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SUA EXCELÊNCIA, 
A ESCOLHA
Por Thiago España (*)

Nos últimos anos, temos acompanhado a evolução de um mercado que era formado, prioritariamente, 
por empresas de intercâmbio reconhecidas por ter focos de atuação (algumas especialistas em cursos, 
outras em high school e assim sucessivamente) e que hoje oferecem, em um primeiro momento e aos 
olhos de quem não domina nossa atividade, soluções muito similares sustentadas em cursos oferecidos 
a brasileiros no exterior. 

Some-se a este movimento de crescimento de concorrência entre empresas do setor, a natural ampliação 
da autonomia dos intercambistas que, especialmente em busca da redução de seu orçamento, passam a 
programar seu próprio intercâmbio, estabelecendo relacionamento direto com instituições que oferecem 
programas no exterior.

Mas, no intercâmbio, a velha lógica do “barato sai caro” se aplica totalmente. Ao iniciar sua busca pelo 
menor investimento, o candidato não leva em conta aspectos técnicos facilmente identificados por uma 
empresa especializada.

Estamos falando desde a definição do momento da viagem, passando pela escolha do curso, do tipo de 
instituição, do período mais adequado e dos documentos indispensáveis, entre os elementos necessários 
de conhecimento e análise. E aqui vai um alerta: cuidado com ofertas de programas extremamente 
vantajosas. Ao escolher unicamente pelo preço você pode comprometer o sucesso da sua viagem.

Por tudo isso, e com o objetivo de contribuir para facilitar a escolha de quem pretende fazer uma viagem 
de intercâmbio e tirar o melhor proveito desta experiência, criamos este Guia. O que se pretende é 
tangibilizar as práticas e os elementos diferenciais para que o próprio intercambista e sua família sejam 
capazes de fazer uma pesquisa de qualidade, ou seja, dar condições de escolha, levando em conta o 
que mais se adapta ao intercâmbio que, além de sonho, é uma necessidade do mundo atual.

Compartilhe esta novidade com seus amigos.

Boa leitura e...
Boa viagem!

(*) Thiago España é diretor da World Study, organização de educação intercultural comprometida com a qualificação 
do profissional para o mercado do século XXI.



Saiba qual a escolha 
dos brasileiros quando 
o assunto é estudar 
idiomas.
Lançado no ano passado, o Mapa do 
Intercâmbio está em sua terceira edição 
apresentando países e cidades dos cinco 
continentes para os quais os brasileiros mais 
viajam para estudar idiomas.

Feito internamente pela equipe de Pesquisa 
& Desenvolvimento da World Study, o 
estudo apresenta dados referentes a viagens 
realizadas semestralmente por cerca de 5.000 
pessoas, entre adolescentes, jovens e adultos.

O objetivo é oferecer aos que pretendem viajar, 
informações segmentadas sobre as preferências 
dos brasileiros, contribuindo para melhorar a 
oferta de cursos e destinos aos intercambistas, 
nas diferentes faixas etárias.

No primeiro semestre deste ano, o resultado 
mostrou que o Canadá assumiu o topo do 
ranking da preferência, superando a Inglaterra 
e os Estados Unidos entre os meses de janeiro 
e junho. Considerado, em 2011, o país com 
a melhor reputação do mundo, foi o destino 
escolhido por 28,2% dos brasileiros para o 
curso de línguas estrangeiras, tendo Vancouver 
e Toronto como as duas principais cidades 
escolhidas pelos intercambistas.

De acordo com o levantamento, fatores como 
custo, rapidez do visto e do processo e até 
facilidades no aéreo foram decisivos e justificam 
esta escolha.

DESTINO PREFERIDO:

Mesmo com toda vontade de conhecer o mundo e viver as mais incríveis experiências que o intercâmbio 

oferece, é comum que surjam dúvidas na hora da escolha do destino. Pensando em quem ainda não 

escolheu ou até mesmo em quem não está seguro com sua escolha, a World Study criou um aplicativo 

que, em apenas três passos, permite que o intercambista descubra qual o destino ideal para sua viagem. 

Adviser online: aplicativo ajuda na escolha do destino.
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MAPA DO INTERCÂMBIO:

Disponível na web, o aplicativo possui um sistema amigável e simples, pelo qual o internauta informa 

quais são suas preferências em relação à duração da viagem, idioma, esporte, perfil de cidade, 

atividades noturnas, investimentos e lazer. O resultado, com base nestas respostas, é apresentado em 

menos de três minutos, com a indicação de um destino. Visite www.worldstudy.com.br/guia-de-destino
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EXIGÊNCIA DE UM 
NOVO TEMPO
A melhor agência é a que mais 
entende seu jeito de ser

Ótima decisão. Certamente, ela terá profundos 
reflexos na sua vida e na sua carreira. Mas, muitas 
outras decisões precisam ser tomadas antes de 
você embarcar rumo ao seu destino. 

A primeira delas – e talvez a que pode fazer 
uma grande diferença para evitar problemas – é 
como escolher a agência de intercâmbio que vai 
promover a sua viagem.

Esse guia que você está lendo agora tem 
exatamente esse objetivo. Mostrar a você porque 
utilizar uma empresa de intercâmbio facilita o 
processo e, mais importante, explica o que é 
preciso levar em conta na hora de escolher uma 
delas – a que, realmente, vai apoiá-lo antes, 
durante e após a sua viagem.
Um programa como este exige investimentos, 
às vezes altos, das famílias, razão pela qual 
precisa ser bem planejado para tudo dar certo e 
o intercambista voltar não só falando muito bem 
o idioma que escolheu mas, e principalmente, 
enriquecido com as  experiências garantidas 
pelo conhecimento de novas culturas, novas 
maneiras de ser e de pensar, mais amadurecido 
e independente.

Você decidiu fazer
intercâmbio e
estudar um idioma
fora do Brasil?

INTERCÂMBIO: 



Assim, vamos lá:
Vamos entender o que não pode ser esquecido, de jeito algum. O processo para escolher 
uma agência de intercâmbio começa em pesquisas na internet. Além de visitar as páginas das 
empresas, não se esqueça de checar também outros endereços para saber qual é a opinião de 
outros intercambistas sobre elas. Vale dar uma olhada nas redes sociais e nos sites de reclamação 
de consumidores. Também consulte amigos e conhecidos, pessoas que fizeram intercâmbio com 
as empresas pesquisadas. Ouça suas impressões. Saiba o que deu certo e o que deu errado. 

Tente visitar mais de uma agência. Cada empresa tem seu jeito de fazer as coisas e você precisa 
escolher o que melhor combina com seu jeito. Mas, de toda forma, é importante saber há 
quanto tempo a empresa está no mercado, com quantos intercambistas já trabalhou, se integra 
associações internacionais do setor, se tem certificações ou prêmios. Estes são sinais de que a 
agência é reconhecida e tem um trabalho sério.

A melhor agência para você é uma só: é a que vai procurar entender o que você quer, como você é e o 
que pretende fazer fora do Brasil. É a que vai ajudá-lo a escolher o melhor destino e a melhor escola para 
estudar – e uma escola parceira, que vai oferecer todo o suporte necessário e disponibilizar profissionais 
para te auxiliar em cada etapa do seu intercâmbio, além, claro, de contar com professores nativos. É 
também a que vai buscar a acomodação que mais se ajusta ao seu perfil. 

A empresa de intercâmbio ideal é a que vai colaborar com você na obtenção de toda a documentação 
necessária para a viagem e a matrícula. É a que, no caso de algum imprevisto, vai aceitar o cancelamento 
da sua viagem com as melhores condições posssíveis. É também a que oferece o melhor custo-benefício. 



VOCÊ PRECISA TER A 
CERTEZA DE QUE A SUA 

AGÊNCIA DE INTERCÂMBIO 
ESTÁ LÁ, PRONTA PARA 
AJUDAR NO QUE FOR 

NECESSÁRIO.   



As boas agências fazem sempre de tudo para tornar a sua viagem a mais tranquila possível antes, 
proveitosa e divertida durante e absolutamente inesquecível depois.

Nas páginas seguintes, confira algumas dicas que selecionamos e faça você mesmo a avaliação e 
seleção da agência de intercâmbio que mais entende e combina com seu jeito.

É fato: os jovens estão indo estudar fora cada vez mais cedo. Se este é o seu 
caso, lembre-se que, além do óbvio benefício para sua futura carreira, passar 
um tempo estudando longe da família vai garantir a você mais independência, 
mais autonomia, mais discernimento para resolver algumas situações e aprender 
a viver sozinho. Isso tudo é bom, mas não é nada fácil. Neste sentido, boas 
agências de intercâmbio se preocupam com isso e oferecem aconselhamento 
psicológico ao intercambista.

Profissionais altamente treinados fazem reuniões com os jovens para orientá-los 
no enfrentamento de eventuais dificuldades com as quais podem se deparar 
fora do Brasil, durante o programa de estudo. Eles vão ajudar a enfrentar 
medos e barreiras como forma de antecipar emoções por meio de dinâmicas 
de adaptação. Assim, se uma dessas situações ocorrer na viagem, você 
certamente já estará bem mais preparado para enfrentá-la. Alguns dias 
depois de você ter chegado, o profissional que o orientou costuma entrar 
em contato por email para saber se deu tudo certo e como você está se 
adaptando. Mas, caso você tenha alguma dificuldade maior certifique-
se de este profissional poderá ser acessado pelo telefone. É isso o 
que as boas agências de intercâmbio fazem.

Apoio antes e durante a viagem

Além de 
preparar os 

jovens, esses 
profissionais devem 

promover sessões 
de aconselhamento 

às famílias, preparando 
pais e mães para ajudar 

os filhos em caso de alguma 
necessidade. 

Claro, todo mundo sempre torce 
para que tudo dê certo numa viagem de 

sonhos como esta. Mas, os imprevistos podem 
acontecer e, nesta hora, você precisa ter a certeza 

de que a sua agência de intercâmbio está lá, 
pronta para ajudar no que for necessário.  E 
isso vale para qualquer intercambista, tanto 

os mais jovens como os mais velhos, 
cuja presença em viagens de estudo 

no exterior vem aumentando 
sistematicamente.

COMO VOCÊ
PÔDE PERCEBER, 
SÃO MUITOS OS DETALHES 
QUE PRECISAM SER 
PENSADOS E ANALISADOS 
NA HORA DE ESCOLHER 
UMA EMPRESA DE 
INTERCÂMBIO.





Conheça quais são os critérios mais avaliados, as vantagens de
contratar uma agência de intercâmbio e faça sua escolha.

A tabela apresentada no final deste guia, disponibilizada não só nas unidades da World 
Study em todo o Brasil, mas também em seu site (www.worldstudy.com.br) tem o objetivo de 
ajudar o intercambista em sua escolha.

Para facilitar este aconselhamento educacional criamos dois grupos de benefícios: 
os DO INTERCÂMBIO e os DA CONTRATAÇÃO DE UMA AGÊNCIA especializada.

FAÇA 
VOCÊ MESMO

BENEFÍCIOS DO

INTERCÂMBIO
Conhecimento

Atualização

Cultura

Experiência de vida

Lidar melhor com o diverso

BENEFÍCIOS NA CONTRATAÇÃO DE 
UMA AGÊNCIA 

Segurança
Facilidade

Informação
Aproveitamento



CONHECIMENTO
Aprender e falar fluentemente um novo idioma é um dos principais desafios para quem busca 
conhecimento. Ao morar fora e conviver com outra língua em todos os momentos do dia e pela 
simples necessidade de se comunicar, você aprende muito mais rápido.

ATUALIZAÇÃO

Se você já fala outro idioma, atualizá-lo nunca é demais e dá um upgrade no seu currículo, 
podendo levá-lo a outras experiências. Neste sentido, além do curso de línguas, procure adequar 
uma grade que permita especialização profissional.

CULTURA

Mais do que conhecer, ter contato e viver uma nova cultura faz com que você amplie sua 
bagagem sobre as histórias de outro continente ou país, conheça e respeite seus hábitos, 
tradições e valores, ampliando seu senso crítico.

EXPERIÊNCIA DE VIDA

Fazer amigos, ser independente, amadurecer, sair da rotina, valorizar a família e, todos os dias, 
aprender a conhecer mais de si mesmo. Estes são alguns exemplos de experiência de vida que só 
um intercâmbio pode oferecer.

LIDAR MELHOR COM O DIVERSO

Sem a segurança da família e o conforto dos amigos, o intercambista, de um lado, aprende a se 
organizar melhor e, de outro, a confiar mais em si mesmo. Afinal, junto com o bônus da viagem, 
vem o bônus da responsabilidade por si próprio. 

SÃO INÚMEROS OS
BENEFÍCIOS DO INTERCÂMBIO.

AQUI LISTAMOS OS PRINCIPAIS:

BENEFÍCIOS DO

INTERCÂMBIO



SEGURANÇA
Para tirar melhor proveito da viagem, é preciso levar em conta a tranquilidade de quem viaja e 
da sua família. Saiba há quanto tempo a agência atua, quantas unidades possui, o que oferece 
em termos de assessoria jurídica e quais são os canais de suporte. Mais: certifique-se de que 
ela possui equipe capacitada e se, ao fim, você não conseguir viajar, quais são as garantias de 
devolução do investimento.

FACILIDADE

O conhecimento da agência e seus profissionais leva a uma série de facilidades que vão desde a 
indicação dos serviços de suporte (despachante, seguro, emissão de carteirinha etc.), passando 
por flexibilidade no pagamento e transações bancárias, preenchimento de application, contatos 
com diferentes escolas e até indicação de passeios.

INFORMAÇÃO

A informação é um dos principais diferenciais da contratação de uma agência, desde a consultoria 
e orientação na escolha do destino, programa e melhor período da viagem, passando por 
treinamentos, confirmação imediata do programa e acomodação, com acompanhamento do aluno, 
até o atendimento 24x7 (24 horas por dia, 7 dias por semana), por telefone e pelas mídias sociais. 

APROVEITAMENTO

Se todos os passos acima foram criteriosamente analisados, o aluno amplia suas oportunidades, 
diminui os riscos de adaptação e tem o melhor aproveitamento que o programa de intercâmbio 
pode oferecer.

A SEGUIR,
LISTAMOS OS BENEFÍCIOS NA 

CONTRATAÇÃO DE UMA AGÊNCIA.

CONTRATAÇÃO
DE UMA
AGÊNCIA

LEMBRE-SE: ESTA É UMA EXPERIÊNCIA MUITO IMPORTANTE.
E NADA MELHOR DO QUE TER UM ESPECIALISTA

TE AJUDANDO A CUIDAR DESTE PROCESSO. 



Entendendo que o intercâmbio não é um produto que se compra pronto, mas sim uma 
experiência que se constrói junto, a World Study preparou a tabela abaixo, com o objetivo 
de contribuir para sua escolha.  Se você tiver dúvidas sobre as questões apresentadas e/
ou sua importância para a escolha do Programa de Intercâmbio, consulte nosso próximo 
capítulo.  Visite uma de nossas unidades e mais duas agências do mercado. Ao final de cada 
atendimento, marque as alternativas que cada uma possui ou não na própria tabela e faça sua 
escolha.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Agência BWorld Study Agência CRelacionamento

Agência BWorld Study Agência C

A agência tem sede no Brasil? Ou seja, está sob as leis do Código de 
Defesa do Consumidor Brasileiro, podendo ser acessada judicialmente 
caso necessário?

O suporte oferecido em plantão telefônico está disponível 24 horas por 
dia, sete dias por semana?

Qual o tempo de experiência da agência e onde ela tem unidades? É 
uma agência presente em todas as regiões do Brasil, com mais de 15 
anos de experiência?

Tem regras claras de reembolso em caso de cancelamento do seu 
intercâmbio?

A agência e sua equipe são capacitadas, além do Brasil, também por 
seus parceiros no exterior? Promove workshops, fam trips etc.?

SEGURANÇA

Agência BWorld Study Agência CFACILIDADES

Agência BWorld Study Agência CINFORMAÇÃO



A tabela apresentada é composta por quatro pilares - Relacionamento, Segurança, Facilidades e 
Informação - que são considerados prioritários na escolha do intercâmbio.
Entenda um pouco mais sobre cada um destes pilares.

ENTENDENDO A TABELA

RELACIONAMENTO ::
1. O adviser ficou o tempo necessário para entender todas as minhas dúvidas desde o primeiro 
atendimento?

O intercâmbio não é um produto de prateleira, que se escolhe pronto. Para dar certo, é preciso 
que o intercambista tenha o programa que mais se ajusta ao seu perfil, em relação, entre outros, a 
fatores como idade, preferências em relação a clima, tipo de acomodação, tempo dedicado aos 
estudos e ao lazer. E estas são questões que exigem  dedicação de tempo e atenção do adviser ao 
intercambista e sua família.

2. Após a matrícula, a pessoa que tratará do meu processo será alguém exclusivo para essa etapa, 
ou seja, uma pessoa diferente da que me vendeu o programa?

Observe bem este aspecto. A pessoa que vende está interessada em vender – afinal, esta é sua 
função. Então, para garantir excelência no atendimento ao intercambista nas etapas seguintes à 
venda é necessário que a agência disponha de profissionais específicos e especializados, dedicados 
às várias etapas do intercâmbio.

3. Os advisers têm contato direto com os parceiros internacionais, podendo sanar dúvidas e conseguir 
informações de forma mais rápida?

Em um intercâmbio, a rápida interação entre a agência e os parceiros internacionais dá mais 
transparência e agilidade a todo o processo. Advisers com contatos diretos lá fora garantem, até 
mesmo durante a reunião inicial, que o intercambista participe do processo de consultas sobre 
acomodação, tipos de cursos disponibilizados e perfil de integrantes das turmas, entre outras 
informações valiosas na escolha do programa.

4. A agência vai preencher o meu application (documentação exigida pelas instituições de ensino e 
que, geralmente, é bem extenso)?

A maioria das instituições de ensino pede o preenchimento de documentos complexos. No programa 
high school, por exemplo, o application que o aluno deve enviar à escola soma mais de 30 páginas, 
que devem ser preenchidas em inglês. Confira com sua agência se alguém vai ajudar nesta etapa 
ou se você vai ter que resolver sozinho.

5. O diretor da agência está sempre presente na unidade?

Sabe aquela máxima “o olho do dono engorda o gado?”. Pois é... Há situações em que a presença 
do diretor da agência faz diferença no atendimento: abrir uma exceção ou dar uma recomendação 
específica ao intercambista, exigir um posicionamento imediato dos parceiros internacionais, 
agilizar processos com parceiros. Estas são algumas das situações em que a presença do diretor da 
agência faz diferença no atendimento. 



ENTENDENDO A TABELA

SEGURANÇA ::
1. A agência tem sede no Brasil?

Ser uma empresa genuinamente brasileira e com sede em nosso País, operando sob as leis aqui 
vigentes, garante ao intercambista proteção com base no Código de Defesa do Consumidor 
Brasileiro, que garante ao intercambista o direito ao ressarcimento e, em última instância, processo 
judicial.

2. O suporte oferecido em plantão telefônico está disponível 24 horas por dia, sete dias
por semana?

Em um intercâmbio, todas as etapas são igualmente importantes. Cabe às agências oferecer ao 
intercambista tranquilidade em cada uma delas. Previamente, além de apoio, ele deve ter todas as 
suas dúvidas equacionadas no momento em que elas surgem. Durante a viagem, é imprescindível ter 
a certeza de contar com suporte. Neste sentido, ganham importância as agências que, mais do que 
oferecer atendimento entre segundas e sextas-feiras, em horário comercial, dispõem de atendimento 
telefônico 24 horas por dia, sete dias por semana, capazes de prestar assistência e atender a 
qualquer eventualidade dos intercambistas durante a viagem.  

3. Qual o tempo de existência da agência e onde ela tem unidades? É uma agência presente em todas 
as regiões do Brasil, com mais de 15 anos de experiência?

Lastro, capilaridade e experiência. Este tripé garante, além da capacidade de identificar e oferecer o 
intercâmbio certo para cada pessoa, condições técnicas para lidar com as possíveis dificuldades do 
programa, habilidade em administrar desafios, compreensão das diversidades culturais e histórias 
que podem ser compartilhadas entre unidades, ampliando ainda mais a troca de informações e 
gerando um círculo virtuoso que visa a enriquecer cada novo programa organizado pela agência.

4. Tem regras claras de reembolso em caso de cancelamento de seu intercâmbio?

É claro que ninguém busca e adquire um programa pensando em cancelá-lo antes do embarque. No 
entanto, a experiência do intercâmbio, muitas vezes programada com meses de antecedência, pode 
precisar ser cancelada e/ou adiada em função de questões pessoais ou, até mesmo, por problemas 
com visto. Nestes casos, é importante saber qual é a política da agência em relação ao reembolso 
dos valores já pagos. Estas regras precisam estar bem claras, não só em relação aos valores, mas, 
também, no que diz respeito ao prazo.

5. A agência e sua equipe são capacitadas, além do Brasil, também por seus parceiros no exterior? 
Promove workshops, fam trips (viagens para conhecer as escolas e os destinos) etc.?

Uma boa agência capacita sua equipe para além de seu mercado de atuação. É preciso conhecer 
os destinos, falar com os parceiros, ter acesso aos programas oferecidos e promover workshops 
de integração entre os vários agentes envolvidos no processo de intercâmbio. Você sabia que as 
principais escolas do mundo vêm anualmente ao Brasil para capacitar a equipe das agências? 
Pergunte se sua agência participa destes processos. Descubra se ela promove a troca de experiências 
e ações de integração entre intercambistas: a experiência de quem já fez o programa é valiosa para 
quem quer fazer.



FACILIDADES ::
1. A agência oferece seguro viagem, passagem aérea, cartões Travel Money e aconselhamento para 
tirar o visto?

Estes são todos aspectos operacionais que se referem, exclusivamente, à parte prática do programa 
de intercâmbio, sem que haja relação direta com o curso escolhido. No entanto, do ponto de vista 
prático, o deslocamento é parte importante do intercâmbio, já que, sem ele, o projeto não ocorre. 
Aspectos administrativos como os citados acima podem dar muita dor de cabeça ao viajante, es-
pecialmente àqueles que embarcam pela primeira vez para um destino internacional. Além disso, é 
preciso considerar os benefícios de se contratar estes serviços com quem entende de intercâmbio e 
a praticidade de ter todas estas questões resolvidas em um só lugar. Se este é o seu caso, este item 
merece atenção especial.

2. É possível fazer um primeiro orçamento no site?

Não importa o destino. Nem o tempo. Com grandes ou pequenos orçamentos, sempre é muito 
importante saber o investimento necessário. Consulte quais agências dispõem, em seu website, de 
ferramentas que permitem fazer simulações de preços para o programa desejado e para os difer-
entes tipos de viagem. 

4. Existe flexibilidade na forma de pagamento?

Cada empresa tem sua própria política de pagamento: algumas permitem ampliar o prazo de par-
celamento. Outras oferecem a utilização de diferentes meios, entre os quais cartões de crédito, débi-
to e cheques, entre os mais usuais. O importante é conhecer qual é a empresa que oferece a política 
que melhor se ajusta às suas necessidades. Mas fique alerta aos juros: quanto maior o número de 
parcelas, mais juros você paga.

5. A agência negocia preço?

Novamente, cabe esclarecer que as políticas de preço variam de agência para agência. Por isso, é 
importante, durante a visita, conhecer a política e quais são as vantagens oferecidas. No entanto, 
é bom lembrar que negociar preço nem sempre é o melhor negócio. Afinal, não existe milagre. E, 
algumas vezes, a redução do preço pode implicar em condições não desejáveis para a sua viagem: 
uma escola não tão boa, uma hospedagem que pode deixar a desejar. Nestes casos, se o orçamento 
está mais curto, é o caso até de pensar em mudar o destino para um mais compatível.

6. A agência oferece apoio psicológico antes e durante a viagem para o intercambista e sua família?

Por mais que o candidato a intercambista não veja a hora de viajar para o destino escolhido, a 
hora da separação da família não é fácil para ninguém, principalmente se é a primeira vez que isso 
acontece. Confirme se sua agência está preparada para oferecer apoio, acolhimento emocional, 
aconselhamento psicológico, orientação e suporte para adaptação a uma nova cultura – antes ou 
durante o programa –, garantindo que o aluno possa potencializar ao máximo a experiência do 
intercâmbio. Uma boa forma de conferir este serviço é saber qual é o índice de desistência do inter-
câmbio antes do término do programa: quanto mais perto do zero, melhor. E lembre-se: este é um 
serviço que deve ser feito por profissionais capacitados. 

7. A agência oferece benefícios exclusivos em destinos parceiros?

Esse é outro item que não pode ser desconsiderado quando você for escolher a empresa que vai 
organizar seu programa de intercâmbio. Muitas agências têm parceiros nos vários destinos para 
oferecer descontos, promoções e vantagens em várias atividades. Por isso, informe-se sobre todos 
os benefícios que a agência escolhida tem no destino do seu intercâmbio.



ENTENDENDO A TABELA

INFORMAÇÃO
1. Você recebeu consultoria para a escolha de seu destino e programa, a partir de seu perfil?

Mesmo com toda vontade de conhecer o mundo e viver as experiências mais incríveis que o 
intercâmbio pode oferecer, dúvidas sempre surgem. E você pode não acreditar, mas nem sempre 
o destino com que você sonha é o melhor para seu intercâmbio. Por isso, é tão importante que a 
agência escolhida tenha essa preocupação: a de ajudá-lo a escolher o melhor país, a cidade, a 
escola e a acomodação que mais se ajustem ao seu perfil. Também é bom lembrar que o inter-
câmbio, mesmo que tenha como objetivo principal o estudo, inclui ainda trabalho, em alguns 
casos, lazer, atividades culturais e esportivas. E tudo isso precisa ser levado em conta para que o 
programa sugerido seja o que mais atende seu perfil.

2. É possível ter confirmação imediata de acomodação, com o aluno?

Um dos grandes diferenciais das agências de intercâmbio é o relacionamento com seus parceiros 
internacionais. Certifique-se que a agência escolhida mantém relações de confiança e de proximi-
dade com seus parceiros. Em alguns casos é possível, inclusive, ter a confirmação imediata não só 
da disponibilidade de vaga para o curso, mas, também, da possibilidade de acomodação para o 
intercambista.

3. A agência tem atendimento via redes sociais?

As facilidades trazidas pela internet, que hoje pode ser acessada de várias maneiras – computa-
dor, tablet, smartphone –, é um componente a mais para facilitar a comunicação entre agência e 
intercambista. Portanto, cheque com sua empresa de intercâmbio se ela está presente nas redes 
sociais, se é possível contato por meio delas. Além de rapidez, confirma um comportamento de 
transparência.



ANOTAÇÕES




