
Benefícios de Estudar outro Idioma

Que tal se tornar um cidadão do mundo ?



Benefícios de estudar outro Idioma

• Rebecca Callaghan, da Universidade do Texas, declarou a BBC Mundo que as vantagens 

de ser bilíngue são mais contundentes em gerações recentes, pois os jovens que estão 

entrando agora no mercado de trabalho buscam empregos em empresas que tendem a 

operar em mercados mais globalizados, e portanto seus empregadores apreciam mais as 

vantagens de falar vários idiomas.

• Se você está precisando de um empurrãozinho para aprender uma nova linguagem e se 

tornar bilíngue, continue lendo. Com certeza temos os motivos que faltam para você se 

aventurar em um novo aprendizado.

Por que não começar a estudar hoje mesmo?

• O aprendizado de um novo idioma pode trazer uma série de vantagens para o nosso 

cérebro e, através dele, beneficiar-nos em muitas outras áreas de nossas vidas.

https://awebic.com/mente/bilingue/
https://awebic.com/cultura/37-sites-que-vao-fazer-voce-levantar-do-sofa-e-aprender-algo-novo/
https://awebic.com/mente/como-estudar/


Benefícios de estudar outro Idioma

1. Aumenta a concentração

• Estudar uma segunda língua traz maior controle emocional e melhora a

concentração, além de ser uma ótima atividade para quem não consegue

concentrar-se durante as aulas ou em uma palestra, por exemplo.

Sua percepção fica mais aguçada: Uma pesquisa da Universidade de Pompeu 

Fabra, na Espanha, revelou que pessoas que falam mais de um idioma são mais 

observadoras e capazes de manter o foco sobre informações relevantes, filtrando o 

que não for tão importante. Também demonstram melhor desempenho para 

identificar informações erradas - o personagem Sherlock Holmes não era um 

poliglota por acaso.

http://www.academia.edu/7619193/A_CASE_STUDY_ON_THE_LINGUISTIC_PROFILE_AND_SELF-PERCEPTION_OF_MULTILINGUAL_UNIVERSITY_STUDENTS
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2. Melhora a saúde mental

• Estudos comprovam que estudar idiomas melhora a saúde mental de um

indivíduo e é mais uma forma de manter a mente constantemente ativa e diminuir

o risco de doenças degenerativas.

Os riscos de ter Alzheimer ou demência diminuem:

Vários estudos sobre o assunto foram conduzidos e os resultados demonstram que, 

para adultos que só falam uma língua, a idade média para os primeiros sinais de 

demência começarem a se manifestar é 71,4. Entre adultos que falam duas ou mais 

línguas, os sintomas só começam aos 75,5. As pesquisas também consideraram 

fatores como escolaridade, nível de renda, sexo e saúde física, mas esses aspectos 

não alteraram os resultados.

http://www.neurology.org/content/early/2013/11/06/01.wnl.0000436620.33155.a4
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3. Proporciona novas oportunidades na carreira

• Com a globalização do planeta, saber comunicar-se de várias maneiras tornou-se 

praticamente essencial. Não há nenhuma área de trabalho que não se relacione com 

mercados de outros países. Saber falar outros idiomas com certeza é um diferencial na hora 

de buscar uma vaga.

4. Otimiza a capacidade de solucionar os problemas

• As pessoas que falam duas línguas tem maior agilidade mental, maior capacidade de 

armazenamento e processamento de informações e são capazes de superar de maneira 

criativa os obstáculos.

Melhora a capacidade de tomar decisões: Publicado pelo periódico Psychological Science, 

um estudo da Universidade de Chicago sugere que o processo de raciocinar em outro idioma 

ajuda a diminuir inconsistências cognitivas e melhora o processo de tomada de decisão: ao 

usar seu idioma estrangeiro, as decisões passam a ser mais sistemáticas e menos baseadas 

em fatores negativos, processo mental que seria comum ao usar a língua nativa.

https://awebic.com/economia/sucesso-profissional-sem-diploma/
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797611432178
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5. Traz autoconfiança

• Dominar uma língua não é para qualquer um e quando a pessoa se vê falando um idioma perfeitamente

bem ou até podendo transmitir seus conhecimentos para outras pessoas de seu ciclo, seu nível de

confiança em si mesmo dá um salto. Com isso, ela se sente mais segura de si e diminui todos aqueles

bloqueios antigos.

6. Abre novos horizontes

• Mesmo quem nunca viajou para fora, mas virou bilíngue, desenvolve um espírito muito mais desbravador.

Falar uma língua e conhecer toda uma cultura por trás das palavras é algo maravilhoso que amplia a visão

de mundo do estudante de idiomas, além de estimulá-lo a vencer novos obstáculos na vida.

Viagens mais prazerosas: poder se comunicar com pessoas nativas faz com que as viagens sejam mais 

agradáveis e menos estressantes.

Melhora a mobilidade: tem a possibilidade de se mover por grande parte do mundo sem as barreiras do 

idioma.

Permite um maior acesso a outras culturas: falar vários idiomas é uma alavanca para se integrar em 

outras culturas.
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7. Desenvolve a habilidade de multitarefas

• Quem aprende uma segunda língua desenvolve a habilidade de fazer múltiplas

atividades ao mesmo tempo, visto que desenvolve-se a facilidade de alternar entre

uma tarefa e outra. Isso cria maior flexibilidade cognitiva e a pessoa se torna mais

adaptável para mudanças bruscas ou atividades simultâneas.

Você desenvolve melhor as suas habilidades multitarefa: Pessoas que sabem falar 

mais de um idioma, especialmente crianças, conseguem “deslocar” facilmente a 

atenção entre dois sistemas de fala e escrita. Um estudo da Universidade Estadual da 

Pensilvânia, nos Estados Unidos, sugeriu que essa habilidade ajuda a desenvolvermos 

a capacidade de conciliar várias tarefas ao mesmo tempo, já que o cérebro passa pelo 

exercício de revezar entre diferentes estruturas linguísticas.

http://news.psu.edu/story/160653/2011/02/18/juggling-languages-can-build-better-brains
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8. Desenvolve a memória

• A memória, como já sabemos, é parte integrante no processo de aprendizado de um

idioma, pois sem ela não conseguimos fixar o que aprendemos e a memorização tem

um papel importante no aprendizado. Quem domina um ou mais idiomas fortalece o

raciocínio, ajudando em cálculos mentais, leitura e foco.

Sua memória também é fortalecida: Um estudo publicado em 2011 pela Academia 

Americana de Neurologia mostrou que aprender novos idiomas ajuda a “proteger” nossas 

memórias, mesmo depois de adultos. Entre os voluntários do estudo, os pesquisadores 

descobriram que falantes de quatro ou mais idiomas tinham cinco vezes menos chance de 

desenvolver problemas cognitivos em comparação com quem falava dois idiomas; para os 

que falavam três línguas, a chance era três vezes menor. Os resultados consideraram a 

idade e escolaridade dos participantes.

https://www.sciencedaily.com/releases/2011/02/110222162304.htm
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9. Desenvolve o cérebro

• O cérebro é um dos beneficiados no processo de aprendizagem de outros idiomas.

Isso porque o exercício incessante faz com que o cérebro relacione as linguagens e

aumente as regiões onde circulam as células nervosas. Ou seja, quanto mais você

aprende uma língua, mais potente e saudável seu cérebro vai ficar.



Diferença Salarial por possuir outro Idioma

Quanto posso ganhar a mais?

• A Catho, empresa nacional de classificados de empregos, realiza pesquisas sobre 
perfis de cargos regularmente. Seus dados mostram que, dependendo do nível 
hierárquico, a diferença de salário resultante da capacidade do funcionário de se 
comunicar fluentemente em inglês pode chegar a 70%.

E se você acha que a informação não condiz com a realidade, ou desconfia de que os 

salários não podem  subir assim, como num “passe de mágica”, a gente te explica o 

porquê de haver uma valorização tão  grande dos profissionais que falam inglês 

fluentemente. A razão é bem simples: o número de pessoas  que fala inglês fluente é tão 

baixo no Brasil, que, para atrair profissionais com esta característica, as empresas elevam 

a drasticamente a renumeração oferecida.

https://englishlive.ef.com/pt-br/lp/oe/dec18-50off/?c=curso-ingles&utm_source=tecmundo&utm_medium=cpl&utm_campaign=em13pc_mai_059_pp_LP320ci_tecmundo&ptn=em13&etag=em13pc_mai_059_pp_LP320ci_tecmundo


Nível hierárquico % de ganho salarial a mais com inglês fluente

Gerente/diretor/presidente 56%

Supervisor/coordenador/líder/encarregado 61%

Profissional especialista/graduado 32%

Analista 20%

Profissional especialista técnico 27%

Assistente/auxiliar 38%

Operacional 26%

Trainee/estagiário/aprendiz 40%

Confira o percentual de aumento salarial para os 

diferentes níveis:



Cargo
Média salarial para inglês 

avançado

Média salarial para inglês 

intermediário
Média salarial para inglês básico

Média salarial para quem não 

tem nenhum conhecimento

Gerente/Diretor/Presidente 15.042,41 11.466,70 9.397,94 7.265,31

Supervisor/coordenador/líder/en

carregado

7.377,52 6.182,04 4.541,06 3.724,46

Profissional especialista graduado 6.541,77 5.576,50 4.694,89 4.191,30

Analista 4.301,67 3.944,09 3.518,26 3.145,56

Profissional especialista técnico 3.699,43 3.222,99 3.008,58 2.669,77

Assistente/Auxiliar 2.198,40 1.824,93 1.636,74 1.500,07

Operacional 2.120,35 1.668,71 1.721,19 1.663,58

Confira as médias salariais em Reais



Nível hierárquico
% de profissionais com inglês fluente ou 

avançado

% de profissionais com inglês 

intermediário
% de profissionais com inglês básico

Gerente/Diretor/Presidente 41% 29% 30%

Supervisor/coordenador/líder/encarregado 24% 29% 48%

Profissional Especialista/graduado 40% 32% 29%

Analista 28% 36% 36%

Profissional especialista técnico 12% 28% 60%

Assistente/Auxiliar 11% 23% 65%

Operacional 10% 15% 76%

Trainee/Estagiário/Aprendiz 34% 24% 42%

Percentual de profissionais que falam Inglês



Conheça algumas Carreiras que requerem Inglês

Agora que você já sabe que aprender inglês pode engordar não apenas seu 

conhecimento, mas também seu bolso, precisa entender que certas carreiras 

encontradas no Brasil e no mundo praticamente requerem fluência no idioma. 

Ou seja, caso você decida fazer uma faculdade para seguir alguma dessas áreas, é 

bom começar a estudar a língua inglesa desde cedo. Também de acordo com a 

Catho, eis os setores onde ser bilíngue é (quase) obrigatório:



Algumas Carreiras que requerem Inglês

Engenharia
Não há como fugir de manuais estrangeiros ao cursar engenharia.

Tecnologia da informação
As linguagens de programação são baseadas no inglês, o que requer um 
entendimento de nível médio a avançado.

Administração
Muitas empresas de sucesso vêm de países falantes da língua inglesa. Para 
diferenciar-se dos demais, aprenda o idioma.



Algumas Carreiras que requerem Inglês

Marketing
Se até o nome do curso está em inglês, é melhor se preparar para encontrar vários 
termos técnicos em outra língua.

Comunicação
Para reportar as novidades ao Brasil, muitos comunicadores recorrem a fontes em 
inglês. Sem essa compreensão, você provavelmente não irá muito longe.

Turismo
Inglês é a língua universal. Quem trabalha com pessoas de todos os lugares do mundo 
precisa saber falar a língua.



Algumas Carreiras que requerem Inglês

Comércio exterior
Profissionais formados em comércio exterior devem dominar a língua inglesa 
para que negócios sejam concluídos com sucesso. Comunicação é a chave 
de tudo.

Finanças

Estudantes de finanças provavelmente já notaram que quase tudo está ligado 

ao dólar, direta ou indiretamente. Aqui, inglês também é um must.

Relações públicas
Quem é da área de relações públicas entra em contato frequente com 
ferramentas e equipes de outros continentes. Inglês é o elo de ligação.

Ciências

No meio acadêmico, muitos relatórios de alta qualidade estão em inglês. Isso 

sem falar no famoso abstract, o resumo na língua inglesa de pesquisas, teses, 

etc.



https://hotsites.uscs.edu.br/altissia/


