


É  P R A  V I D A  T O D A !

O Work & Travel é o programa de trabalho nos EUA para es-

tudantes universitários. Ele acontece durante as férias da 

faculdade. Por isso, o aluno não precisa e nem deve trancar 

a matrícula para participar do programa. Uma das exigências 

do consulado americano para conceder o visto de trabalho 

(J1) ao participante é estar com a matrícula ativa durante o 

programa.

O QUE É ?

MODALIDADES

INDEPENDENT: 

O cliente é responsável por conseguir a sua própria vaga 

(Normalmente é a modalidade de quem já fez o programa e 

está retornando ao mesmo empregador). De qualquer forma, 

após envio de toda documentação, a vaga deverá ser apro-

vada por um sponsor parceiro da TM.

PREMIUM: 
A Travelmate providenciará a oferta de trabalho ao cliente.

Enquanto a maioria das agências trabalha com um sponsor, a 
Travelmate trabalha com mais de 6 sponsors por temporada.

Sponsor são empresas americanas que tem autorização do 

Governo Americano para ofertar emprego para estrangeiros. 

A TM faz parceria com os sponsor e os sponsor com os re-

sorts/hotéis/estações de ski/etc. É por isso que temos _as 

melhores opções de empregadores para oferecer aos nossos 

clientes inscritos. Os empregadores mais procurados são: 

Aspen Snowmass no Colorado, Hotéis Four Seasons, Wal-

dorf Astoria, Tahoe Donner na California, entre outros.Todo 

ano, a TM envia mais de 200 alunos para os EUA participar 

desde programa. E nunca tivemos caso de alguém que não 

foi contratado.



PERÍODO DE EMBARQUE: 

ENTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO

DURAÇÃO:

DE 3 A 4 MESES

REQUISITOS:

Idade de 18 a 28 anos

Inglês a partir do intermediário (avaliação 
com a TM antes da inscrição)

Estar matriculado em curso superior reco-
nhecido pelo MEC (bacharelado ou licen-
ciatura)



Regras
Conforme os empregadores vão confirmando participa-

ção na temporada, o consultor vai encaminhando as ofer-

tas para os clientes. O cliente deve escolher por ordem 

de preferência. O consultor deverá ajudar o candidato a 

escolher de acordo com seu nível de inglês, disponibili-

dade de datas, localização e vagas. Uma vez escolhido, 

as entrevistas serão agendadas de acordo com a dispo-

nibilidade do entrevistador. As entrevistas são por skype 

e tem duração de 15 a 20 minutos. Enquanto o candidato 

está participando de uma seletiva, não poderá se inscre-

ver para outra. Após encerrar a seletiva, o consultor re-

ceberá o resultado da seletiva(isso pode demorar algus 

dias). Caso cliente tenha passado, irá para os próximos 

passos do programa. Caso não tenha, poderá se candi-

datar a outra seletiva que estiver aberta.

O cliente poderá trabalhar de 20 a 40 horas semanais. A quantidade de hora 

trabalhada nunca é garantida,pois isso depende de fatores como condições cli-

máticas, movimento de hóspedes, etc. O valor da hora trabalhada é de USD 7,50 

a USD 15,00. Para trabalhos onde o cliente poderá ganhar gorjetas (tips) o valor 

da hora trabalhada é de USD 4,00 a USD 6,00 + tips. O pagamento do salário 

será feito a cada 15 dias de acordo com a quantidade de horas trabalhadas por 

semana. É permitido pagamento de hora extra e bônus caso trabalhe horas ex-

cedentes. A informação se do valor da hora trabalhada estará no Power Point We 

Are Hiring enviada pela gerência.

E s c o l h a  d o  E m p r e g a d o r

s a l á r i o  e  p a g a m e n t o

Após passar pelo processo de seleção e ser contratado 

por um empregador, o cliente deverá aguardar a chama-

da Job Offer. A J.O. é uma oferta de trabalho temporário. 

Depois que for assinada será enviada ao sponsor e então 

começarão a trabalhar na emissão do DS-2019. É este 

documento que o cliente precisará apresentar no con-

sulado para tirar o visto J1, nele constam todas as infor-

mações do cliente e do empregador, data de inicio e final 

do contrato de trabalho e autorização do governo para 

que trabalhe legalmente nos EUA. Este é o documento 

mais importante do programa! O visto J1 só tem validade 

com este documento. Normalmente o DS-2019 é emitido 

no final de outubro, começo de novembro e será enviado 

ORIGINAL para o Brasil. Portanto o consultor deve conter 

a ansiedade do cliente e já avisar que  processo de visto 

é feito em meados de novembro.

V I S T O



O custo da acomodação e alimentação não estão incluídos no programa. 

Alguns empregadores oferecem acomodação aos participantes e o va-

lor do aluguel é descontado do seu pagamento. Caso o empregador não 

ofereça acomodação, o estudante deverá providenciar sua própria aco-

modação e realizar o pagamento de qualquer taxa/depósito que seja ne-

cessário antes de sair do Brasil. Neste caso, muitos candidatos acabam 

entrando em contato com outros que vão para o mesmo local e acabam 

alugando uma casa juntos. A informação se o empregador oferece ou não 

acomodação estará no Power Point “We Are Hiring” enviado pela gerên-

cia. Alguns empregadores oferecem bonus/descontos para alimentação 

de funcionários nas lanchonetes dos resorts. 

a c o m o D A Ç Ã O  E  A L I M E N TA Ç Ã O

O seguro saúde para o participante está incluso no valor 

do programa. O seguro cobre o participante nas mesmas 

datas de sua job offer (contrato de trabalho). Ou seja, du-

rante o Grace Period o estudante não terá cobertura do 

seguro. É muito importante ressaltar a forma correta de 

usar o seguro saúde deste programa. O seguro só deve 

ser usado em caso de emergência e sempre haverá co-

brança de uma franquia de uso.

S E G U R O  S A Ú D E

Taxas e impostos serão descontados do salário do seu 

cliente, assim como de todos os trabalhadores america-

nos. Todos os participantes do programa Work & Travel 

devem apresentar uma declaração fiscal assim que vol-

tarem ao Brasil. A Travelmate recomenda a todos os par-

ticipantes que utilizem nosso parceiro chamado Sprin-

tax.com, um sistema de declaração de impostos para 

não residentes desenhado para ajudar os participantes 

do programa J-1, assegurando que todos cumpram com 

suas obrigações legais nos EUA evitando assim proble-

mas no futuro.

D e c l a r a ç ã o  F i s c a l



Aprimorar o inglês: 

Este programa é perfeito para 
“perder a vergonha” de fa-
lar inglês. Ele vai ter que se 
comunicar de qualquer jeito.

Vivência cultural:

 Novos amigos de países di-
ferentes, aprender esquiar e 
fazer snowboard, ganhar di-
nheiro extra durante as férias.

É importante que o cliente saiba 
que os empregadores que con-
tratam estudantes internacionais 
para este programa são Hotéis, 
Resorts, Estações de Ski, Lojas, 
Mercados, entre outros, por isso as 
vagas que são ofertadas são para 
a área de serviços, ou seja, des-
de Dishwasher (lavador de louça), 
Housekeeper (camareiro (a)), até 
Front Desk (recepção), Rentals 
Shop (loja de aluguel equipamen-
tos), Lift Operator (Operador de Lift), 
etc.O que determina a colocação 
do cliente é o nível de inglês e de-
senvoltura durante as entrevistas!
* Mapa com os empregadores *

DETALHES:

Experiência 
internacional no CV:

Independente do trabalho não 
ser na área de estudo do alu-
no, o que as empresas consi-
deram importante na hora de 
analisar um candidato para 
uma vaga de emprego é sa-
ber que ele já morou fora so-
zinho, e flexível e adaptável.
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Treinar seu cliente para as perguntas frequentes dos empre-

gadores. Dar dicas de comportamento. Testar câmera e áu-

dio do skype

ENTREVISTA:
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Com o decorrer das etapas do programa, será autorizada a 

emissão da passagem aérea. Explicar para o cliente que é im-

portante que aguarde a autorização da gerência para emissão 

da passagem, pois pode haver mudança de data de inicio ou 

término do programa. Assim que for autorizado, a passagem 

pode ser emitida de acordo com o que está descrito na Job 

Offer e/ou DS-2019.

PASSAGEM AÉREA:

Conversa inicial com o cliente; Explicar os requisitos e ve-

rificar se ele se encaixa em todos. Aplicar o teste de inglês. 

Apresentar o check list de inscrição.

APR E SENTAÇÃO DO PROGRAMA:

Insira as informações do estudante no Sistema, gere o Contra-

to e imprima duas vias: uma ficará com você, e outra com ele. 

Anexe no sistema o contrato e um documento com foto, nesse 

momento você poderá imprimir os boletos ou pegar todos  os 

dados do cartão de crédito e autorização de débito.

INSCRIÇÃO:

Seleção dos empregadores de preferência. Caso já estejam 

disponíveis, poderá ser feito junto no momento da inscrição. 

Indicar os 3 empregadores que tem preferência.

WORK:
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O consultor deverá explicar para o cliente quais são os do-

cumentos obrigatórios para a solicitação do visto consular. 

Entre eles, um dos mais importantes é a declaração de ma-

tricula original assinada e carimbada pela faculdade, assim 

como comprovação financeira do cliente ou de um respon-

sável financeiro. O agendamento do visto será feito após o 

recebimento do DS-2019 original.

VISTO:
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A orientação pré-embarque é fundamental para esse pro-

grama. Pode ser em grupo ou individual onde o consultor vai 

relembrar as regras do programa, documentos importantes, 

dicas de viagens, legislação americana,emissão do Social 

Security, etc. Entregar neste dia o kit viagem composto pe-

los documentos importantes (como cópia do DS e cópia da 

Job Offer), almofada, porta passaporte, porta dólar e porta 

documentos.

KIT VIAGEM E ORIENTAÇÃO 
PRÉ-EMBARQUE:
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Convide o cliente air até a sua agência assim que ele voltar. 

Mostre interesse pergunte como foi e peça depoimento. Nes-

te mesmo dia, ofereça o TaxBack para ajudar na restituição 

das taxas e impostos descontados. Aproveite este encontro 

para estreitar os laços com seu cliente.

GET TOGETHER:

1) Inicie a conversa mostrando segurança. Deixe o cliente 

falar, preste atenção em suas expectativas. Depois explique 

sobre o programa.

2) Evidencie o suporte que o consultor dará durante todas 

as etapas do programa. Exponha de forma natural os dife-

renciais da Travelmate (Selo BELTA, desde 2002 no mercado, 

mais de 60 lojas pelo Brasil e suporte 24h)

3) Use linguagem fácil e descontraída (você estará conver-

sando com um universitário, entre no clima deles)

4) Mostre depoimento de ex clientes e fale sobre os per-

rengues que ele poderá enfrentar (fale com prudência, não 

queremos que ele desista, mas queremos que ele saiba que 

pode encontrar dificuldades e que isso faz parte de ser in-

tercambista)

5) Alerte que as vagas são limitadas e que o produto vem 

sendo bastante procurado. Caso ele já demonstre interes-

se por algum empregador especifico, o consultor pode usar 

frases como: “esse é que o que sempre temos mais procura”, 

“as vagas para este sempre acabam rápido”, etc...


