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RESUMO 

 

O presente trabalho trabalho tem como principal objetivo identificar o perfil do 
intercambista da agência World Study Educação Intercultural entre os anos de 2015 
e 2016 sob a luz dos efeitos da crise econômica vivida no Brasil. Para tal 
compreensão foram realizadas pesquisas bibliográficas bem como informações de 
dados dos intercambistas obtidas junto à agência de intercâmbio estudada entre os 
anos de 2015 e 2016. A análise realizada indicou que a crise econômica afetou a 
escolha dos programas de intercâmbio e consequentemente, o perfil dos 
intercambistas bem como sinalizou um aumento na quantidade de intercambistas 
contrariando o que se esperaria de resultados para o setor durante uma crise 
econômica.  
 
Palavras-chave: Intercâmbio. Crise Econômica. Perfil do Intercambista. Agência de 
Intercâmbio. 
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ABSTRACT 
 

 
The main goal of this paper is to identify the profile of the interchange students of the 
agency World Study Educação Intercultural between 2015 and 2016 in light of the 
effects of the economic crisis experienced in Brazil. For this understanding, 
bibliographical research was carried out as well as data information of the 
interchange students obtained from the interchange agency studied between the 
years 2015 and 2016. The analysis indicated that the economic crisis affected the 
choice of the interchange programs and, consequently, the profile of the interchange 
students as well as signaled an increase in the number of interchange students 
contrary to what would be expected of results for the sector during an economic 
crisis. 
 

Keywords: Interchange. Economic crisis. Interchange Student Profile. Interchange 

agency. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Atualmente é possível observar na sociedade uma oferta cada vez maior de 

possibilidades de intercâmbio para outros países e, ao mesmo tempo, o aumento da 

procura dessa experiência por parte da população jovem-adulta. Intercâmbio 

significa “Troca, permuta. Relações de comércio ou culturais entre nações” 

(FERREIRA, 1999, p.123). Ou seja, trata-se de uma atividade em que pessoas de 

nacionalidades diferentes se relacionam. 

Tamião (2010) esclarece que a partir do início do século XXI, o interesse pelo 

intercâmbio estudantil tem-se tornado um fenômeno em crescimento ao redor do 

planeta, pois a troca de experiência e de valores adquiridos compreende diferenciais 

tanto para viagens culturais como para aspectos profissionais. Mesmo sendo uma 

prática antiga, o relacionamento entre pessoas tem sido cada vez mais dinâmico e o 

ensejo por esses tipos de prática tem como focos principais a busca do 

conhecimento, a necessidade de aprimoramento de um novo idioma e a troca entre 

dimensões culturais. 

As práticas de intercâmbio fazem parte da indústria do turismo e como 

qualquer outro segmento do setor, muitos são os fatores externos que podem 

influenciá-la negativamente, diminuindo seus fluxos. Uma destas condições 

externas são as crises econômicas, que afetam o turismo de duas importantes 

formas: psicologicamente e economicamente. Isto porque os turistas se sentem 

menos seguros nos seus empregos, trabalham mais para manter o seu estilo de 

vida, para adaptar o seu comportamento e os seus hábitos de compras, acabando o 

turismo por ser, inevitavelmente, afetado por estas mudanças, assim como por 

outras atividades do ser humano.  (RODRIGUES, MALLOU 2014).  

A crise econômica brasileira iniciada em 2015 atingiu o mercado consumidor 

de uma maneira geral, e mesmo que por muitas vezes turismo e viagens sejam 

subjugados como bens não necessários para a sobrevivência humana, dados e 
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pesquisas1 recentes sobre o setor indicam que mesmo diante a crise, a população 

brasileira procura estratégias para se atualizar em suas áreas de atuação, buscando 

cursos, especializações e oportunidades no exterior que possam resultar em um 

diferencial competitivo no mercado de trabalho no seu país de origem e ou até 

mesmo, para fins migratórios.     

O mercado de intercâmbio brasileiro é uma realidade mutável no qual novas 

tendências e influências externas podem afetar as escolhas do seu público-alvo. 

Com a vasta opção de programas de estudos temporários no exterior, faz-se 

necessário analisar qual seria o tipo de programa mais adequado de acordo com o 

perfil de intercambista que a crise econômica trouxe e quais os resultados que se 

espera no setor diante das novas perspectivas socioeconômicas. O tema deste 

trabalho é "Os Efeitos da Crise Econômica Brasileira de 2015 e a influência no Perfil 

do Intercambista: A Visão da Agência World Study". 

Supõe-se que o perfil do intercambista segundo a agência World Study, 

tenha sofrido interferências e, por conta dessas mudanças possivelmente houve 

alterações em suas escolhas devido a crise econômica iniciada em 2015 no Brasil. 

O trabalho visa a responder a seguinte pergunta: Com o novo cenário econômico 

brasileiro a partir de 2015, houve mudança no perfil do intercambista, de acordo 

com a visão e dados da agência World Study? 

Este trabalho pode ser considerando de suma relevância, pois; em função 

das profundas mudanças que a crise econômica trouxe para Brasil, segundo as 

diretoras regionais da World Study de Niterói, observa-se ainda uma forte tendência 

do mercado consumidor brasileiro em buscar oportunidades ou reciclagem 

profissional no exterior. Em decorrência disso, faz-se necessário um ajuste de foco 

junto às agências de intercâmbio para atender este novo perfil do intercambista - 

alinhamento este que pode melhorar a comunicação entre as agências e o cliente 

potencial, maximizando os resultados das mesmas direcionando seus investimentos 

nesse perfil encontrado. A presente pesquisa visa identificar quais possíveis 

mudanças ocorreram no perfil do intercambista, levando em consideração 

programas escolhidos, duração e comparação entre os resultados adquiridos.  

                                                
1
 Pesquisa da BELTA divulgada em 2015 e 2016. 
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A principal finalidade deste trabalho é analisar o novo perfil do intercambista 

de acordo com dados oferecidos pela agência World Study, levando em 

consideração a crise econômica iniciada em 2015 no Brasil e quais foram os 

possíveis efeitos em suas escolhas pelos programas de intercâmbio oferecidos até 

o final de 2016. Além disso, este trabalho possui objetivos específicos como 

sintetizar os principais elementos presentes da crise econômica brasileira e seus 

efeitos; conceituar o mercado de intercâmbio e os programas da World Study; 

discutir a possível mudança de foco do intercambista em virtude da crise econômica 

iniciada em 2015, averiguar qual seria o programa de intercâmbio mais procurado 

pelos intercambista após a crise econômica de 2015, averiguar se houve 

crescimento ou não no número de intercambistas enviados ao exterior bem como 

elucidar as mudanças de perfis encontradas entre os anos de 2015 e 2016 

A pesquisa será de natureza quantitativa e do tipo descritiva, através da 

pesquisa de campo, juntamente com revisão de literatura e uma parte de natureza 

qualitativa, com entrevistas semiestruturadas. A pesquisa bibliográfica propiciará 

compreensão e fundamentação teórica do assunto abordado. A pesquisa de campo 

será desenvolvida com dados de intercambistas de todas as regiões do Brasil que 

compraram seus pacotes de intercâmbio entre os meses de janeiro de 2015 e 

dezembro de 2016 da agência World Study. Estes dados serão utilizados para 

estabelecer uma comparação entre os anos. 

Aplicaremos também entrevistas semiestruturadas com os gestores da 

empresa analisada com a finalidade de se obter, de maneira ordenada, informações 

sobre as variáveis da investigação acerca do perfil do intercambista a partir da crise 

econômica de 2015 no Brasil bem como a percepção de alguns dos intercambistas 

presentes nos dados fornecidos pela agência World Study. Os resultados da 

pesquisa de campo serão tratados à luz do referencial teórico trabalhado e as 

entrevistas serão utilizadas para complementar os resultados obtidos com a 

tabulação dos dados da pesquisa. 

 O trabalho está dividido em três capítulos, que compreendem: o intercâmbio 

cultural e suas modalidades, a crise econômica brasileira e o perfil do intercambista 

e O perfil do intercambista a partir da crise econômica brasileira de 2015, incluindo 

também subcapítulos bem como introdução e considerações finais. 
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1. O INTERCÂMBIO CULTURAL E SUAS MODALIDADES 

 
 

 Um intercâmbio cultural é muito mais do que uma simples viagem a turismo. 

Ele proporciona um maior envolvimento com a cultura do país visitado. O 

intercâmbio proporciona experiência para ambas as partes, tanto para a pessoa que 

conhece outra realidade quanto para quem recebe o intercambista. Além disso, o 

intercâmbio promove desenvolvimento pessoal em ambiente desconhecido. Tal 

experiência envolve desafios e níveis de interação. Com as diversas modalidades 

de intercâmbio, o participante desenvolve competências que contribuem para 

ascensão em sua carreira.  

Além de contribuir para o desenvolvimento individual, as práticas de 

intercâmbio proporcionam retornos para diversas áreas do destino receptivo: retorno 

econômico (competividade do mercado de trabalho); político (segurança nacional, 

relações internacionais, promoção da paz); sociocultural (fortalecimento da 

identidade regional e nacional); e educacional (cooperação intelectual, comércio de 

serviços educativos, ampliação de horizontes pedagógicos, melhoria da qualidade 

dos sistemas de ensino).(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010a) 

O objetivo deste capítulo é compreender como surgiram as práticas de 

intercâmbio no mundo, seu processo de comercialização através das agências de 

intercâmbio e os tipos de programas (produtos) oferecidos. 

 

 1.1 INTERCÂMBIO CULTURAL: SUAS ORIGENS E DEFINIÇÕES 

 
 
A viagem de cunho cultural e com a finalidade de adquirir novos 

conhecimentos teve início no Grand Tour, viagem esta que os jovens da nobreza 

realizavam com o intuito de conectar-se com o mundo cultural espalhados por toda 

a Europa e, consequentemente, adquirir uma maior bagagem cultural e que mais 

tarde tornou-se necessário para a complementação da formação da classe nobre. 
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(CASTELLI, 2005). 

Grand Tour é como ficou conhecido este acontecimento típico na Europa do 

século XIII, que se caracterizava, segundo Salgueiro (2002, p. 298) por: “viagens 

aristocráticas pelo continente europeu, anteriores à gradativa substituição do tempo 

orgânico pela regulamentação do tempo e sua divisão em tempo de trabalho e 

tempo de lazer no mundo moderno do capitalismo”. Essas viagens tinham como 

motivação o complemento dos conhecimentos culturais em países com uma maior 

cultura, compondo com isso, status social e cultural que a sociedade da época 

pedia.  

Andrade (2000, p. 9) afirma que: 
 
 

O Grand Tour, sob o imponente e respeitável rótulo “viagem 
de estudo”, assumia o valor de um diploma que lhes conferia 
significativo status social, embora na realidade a 
programação se fundamenta em grandes passeios de 
excelente qualidade e repletos de atrativos prazerosos [...]. 
Os ingleses, importantes e ricos, consideravam detentos de 
cultura apenas quem tivesse sua educação ou formação 
profissional coroada por um Grand Tour através da Europa 
[...]. 
 

 
O intercâmbio possui a principal característica do Grand Tour, pois seu 

principal objetivo é deslocar-se para outro país em busca de conhecimento, 

constituindo-se em experiência turística, cultural e educacional (TOMAZZONI; 

OLIVEIRA, 2013). O intercâmbio proporciona inúmeros benefícios aos seus 

participantes, como: desenvolvimento pessoal (amadurecimento, liberdade, 

autonomia, autoconhecimento), reconhecimento de diferenças culturais e 

desenvolvimento de perspectiva global mais ampla (TAVARES, 2007).  

O perfil da demanda que realiza o intercâmbio costuma ser de jovens, mas o 

intercâmbio não é uma prática restrita para uma determinada faixa etária, visto que 

o objetivo geral desta atividade turística e educacional é agregar conhecimento 

(GIARETTA, 2003).  

Schmitt 1999 apud (Panosso Netto; Gaeta, 2010, p.140) complementa esses 

princípios ao afirmar que:  
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Começa a se definir um novo perfil de turismo, no qual o 
prazer de viajar está intimamente associado às experiências 
ímpares que serão vivenciadas durante a viagem, em 
perspectiva individual e personalizada. O turista não quer 
mais ser um expectador passivo em sua viagem; ele quer 
vivenciar sensações. Basta de fotos ou filmes de 
recordações de paisagens, monumentos ou pontos turísticos 
apenas com registro de presença. O turista de hoje quer ter 
a sensação de que viveu um momento único, marcante, 
inesquecível! Provavelmente não captado pela câmera 
digital, mas sem dúvida gravado em sua alma. É o fenômeno 
que os especialistas chamam de turismo de experiência. 

 
 

Para Kafler (2007, p.8) o surgimento do intercâmbio teve seu início com os 
movimentos migratórios e de internacionalização do ensino que tiveram início na 
Idade Média, com a criação das universidades europeias:  

 
 

As “universitas” eram compostas por professores de 
diferentes regiões e países, que formavam comunidades 
internacionais. Os estudantes e professores viajavam em 
busca do conhecimento e de aventuras, visitando diversas 
universidades em Oxford, Bologna, Paris e outras regiões, 
realizando cerimônias de colação de grau em todos estes 
lugares por onde passavam. 

 
 
Os programas de intercâmbio cultural direcionados a jovens surgiram, 

segundo Shültz (2002), nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial “com o 

objetivo de promover o entendimento entre as nações e o respeito entre os povos 

de diferentes culturas, para cicatrizar as feridas da guerra e criar raízes de uma 

futura paz mundial”. As viagens começaram a ser mais procuradas com o 

desenvolvimento do capitalismo e a partir do momento em que a Europa começou a 

acelerar o seu desenvolvimento baseado na industrialização e na racionalização do 

trabalho. 

O intercâmbio cultural surgiu em um momento pós-guerra mundial com o 

objetivo de uma convivência pacífica entre países diferentes. Segundo Lima e 

Albach (2014) em 1948, a Association Internationale des Etudiants en Sciences 

Economiques et Commerciales (AIESEC) é fundada por estudantes de sete países 

europeus com o propósito de promover o intercâmbio como uma ferramenta de 

contribuição para a integração entre diferentes culturas, promovendo dessa maneira 

o entendimento e cooperação entre os países membros. Desde então, a AIESEC 



20 
 

 

cresceu em tamanho e em campos de atuação. Em 1970, a organização instalou-se 

no Brasil e, através de experiências práticas internacionais, proporciona o 

desenvolvimento do perfil de liderança ao jovem. 

Em 1949, na Alemanha, a Internacional Cultural Youth Exchange (ICYE) é 

criada por jovens que viajavam pelo mundo hospedando-se em casas de famílias e 

realizavam trabalhos voluntários, visando melhorar a imagem que a guerra havia 

deixado no país.  Com o tempo, o turismo de caráter educativo se espalhou pelo 

continente europeu e Estados Unidos da América. No Brasil, essa prática foi 

adotada por alguns colégios de elite onde eram organizadas viagens culturais com o 

acompanhamento de professores especializados da própria instituição com o 

interesse de desenvolvimento educacional dos estudantes. (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2010b). 

O Ministério do Turismo (2010b) define o turismo de estudos e intercâmbio 

como a "movimentação turística gerada por atividades e programas de 

aprendizagem e vivências para fins de qualificação, ampliação de conhecimento e 

de desenvolvimento pessoal e profissional". Sendo o intercâmbio o movimento 

turístico motivado pela busca de conhecimento sobre os aspectos culturais e sociais 

de uma localidade, a procura por educação, independência, conscientização e 

reconhecimento cultural constituem o perfil deste tipo de turistas (geralmente 

estudantes), chamados de “intercambista”. 

 Essa modalidade de turismo pode ser considerada como complemento da 

educação e formação profissional de uma pessoa já que o conhecimento adquirido 

e as experiências vividas irão contribuir para o desenvolvimento profissional e 

pessoal do indivíduo. Os objetivos do intercâmbio são muito vastos, passando da 

qualificação profissional e até mesmo como agente de paz mundial através de 

trocas culturais entre os povos. 

Segundo Teles (2004), além de propiciar fluência na língua estrangeira, o 

intercâmbio é importante para testar e desenvolver a capacidade de enfrentar 

problemas por conta própria e em ambiente desconhecido. Sendo assim, o 

intercambista, ao hospedar-se em outro país, sofre o interculturalismo, ou seja: as 

mudanças de visões, de mentalidades e de comportamentos por meio da interação 

entre pessoas de culturas diferentes, que são definidas como interculturalismo 
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(FLEURI, 2000).  

Para Sebben (2007) viajar, observar, vivenciar outros destinos e outras 

culturas implica conviver com modos de vida diferentes e ensina a respeitar valores 

e a administrar conflitos, reconhecendo a alteridade, por meio do acolhimento e da 

mútua preservação de identidades. 

Com o advento da globalização, com a inovação proporcionada por novas 

tecnologias e com o crescimento da economia no país, as exigências do mercado 

de trabalho brasileiro vêm aumentando gradualmente. Assim, os profissionais 

precisam acompanhar as tendências contemporâneas, estando permanentemente 

atualizados. Para tanto, as experiências com variadas formas de turismo tornam-se 

essenciais para a sua qualificação, principalmente frente ao competitivo mercado 

mundial (SOUSA, 2011). 

O turismo de intercâmbio e estudos é responsável por proporcionar uma 

vivência diferenciada, seja pessoal ou profissional em alguém. O objetivo é 

desenvolver uma qualificação que amplie o conhecimento de quem pratica a 

atividade do intercâmbio. Segundo Mota (2009, p.392), 

 
 

O turismo de intercâmbio (cultural ou de estudos) é um 
segmento muito antigo e de amplo espectro, pois pode 
envolver várias modalidades turísticas. Por ser encontrado 
em praticamente todos os países do mundo, uma vez que 
seu maior fator motivador é a diversidade cultural, matéria-
prima do turismo. 
 

 
De acordo com o Ministério do Turismo (2010c), o comportamento do 

consumidor de turismo vem mudando e, com isso, surgem novas motivações de 

viagens e expectativas que precisam ser atendidas. Em um mundo globalizado, 

onde se diferenciar adquire importância a cada dia, os turistas exigem, cada vez 

mais, roteiros turísticos que se adaptem às suas necessidades, sua situação 

pessoal, seus desejos e preferências. 

Atualmente, a atividade turística apresenta características que vão além do 

aspecto econômico, avançando no plano social, psicológico, afetivo. Envolve 

relações anticonvencionais de parcerias, de interações simbólicas, de confiança, de 

hospitalidade e de cumplicidade em seus propósitos (PANOSSO NETTO; GAETA, 
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2010, p.136). Desta forma faz-se necessário o entendimento da segmentação para 

melhor compreensão do meu objeto de estudo. 

A segmentação do mercado turístico constitui-se na identificação de pessoas 

com afinidades e desejos semelhantes determinadas a consumir o mesmo produto. 

As empresas turísticas fazem esse tipo de identificação para conhecer melhor seus 

clientes e oferecer melhor seus produtos e serviços (NETTO; ANSARAH, 2010).  

Segundo o Ministério do Turismo (2010c, p.65): 
 
 

[...] a segmentação é entendida como uma forma de 
organizar o turismo para fins de planejamento, gestão e 
mercado. Os segmentos turísticos podem ser estabelecidos 
a partir dos elementos de identidade da oferta e também das 
características e variáveis da demanda. 

 

 
A agência de intercâmbio surge nesse contexto de segmentação. A mesma 

desempenha o papel de vender produtos e serviços vinculados à educação e à 

formação educacional e orientar os praticantes do intercâmbio, conhecidos como 

intercambistas. Viagens de intercâmbio são complexas, por essa razão a agência se 

especializa nessa área (TAVARES, 2007).   

Com o advento do crescimento e profissionalização do setor, além das 

agências especializadas no segmento, ocorre o surgimento de organizações no 

Brasil que regulamentam e ajudam a promover o setor no Brasil e no mundo, como 

a BELTA - Brazilian Educational & Language Travel Association - fundada em 1992 

e será apresentada nos próximos capítulo juntamente com a agência de intercâmbio 

utilizada como fonte principal desta pesquisa, a World Study Educação Intercultural. 

 

1.2 A AGÊNCIA DE INTERCÂMBIO “WORLD STUDY EDUCAÇÃO 

INTERCULTURAL” 

 
Em 1998, em Curitiba, estado do Paraná, Brasil, um grupo de entusiastas do 

intercâmbio cultural e ex-intercambistas, com mais de 10 anos de experiência 

acumulada nesse segmento de mercado, resolveu unir forças para propiciar 

crescimento cultural, acadêmico e social às pessoas que compartilham este 
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entusiasmo. Nasceu, então, a World Study Educação Intercultural que, por meio do 

intercâmbio, entendido como uma ferramenta educacional, oferece as mais 

diversificadas opções de experiência internacional (intercâmbio) e um atendimento 

diferenciado, baseado no aconselhamento individualizado e na adequação do 

programa ao perfil de cada aluno.  

 
 

FIGURA 1 : LOGO MARCA WORLD STUDY EDUCAÇÃO INTERCULTURAL 
 

 
Fonte: Site World Study (acesso em 12 de junho de 2017) 

 
 

Com o crescimento ao longo dos anos, a World Study atraiu parcerias e 

novos empreendedores interessados em se associar à marca. Com isso, expandiu 

sua rede, e atualmente possui unidades em todas as regiões do Brasil e bases no 

exterior através do sistema de franchising2. (WORLD STUDY, 2017) 

 

 

 

 

                                                
2
De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), entidade sem fins lucrativos, criada 

em julho de 1987, Franchising é uma estratégia utilizada em administração que tem, como propósito, 
um sistema de venda de licença na qual o franqueador (o detentor da marca) cede, ao franqueado (o 
autorizado a explorar a marca), o direito de uso da sua marca, patente, infraestrutura, know-how e 
direito de distribuição exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou serviços. O franqueado, por sua 
vez, investe e trabalha na franquia e paga parte do faturamento ao franqueador sob a forma de 
royalties. Eventualmente, o franqueador também cede ao franqueado o direito de uso de tecnologia 
de implantação e administração de negócio ou sistemas desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, 
mediante remuneração direta ou indireta, sem ficar caracterizado vínculo empregatício.  
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FIGURA 2:  OS 41 ESCRITÓRIOS DA WORLD STUDY NO BRASIL 
 

 
Fonte: Site World Study (acesso em 12 de junho de 2017) 
 

 

No Brasil, a World Study possui escritório no estado da Bahia, Ceará, Distrito 

Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. A rede ainda expandiu 

com bases nos Estados Unidos, Irlanda e dois escritórios na Austrália. 

De acordo com o site da empresa, a missão da World Study é ser uma 

organização de educação intercultural comprometida com a qualificação do 

profissional para o mercado do século XXI e a satisfação e o crescimento de seus 

colaboradores, a fim de promover o desenvolvimento cultural, acadêmico e social do 

ser humano e das sociedades, além de contribuir para o estabelecimento da paz 

entre os povos (uma das bases conceituais do intercâmbio cultural). 

A visão da agência World Study é ser referência nacional e internacional na 

área de educação intercultural, promovendo o intercâmbio como veículo 

fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional do indivíduo por meio da 

inovação constante nesta área.  
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Os valores da World Study compreendem: Inovação, Criatividade, 

Superação, Relacionamento, Respeito, Bom humor, Reconhecimento, Flexibilidade, 

Espírito, Ideal, Paixão, Troca de Experiência, Trabalho em Equipe, Valorização do 

cliente, Confiabilidade, Honestidade, Bom Atendimento.  

Os diferenciais competitivos da instituição são estruturados em 4 pilares: 

segurança, informação, relacionamento e facilidade (Figura 3) 

 
FIGURA 3 : DIFERENCIAIS DA WORLD STUDY 
 

 
Fonte: Site World Study, 2017(acesso em 12 de fevereiro de 2017) 
 
 

 
No pilar "segurança" a World Study aponta como diferenciais competitivos 

os treinamentos constantes para todos os franqueados, coordenadores regionais e 

advisers (consultores de intercâmbio) além da existência do Departamento de 

Preparação e Suporte (DEPS) que são psicólogos disponíveis nos escritórios locais 

que oferecem suporte para deixar o intercambista mais seguro com seu futuro 

intercâmbio. A World Study também aponta como diferencial a segurança jurídica, 

uma vez que por ser uma empresa brasileira, todas as franquias serão regidas sob 

as leis do Código de Defesa do Consumidor Brasileiro. A World Study também 

oferece para intercambista um plantão telefônico para emergências após o 

embarque do aluno. 

O pilar "informação" se baseia na completa consultoria oferecida por todas 

as agências na escolha do melhor país, cidade e programa, levando em 

consideração o perfil e objetivo do aluno através de treinamentos constantes e 

visitas a escolas parceiras. Por conta do bom relacionamento com as escolas no 

exterior, a World Study prioriza uma rápida confirmação de acomodação, muitas 

vezes na hora, com a presença do aluno (respeitando os dias úteis e fuso horário do 

país de destino), além da presença em todas as redes sociais como Facebook, 

Twitter, Instagram e Youtube - garantindo aos intercambistas atualizações 
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constantes sobre oportunidades no exterior. 

No pilar "relacionamento" a agência aponta como pontos primordiais o 

pessoal dedicado ao processo do aluno - todos os intercambistas são tratados de 

acordo com suas necessidades. Outro ponto importante neste pilar é a presença de 

um diretor regional responsável em cada unidade com bastante experiência para 

auxiliar na escolha do intercâmbio ou tomar decisões no momento da matrícula. A 

World Study se apresenta como a única rede de intercâmbio do Brasil que permite 

contato direto entre advisers (como são chamados os consultores de intercâmbio da 

World Study) e as escolas parceiras - o que garante respostas mais rápidas já que o 

contato com os fornecedores finais não é centralizado com a matriz. A World Study 

e seus franqueados se preocupam em sempre oferecer um ambiente agradável aos 

intercambistas e futuros intercambistas através de um ambiente e atendimento 

hospitaleiro. 

Por último, no pilar "facilidade", apresentam-se serviços adicionais que 

podem ser incluídos para o conforto do cliente como: seguro viagem, passagem 

aérea, carteirinha de estudante internacional e indicação de despachantes para 

vistos. Por ser uma empresa brasileira, a agência oferece flexibilidade na forma de 

pagamento; além da facilidade de parcelamento oferece serviço completo para as 

transferências internacionais. A World Study também oferece benefícios exclusivos 

para alunos que se matriculam nos destinos do mês e taxa de cancelamento ou 

adiamento grátis até quatro semanas antes do embarque. 

A World Study também conta com todas as certificações imprescindíveis para 

trazer segurança aos seus clientes. Além disso, a agência traz constantemente 

inovações para a área de intercâmbio, com isso, atrai novas parcerias, aprimorando 

os programas para melhor atender seus alunos.  

A empresa foi contemplada como prêmios como de segunda melhor franquia, 

na avaliação dos franqueados, por quatro anos seguidos pelo guia da Pequenas 

Empresas, Grandes Negócios (500 melhores franquias para se investir); conquistou 

o prêmio de melhor agência de intercâmbio na América Latina (ST Star Agency 

Latin America 2015) - Prêmio organizado pela Study Travel Magazine, maior revista 

do setor de intercâmbio; bem como o Selo de Excelência em Franquia, concedido 

pela ABF (Associação Brasileira de Franchising).  
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A World Study possui mais de 3900 programas, mais de 130 destinos, mais 

de 320 escolas parceiras pelo mundo, 42 unidades franqueadas no Brasil e no 

exterior, 18 anos de experiência e mais de 61 mil alunos embarcados (Figura 4). 

 
FIGURA 4:  OS NÚMEROS DA WORLD STUDY 
 

 
Fonte: Site World Study, 2017 (acesso em 12 de fevereiro de 2017) 

 

De acordo com Marcelo de Araujo Cansini, Diretor Presidente da World 

Study, por meio da experiência Intercultural, que recebe o nome de “intercâmbio”, é 

dado à sociedade a oportunidade de aprender mais do que simplesmente uma 

língua. A experiência Intercultural oferece a possibilidade de seres humanos se 

tornarem melhores como indivíduos, entendendo e compreendendo as diferenças, 

transitando mais livremente pela aldeia global e formando dentro de si alicerces 

sólidos e robustos sobre quem realmente são, o que querem de si e o que esperam 

dos outros. (WORLD STUDY, 2017) 

 

1.3.PRINCIPAIS MODALIDADES DE INTERCÂMBIO OFERECIDOS PELA 

WORLD STUDY 

A World Study é especializada no segmento de turismo jovem e educação 

internacional, oferecendo programas de intercâmbios para diferentes faixas etárias e 

cada um com foco diferenciado. Segundo o site da referida agência, faz parte do 

seu portfólio os seguintes programas3 abaixo apresentados:  

 

                                                
3
As informações sobre os programas de intercâmbio foram obtidas junto à agência World Study e em 

seu site. Disponível em <https://worldstudy.com.br/programas> Acesso em 08 de junho de 2017. 
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● CURSO DE IDIOMAS: Tem como objetivo proporcionar o aprendizado 

de um novo idioma em um país que o idioma a ser aprendido seja nativo, 

para que o estudante, de qualquer faixa etária, tenha a convivência diária 

com o idioma. A World Study oferece cursos de Inglês, Espanhol, 

Francês, Alemão, Italiano, Coreano, Chinês, Japonês, dentre outras 

possibilidade de acordo com a necessidade do intercambista. 

 

● CURSO DE IDIOMAS COM ATIVIDADES: Nesse programa, o 

estudante tem a possibilidade de fazer o curso de idiomas e combinar 

com cursos complementares vinculados à cultura do país, tais como: 

culinária, dança, teatro, artes ou esporte. Assim como o programa de 

cursos de idiomas, o seu público pode ser de todas as faixas etárias.  

 

● COLÔNIA DE FÉRIAS NO EXTERIOR: Curso de idiomas com 

atividades focados nos mais diferentes tipos de público. O mais 

tradicional é focado no público adolescente entre 12 a 17 anos. Tem 

como objetivo combinar estudo, lazer e cultura para que o adolescente 

amplie seus conhecimentos sobre o mundo, além do aprendizado ou 

reciclagem do idioma estrangeiro. Geralmente esses programas são 

oferecidos pelas escolas de cursos de idioma durante o período de férias 

de verão e inverno. A World Study também oferece opções que permitem 

que a família inteira viva esta experiência juntos. A escola faz um 

nivelamento do inglês para que cada um fique em uma turma do seu 

nível de fluência e depois fazem as atividades extras juntos. Para os 

adultos, o leque também é vasto. Há desde os programas somados às 

atividades, como cursos profissionais nas áreas de atuação. A 

característica fundamental entre eles é o curso período de duração - que 

se encaixa perfeitamente no período de férias de cada público-alvo 

 

● CURSO PREPARATÓRIO PARA EXAMES: Esse programa é focado 

em estudantes que têm o interesse em ingressar em uma universidade 

estrangeira ou cursar um MBA, e que para isso, necessitam ter sucesso 

nos testes de admissão. Podem ser combinados com o ensino do idioma, 
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ou inteiramente dedicado à preparação para exame como TOEIC4, 

TOEFL5, Cambridge6, DELE7 entre outros.  

 

● CURSO DE IDIOMAS PARA PROPÓSITOS ESPECÍFICOS: Esse 

programa é focado em estudantes que têm o interesse em aprender ou 

melhorar o vocabulário específico da sua área de atuação profissional. 

Existe a possibilidade de cursos de idiomas concentrados em áreas 

como Administração, Direito, Engenharia, Petróleo e Gás entre outros. 

 

● INTERCÂMBIO EM GRUPO: Possibilidade de sair do Brasil com um 

grupo formado ou se juntar a um grupo formado pela instituição 

estrangeira que você vai estudar. Neste caso, o grupo pode ser formado 

por brasileiros (o intercambista já saí do Brasil com o grupo montado) ou 

por alunos estrangeiros (que o intercambista só conhecerá quando 

chegar na escola). São programas com saídas específicas durante o ano 

e oferece a companhia de um guia desde o país de origem até o destino. 

É uma ótima oportunidade para quem se sente inseguro e deseja ainda 

assim ter uma experiência de intercâmbio. 

 

● CURSO IDIOMAS COM PERMISSÃO DE TRABALHO - ESTUDO E 

TRABALHO (STUDY & WORK)8: O programa permite que o aluno 

aperfeiçoe o idioma estrangeiro e adquira experiências práticas no 

ambiente de trabalho durante o período de estudo no exterior. Os cursos 

são normalmente direcionados para estudantes que já possuem um nível 

intermediário ou avançado do idioma, alguma experiência de trabalho e 

que desejam enriquecer o seu currículo, no entanto, existe a 

                                                
4
O teste de proficiência TOEIC®  (Test of English for International Communication) é um exame para 

comunicação internacional, que mede a proficiência em inglês de um estrangeiro em situações 
cotidianas, e principalmente em situações voltadas ao mercado de trabalho. 
5
 O teste de proficiência TOEFL

® 
é uma prova que permite que o aluno obtenha um certificado que o 

permite estudar em um país de linha inglesa. 
6
O teste de proficiência de Cambridge é mais uma forma de prova que tem proficiência em inglês, 

principalmente se for viajar ou estudar no exterior. 
7
O teste de proficiência DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera), em 

português, Diplomas de Espanhol como Língua Estrangeira, são exames oficiais que certificam o 
grau de competência e domínio do idioma espanhol, outorgado pelo Instituto Cervantes em nome 
do Ministério da Educação e Ciência da Espanha

.
 

8
 Tradução Livre: “Estudo e Trabalho” 
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possibilidade de alunos com nível básico iniciar o programa e, após a 

melhora no idioma estrangeiro, começar a procurar trabalho. Existem 

duas modalidades: Self-placement9, onde o aluno não possui oferta de 

entrevista de emprego garantida antes de sair do Brasil ou a modalidade 

Placement10, onde a escola garante pelo menos uma entrevista de 

emprego ao chegar no país (no entanto, este se direciona aos alunos 

com nível comprovado de inglês). O programa só é possível em países 

que oferecem permissão de trabalho para estudantes de curso de 

idiomas, como Austrália, Irlanda e Nova Zelândia. O limite de idade, bem 

como outros pré-requisitos serão ditados pelo processo de visto de 

acordo com a nacionalidade do aluno. 

 

● CURSOS PARA PROFISSIONAIS: São programas direcionados a 

qualquer profissional que tenha o interesse de aprimorar-se em matérias 

específicas da sua área ou até mesmo aprimoramento de linguagem 

técnica em outro idioma. São geralmente cursos de curta duração, onde 

o intercambista pode aproveitar o período de férias para cursar. 

 

● VOCACIONAL – TÉCNICO: Esses cursos no exterior oferecem uma 

variedade de qualificações no ambiente de trabalho, e vão desde cursos 

preparatórios e básicos a específicos para operadores, técnicos e 

profissionais. São geralmente cursos que vão exigir mais tempo de 

dedicação dos intercambistas e podem ter duração de até dois anos. 

Esses cursos também oferecem a possibilidade de estudar e trabalhar. 

 

● EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: Esse curso, diferente de uma pós-

graduação, tem um tempo menor de duração e permite ao estudante 

aperfeiçoar ou atualizar-se em algum aspecto da sua rotina de trabalho e 

obter conhecimentos em outras áreas como business, marketing, 

finanças, entre outras.  

 

                                                
9
 Tradução Livre para Self-Placement: Auto-colocação 

10
 Tradução Livre para Placement: Colocação 
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● CURSOS DE VERÃO: Durante o verão, é comum as universidades 

internacionais abrirem vagas para cursos especiais para alunos das 

instituições e de todo o mundo. Além de aliar aulas do idioma do destino 

escolhido, os intercambistas aproveitam essa época para participar de 

atividades ligadas a diferentes interesses - sejam eles focados na 

carreira do aluno ou interesses pessoais/lazer. Com duração de três a 

oito semanas e uma variedade de opções de países e cursos, os 

intercambistas contam com a oportunidade de fazer uma matéria 

específica da sua graduação ou eletivas de acordo com seus interesses 

e habilidade. Os pré-requisitos para participar são ter concluído, ao 

menos, um ano de faculdade no Brasil e média de notas acima de 6,5 em 

uma escala de zero a dez ou equivalente. É preciso também comprovar o 

conhecimento mínimo de inglês por meio de teste de proficiência para as 

cidades em que o idioma é falado.  

 

● BE USA: O programa BE USA possibilita aos estudantes brasileiros 

tentarem uma bolsa de estudo em mais de 120 universidades localizadas 

em diversas regiões dos EUA através do seu desempenho acadêmico ou 

esportivo. O auxílio financeiro é concedido a partir do potencial do aluno 

nos estudos ou em alguma modalidade esportiva ou do desejo de 

compartilhar ideias, costumes e suas experiências com colegas de outros 

países que estejam no mesmo campus, aumentando a diversidade entre 

o corpo estudantil. Abrangendo a graduação e a pós-graduação, o BE 

USA tem como objetivo reduzir os elevados custos de fazer um curso em 

uma faculdade norte-americana, viabilizando as aspirações dos 

intercambistas. Com três tipos de bolsas de estudo – BE USA 

Acadêmico, BE USA Master e BE USA Atlético –, o programa é uma 

chance para os universitários conquistarem o diploma internacional e 

abrirem caminhos para novas possibilidades profissionais. No BE USA 

Acadêmico, o estudante se candidata a bolsas e o seu desempenho 

acadêmico é o critério avaliado pelos recrutadores. O currículo escolar é 

avaliado pelas universidades que têm a área de atuação escolhida pelo 

aluno e, por meio do BE USA, são garantidas pelo menos nove propostas 

de bolsas acadêmicas. Seguindo as mesmas características do BE USA 
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Acadêmico, no BE USA Master o intercambista se candidata a bolsas de 

estudo para cursar uma pós-graduação no exterior. No mínimo, uma 

bolsa será oferecida de acordo com os interesses da universidade no 

campo de estudo proposto pelo intercambista. No BE USA Atlético os 

estudantes com habilidades esportivas participam de um showcase11, 

que ocorre em julho de todos os anos letivos. Nesse evento, os alunos 

inscritos no programa fazem parte de uma seleção nos Estados Unidos, 

onde são observados e selecionados por olheiros das universidades para 

integrar seus times. Nesse caso, também são asseguradas nove ofertas 

de bolsas. Para obter e manter o benefício, vale ressaltar que é 

importante o aluno ter um bom desempenho acadêmico também. 

 

● SEMESTRE ACADÊMICO: Com este programa, os estudantes podem 

optar por fazer apenas um semestre do seu curso em uma universidade 

no exterior. Dessa forma, o aluno tem uma experiência internacional em 

países como a Inglaterra, Estados Unidos, França e Irlanda, de acordo 

com a sua disponibilidade de tempo e de recursos financeiros para 

investimento. Para participar do Semestre Acadêmico, os universitários 

precisam ter concluído, pelo menos, um ano de faculdade no Brasil e 

possuir notas com média de pelo menos 6,5 pontos, em uma escala de 

zero a dez ou equivalente. Além disso, os estudantes que escolhem 

destinos que falam o inglês, devem comprovar nível mínimo de 

conhecimento do idioma através de teste de proficiência. Já para países 

com outras línguas oficiais basta demonstrar proficiência no idioma local.  

 

● GRADUAÇÃO: A World Study oferece um serviço exclusivo de 

consultoria para auxiliar o estudante no cumprimento de suas metas da 

vida acadêmica e profissional, desde o detalhamento das diversas 

opções à escolha final incluindo possibilidade de bolsas de estudo 

acadêmicas e atléticas12. 

                                                
11

 Tradução Livre para “showcase”: mostruário/exposição 
12

 Bolsa de estudos são garantidas somente no Programa BE USA. Existem outros programas sendo 

desenvolvidos para aumentar os que oferecem bolsas de estudo. Alguns mercados oferecem preços 
especiais para o mercado brasileiro que também podem ser considerados bolsas de estudo, mas 
nem sempre os preços se aplicam a todos os semestres. 
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● PÓS GRADUAÇÃO: Esse programa é focado para a pessoa que 

deseja aprofundar conhecimentos na sua área de atuação ou seguir uma 

carreira em ensino e pesquisa e também conta com consultoria exclusiva 

para auxiliar os alunos no processo de escolha e aplicação.  

 

● TRUE USA - TRABALHO REMUNERADO PARA UNIVERSITÁRIOS 

NO EXTERIOR ESTADOS UNIDOS: Esse programa é focado para 

universitários entre 18 e 28 anos, que possuem nível intermediário de 

conhecimento do idioma inglês e que procuram por uma experiência de 

trabalho integrada com a convivência em uma cultura diferente. Neste 

programa a World Study oferece aos estudantes a oportunidade de, 

durante as suas férias da faculdade, ter um trabalho temporário em 

empresas americanas, podendo trabalhar em lugares como hotéis, ski 

resorts, restaurantes, lojas e outros estabelecimentos que oferecem 

contato direto do intercambista com moradores e/ou turistas locais. 

 

● TRUE CANADÁ - TRABALHO REMUNERADO PARA 

UNIVERSITÁRIOS NO EXTERIOR CANADÁ: O programa TRUE Canadá 

é um intercâmbio para estudantes universitários que estejam cursando 

ou sejam recém-formados, exclusivo da World Study, com duração de 

até 12 meses no Canadá. Durante este tempo, os estudantes 

participarão de duas atividades distintas: Trabalho e Estudo. A licença 

para trabalhar será pelo ano inteiro, sem limitações de hora. Para a parte 

de estudo (curso), a World Study oferece cinco possibilidades: sem 

curso, 4, 8, 12, e 16 semanas de estudo. A duração do curso é definida 

de acordo com a performance do aluno nos testes de idioma aplicados 

bem como de acordo com o número de vagas disponíveis para cada 

modalidade. O primeiro passo para aplicação é o intercambista se 

inscrever na duração de preferência do curso de idioma. A World Study 

aplicará um teste de inglês e fará uma entrevista com cada candidato. A 

partir desta avaliação, os alunos são alocados na duração necessária 

para atingir o nível de inglês para um melhor aproveitamento do 

programa. Vale ressaltar que as vagas para o programa sem curso ou 



34 
 

 

com 4 e 8 semanas de curso são limitadas. Durante o tempo de estudo, 

os estudantes atenderão a um curso de língua inglesa em Vancouver ou 

Toronto (podendo trabalhar ao mesmo tempo). Nos demais meses, terão 

plena permissão para trabalhar em qualquer cidade do Canadá. 

 

● TRABALHO VOLUNTÁRIO PELO MUNDO: Esse programa permite 

que os intercambistas trabalhem voluntariamente com projetos ligados a 

crianças, adolescentes, idosos, animais, portadores de deficiência, 

órfãos, entre outros. Segundo a agência World Study (2017) os pré-

requisitos para realizar este tipo de trabalho são: ter mais de 18 anos, ter 

conhecimento intermediário do idioma do país escolhido e ter desejo de 

trabalhar seriamente no projeto escolhido. Os programas têm duração 

mínima de duas semanas e podem ser combinados com curso de 

idiomas antes ou depois da experiência de voluntariado. Poucos projetos 

permitem o estudo concomitante do idioma com a experiência voluntária 

pois a maioria dos projetos ficam em cidades mais afastadas. 

 

● ENSINO MÉDIO NO EXTERIOR (HIGH SCHOOL13): Esse programa 

permite ao aluno estudar uma parte ou todo o seu ensino médio no 

exterior, o que permite um aprendizado da cultura do país escolhido 

através do convívio na escola, na comunidade e na família. O seu público 

está focado nos jovens que estão estudando ou vão estudar no ensino 

médio. Esse programa possui um impacto na formação do seu 

participante, tanto em aspectos pessoais quanto acadêmicos. Esse 

programa possui uma preparação diferenciada através do DEPS 

(Departamento de Preparação e Suporte). O objetivo dessa preparação é 

orientar intercambistas e seus familiares sobre os desafios de morar fora 

- pois geralmente é um programa de longa duração e os participantes 

são pré-adolescentes ou adolescentes. A World Study também oferece 

suporte durante todo o processo de preparação e após o embarque para 

emergências e dificuldades do intercambista. 

 

                                                
13

 Tradução Livre para High School: Ensino Médio 
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● AU PAIR14: Neste programa, a intercambista (geralmente do gênero 

feminino - vagas para jovens do gênero masculino são limitadas), irá 

conviver com uma família e trocará experiências, como se fosse uma 

nova integrante da família. Durante o tempo de convívio, a participante 

ocupará o lugar de “irmã mais velha” da casa, acompanhando as 

crianças nas suas atividades habituais, nos passeios e nas viagens. Além 

disso, ainda poderá estudar o idioma local, por meio de uma bolsa de 

estudos que o programa oferece em alguns destinos. Com o Au Pair, a 

intercambista pode morar por até 12 meses com uma família local - com 

possibilidade de renovação - sendo responsável pelos cuidados das 

crianças ao longo do programa e ainda recebe uma bolsa-auxílio para tal 

responsabilidade. 

 

● MOCHILÃO ORGANIZADO (WORLD TRIP): São pacotes de viagens 

geralmente agregadas após o período do intercâmbio que tem como 

objetivo utilizar o idioma estudado durante o intercâmbio e garantir ao 

intercambista maior compreensão da história e cultura dos lugares 

visitados. Inclui transporte entre cidades, guia, acomodações nas cidades 

visitadas e até mesmo city tours e algumas refeições. 

  

A World Study é uma das poucas agências afiliadas a BELTA. O portfólio de 

serviços e programas no exterior é bem abrangente e atende a todos os tipos de 

motivações. Por oferecer diversos programas e inúmeras possibilidades de 

personalização, em momentos de recessão econômica, faz-se importante 

compreender qual é o tipo de perfil de intercambista mais efetivo para que as ações 

sejam voltadas para o mesmo de forma mais eficiente. O próximo capítulo destina-

se a compreender os efeitos da crise econômica no perfil do intercambista, 

majoritariamente pelo ponto de vista da mídia e pesquisas disponibilizadas. Tal 

compreensão faz-se necessária para compreender e contextualizar os resultados 

obtidos na pesquisa de campo. 

 

                                                
14

 O termo Au Pair vem do francês e significa “igual” ou “a par”.  
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2. A CRISE ECONÔMICA BRASILEIRA E O PERFIL DO INTERCAMBISTA 

 

 O segmento de intercâmbio, assim como todo a indústria turística, sofre 

influências e alterações que as obrigam a se modificarem tão rapidamente e 

repentinamente quando os fatos que ocorrem no mercado atual e aumentam ainda 

mais o desafio deste segmento. Entretanto, a partir de elaborações de pesquisas e 

estudos mercadológicos é possível elaborar um planejamento que irá determinar 

ações, objetivos e metas a fim de potencializar as vendas ou até mesmo com o 

objetivo de manter-se no mercado até a crise passar. Além disso, a compreensão 

do perfil dos clientes potenciais pode contribuir com a otimização dos recursos 

investidos, eficácia das ações do marketing e inserção de métodos a fim de inserir 

novos públicos ao mercado de agências de intercâmbios. O objetivo desse capítulo 

é compilar os principais efeitos da crise e entender mais o sobre perfis do 

consumidor a fim de obter embasamento para traçar novas estratégias em 

momentos críticos. 

 

 

2.1 CRISE ECONÔMICA DE 2015-2016: COMPILAÇÃO DOS PRINCIPAIS 

EFEITOS NA ECONOMIA BRASILEIRA 

 

Krippendorf (2000, p.14) comenta que o ser humano não nasceu turista, mas 

com a curiosidade e um sentimento um tanto nostálgico quanto aos países 

longínquos, que gostaria de conhecer. Em todas as épocas, isso esteve entre suas 

necessidades básicas e imediatas e que a diferenciação entre as viagens realizadas 

pelos povos antigos das praticadas pelos atuais reside na organização e na 

disponibilidade de informações e ferramentas. Mas, independentemente desses 

fatores, o turismo indubitavelmente proporciona uma experiência de vida.  

Atualmente, a atividade turística, assim como vários outros ramos comerciais 

e industriais, tem a obrigação de acompanhar o fluxo e as tendências do mercado. 

Com as facilidades de acesso às informações e com o desenvolvimento dos meios 
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de transporte proporcionado pelo processo de globalização, as viagens se tornaram 

mais acessíveis a um número maior de pessoas (PANOSSO NETTO; GAETA, 

2010). 

Apesar das facilidades e a aparente acessibilidade para se fazer turismo, a 

indústria das viagens e intercâmbio é muito delicada, dado que são muitos os 

fatores que a podem influenciar negativamente fazer ou não uma viagem ou 

intercâmbio. Como apresentado na introdução deste trabalho, uma destas 

condições externas são as crises econômicas, que afetam o mercado de viagens 

internacionais de duas importantes formas: psicologicamente e economicamente. 

Isto porque os turistas potenciais se sentem menos seguros nos seus empregos, 

têm que trabalhar mais para manter o seu estilo de vida, adaptar o seu 

comportamento e os seus hábitos de compras.  (RODRIGUES; MALLOU, 2014) 

De acordo com reportagem para revista Isto É (2016), em  pesquisa feita  

pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), a crise econômica que o Brasil está vivendo 

desde 2015 não é mais uma questão temporária que pode ser colocada apenas no 

debate político. O relatório do Índice de Percepção do Cumprimento da Lei (IPCL)  

Brasil - 1º trimestre de 2015 (páginas 10-11), revela que apenas 5% dos brasileiros 

confiam nos partidos políticos, 15% confiam no Congresso Nacional e o 25% no 

poder judiciário. (Figura 5) 
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FIGURA 5 : NÍVEL DE CREDIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 
BRASILEIRAS 
 

 
Fonte: Relatório IPCL Brasil, 2015. 
 
 

Dados também apresentados pela revista IstoÉ (2016), o ano de 2015 foi o 

período que o “pessimismo da população brasileira bateu seu recorde”: cerca de 

48% dos brasileiros declaram-se pessimistas ou muito pessimistas com o futuro do 

país, sendo este o pior resultado desde 2001, sendo 53% de insatisfeitos no índice 

moradores da região sudeste. 

Ainda segundo dados apresentados pela revista Istoé (2016) - citando 

pesquisa realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

divulgada em junho de 2016 – de maio de 2015 a maio de 2016, o número de 

pessoas desempregadas aumentou 18,4%. Com base nesses dados, atualmente 

existem mais de oito milhões de brasileiros à procura de uma colocação no mercado 

de trabalho. Entre outros fatores agravantes da crise estão a queda da renda e, 

consequentemente, do consumo, o aumento da inflação e também a desvalorização 

do Real diante do Dólar, pontua-se que na atualidade o número de desempregados 

subiu para milhões.  

Em maio de 2016, o país fechou 115 mil vagas - o pior resultado para o mês 

nos últimos 23 anos. Estão sem trabalho até profissionais de alta qualificação. No 

entanto, a falta de perspectivas aumentou o número de pessoas interessadas em 
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oportunidades no exterior. De acordo com a Student Travel Bureau (STB), a procura 

por programas de carreiras no exterior aumentou 30% em 2015 em relação ao 

mesmo período no ano anterior. (Revista Istoé, 2016). 

Pesquisa realizada pela multinacional de recrutamento Hays, em parceria 

com o Insper (Instituição de Ensino Superior em São Paulo) citada pela reportagem 

da revista IstoÉ (2016) revelou que cerca de 80% dos executivos brasileiros estão 

dispostos a sair do Brasil. Em 2013, o índice era de 62.6%.  

De acordo com a reportagem “Crise Econômica Incentiva Migração de 

Brasileiros” do site E-Dublin (2016), ainda não existem dados oficiais de quantos 

brasileiros deixaram o país nos últimos meses. O que se pode afirmar, de acordo 

com documentos apresentados pela Receita Federal, é que entre 2010 e 2015 o 

total de Declarações de Saída Definitiva do país subiu 67% em relação aos anos 

anteriores. 

Segundo dados apresentados pelo jornal eletrônico Globo News (2016), o 

número de declarações de saída definitiva do Brasil aumentou quase 40% entre os 

anos de 2014 e 2015. Na mesma matéria, o jornal eletrônico Globo news afirma que 

a turbulência política e econômica no Brasil tem levado cada vez mais brasileiros a 

emigrar.  

 Apesar da aparente fragilidade do setor - por não ser considerado parte das 

necessidades essenciais humanas - dados revelam que, mesmo com a crise, a 

necessidade de especialização ou até mesmo busca por novas oportunidades e 

desafios no exterior impulsionou o crescimento de vendas de pacotes de 

intercâmbio nas agências especializadas em Intercâmbio cultural no Brasil. 

Contrariando todas as expectativas, a indústria do turismo também apresentou 

crescimento.  

Não somente a procura por intercâmbio cresceu. De uma forma geral, o setor 

de viagem apresentou resultados positivos nos últimos anos. Pesquisas realizadas 

pelo 15Internationale Tourismus-Börse Berlin (ITB), conhecida como “World Travel 

                                                
15

A ITB é a empresa responsável pela ITB Berlim (Internationale Tourismus-Börse Berlin) é a maior 

feira de turismo do mundo. As empresas representadas na feira incluem hotéis, agências de turismo, 
operadores turísticos, fornecedores de sistemas, companhias aéreas e empresas de aluguel de 
automóveis. 
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Trends Report”16 mostra um crescimento considerável do setor. De acordo com os 

dados recentes apresentados pela ITB em seu relatório mundial de tendências de 

viagens, World Travel Trends Report (2017), em 2016 a indústria do turismo cresceu 

3,1% mesmo com a crise econômica global e a previsão para 2017 será um 

crescimento de 3,4% e em 2018, de 3.6%. Ainda segundo dados do ITB World 

Travel Trends Report (2017), o “gasto por viajante" aumentou consideravelmente 

(entre 7% e 8% maior que 2015).    

De acordo com dados da Brazilian Educational & Language Travel 

Association (BELTA), no ano de 2015, apesar da alta do dólar e da economia 

instável, a procura por cursos de idiomas com foco em áreas específicas, passou de 

21% para 40% em relação ao ano de 2014 (PANROTAS, 2015). No mesmo ano, a 

BELTA lançou uma notícia revelando que o intercâmbio cresceu 15% entre os anos 

de 2013 e 2014. Em 2014, o setor movimentou cerca de US$ 1,4 bilhão em 

negócios (BELTA, 2015b). Além da melhoria curricular, o intercambista aprende 

uma nova língua, uma nova cultura e aprende a solucionar problemas em outro 

país, por isso o intercâmbio deve ser visto como um investimento com alto retorno 

(BELTA, 2015a). 

De acordo com Manolita Correia Lima17, professora e coordenadora do grupo 

de Mobilidade Acadêmica  da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), 

que realizou a pesquisa recente encomendada pela BELTA sobre os números do 

setor em 2016 afirma que a crise tem impacto na decisão e nos investimentos dos 

intercambistas, no entanto, em tempos de crise, os brasileiros procuram investir no 

currículo e, neste momento, estudar fora é uma grande oportunidade. (BELTA, 

2017) 

Apesar da desvalorização do real, segundo dados das pesquisas realizadas 

pela BELTA em 2015 e 2016, a crise econômica enfrentada no Brasil impulsionou o 

                                                                                                                                                  
 
16

 Tradução livre para “World Travel Trends Report”: Relatório Mundial das Tendências de Viagem. 
17

 Possui graduação em Ciências Sociais - Universite de Paris III (Sorbonne-Nouvelle) (1984), 
mestrado em Sociologia dos Espaços Construídos - Universite de Paris VII - Universite Denis Diderot 
(1984) e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo (2003). Atualmente é professora 
titular da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Tem experiência na área de Administração, 
atuando principalmente nos seguintes temas: educação superior, internacionalização da educação, 
administração, metodologia de pesquisa e formação docente. (Extraído em seu currículo Lates 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4706228E7>. Acesso em 05/06/2017). 
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crescimento da demanda para outros destinos com câmbios mais favoráveis como 

Canadá e Austrália. Além disso, o Canadá e a Austrália, assim como Irlanda e a 

Nova Zelândia, têm legislação que permite que o estudante trabalhe 20 horas 

semanais com um visto de estudante18, o que traz ainda mais vantagens para se 

investir neste tipo de programa. 

Mediante os últimos acontecimentos econômicos no Brasil, esta pesquisa 

objetiva encontrar o novo perfil do intercambista brasileiro de acordo com as 

atualidades econômicas. Ainda não há um perfil exato do brasileiro que tem 

buscado uma oportunidade melhor no exterior, porém estima-se que uma grande 

fatia provenha da nova classe média, ou seja, pessoas que ascenderam 

socialmente nos últimos anos, principalmente jovens, mas que agora não 

conseguem mais se encaixar no mercado de trabalho brasileiro por conta dos 

últimos acontecimentos na economia brasileira. 

 

 

2.2 O PERFIL E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE 

INTERCÂMBIOS CULTURAIS 

 

HORNER; SWARBROOKE (2002) definiram o comportamento do 

consumidor de turismo como sendo “o estudo das razões de compra dos produtos 

pelas pessoas, e sobre o seu modo de tomar decisões”. Para tal análise, se faz 

necessário considerar um complexo grupo de variáveis que envolvem o consumidor 

de turismo na tomada de decisão, conforme o demonstrado na figura a seguir (figura 

6). 

  
 
 
 
 
 
 

                                                
18

 Para se obter uma permissão de trabalho nesses países é importante que o programa seja 

condizente com a legislação para obtenção de visto vigente. Cada país citado possui uma regra 
específica e programas que que oferecem a modalidade de estudo e trabalho. 
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FIGURA 6: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE TURISMO NA TOMADA 
DE DECISÃO 
 

 
Fonte: HORNER e SWARBROOKE, 2002, p.110 

 

Utilizando o modelo supracitado para a temática deste trabalho, e aplicando 

ao intercambista (representado como consumidor na figura 6) é estimulado por 

diversos fatores até que sua decisão seja tomada. O processo inicia-se com busca 

incessante por informações para que a insegurança que a experiência ainda não 

vivenciada sejam ao máximo reduzidas, portanto, por muitas vezes a decisão se 

torna de longo prazo. A experiência de outras pessoas de confiança também é 

importante no processo de decisão (amigos, familiares, colegas de trabalho, dentre 

outros). 

O intercambista também tem contato com as informações cedidas pelas 

agências de intercâmbio - o que ajuda bastante também com informações 

fidedignas o que diminui o nível de insegurança. O processo de compra também é 

altamente ligado a significados emocionais: lugares que sempre desejou conhecer, 

o cenário do filme favorito ou a vontade de visitar o país de origem dos avós, por 

exemplo. Os significados emocionais geram um intenso comprometimento do 

consumidor em decidir de forma correta e assertiva a experiência que deseja ter. 

Os modelos de comportamento do consumidor, vistos como processos de 

estímulo e resposta, levam em consideração fatores sociais, culturais, pessoais e 
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psicológicos. Existem vários modelos que definem o comportamento do consumidor, 

mas, resumidamente, a maioria deles leva em consideração o processo de decisão 

conforme figura 7, apresentada abaixo: 

 
FIGURA 7: MODELO DE ESTÍMULO E RESPOSTA  
 

 
Fonte: Kotler (2000, p. 183) 

 
 
Como são diversos fatores que resultarão na compra (ou não) de um 

produto/serviço, faz-se importante que as empresas conheçam o perfil do 

consumidor para que suas ações no primeiro campo "Estímulos de Marketing" seja 

bem estruturadas a ponto de inclusive transpor os estímulos de ordem econômica, 

tecnologia, política e cultural. 

Ainda que saibamos que a prática de intercâmbio é importante em vários 

aspectos (desenvolvimento pessoal, intelectual e emocional), sabe-se que assim 

como qualquer outro produto turístico, o intercâmbio é considerado supérfluo na 

escala de necessidades do individuo, se levarmos em consideração as definições 

previstas na pirâmide de necessidades de Maslow (figura 8). 
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FIGURA 8:  PIRÂMIDE DAS NECESSIDADES MASLOW 
 

 
Fonte:ANDREASI, DIEGO. Site Jovem Administrador. Consumismo X Pirâmide de Maslow – Uma 
outra visão da teoria.  Disponível em <http://jovemadministrador.com.br/consumismo-x-piramide-de-
maslow-uma-outra-visao-da-teoria/>, acesso em 1 de junho de 2017. 
 

 
 Analisando a figura acima, podemos dizer que a compra de pacotes de 

intercâmbio poderia situar-se entre as duas últimas escalas da pirâmide: "estima" 

(para os que têm como principal motivação reconhecimento e/ou aprovação entre a 

sociedade) e "auto-realização", para aqueles que buscam crescimento pessoal. No 

entanto, precisamos salientar que o consumidor de intercâmbio é também 

consumidor de outros bens e serviços, logo, um pacote de intercâmbio somente 

será consumido após o consumidor ter satisfeito as necessidades primárias como 

alimentar-se, vestir-se, sentir-se seguro nos seu atual emprego, dentre outros - o 

que representa uma forte ameaça ao setor caso o consumidor não consiga, com 

sua renda, satisfazer mais níveis da pirâmide que não os básicos. 

 Situações como estas geralmente ocorrem quando os consumidores perdem 

ou não conseguem aumentar sua fonte primária de renda, seja por desemprego ou 

até mesmo ausência de novas oportunidades em suas áreas de atuação. Vários 

fatores podem gerar esse tipo de cenário, dentre elas, as crises econômicas. 

Sobre o perfil do consumidor de viagens, para Talaya (2004) apud 
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Nascimento; Silva (2009), há um perfil tradicional de viajantes, que com o passar do 

tempo e das diversas adaptações ocorridas, levando-se em consideração 

principalmente às inovações científicas e tecnológicas, darão origem a novos perfis 

de turistas, como também a uma maior segmentação de mercados e de destinos 

turísticos. Essas mudanças de comportamento estão alterando a estrutura do 

comportamento de mercado, que tenta se adaptar, segmentando-se em função da 

diversidade distinta da nova demanda. Apesar de parecer difícil de se mapear, este 

tipo de flexibilidade permite que os mercados se adaptem aos novos cenários. 

Consegue-se perceber estas mesmas mudanças no mercado de intercâmbio 

onde o programas mais vendido no início dos anos 2000 era o programa de trabalho 

remunerados para universitários nos Estados Unidos (TRUE) e início dos anos 

2010, o programa mais comum entre os intercambistas era o curso de idiomas. O 

mercado continua a mudar e a se mover, e por não se estagnar, pesquisas 

constantes são necessárias e justificam este trabalho. 

O processo de tomada de decisão do viajante é complexo e envolve 

incontáveis fatores externos e internos simultaneamente. No caso do intercâmbio 

por exemplo, o intercambista tem que decidir o destino, o tipo de acomodação que 

deseja ficar durante a experiência, duração da experiência, período do ano, se vai 

fechar tudo por uma agência de intercâmbio ou fará por conta própria e, uma vez no 

destino, atividades extras que deseja agregar a experiência de estudo e/ou trabalho. 

Também podem alterar todos os fatores supracitados caso o mesmo disponha de 

menos tempo, menos recursos financeiros, ou até mesmo tenha ficado 

desempregado. Como diversos fatores entram nesta cadeia da tomada de decisão, 

são criados modelos de comportamento de consumidor que tentam explicar como 

esses respondem aos estímulos de mercado.  

Porém a maioria dos modelos tende a ver o turista como um grupo 

homogêneo, há pouca ou nenhuma pesquisa empírica sobre o tema, e a maioria 

dos modelos é baseada no mercado internacional sem que haja uma adaptação à 

realidade do mercado brasileiro. Exatamente por isso que pesquisas são essenciais 

e sempre precisam ser atualizadas de acordo com as novas tendências e realidade 

do mercado analisado, como se verá no capítulo posterior. 
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3. O PERFIL DO INTERCAMBISTA A PARTIR DA CRISE ECONÔMICA 

BRASILEIRA DE 2015 

 

A presente pesquisa visa identificar qual o perfil do intercambista da agência 

World Study Educação Intercultural entre os anos de 2015 e 2016 sob a luz dos 

efeitos da crise econômica vivida no Brasil. Esta pesquisa foi desenvolvida com 

dados de intercambistas de todas as regiões do Brasil que compraram seus pacotes 

de intercâmbio entre os meses de janeiro de 2015 e dezembro de 2016 da agência 

World Study.  A empresa analisada (World Study) cedeu dados das compras 

realizadas pelos intercambistas, bem como dados que nos permite categorizá-los de 

acordo com gênero, idade, dentre outros. Todos os dados serão utilizados e 

cruzados para estabelecer uma comparação entre os anos de 2015 e 2016. Além 

desses dados, a pesquisa de mercado da BELTA também será utilizada como 

respaldo bibliográfico e comparativo. 

Aplicamos também entrevistas semiestruturadas com os gestores da 

empresa analisada (Diretores Regionais e Diretor Nacional), com a finalidade de 

obter informações sobre as variáveis da investigação acerca do perfil do 

intercambista a partir da crise econômica de 2015 no Brasil. Bem como a percepção 

de alguns dos intercambistas presentes nos dados fornecidos pela agência World 

Study, que se disponibilizaram para participar das entrevistas semi estruturadas 

desenvolvidas para eles. 

Metodologicamente apresentam-se os resultados de cada ano separados em 

gráficos com a mesma temática (2015-2016), e para uma melhor visualização e 

entendimento entre os anos e para que sejam feitas as devidas comparações os 

mesmos são dispostos um em seguida do outro.  

Todas as informações divulgadas nessa pesquisa são tratadas em forma 

percentual e não numérica para preservar o sigilo empresarial da empresa, bem 

como os dados dos intercambista. Em anexo, na página 70, encontra-se a 

autorização da referida empresa estudada. 
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3.1 PRINCIPAIS RESULTADOS DA PESQUISA DA BELTA SOBRE O 

PERFIL DO INTERCAMBISTA E O SETOR EM 2015 

 

A BELTA - Brazilian Educational & Language Travel Association - instituição 

supracitada em diversos partes neste trabalho de conclusão de curso - reúne as 

principais instituições brasileiras que trabalham nas áreas de cursos, estágios e 

intercâmbio no exterior. Fundada em junho de 1992, a BELTA é uma associação 

reconhecida tanto no Brasil como no exterior. Atualmente suas associadas 

representam mais de 90% do mercado de educação internacional. (Site BELTA, 

2017) 

Como especialistas em educação internacional, os membros da BELTA 

atuam como operadores de cursos no exterior e orientam seus clientes sobre as 

melhores oportunidades de formação. Com o objetivo de atingir o público final - 

estudantes que procuram cursos no exterior - e de assessorar suas associadas, a 

BELTA desenvolve as seguintes ações: Prestação de serviços de apoio às 

Associadas; Desenvolvimento de novos mercados; Orientação do consumidor; 

Workshops; Seminários educacionais; Apoio às escolas internacionais filiadas à 

BELTA; Apoio e participação em feiras internacionais; Assessoria de imprensa e 

Assistência via Internet e geração de informação sobre o setor. Todos os anos, a 

BELTA compartilha pesquisas sobre o mercado brasileiro da educação intercultural, 

dados estes que apresentamos durante o trabalho e mais detalhadamente abaixo. 

(BELTA, 2017) 

No ano de 2015, a maioria dos intercambistas estava na faixa dos 18 anos 

aos 30 anos. Quase metade deles (49%) teve como fonte para a viagem o 

investimento feito em poupança. Os 10 destinos mais comuns em 2015 foram o 

Canadá, Estados Unidos, Austrália, Irlanda, Reino Unido, Nova Zelândia, Malta, 

África do Sul, França e Espanha. Já os quatro cursos mais procurados foram os de 

idioma, ensino médio (High School), de férias para jovens (Colônia de Férias) e 



48 
 

 

aqueles com permissão para trabalho temporário (estudo e trabalho).  

Ainda de acordo com a pesquisa da associação, em 2015, 220 mil 

estudantes brasileiros partiram rumo a terras internacionais, sendo 29,6% com 

origem do estado de São Paulo. Outro segmento que ganhou força em 2015 foi o da 

terceira idade, cujo índice de intercambistas passou de 2,4% em 2012 para 7,7% 

em 2015. 

Ainda de acordo com a pesquisa, 30.9% dos entrevistados fizeram 

intercâmbio de até um mês, 17.5% entre 2 e 3 meses, 16.6% entre 4 e 6 meses; 

11.5% entre 7 e 11 meses e 23.5% com 12 meses ou mais. Com este gráfico 

conseguimos perceber que a maioria dos alunos são de curto termo e outra grande 

parte de longo termo, o que demarca dois perfis completamente opostos. (Figura 9) 

 

 
FIGURA 9: DURAÇÃO DO INTERCÂMBIO - PESQUISA BELTA - 2015 
 

 
Fonte: BELTA (2015), cedido pela agência World Study 

 

Muito mais que o aprendizado do idioma, outras motivações foram 

apresentadas como objetivos principais para se fazer intercâmbio, como por 

exemplo “interesse em investir em uma formação internacional”; “poder realizar o 

sonho de conhecer países e culturas diferentes” e “vivenciar uma experiência 

internacional capaz de conciliar estudo, trabalho e turismo” - variáveis estas que 
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comprovam o que Tomazzoni; Oliveira (2013) afirmam ser o principal objetivo do 

intercâmbio: deslocar-se para outro país em busca de conhecimento, constituindo-

se em experiência turística, cultural e educacional  (Figura 10). 

 

 
FIGURA 10: PRINCIPAIS MOTIVAÇÕES PARA SE FAZER INTERCÂMBIO - 
PESQUISA BELTA - 2015 
 

 
Fonte: BELTA (2015), cedido pela agência World Study 

 
 

As principais influências para a escolha do destino também foram 

apresentadas na pesquisa. A “localização do país”, bem como os atrativos 

presentes no país - que permitam a “realização de uma viagem inesquecível” - 

“recomendação de amigos e parentes” e “custo de vida adequado a condição 

financeira do intercambista” foram citados pelos entrevistados. (Figura 11) 

Mais uma vez podemos estabelecer uma ligação com o modelo do 

Comportamento do Consumidor na Tomada de Decisão dos autores HORNER; 

SWARBROOKE (2002). As variáveis elucidadas pelos autores (na figura 6 deste 

trabalho, página 42) possuem ligação frequente com os resultados apresentados 

nesta pesquisa o que afirma a importância das mesmas no processo de decisão de 

compra de um produto ou serviço.  

A importância da "recomendação de amigos e parentes" presentes nos 

resultados da pesquisa da BELTA podem ser conectados com outras duas variáveis 
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apresentadas por Horner; Swarbrooke (2002): busca elevada de informações e a 

necessidade de se sentir seguro no processo de compra. 

 
FIGURA 11: PRINCIPAIS INFLUÊNCIAS PARA A ESCOLHA DO DESTINO - 
PESQUISA BELTA - 2015 
 

 
Fonte: BELTA (2015), cedido pela agência World Study 

 
 

A pesquisa contou com a participação de uma amostra de pessoas que já 

fizeram intercâmbio e pessoas que desejam fazer mas que ainda não tiveram 

oportunidade e/ou estão planejando para um futuro próximo. Pouco mais de 42% 

dos respondentes já fizeram, então retratam a experiência que tiveram previamente. 

A pesquisa também apontou os principais tipos de intercâmbio desejados 

pelos entrevistados. Pouco mais de 30% dos entrevistados fizeram ou almejam 

fazer o programa de estudo e trabalho e 20% dos entrevistados desejam fazer um 

curso de idiomas. Ensino superior também aparece em destaque na pesquisa - 

12.9% dos entrevistado fizeram ou almejam cursar um mestrado ou doutorado fora 

(stricto sensu), 7.6% pós graduação ou MBA (latu sensu) e 7.1% graduação. (Figura 
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12) 

 
FIGURA 12: TIPOS DE INTERCÂMBIO DESEJADOS - PESQUISA BELTA - 2015 
 

 
Fonte: BELTA (2015), cedido pela agência World Study 

 
 

A mesma pesquisa também foi aplicada no ano de 2016, seguindo a mesma 

lógica da pesquisa de 2015. Ainda não há um relatório final apresentado para que 

possa ser acrescentado neste trabalho. 

 

3.2 O PERFIL DO INTERCAMBISTA SEGUNDO NÚMEROS E DADOS DE 

2015-2016 DA AGÊNCIA DE INTERCÂMBIO WORLD STUDY 

 

Esta pesquisa foi dividida em duas partes distintas: análise de dados 

(pesquisa quantitativa) e entrevistas semiestruturadas com administradores 

regionais da agência estudada (pesquisa qualitativa). Os dados gerenciais dos anos 

de 2015 e 2016 - que fazem parte da primeira parte da pesquisa - foram concedidos 

pela matriz World Study. Esses dados continham todas as informações sobre a 

matrícula do aluno junto as escolas no exterior (nome, data de nascimento, 
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programa escolhido, duração, destino, dentre outros).  

Importante ressaltar que todos os dados pessoais foram ocultados para a 

segurança e privacidade dos clientes World Study. Além disso, trataremos os dados 

gerenciais da agência de forma percentual para preservar os números e resultados 

internos da agência. As entrevistas semiestruturadas foram aplicadas com gestores 

regionais da agência World Study Niterói (Nathalia Cantarelle e Priscilla Nunes). 

Objetiva-se apresentar os resultados anuais e análises comparativas entre os anos 

de 2015 e 2016 a fim de se encontrar o atual perfil do intercambista após a crise 

econômica de 2015. 

 
 
3.2.1 A análise dos Relatórios Gerenciais de 2015 e 2016 da agência 

World Study 
 
 
Em 2015, 50.3% dos intercambistas eram do gênero feminino e 49.7% do 

gênero masculino. Em 2016, não houve uma mudança muito grande em relação ao 

gênero dos intercambistas. A maioria ainda continua com as mulheres: 52.4% dos 

intercambistas eram do gênero feminino e 47.6% do gênero masculino.  

Em 2015, mais da metade dos intercambistas da agência World Study 

(53.5%) tinham entre 23-35 anos. 28.9% entre 18-22 anos, 12.5% 36 anos ou mais 

e 5.1% até 17 anos. Em 2016, um pouco mais da metade dos intercambistas da 

agência World Study (51.8%) tinham entre 23-35 anos, 24% dos alunos tinham 

entre 18-22 anos. O número de intercambistas com 36 anos ou mais aumentou 

consideravelmente em relação a 2015 (18.9%) e o número de intercambistas até 17 

anos caiu para 4.4%. (Gráfico 1). 
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GRÁFICO 1: INTERCAMBISTAS POR FAIXA ETÁRIA - 2015 e 2016 
 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
 
 

Os dados apresentam que 78% dos intercambistas em 2015 optaram por 

cursos de idioma e suas variadas tipologias: curso de idiomas regulares, com 

atividades e turismo, cursos de idiomas com ênfase no mercado de trabalho e 

preparatórios para exames. Em segundo lugar, com 17.7%, cursos de idiomas com 

permissão de trabalho (Estudo e Trabalho). Em seguida, 3.2%, os alunos optaram 

por Certificados, Diplomas e cursos Vocacionais e 1.1% por cursos de ensino 

superior. (Gráfico 2). 

Os dados de 2016 apresentam uma diferença bem considerável no que diz 

respeito aos programas escolhidos em relação a 2015. Os resultados revelam que, 

o número de intercambistas que escolheram curso de idiomas e suas tipologias 

(curso de idiomas regulares, com atividades e turismo, cursos de idiomas com 

ênfase no mercado de trabalho e preparatórios para exames) caiu para 66.7% 

(contra 78% em 2015). O mesmo aconteceu com os outros programas. Ainda em 

segundo lugar - mas com um crescimento considerável se comparado a 

porcentagem de 2015 - aparece o programa Estudo e Trabalho com 21.8%. Em 

seguida, também um crescimento bastante significativo em relação a 2015, os 

alunos optaram por Certificados, Diplomas e cursos Vocacionais representaram 

8.2% da amostra e, também apresentando crescimento, 3.3% por cursos de ensino 
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superior, o que também indica um crescimento representativo. (Gráfico 2). 

 

GRÁFICO 2: PROGRAMAS DE INTERCÂMBIO ESCOLHIDOS - 2015 e 2016 
 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
 
 

Por conta dos cursos de idiomas ocuparem um lugar de destaque na escolha 

do intercambista no dois anos analisados, subdividimos as tipologias de cursos e 

seus percentuais. Os cursos de idiomas regulares (sem permissão de trabalho ou 

atividades extras) ocuparam 75.7% na escolha dos intercambistas, seguido de 

18.4% de alunos que optaram por cursos de idiomas que os permitam trabalhar 

(estudo e trabalho). Em seguida temos 2.4% dos anos que investiram nos cursos de 

idiomas com ênfase no mercado de trabalho, seguido de 2.3% dos alunos que 

optaram por curso de idiomas com atividades e turismo e 1.3% dos alunos que 

investiram em cursos de idiomas preparatórios para exames de proficiência. 

(Gráfico 3). 

No ano de 2016, os cursos de idiomas regulares ainda representam a 

primeira escolha do intercambista, no entanto, apresentou queda se comparado ao 

índice em 2015 - 60.5% na escolha dos intercambistas. Em seguida, também 

mantendo a segunda posição, programa de Estudo e Trabalho - no entanto, com 

crescimento considerável em relação a 2015 - 27.7%. Em seguida temos os alunos 
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que investiram nos cursos de idiomas preparatórios para exames de proficiência, 

ocupando o terceiro lugar, com crescimento também se comparado a 2015 - 6.4%. 

Em quarto lugar temos os cursos com ênfase no mercado de trabalho, também em 

crescimento, com 3.2% e por último, os alunos que optaram por curso de idiomas 

com atividades e turismo representando 2.3% dos alunos. (Gráfico 3) 

 
GRÁFICO 3: CURSOS DE IDIOMAS NO EXTERIOR E SUAS MOTIVAÇÕES - 2015 
e 2016 
 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 
 

Continuando sobre os cursos de idiomas, os mesmos apresentam os mais 

diversos tipos de motivação e também duração. Dos alunos que escolheram curso 

de idiomas e suas diversas tipologias, 61.8% estudaram entre 1-4 semanas no 

exterior; 24.7% da amostra estudaram de 5-12 semanas; 10.5% estudaram entre 

13-24 semanas e 3% estudaram mais de 24 semanas no exterior. (Gráfico 4). 

Em 2016 também podemos observamos mudanças na duração dos 

intercâmbios se comparados com 2015. Dos alunos que escolheram curso de 
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idiomas e suas diversas tipologias, 50.7% estudaram entre 1-4 semanas no exterior; 

19.9% da amostra estudaram de 5-12 semanas; 20.1% estudaram entre 13-24 

semanas (o que representa uma diferença bastante significativa e explicada pela 

escolha de programas diferentes, como estudo e trabalho e cursos vocacionais por 

exemplo) e 9.3% estudaram mais de 24 semanas no exterior. Isso significa que, 

mesmo que os programas de curta duração lideram a preferência dos 

intercambistas, em 2016, mais estudantes escolheram fazer intercâmbios mais 

longos que 12 semanas - duas faixas de tempo que apresentaram crescimento. 

(Gráfico 4)   

 
GRÁFICO 4: CURSOS DE IDIOMAS POR DURAÇÃO - 2015 e 2016 
 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

Em 2015, entre os países escolhidos, levando em consideração todas as 

modalidades de intercâmbio, o Canadá aparece em primeiro lugar, com 33.10% dos 

intercambistas, Estados Unidos em segundo lugar com 19.09%, Irlanda em terceira 

posição com 13.86%, Austrália com 8.38% e Inglaterra com 8.34%. Malta, também 

aparece em posição de destaque com 5.49%, seguido da Nova Zelândia, África do 

Sul, Espanha, França, Alemanha e Itália. 

Também houve mudanças nos países escolhidos pelos intercambistas em 

2016. O único que se mantém na mesma posição é o Canadá, representando 

33.24% da escolha dos intercambista. Com um crescimento excelente, Austrália 
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aparece como segunda colocada, com 15.07%. Caindo uma posição, Estados 

Unidos aparece como terceiro lugar na escolha dos intercambistas em 2016, com 

13.31%. Países como Irlanda (10.20%), Inglaterra (9.29%), Malta (5.91%), África do 

Sul (3.24%), Nova Zelândia (2.60%), Alemanha (1.39%) e França (1.35%) lideram 

as 10 primeiras posições.  

 

TABELA 1:  PAÍS-DESTINO DOS INTERCAMBISTAS - 2015 e 2016 
 

POSIÇÃO 2015 PAÍS 
TOTAL 
GERAL 

POSIÇÃO 2016 PAÍS 
TOTAL 
GERAL 

1º lugar Canadá 33.10% 1º lugar Canadá 33.24% 

2º lugar Estados Unidos 19.09% 2º lugar Austrália 15.07% 

3º lugar Irlanda 13.86% 3º lugar Estados Unidos 13.31% 

4º lugar Austrália 8.38% 4º lugar Irlanda 10.20% 

5º lugar Inglaterra 8.34% 5º lugar Inglaterra 9.29% 

6º lugar Malta 5.49% 6º lugar Malta 5.91% 

7º lugar Nova Zelândia 2.30% 7º lugar África do Sul 3.24% 

8º lugar África do Sul 2.15% 8º lugar Nova Zelândia 2.60% 

9º lugar Espanha 1.37% 9º lugar Alemanha 1.39% 

10º lugar França 1.26% 10º lugar França 1.35% 

11º lugar Alemanha 1.26% 11º lugar Espanha 0.88% 

12º lugar Itália 0.82% 12º lugar Coréia 0.68% 

13º lugar Argentina 0.37% 13º lugar Itália  0.68% 

14º lugar Chile 0.37% 14º lugar Argentina 0.47% 

15º lugar Coréia do Sul 0.30% 15º lugar Chile 0.37% 

16º lugar Colômbia 0.30% 16º lugar Japão  0.27% 

17º lugar Japão 0.26% 17º lugar México 0.27% 

18º lugar Escócia 0.22% 18º lugar Escócia 0.24% 

19º lugar México 0.22% 19º lugar Peru 0.20% 

20º lugar Suíça 0.15% 20º lugar Colômbia 0.07% 

21º lugar Irlanda do Norte 0.11% 21º lugar Costa Rica 0.07% 

22º lugar Cuba 0.04% 22º lugar Índia 0.07% 

23º lugar Chipre 0.04% 23º lugar Guatemala 0.03% 

24º lugar Costa Rica 0.04% 
24º lugar 

Irlanda do 
Norte 

0.03% 

25º lugar Bolívia 0.04% 25º lugar Uruguai 0.03% 

26º lugar Peru 0.04% 
   27º lugar Guatemala 0.04% 
   28º lugar China 0.04% 
   29º lugar Índia 0.04% 
   Fonte: Elaboração própria (2017) 

 
 
 

Ainda levando em consideração todas as modalidades de intercâmbio, em 

2015 os intercâmbios de curta duração, entre 1-4 semanas, lideram a escolha dos 

intercambistas, representando 56.8% da amostra analisada. Os intercâmbios de 5-
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12 semanas representam a escolha de 23.1% da amostra, os intercâmbios de 13-24 

semanas 16.8% e os com 25 semanas ou mais 3.3%. (Gráfico 5). 

 

Em 2016 os intercâmbios de curta duração, entre 1-4 semanas, ainda lideram 

a escolha dos intercambistas, no entanto, se comparado com o ano anterior, 

apresentou uma queda percentual (48% da amostra analisada). Os intercâmbios de 

5-12 semanas representam a escolha de 20.2% da amostra (também apresentando 

queda em relação a 2015), os intercâmbios de 13-24 semanas cresceram na 

escolha dos intercambistas, representando 22.1% e os com 25 semanas ou mais 

semanas também apresentaram crescimento, 9.8%. (Gráfico 5). 

 

 
GRÁFICO 5: DURAÇÃO DE TODAS AS MODALIDADES DE INTERCÂMBIO - 2015 
e 2016 
 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 

 
 

 

Em números de matrículas, 2016 apresentou um crescimento de 9.67% em 

relação a 2015. Em número de semanas vendidas no exterior, a empresa 

apresentou um crescimento de 14.48% em relação a 2015. (Gráficos 6 e 7). 

Resultados esses que contradizem o que Rodrigues; Mallou (2014) afirmaram, ao 

citar que fatores externos, como crises econômicas, poderiam influenciá-la 
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negativamente a indústria, diminuindo seus fluxos (página 14 deste trabalho).  Muito 

pelo contrário, os resultados demonstram que o investimento em intercâmbio, 

mesmo em momentos de instabilidade econômica, pode ser visto como 

investimento de alto retorno, como afirma (BELTA, 2015a) na página 40 deste 

trabalho. Mais uma vez elucidamos que, por pedido da empresa estudada, os 

números não são apresentados nos gráficos 6 e 7 a seguir. 

 

GRÁFICO 6: COMPARAÇÃO ENTRE NÚMEROS DE MATRÍCULAS EM 2015 E 
2016 
 

 
 

Fonte: Produção Própria (2017) 
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GRÁFICO 7: COMPARAÇÃO ENTRE NÚMEROS DE SEMANAS VENDIDAS EM 
2015 E 2016 
 

 
 

Fonte: Produção Própria (2017) 
 
 
 
 
 

3.2.2 Entrevistas com Gestores Regionais da World Study 

 

Em entrevista concedida para este trabalho de conclusão de curso, a Diretora 

Regional da agência World Study Niterói19, Priscilla Nunes, afirma que quando 

começou no ramo de Educação Intercultural há 5 anos atrás a grande maioria da 

demanda era por cursos de curta duração, onde o intercambista utilizada seu 

período de férias para vivenciar a experiência. De 2015 para 2016 a maior procura é 

por aqueles de seis meses ou mais. “A pessoas tinham medo de largar o emprego e 

encarar um novo desafio no exterior. Hoje, sem perspectivas de futuro em seus 

empregos atuais ou até mesmo a falta de novas oportunidade porque a pessoa 

                                                
19

Cadastur número: 19075710100001-6 

Numero de Semanas

2015

2016

+ 

14.78% 
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perdeu o seu emprego não vê problema algum em investir em uma oportunidade de 

longo prazo fora do Brasil”, argumenta. 

Para a diretora da World Study a crise político-econômica influenciou no perfil 

do intercambista. Priscilla relata que em 2016 a unidade da World Study Niterói 

embarcou mais alunos que no ano anterior, uma vez que o cenário negativo 

brasileiro estimulou a saída do país. 

Priscilla, em entrevista, comenta: 

 “Percebemos em nossos atendimentos que o brasileiro 
estava com medo da situação e não quis continuar aqui 
para ver as coisas piorarem. Alguns venderam o carro, 
venderam seus imóveis próprios para conseguir dinheiro e 
investir em cursos de longa duração, com a ideia de tentar 
a vida lá fora. Sem falar dos incontáveis desempregados e 
suas rescisões. Não estou falando de somente jovens 
profissionais desempregados por corte emergenciais em 
suas empresas, mas também de executivos de grandes 
empresas com anos de experiência em seus setores que 
nos procuraram por estarem sem emprego. ” 
 
 
 

Priscilla também afirma que os destinos procurados também sofreram 

alterações. Com a crise os interessados em estudar fora acabaram descobrindo 

outros locais mais atrativos, com moeda mais em conta e que permitem estudo e 

trabalho.  

“Houve um crescimento considerável na procura por 
destinos com câmbio atrativo e com possibilidades de 
trabalho. O curso de idioma continuou sendo procurado, 
mas sentimos um incremento na busca de novas 
possibilidades que permitiriam os alunos ficarem mais 
tempo fora do país com a possibilidade de trabalho”.  
 
 

Priscilla também afirma que a procura por cursos vocacionais no Canadá, 

que permitem trabalhar meio período, e os cursos de inglês na Austrália, Nova 

Zelândia e na Irlanda que também permitem os alunos trabalharem, cresceu muito 

em 2016. A procura por Ensino Superior no exterior também cresceu, mas a taxa de 

conversão ainda é baixa.  

Priscilla exemplifica: 

“Por vezes recebemos excelentes candidatos para ensino 
superior no exterior, mas em algum quesito o aluno não 
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consegue prosseguir com o plano original, seja pelo nível 
do idioma requerido ou pela condição financeira, já que 
esses programas podem custar até 5 vezes mais que um 
programa de estudo e trabalho”. 
 
 

Se o aluno ainda não tem o perfil para fazer ensino superior por conta do 

idioma requerido pelas instituições de ensino superior, Nathalia Cantarelle, também 

diretora da World Study Niterói, afirma que orienta os candidatos à fazerem cursos 

de idioma preparatórios para exames de proficiência ou até mesmo cursos 

conhecidos como Pathway20, que são cursos de inglês acadêmico para quem ainda 

não possui o nível requerido pelas Universidades e Colleges21. “A maioria dos 

alunos que procuram a agência hoje em dia tem foco em continuar sua formação no 

exterior ou até mesmo iniciar algo novo, no entanto, o grande impasse é o idioma. 

Com nossa consultoria percebemos que mesmo que o candidato não tenha o 

idioma requerido muitos alunos não desistirem do sonho de fazer o ensino superior 

fora a longo prazo e ainda aumentamos o número de matrículas de longa duração 

para pathways e cursos preparatórios para exames de proficiência” - explica 

Nathalia. 

Através das informações concedidas nestas entrevistas podemos constatar a 

importância das agências de intercâmbio e seus serviços de consultoria oferecidos 

para os futuros intercambistas e, pela sua complexidade, a vislumbrar a importância 

da segmentação, como afirma Tavares (2007) (página 22). Sem o serviço de 

consultoria especializada, muito desses alunos poderiam simplesmente desistir do 

intercâmbio se outras possibilidades não lhes fosses apresentada para que fossem 

capazes de se preparar para o planejamento inicial. Somente um serviço 

especializado na área poderia ser capaz de apresentar novos caminhos para a 

realização de um projeto maior no futuro.  

Em entrevista, Priscilla Nunes afirma: 

 
 
 
 

                                                
20

 Tradução livre para Pathway: Caminho 
21

College é equivale ao que classificamos como faculdade. São instituições menores, que podem ou 

não fazer parte de uma universidade, e que oferecem cursos de graduação. Uma universidade pode 
englobar vários colleges, por exemplo. 
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"Quando conseguimos ver nossos alunos satisfeitos com a 
possibilidade que o hoje lhes reserva - quando oferecemos 
um novo caminho a se traçar para o plano inicial seja 
possível num futuro próximo - e mais ainda, quando 
conseguimos ver que o nosso plano deu certo e ele está 
realizando o seu sonho inicial - percebemos a importância 
da nossa profissão e consultoria. Esse é o maior presente 
que podemos ganhar trabalhando com intercâmbio - ver 
nossos alunos brilhando" 
 
 

O conteúdo das entrevistas também sustenta as informações oferecidas pela 

matriz, no qual apresenta os diferenciais competitivos da World Study estruturados 

em 4 pilares, sendo eles segurança, informação, relacionamento e facilidade 

(apresentados na Figura 3, página 25). O fato de o intercambista poder contar com 

informações fidedignas durante o processo de pesquisa, fornece ao mesmo 

segurança e facilidade para fazer seu intercâmbio. Ao fornecer novas possibilidades 

- e o nível de interação que as diretoras demonstram ter com seus intercambistas - 

também comprovam que para a World Study o relacionamento com seus clientes é 

muito importante e sem dúvida, faz parte dos seus diferenciais competitivos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em se tratando de experiência, não existe melhor forma de conhecer e 

aprender sobre o mundo ao redor do que o visitando pessoalmente. Nesse âmbito, 

o intercâmbio é uma atividade que possibilita uma experiência única, em que o 

aprendizado adquirido é válido para o crescimento pessoal e desenvolvimento 

profissional do ser humano, especialmente no contexto da atualidade globalizada. 

Durante o programa, o intercambista tem a oportunidade de adquirir 

qualidades distintas, que não são ensinadas em casa, na escola ou na academia, 

mas essenciais à vida. Na fase inicial do intercâmbio, existe ruptura com o que é 

conhecido, pois o indivíduo está saindo de uma situação onde conhece tudo e 

todos, para ir ao encontro do desconhecido. Esse primeiro passo exige coragem, 

além de curiosidade, que é a principal motivação. Chegando ao destino, torna-se 

necessária a adaptação da pessoa ao meio, melhorando a sua capacidade de 

flexibilização.  

Essa mudança de ambiente também desenvolve a criatividade individual, 

pois, com a abertura da mente, surgem novas ideias, além de inovadoras 

perspectivas. Por não estar no seu hábitat normal e por não ter sua família e amigos 

por perto, o visitante precisa conquistar seu espaço naquele lugar, buscando o 

alcance de suas metas e acarretando maiores níveis de independência e de 

maturidade. Além desses benefícios, o indivíduo pode aprender um novo idioma e, 

por último, mas não menos importante, pode existir intenso relacionamento com os 

nativos, com as duas partes evoluindo com essa convivência, o que também 

contribui para a construção de respeito mútuo e para o aumento de tolerância entre 

os envolvidos especialmente em relação às diferenças sociais. 

Pode-se verificar, portanto, que o turismo, de forma geral, é uma prática em 

que o sujeito tem as oportunidades de conhecer novos lugares e de vivenciar 

experiências diversas de acordo com sua predisposição, desde aquelas mais 

simples e básicas, até as mais complexas e alternativas. O intercâmbio se adequa 

nesse contexto, uma vez que é uma atividade cultural e intensa, com a experiência 
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proporcionando desenvolvimento pessoal e evolução profissional sem precedentes. 

Apesar da crise econômica ter abalado várias áreas de formas negativas, 

pesquisas recentes afirmam que pelo menos o segmento de intercâmbio se 

beneficiou. Como apresentado na pesquisa, 2016 apresentou um crescimento de 

mais de 14% em relação a 2015 em número de semanas vendidas e em número de 

intercambistas enviados para o exterior, um crescimento superior a 9% em relação a 

2015. 

Com os resultados comparados entre os anos de 2015 e 2016 também 

percebemos uma mudança no perfil do intercambista: nos anos anteriores sua 

postura era mais conservadora; utilizava suas férias anuais para viver essa 

experiência e não tinha coragem de arriscar intercâmbios mais longos. Há indícios 

de que a crise trouxe um novo perfil de intercambista; perfil este estimulado pela 

falta de oportunidades no mercado de trabalho brasileiro e/ou o medo de continuar 

no país e a situação piorar. 

Além da duração do intercâmbio ter aumentado, novos programas cresceram 

na preferência do intercambista, como cursos que permitem estudo e trabalho, 

cursos vocacionais, certificados e diplomas profissionais e cursos preparatórios para 

exames de proficiência. Os destinos preferenciais dos intercambistas também 

sofreram alterações - os números de matrículas para os Estados Unidos caíram e o 

segundo lugar na preferência dos intercambistas passa ser a Austrália, por conta da 

possibilidade de estudar e trabalhar e também pela questão cambial. 

A pesquisa também mostrou que o valor da moeda influenciou na escolha da 

destinação do intercâmbio e que muitos estudantes estão mudando suas 

destinações por questões cambiais. Com a desvalorização da moeda brasileira em 

relação ao dólar americano e a libra esterlina, a pesquisa aponta o surgimento de 

novos destinos mais acessíveis financeiramente, como por exemplo, Austrália, 

Irlanda, Malta e África do Sul além é claro do destino super tradicional, o Canadá. 

A pesquisa também apresentou um aumento na faixa de idade de 23-25 anos 

e 35 anos ou mais. Outra mudança foi a queda na faixa etária de até 18 anos e 19-

22 anos. Isso significa que em 2016 menos jovens fizeram intercâmbio e mais 

adultos fizeram intercâmbio.  
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A partir da coleta de dados é possível tomar decisões que interfiram 

diretamente na estrutura de custos das empresas, focando seus esforços em seus 

consumidores potenciais e diminuindo as possibilidades de cometer erros. 

Pesquisas como estas são ferramentas que podem ser utilizadas para 

conhecimento do mercado e que quando feitas, seus resultados devem ser levados 

em consideração, pois a partir deles se podem perceber realidades desconhecidas, 

por mais alheios que os resultados pareçam. Recomenda-se novas pesquisas nos 

próximos anos, não somente sobre os tópicos abordados no presente trabalho, mas 

tentar expandir para que se possa analisar o mercado como um todo, tendo como 

sugestão incluir, inicialmente, o panorama das demais agências de referência no 

segmento.  
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ANEXO 
 
Autorização para publicação das informações da entrevista e dados gerenciais. 
 
 
 

 
 
 
 

 


