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“Eu indico para todo mundo
que estiver indo viajar”.
Bruno de Novais
CLIENTE CONFIDENCE CÂMBIO

FEZ INTERCÂMBIO EM MALTA

E-BOOK
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INTERCÂMBIO

APERTA O PLAY!

Você está acostumado a passar o dia conectado. 
Aproveitando suas músicas preferidas, assistindo aos 
melhores filmes e séries, jogando videogame e conversando 
com seus amigos.

O intercâmbio também faz com que você se conecte a 
muitas novidades. Novas culturas, pessoas diferentes e 
experiências transformadoras.

A Confidence Câmbio preparou este guia para apresentar 
os melhores caminhos para quem está pensando em se 
conectar com tudo o que o mundo tem para oferecer.

Preparado? 
Aperta o play!
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HOW TO GET AWAY 
OF A COUNTRY

Então você quer cair fora do Brasil para viver uma grande 
aventura cheia de novas experiências e muitos aprendizados? 
Temos um guia prático para você embarcar nessa.

Estudar fora do Brasil é uma experiência muito positiva 
quando se leva em conta a formação para o mercado de 
trabalho e também é enriquecedora de diversas outras 
formas, já que o estudante terá contato com outras 
culturas, idiomas e regras de convivência. 

Você vai experimentar um cotidiano completamente diferente do seu, interagir com 
pessoas de diversas nações, ter contato com culturas variadas, aumentar a consistência 
de comunicação usando um idioma estrangeiro e desenvolver a própria independência.

VOCÊ TEM ÓTIMOS 
MOTIVOS PARA FAZER 
UM INTERCÂMBIO
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52%

47%
46%

48%
consideram a segurança como a principal 
preocupação durante o intercâmbio.

se preocupam em equilibrar estudo
e vida pessoal;

tem receio de não se adaptar 
à cultura local

afirmam ter saudades de casa;

Mais de cinco mil intercambistas de 30 países diferentes, 
com idade entre 13 e 18 anos, foram entrevistados sobre as 

percepções das pessoas jovens sobre o intercâmbio. 

OS MAIORES DESAFIOS AO DEIXAR SEU PAÍS
A possibilidade de um intercâmbio sempre traz à tona uma série de preocupações. 
Além de toda complexidade de planejar a viagem, escolher o tipo de curso, a instituição 
de ensino e os detalhes referentes à estadia, existem os desafios que surgem logo na 
sua chegada ao destino. 
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Uma das maneiras que a Confidence Câmbio pode ajudar no planejamento financeiro para 
conseguir a tão sonhada experiência de um intercâmbio é fazer uma poupança, a longo 
prazo, utilizando o cartão pré-pago internacional Cash Passport Mastercard Platinum. 
Ele aceita seis moedas diferentes: dólar americano, libra, euro, dólar australiano, dólar 
neozelandês e dólar canadense.

Para as despesas durante a estadia em outro país, o cartão 
pré-pago internacional também é indispensável para uma 
residência tranquila durante o período de intercâmbio.

Ele proporciona toda segurança e praticidade que garantem 
tranquilidade tanto para o intercambista quanto para os pais,
que desejam proporcionar uma experiência de vida internacional 
aos seus filhos.

O cartão pré-pago internacional pode ser recarregado pelo aplicativo da Confidence 
Câmbio, onde também é possível acompanhar saldo e extrato de todos os gastos.

33%
54%

disseram não ter condições de fazer um
intercâmbio sem bolsa.

disseram que, só com uma bolsa integral,
poderiam estudar fora do país.

Depois de escolher 
o destino, é só se 
dedicar para todo 
mês carregar o 
seu cartão com 
a moeda do país.

A questão financeira é o principal motivo de 
preocupação que brasileiros têm sobre intercâmbio.

         A QUESTÃO DA GRANA!

http://www.confidencecambio.com.br/produtos/cartao-pre-pago-internacional/
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INTERCÂMBIO NO 
INTERCÂMBIOVERSO

Um novo mundo se abre para quem decide fazer intercâmbio. 
E com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. 

COMO ESCOLHER O PAÍS DO INTERCÂMBIO?
Uma pesquisa da Belta (Associação das Agências de Intercâmbio) mostra que Canadá, 
Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Malta e África do Sul estão entre os países mais 
procurados pelos brasileiros que buscaram intercâmbios em 2016.  

Seguindo essa lista, buscamos opções de estudos e indicamos os preços médios das 
principais despesas que você terá para embarcar nessa experiência! 
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Canadá tem a grande vantagem de ser um país com duas línguas oficiais, inglês e 
francês. Então, dependendo da região que você escolher estudar (alô, Quebec e 

Montreal) poderá aprender dois idiomas em uma viagem só!

Os valores costumam ser atrativos. A passagem aérea para o Canadá custa cerca 
de R$ 2,5 mil (ida e volta). Some a isso valores que vão de R$ 800 a R$ 1,5 mil por 

semana de curso e cerca de R$ 2 mil a R$ 3 mil de hospedagem por um período de 
30 dias. Somando as suas despesas com alimentação e transporte, falamos aqui de valores 
entre R$ 7,5 mil e R$ 10 mil de investimento, dependendo do tempo que você vai ficar 
na cidade.

No Canadá, a moeda usada é o Dólar Canadense. Você pode fazer a cotação em nosso 
conversor de moedas para saber quanto vai precisar para gastar por lá! Além disso, ao 
fechar o hotel ou hostel em que você vai se hospedar, o pagamento pode ser feito via 
remessa internacional, assim você já paga essa despesa aqui do Brasil mesmo. Uma maneira 
bem mais simples de você já garantir a sua estadia antes mesmo de embarcar.

Os Estados Unidos têm várias possibilidades de preços, sempre de acordo com 
a escolha da cidade para onde você pretende ir. Estudar em uma região mais 

badalada, como Nova York ou Los Angeles, certamente vai aumentar os custos. 
Contudo, há alternativas, como as cidades de Boston, Austin, San Diego e até mesmo 

Miami, que oferecem preços um pouco mais acessíveis.

Tendo como exemplo Nova York ou Los Angeles, uma passagem aérea de ida e volta pode 
custar cerca de R$ 2,5 mil. Os preços dos cursos variam de acordo com a carga horária 
semanal e o valor médio gira entre R$ 1 mil e R$ 2 mil por semana. Os preços de moradia 
por cidade variam muito, mas prepare-se para reservar de R$ 3 mil a R$ 4 mil para uma 
estadia de 30 dias. Para despesas com alimentação e transporte, some outros R$ 1,5 mil.

Nos Estados Unidos, a moeda é o Dólar Americano. Você pode fazer a sua cotação no 
nosso conversor de moedas e ir comprando aos poucos para, ter uma boa média de preços 
quando for o momento de viajar. Uma outra dica é ter como meio de pagamento o cartão 
pré-pago internacional, ele possibilita um controle melhor dos gastos. Comodidade e 
segurança também para pais que mantêm os filhos no exterior.

http://www.confidencecambio.com.br/produtos/moeda-em-especie/
http://www.confidencecambio.com.br/produtos/moeda-em-especie/
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África do Sul é um destino muito procurado pelos brasileiros, mas pouco divulgado 
para intercâmbios. Por lá, os custos são mais baixos do que todos os outros lugares 

e pode ser uma excelente oportunidade não apenas para você estudar inglês, mas 
também conhecer detalhes de uma cultura riquíssima. 

Passagens aéreas de São Paulo para Joanesburgo custam em média R$ 2 mil (ida e 
volta). Com mais R$ 4 mil você consegue fazer um curso de até 4 semanas na Cidade 

do Cabo. Caso você prefira reservar sua acomodação à parte, calcule R$ 3 mil da 
hospedagem e pelo menos uns R$ 2 mil para cada mês que você ficar por lá. Some a isso às 
despesas eventuais com alimentação, transporte e lazer. Em resumo, com valores entre R$ 
8 mil e R$ 10 mil é possível passar um mês estudando e morando em uma cidade incrível.

A moeda de lá é o Rand (ZAR). Você pode fazer 
a cotação e calcular os seus gastos.

High School - o aluno estuda parte do ensino médio em uma escola regular 
lá fora, morando com uma família local. É bacana para fazer uma verdadeira 
imersão no ambiente cultural do país.

Curso de idioma - para quem ainda não tem fluência total na língua ou 
pretende dar um up nas suas condições de poliglota, é uma ótima opção. E 
ainda consegue colocar em prática o tempo todo!

Faculdade - costuma ter até três anos de duração, normalmente voltando para 
a prática do mercado de trabalho. O certificado de um “college” é bastante 
valorizado pelas empresas brasileiras e também 
é fundamental para quem pretende arranjar uma vaga lá fora.

HIGH SCHOOL, FACULDADE OU CURSO DE LÍNGUAS?

http://www.confidencecambio.com.br/produtos/moeda-em-especie/
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Em alguns países, dependendo do motivo da viagem 
que você declara e da carga horária do curso que você 
vai fazer, você não vai ter permissão para trabalhar. 

De qualquer maneira, intercâmbio aliado ao trabalho 
é uma das melhores formas de otimizar os custos e 
ainda viver grandes experiências.

Mais do que fazer intercâmbio 
trabalhando em troca de moradia, 
a experiência também promove o 
conhecimento cultural muito mais 
profundo do que aquela viagem 
turística com guias. A dica aqui é que 
você tenha tempo para ficar mais dias 
nos lugares, mas também é possível 
fazer um intercâmbio bacana em um 
curto espaço de tempo.

TRABALHAR 
OU NÃO?

CALL OF DUTY
Chega de ser camper! Quem quer sair da zona de 
conforto precisa aceitar o chamado para uma missão 
cascuda, mas gloriosa. É fundamental partir com um 
planejamento muito bem organizado.

O site https://www.worldpackers.com/
pt-BR conta com diversas opções de 
trabalho fora do Brasil. São formatos 
e locais que vão desde um dia ou dois 
meses fotografando em um hostel da 
Croácia até duas semanas na recepção 
de um espaço de lazer em Bangkok. 
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CHECKLIST DOS PRIMEIROS PASSOS
O intercâmbio é como um grande jogo, cheio de fases, e você não chegará longe sem muito 
planejamento e uma certa noção de onde está pisando. 

Tenha claro os 
seguintes passos para 
fazer sucesso lá fora!

1
2
3

4

5

Defina o objetivo principal 
do seu intercâmbio. O que você 
quer com ele?

Pesquise sobre o país de destino, 
a universidade que você quer 
estudar e também a organização 
pela qual você está indo. 

Decida qual será o formato 
do seu intercâmbio.

Esteja aberto para as missões 
e os desafios!

Treine o idioma.
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COMO SABER SE A EMPRESA / AGÊNCIA DE 
INTERCÂMBIO É CONFIÁVEL?

Programas com um desconto imperdível ou escolas muito mais baratas podem ser um sinal 
de alerta. Avalie o histórico da agência: Quantos anos essa agência tem de mercado? Qual a 
estrutura dela no Brasil e lá fora? Conhece alguém que já viajou por essa empresa?

Antes de pagar o programa, pergunte à agência de intercâmbio qual é o tempo estimado 
para você receber o comprovante de matrícula. Esse período varia, mas não pode levar 
mais do que dez dias.

O comprovante de matrícula é a garantia de que a instituição estará te esperando 
como foi combinado por aqui. A reputação de uma agência também pode ser medida 
pelos vínculos que constrói.

Além da preocupação com o 
orçamento, também é muito 
importante notar que nem 
sempre a oferta mais cara 
é sinônimo de qualidade. 

Converse com pessoas que já fizeram o mesmo intercâmbio que você. 
Além de amigos e familiares, hoje existem vários grupos sobre o assunto na internet, 
em comunidades e redes sociais. 

Analise o perfil da escola, para saber como serão seus colegas. 
Se tiverem muitos brasileiros e o seu objetivo for aprender 
inglês, cuidado para não ir até lá para continuar falando 
português e esquecer seu objetivo principal.

Fique de olho no certificado! Veja onde ele é reconhecido 
e quais formas são usadas para avaliar o aprendizado.

O QUE É IMPORTANTE BUSCAR 
PARA FECHAR UM INTERCÂMBIO?
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• PASSAPORTE

Veja se ele está em dia! Não é necessário levá-lo para os países do Mercosul, mas ele será 
obrigatório em todos os outros países do mundo. O passaporte é sua identidade lá fora, o 
documento mais importante que você vai ter, porque garante todos os seus direitos como 
cidadão brasileiro em qualquer lugar do mundo. 

Lembre-se: o passaporte não pode ter data de validade inferior a 6 meses após seu 
retorno para o Brasil. 

STRANGER THINGS
Você vai precisar lidar com situações e responsabilidades 
provavelmente inéditas na sua vida! Vai até parecer que você 
está no Mundo Invertido, mas você logo vai perceber que não 
existe nenhum Demogorgon para te atrapalhar...

QUAL É A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA?
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• AINDA NÃO TEM PASSAPORTE?
Preencha o formulário no site da Polícia Federal e agende um horário e local para 
apresentar os seguintes documentos: 

RG 
CPF 
Título de eleitor (com os devidos comprovantes de votação da última eleição) 
Comprovante de quitação do serviço militar obrigatório (se você for do sexo masculino)
Pagamento de um guia de recolhimento da união 

• VISTO 
Países como Estados Unidos e Canadá exigem um visto de entrada mesmo se você viajar 
como turista. É fundamental verificar com certa antecedência qual é o procedimento para 
o destino desejado, porque isso varia muito de lugar para lugar. Os prazos para o visto ser 
concedido também podem variar.

• PASSANDO PELA IMIGRAÇÃO 
Alguns documentos podem ser solicitados quando você chegar no país de destino. 

Carta de aceitação da escola 
Documento timbrado e carimbado pela instituição, com detalhes sobre o curso que 
você vai fazer. Normalmente é enviado por e-mail logo depois da inscrição, com a 
matrícula e outras informações. 

Seguro Viagem
O seguro viagem internacional é um dos aliados mais importantes para quem 
está fora do país. Imprevistos podem acontecer durante uma viagem e só quem já 
ficou doente ou se machucou no exterior sabe o quanto essa experiência pode ser 
desagradável se não estiver prevenido.

Além disso, diversos lugares do mundo exigem a contratação do seguro viagem 
como um item necessário para a entrada no país. Verifique se esse documento é 
obrigatório para a entrada no seu país de destino.

Vacinas 
Alguns destinos exigem que a sua carteira de vacinação esteja em dia. Você precisa 
tomar as doses obrigatórias até dez dias antes da viagem. É recomendado adquirir 
o Certificado Internacional de Vacinas no local da aplicação, válido por dez anos. 
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Extrato bancário 
Prepare-se para apresentar o extrato do seu travel money! Imprima o seu saldo 
e anexe à pasta de documentos para mostrar na imigração que você tem uma 
reserva para se sustentar lá fora. 

Cópia da passagem de ida e de volta 
Pois é, importante comprovar que você tem planos de voltar... Esse é o indício de 
que trata-se de uma estadia temporária e deixa o pessoal de lá mais tranquilo.

Faça um planejamento de gastos para evitar problemas com o bolso. 
O preço das moedas estrangeiras estão sempre flutuando em relação 
ao real, por isso é importante prestar atenção para o impacto disso nos 
custos da viagem.

Lembre-se que as moedas custam um preço em real e a conversão pode variar. Essa 
variação pode facilmente elevar os custos finais da sua viagem, principalmente se você 
realizar gastos no exterior no cartão de crédito e sua fatura for fechada no período de 
alta no valor das moedas.

COMO FAZER O PLANEJAMENTO FINANCEIRO DA VIAGEM?

ORGANIZANDO A POUPANÇA PARA VIAGEM

http://www.confidencecambio.com.br/blog/
http://www.confidencecambio.com.br/pra-voce/seguro-viagem-allianz/
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COMO PAGAR UM CURSO NO EXTERIOR?
Com as Remessas ou Pagamentos Internacionais você pode pagar um curso no exterior 
de diferentes modalidades ainda aqui no Brasil: cursos de idiomas, com ou sem trabalho 
temporário, ensino médio (também chamado de high school), graduação e pós-gradução 
(mestrado, MBA ou doutorado).

Se você já sabe o tipo de curso no exterior que deseja fazer e já escolheu a instituição de 
ensino de sua confiança, você pode realizar o pagamento de taxas, como a matrícula ou a 
mensalidade completa, através de uma transferência internacional.

Basta ter em mãos documentos como a Invoice 
(que é um tipo de nota fiscal internacional) e os 
códigos bancários internacionais da instituição de 
ensino, como por exemplo, os códigos SWIFT e IBAN.

Passo a passo no link: 
https://www.confidencecambio.
com.br/blog/como-pagar-um-
curso-no-exterior/

Por isso, a nossa recomendação é que, sempre que possível, você vá comprando sua 
moeda estrangeira aos poucos, para que você consiga garantir uma taxa média e, assim, 
se proteger ao máximo da variação cambial.

Outra opção interessante é fazer essas compras diretamente pelo cartão pré-pago 
internacional Cash Passport Mastercard Platinum. Com ele, você conta com a conveniência 
do Aplicativo Confidence Câmbio para carregar todo mês.

http://www.confidencecambio.com.br/produtos/cartao-pre-pago-internacional/
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ARRUMANDO A MALA: O QUE LEVAR?
Você já sabe para onde vai e quanto tempo vai ficar. Comece pesquisando alguns aspectos 
sobre o destino, como o clima e a variação térmica. 

O importante é não levar mais do que o estritamente necessário, já que você vai voltar com 
mais coisas que provavelmente você vai comprar lá. Foque na praticidade na hora de se 
locomover com a mala e com as regras de despacho de bagagens. 

Faça uma lista com todos os documentos que você precisa! Além disso, organize também 
roupas adequadas para a estação, calçados confortáveis para curtir os passeios, acessórios 
como artigos de higiene pessoal, livros, fones 
de ouvido, toalha de banho, além de remédios 
para gripe, dor de cabeça etc.

Fique atento às regras da companhia aérea! 
A quantidade e o peso das bagagens variam 
bastante. O que é mais comum: direito ao 
transporte de 2 bagagens de até 32kg cada. 
Mas confira com atenção no site! 

É importante notar que os agentes 
de segurança do aeroporto têm 
direito de solicitar a remoção de 
qualquer item da sua mala. Por isso, 
segura a emoção no free shop!

O DESPERTAR DA FORÇA
Agora que tudo resolvido já está, é hora de botar a mão 
na massa e começar a escolher o que vai acompanhar você 
nessa jornada além de pegar um último boost de inspiração 
com as pessoas mais importantes da sua vida.
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CÊ ACREDITA? 
QUEM DIRIA!

É hitmaker! Preparado para o sucesso? Vai ter alegria, vai ter 
perrengue, vai ter muita novidade… E você nem vai acreditar 
que tudo isso está acontecendo com você!

Outra coisa que você também vai levar para essa viagem é o carinho das pessoas que mais 
ama. Pode se preparar para sentir muita saudade da família e dos amigos. E para marcar o 
momento, é legal organizar despedidas com todos eles! 

Você pode manter contato sempre pelas redes sociais, mas a despedida é uma ótima 
desculpa para juntar quem você ama. E você voltará com muita história para contar!

USE A FORÇA DE JEDI

Descontos exclusivos no free shop?

DESPEDIDAS COM OS AMIGOS E A FAMÍLIA
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Mas quando viajamos 
para fora e precisamos 
cuidar da vida sozinhos, 
é bem diferente. 

Essa perda de referência da família e dos amigos acaba causando alguma confusão inicial. 
Claro que o fuso-horário e o idioma também deixam as coisas mais desafiadoras. Mas a boa 
notícia é que isso tem como ser amenizado. 

Em primeiro lugar, é fundamental ter uma grande dose de paciência. São reações normais e 
passageiras. A adaptação a uma nova cultura tem seus altos e baixos durante os primeiros 
meses. Durante as primeiras semanas, tudo é novo e estimulante. Depois da terceira 
semana, você vai querer ficar mais sozinho, pensativo. Mas é do jogo! 
Algum tempo depois, você começa a se sentir adaptado e bastante animado com o sucesso 
do intercâmbio. Fica mais à vontade com a nova família e também entre os colegas. Claro 
que vai bater aquelas saudades do Brasil, mas você já vai estar muito mais conectado às 
pessoas ao seu redor. 

Com cerca de três meses, você vai se sentir em casa. É quando começa a fase da aceitação 
e da integração. Vai curtir tanto as diferenças quanto as semelhanças entre o novo país e a 
vivência no Brasil!

“Choque de cultura” não é só aquele programa 
cultural com os maiores nomes do transporte 
alternativo do país. É também uma reação 
psicológica por causa da mudança radical no seu 
cotidiano. Quando estamos no aconchego do lar, 
nada precisa de muita reflexão. Comida, roupa, 
rotina, tudo já está combinado. 

Deu ruim? Use nossos envios rápidos.

http://www.confidencecambio.com.br/pra-voce/enviar-dinheiro-do-exterior/
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Você voltará com uma bagagem enorme! E não estou falando só da quantidade de coisas 
que você vai querer comprar lá fora. 

Conhecer gente nova, aprimorar novos idiomas e viver a experiência de desbravar o mundo 
são legados importantes do intercâmbio.

Você vai ter aprendido muito sobre administrar o próprio tempo, cuidar das próprias 
finanças, organizar a rotina de estudos e vai ter uma noção de responsabilidade muito maior 
na hora de pensar em uma carreira, já que você vai ter mais opções de escolha.

As experiências desse período são transformadoras e a autonomia conquistada 
é para o resto da vida. 

Você ainda vai ter muita história para contar, como nas grandes sagas do cinema, ou nas 
séries mais impressionantes do streaming. Você terá começado uma nova fase da sua 

NASCE UMA ESTRELA
A viagem passa, o aprendizado fica. 
E você nunca mais vai ser a mesma pessoa!
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Conheça o site da Confidence Câmbio!

Quer ficar por dentro de tudo 
o que rola sobre câmbio?

biografia, que certamente renderia ótimas canções. E terá completado missões incríveis, 
dignas dos mais emocionantes jogos de videogame.

Intercâmbio é sinônimo de se conectar com novos aprendizados e descobrir novas paixões! 

Agora que você já sabe de tudo isso, talvez seja o momento ideal para colocar em prática! 
Fale com a gente.

http://www.confidencecambio.com.br
http://www.confidencecambio.com.br/blog/
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