intercâmbio como pos-

sibilidade de experiência no exterior 

e qualificação. De acordo com dados 

da Belta (Associação Brasileira de Or-

ganizadores de Viagens Educacionais 

e Culturais), o número de brasileiros 

que participam de programas de inter-

câmbio deve chegar a 210 mil em 2011, 

23,5% a mais que os 170 mil do ano 

passado e 50% superior ao de 2009. 

Programas de idiomas respondem 

por 40% do total de intercâmbios e são 

procurados, principalmente, pelo públi-

co de 17 a 27 anos, segundo a Belta. O 

interesse é maior por cursos de inglês, 

principalmente no Canadá e nos Esta-

dos Unidos. Os países de língua inglesa 

abocanham a fatia de 70% do total. No 

STB (Student Travei Bureau), os paco-

tes de intercâmbio cresceram 40% no 

primeiro semestre, em boa parte graças 

à cotação do real."Pessoas antes sem 

acesso a esses programas agora po-

dem viajar por causa do dólar baixo", 

diz a diretora-executiva do STB, San-

tuza Bicalho. 

Para quem vai comprar alguns dó-

lares para uma viagem curta de férias, 

uma queda de 5% a 10% na cotação da 

moeda pode não parecer muito. Mas, 

para aqueles que vão se comprometer 

com cifras maiores, como para ban-

car uma viagem de estudo de alguns 

meses, o real forte faz toda a diferen-

ça. Quem comprou, em maio passado, 

um programa de intercâmbio de férias 

da STB com duração de três semanas 

em Malibu (Estados Unidos) pagou 

RS 8,6 mil. Um ano antes, essa mesma 

viagem teria custado quase 12% mais, 

ou cerca de R$ 1 mil - diferença sufi-

ciente para adquirir um iPad e alguns 

presentes para os amigos. 

Para muitos estudantes, o câmbio 

atual é fator preponderante na decisão 

de comprar pacotes para períodos mais 

longos. Essa foi uma das razões para o 

aumento de 60% no faturamento da 

agência de intercâmbio Experimento 

no primeiro semestre. 

Não só os adolescentes têm impul-

sionado as vendas de pacotes de inter-

câmbio, mas também os profissionais 

que querem melhorar a comunicação 
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em outro idioma. "As empresas têm 

exigido cada vez mais dos candidatos. 

A vivência no exterior aponta que o 

profissional é mais flexível e adaptável. 

Os headhunters levam em conta quem 

tem experiência fora", diz o gerente de 

Treinamento da Experimento, Maurí-

cio Pivetta. Segundo o executivo, mui-

tas empresas incentivam seus profis-

sionais a ter esse tipo de vivência. "Às 

vezes, os empregadores pagam uma 

parte das despesas ou até liberam os 

funcionários para as férias por um pe-

ríodo maior." 

ESTABILIDADE 
Além do câmbio, a estabilidade eco-

nômica é fundamenta l no momento 

de decidir por um curso no exterior. 

"Com a economia estável, as pessoas 

têm mais confiança para planejar o que 

farão no longo prazo", diz a presiden-

te da Belta, Maura Leão. Há quem de-

fenda até que a estabilidade é mais im-

portante que o câmbio. "O intercâmbio 

não é um produto adquirido por impul-

so. A decisão é tomada com, no míni-

mo, seis meses de antecedência", diz o 

sócio-diretor da Cl, Celso Garcia. 

Na avaliação de Garcia, a opor-

tunidade de os interessados terem no 

currículo a experiência no exterior é 

mais valiosa do que a economia gera-

da pelo câmbio. "Variações de 15% ou 

20% na cotação do dólar não são o fa-

tor preponderante de tomada de deci-

são quando se considera o tipo de pro-

duto e o perfil do cliente", diz. 

Mas há quem considere que o es-

forço do governo para enfraquecer o 

real e melhorar a vida dos exportadores 

possa ter alguma influência no merca-

do de intercâmbios. O gerente da área 

de Tributação da Hays, consultoria es-

pecializada em recrutar profissionais 

para média e alta gerência, Bruno Lou-

renço, avalia que, em caso de reversão 

do comportamento do real, pode haver 

queda na procura por esse tipo de pro-

grama. "Vai cair, mas não tanto, por 

causa da exigência do mercado. O ní-

vel gerencial, por exemplo, demanda, 

no mínimo, inglês avançado." • A ut
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 403, p. 44-45, set. 2011.




