
Temporada no exterior, um desejo desafiador  
Aline Abreu 

Viver uma temporada no exterior, aperfeiçoando um idioma, fazendo especialização ou pela 
aventura de viver em cultura diferente, passou pela cabeça da maioria dos estudantes e recém-
formados. Há aqueles que seguiram o desejo e enfrentaram o desafio. Terminada a experiência, 
percebe-se que nem tudo são flores - nem antes nem durante. Além de ter que se adequar a 
novos hábitos e valores, foi necessário aprender a administrar tempo e dinheiro e a conviver com 
a distância da família e dos amigos.  

Mesmo obrigados a vencer obstáculos, uma resposta é unânime: ninguém se arrependeu do 
tempo fora do Brasil. No final das contas, as dificuldades são deixadas de lado e prevalece a 
lembrança da convivência em outra realidade.  

Como na memória de Isabela Hollanda Pires. Há seis anos, após passar alguns anos planejando 
uma pós-graduação no exterior, ela fez as malas para cursar o MBA em Marketing e 
Empreendedorismo na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Durante dois anos e oito 
meses, precisou superar a saudade dos parentes e amigos e administrar sua própria casa, sem 
contar com a ajuda de ninguém.  

- Saí do Brasil já sabendo todos os macetes do lugar. Um deles era sobre o transporte. Os ônibus 
para a universidade não eram pagos. Procurava não me exceder muito nos gastos, já que sabia 
que tudo que conseguisse economizar valeria a pena na minha volta ao País - lembra Isabela, 
atualmente gerente de desenvolvimento de novos produtos da Eli Lilly.  

Como ela, mas aventurando-se em outro continente, Márcio Martins passou um ano e meio em 
Londres aperfeiçoando o inglês. Chegou lá já com um quarto alugado num albergue para 
estudantes, mas não se adaptou ao local pela falta de privacidade. Resolveu mudar de endereço e 
foi para um prédio, destinado também a estudantes, mas um pouco mais confortável. O 
investimento em três semestres de curso foi de aproximadamente R$ 9,7 mil, fora os gastos com 
alimentação, lazer, telefone celular e moradia.  

- Acabei gastando mais nos três primeiros meses. Fiquei meio deslumbrado com a cidade, e além 
do mais, precisava passar o tempo em que não estava na escola. Só passei a controlar melhor as 
contas depois que comecei a trabalhar - reconhece Martins, que trabalhava na área de 
organização de eventos de um museu na cidade e ganhava 600 libras por mês.  

Pecado semelhante ao cometido por Carlos Alberto Gutierrez Diaz, em 1998, quando trancou a 
faculdade no 6º período de Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para fazer 
um curso de inglês voltado para negócios na Califórnia. O desequilíbrio financeiro veio porque ele 
quis manter o mesmo padrão de vida que levava no Brasil.  

- Então, não economizava, principalmente em alimentação. Só fui me dar conta de que precisaria 
rever os gastos quando o dinheiro acabou - afirma.  

A solução encontrada pelo estudante foi a mudança de hábitos. "Primeiro, só comprava a comida 
que seria consumida. Depois, só comprava frutas esporadicamente e parei de jantar fora de casa. 
Acabei conseguindo esticar o orçamento até o final, mas com algum sacrifício", lembra o hoje 
economista.  

As dificuldades não surgem apenas no decorrer da viagem. Elas começam antes mesmo da 
partida. Leandro Carvalho fala sobre o assunto com conhecimento de causa. A primeira delas foi 
para conseguir o visto para Austrália, para onde embarca este mês para um curso de 15 semanas 



de inglês, sendo necessário fazer exames médicos e ainda enviar toda a documentação para 
Brasília. O gasto para cumprir a burocracia ultrapassou R$ 850.  

- Ficarei em casa de família durante a temporada do curso, mas depois não sei se permanecerei 
por lá. A idéia, a princípio, é voltar em fevereiro, quando expira o prazo da minha passagem - 
planeja Carvalho, com 24 anos.  

O número de estudantes dispostos a viver uma experiência no exterior não é baixo. Pelo 
contrário. Somente pelos 43 escritórios da Central de Intercâmbio, agência de viagens 
especializada em oferecer pacotes no exterior que conjugam estudo e estadias em casa de 
família, 15 mil jovens embarcam por ano em direção ao Canadá, Inglaterra e Estados Unidos, 
nesta ordem. Uma temporada de quatro semanas no Canadá custa US$ 900, sem passagem 
aérea.  

- Preparamos o estudante para chegar lá e encontrar os cenários mais adversos. Horários rígidos, 
estilos de vida menos agitada e a necessidade de estar sempre dando satisfação aos donos da 
casa dos programas, entre outros - avisa Andréa Pinotti, gerente de marketing da agência.  

Especializada em oferecer serviço semelhante, a Student Travel Bureau (STB) vende anualmente 
10 mil pacotes para estudo no exterior. Demanda que vem sendo mantida nos últimos cinco anos. 
A regra entre a equipe de vendas é a prevenção, passando aos estudantes o maior número 
possível de informações, como pedir que levem telefones de emergência do cartão de crédito; 
fornecer o telefone do consulado mais próximo e exigir a contratação de um plano de saúde 
internacional.  

- Preferimos remediar as situações difíceis, mas existem algumas que não temos como nos 
antecipar, como a pessoa não se adaptar à família. Neste caso, a primeira providência é conversar 
e ver se o problema pode ser contornado com conversa. Mas se não tiver jeito, mudamos o 
estudante de residência. Este processo leva até duas semanas - diz Cláudia Martins, assessora de 
marketing da STB.  

O que pensam os consultores  

Viver no exterior valoriza não só o currículo, por causa dos diplomas internacionais, mas amplia os 
horizontes dos estudantes e ajuda no amadurecimento. Pontos positivos, segundo os especialistas 
em desenvolvimento de carreira junior. "Só desaconselho este tipo de experiência quando percebo 
que a pessoa está fugindo da realidade aqui no Brasil ou está recém-formada e não tem nenhuma 
experiência na área", recomenda Anna Letícia Azevedo, sócia-diretora da High Flyers.  

Os conselhos de Fernanda Angerami, sócia-diretora da Counselling by Angerami, seguem no 
mesmo tom.  

"Até porque ajuda o jovem a amadurecer e a ganhar fluência na língua, contando pontos a favor 
em um futuro processo de seleção. O tipo de curso dependerá das deficiências do estudante. Ele 
deve se perguntar: qual a necessidade mais urgente para me destacar no mercado? Com base na 
resposta, ele deverá escolher o programa", ensina Fernanda.  

Principais adversidades enfrentadas...  

>> Adaptação a novos hábitos e valores.  

>> Administração correta de tempo e dinheiro.  



>> Convivência com a distância dos familiares e amigos.  

>> Habituar-se a uma vida menos agitada.  

>> Falta de privacidade.  

>> Ser obrigado a cumprir horários rígidos  
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