POR QUE VALE A
PENA SER BILÍNGUE

Aum enta o des envo lvim ento
c o g nit ivo e as habilidades

Ser bilíngue proporciona uma variedade de vantagens. Além de te
dar a capacidade de falar o idioma dos negócios globais, ser
bilíngue também traz benefícios - monetários, cognitivos e
culturais. Veja aqui o porquê:

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

M elho ra as habilidades
m etaling uíst ic as

A pr im o ra as c apac idades
ver bais e es pac iais

Um estudo de 2014 comprova que o
bilinguismo possui um efeito positivo
sobre a cognição mais adiante na vida.

A m plia as habilidades
de m em ó r ia

Mesmo para aqueles que adquirem uma
segunda língua na idade adulta, o
bilinguismo pode desacelerar o declínio
cognitivo causado pelo envelhecimento.

BILÍNGUES GANHAM MAIS DINHEIRO
SAL ÁRIO DE BILÍNGUES

B ilíng ues s ão m elho res
em m ult itarefas

SAL ÁRIOS +51% MAIS ALTOS

BR ASIL
Um estudo conduzido em 2012

+ 20%

pela Catho mostrou que saber
uma segunda língua pode

SAL ÁRIO BASE

aumentar seu salário em até
impressionantes 51% no Brasil!

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

Em média, as diferenças de salários de

Os resultados do Censo de

bilíngues variam entre 5 e 20 por cento

2001 revelam que bilíngues de

por hora a mais do que o salário base de

inglês e francês (de 15 anos ou

um determinado cargo.

mais) se beneficiam com
salários médios/medianos
mais altos que monolíngues.

Funcionários públicos federais também podem ver um salto considerável no salário de bilígues de

As taxas de desemprego são

acordo com as disposições da Defense Authorizarion Act de 2005. Esta lei aprova até $1.000 no

mais baixas para bilíngues de

salário mensal de proficiência para militares bilíngues na ativa. Civis podem ganhar um salário

inglês e francês do que para

especial até 5 por cento a mais de seu salário base.

monolíngues.

+58 CENTAVOS / HOR A

CALIFÓRNIA

+$30 / PERÍODO DE PAGAMENTO

OREGON

+ $7.000 / ANO

FLORIDA

GERALMENTE,
OS BILÍNGUES SÃO BICULTURAIS
UM ESTUDO COM JOVENS L ATINOS MOSTROU QUE ELES OBTÊM MELHORES
RESULTADOS SE CRIADOS DE MANEIR A BILÍNGUE/BICULTUR AL.
Para cad a p o nto a mai s e m uma e s cala que mediu o envolvimento da cr ian ça com
s e u i d i oma e cul tura, houve um aumento in cr ível de 13% n a autoestima e uma
re d ução d e 1 3% na fal ta d e e s p e rança, problemas sociais e compor tamento
agre s s i vo.
13% DE AUTOESTIMA
-13% DE FALTA DE ESPER ANÇA , PROBLEMAS SOCIAIS, COMPORTAMENTO AGRESSIVO
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