
POR QUE VALE A PENA 

Ser  bi l íngue proporciona uma var iedade de vantagens.  Além de te  dar  a  capacidade de fa lar  o  

id ioma dos  negócios  globais ,  ser  b i l íngue também traz  benef íc ios  -  monetár ios,  cognit ivos  e  

culturais .  Veja  aqui  o  porquê:

Aumenta o  desenvolv imento 
cognit ivo e  as  habi l idades

Melhora  as  habi l idades  
metal inguíst icas

Apr imora as  capacidades  
verbais  e  espacia is

Ampl ia  as  habi l idades  
de memória

Bi l íngues  são melhores
em mult i tarefas

VANTAGENS COGNITIVAS DE 
SER BIL ÍNGUE SABE-SE QUE O BIL INGUISMO:

Estudos mostram que bi l íngues  tendem a ter  um desempenho 

melhor  que monol íngues  em exerc íc ios  que exigem o bloqueio 

de distrações  e  a l ternância  entre  duas  ou mais  tarefas  

di ferentes.  Um estudo de 2014 comprova que o  bi l inguismo 

possui  um efeito  posit ivo sobre a  cognição mais  adiante na 

v ida.  M esmo para  aqueles  que adquirem uma segunda l íngua 

na idade adulta ,  o  bi l inguismo pode desacelerar  o  decl ín io  

cognit ivo causado pelo envelhecimento.

Saber  mais  de uma l íngua é  uma habi l idade que abre muitas  por tas  no mercado de t rabalho e,  a lém 

do mais,  f requentemente garante sa lár ios  mais  a l tos.  Veja  aqui  a lgumas vantagens de ser  bi l íngue 

pelo  mundo afora .

BILÍNGUES GANHAM MAIS DINHEIRO

Em média ,  as  d i ferenças  de sa lár ios  de 

bi l íngues  var iam entre  5  e  20 por  cento 

por  hora  a  mais  do que o  sa lár io  base de 

um determinado cargo.

ESTADOS UNIDOS

+58 CENTAVOS /  HORA

1% DE ENVOLVIMENTO 
EM IDIOMA E CULTURA

+$30 /  PERÍODO DE PAGAMENTO + $7.000 /  ANO

Funcionár ios  públ icos  na Cal i fórnia  com 

cargos  bi l íngues  ganham $0,58 a  mais  por  

hora .

13% DE AUTOESTIMA

13% DE FALTA DE ESPERANÇA,  PROBLEMAS SOCIAIS ,  COMPOR TAMENTO AGRESSIVO

CALIFÓRNIA

Os resultados do Censo de 2001 revelam que 

bi l íngues  de inglês  e  f rancês  (de 15 anos ou 

mais)  se  bene�ciam com salár ios  

médios/medianos mais  a l tos  que monol íngues.

As  taxas  de desemprego são mais  baixas  para  

bi l íngues  de inglês  e  f rancês  do que para  

monol íngues.

CANADÁ

Em M iami ,  onde as  vantagens foram par t icularmente 

acentuadas,  um estudo da Univers idade da Flór ida (2000)  

constatou que hispânicos  completamente bi l íngues  

ganham quase $7.000 por  ano a  mais  que seus  

correspondentes  que só fa lam inglês.

FLÓRIDA
No Condado de Washington,  Oregon,  os  funcionár ios  

em "cargos  bi l íngues"  que usam suas  habi l idades  

bi l íngues  "de forma regular  e  f requente"  durante 5  -  

20  por  cento de seu tempo ganham $30 a  mais  por  

per íodo de pagamento.

OREGON

Funcionár ios  públ icos  federais  também podem ver  um salto  considerável  no sa lár io  de bi l ígues  de acordo com as  disposições  da 

Defense Author izar ion Ac t  [Lei  de Autor ização de Defesa]  de 2005.  Esta  le i  aprova até  $1.000 no sa lár io  mensal  de pro�ciência  para  

mi l i tares  bi l íngues  na at iva .  Civ is  podem ganhar  um salár io  especia l  até  5  por  cento a  mais  de seu sa lár io  base.

Um estudo conduzido em 2012 pela  Catho mostrou que 

saber  uma segunda l íngua pode aumentar  seu sa lár io  

em até  impress ionantes  51% no Bras i l !  

BRASIL

Essencia lmente,  o  bi l inguismo equivale  ao Bicultural ismo.  O Bi l inguismo proporciona acesso a  duas  culturas  separadas  e  aumenta o  

entendimento e  a  compaixão culturais .

Um estudo com jovens lat inos  mostrou que e les  obtêm melhores  resultados se  cr iados  de maneira  bi l íngue/bicultural .

Para  cada ponto a  mais  em uma escala  que mediu o  envolv imento da cr iança com seu id ioma e  cultura ,  houve um aumento incr ível  de 13% na 

autoest ima e  uma redução de 13% na fa l ta  de esperança,  problemas socia is  e  compor tamento agress ivo.

Jovens biculturais  que podem se aproveitar  tanto da comunidade imigrante quanto da sociedade pr incipal  estão em uma s i tuação melhor  

para  ter  sucesso educacional .

GERALMENTE,  OS BIL ÍNGUESSÃO BICULTURAIS

SALÁRIO BASE

SALÁRIO DE BIL ÍNGUES

SALÁRIO DE BIL ÍNGUES +20%

+5%


