
POR QUE VALE A 
PENA SER BILÍNGUE
Ser bi l íngue proporciona uma variedade de vantagens.  Além de te 

dar  a capacidade de falar  o  idioma dos negócios globais,  ser  

bi l íngue também traz benefícios -  monetários,  cognit ivos e 

culturais.  Veja aqui  o  porquê:

VANTAGENS COGNITIVAS DE 
SER BILÍNGUE SABE-SE QUE O BILINGUISMO :

Um estudo de 2014 comprova que o 

bi l inguismo possui  um efeito posit ivo 

sobre a cognição mais adiante na vida.  

Mesmo para aqueles que adquirem uma 

segunda l íngua na idade adulta,  o  

bi l inguismo pode desacelerar  o  decl ínio 

cognit ivo causado pelo envelhecimento.

BILÍNGUES GANHAM MAIS DINHEIRO

+ $7.000 /  ANO

13% DE AUTOESTIMA

-13% DE FALTA DE ESPERANÇA, PROBLEMAS SOCIAIS,  COMPORTAMENTO AGRESSIVO

Os resultados do Censo de 

2001 revelam que bi l íngues de 

inglês e francês (de 15 anos ou 

mais)  se beneficiam com 

salários médios/medianos 

mais altos que monol íngues.

As taxas de desemprego são 

mais baixas para bi l íngues de 

inglês e francês do que para 

monol íngues.

CANADÁ

UM ESTUDO COM JOVENS L ATINOS MOSTROU QUE ELES OBTÊM MELHORES 
RESULTADOS SE CRIADOS DE MANEIRA BILÍNGUE/BICULTURAL.

Para cada ponto a mais em uma escala que mediu o envolvimento da cr iança com 
seu idioma e cultura,  houve um aumento incrível  de 13% na autoestima e uma 
redução de 13% na falta de esperança,  problemas sociais  e  comportamento 
agressivo.

GERALMENTE,
OS BILÍNGUES SÃO BICULTURAIS

Em média,  as diferenças de salár ios de 

bi l íngues variam entre 5 e 20 por  cento 

por  hora a mais do que o salár io base de 

um determinado cargo.

ESTADOS UNIDOS

Funcionários públ icos federais também podem ver  um salto considerável  no salár io de bi l ígues de 

acordo com as disposições da Defense Authorizarion Act de 2005.  Esta lei  aprova até $1 .000 no 

salár io mensal  de proficiência para mil itares bi l íngues na ativa.  Civis  podem ganhar um salár io 

especial  até 5 por  cento a mais de seu salár io base.

SAL ÁRIO BASE

SAL ÁRIO DE BILÍNGUES +20%
Um estudo conduzido em 2012 

pela Catho mostrou que saber 

uma segunda l íngua pode 

aumentar  seu salár io em até 

impressionantes 51% no Brasi l !  

BRASIL

SAL ÁRIOS +51%  MAIS ALTOS

Aumenta o desenvolvimento 
cognit ivo e as habi l idades

Melhora as habi l idades 
metal inguíst icas

Aprimora as capacidades 
verbais e espaciais

Amplia as habi l idades 
de memória

Bi l íngues são melhores
em mult itarefas

+58 CENTAVOS /  HORA

CALIFÓRNIA OREGON
+$30 /  PERÍODO DE PAGAMENTO

FLORIDA
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