
Confira os 
7 hábitos de 
ouro para 
salvar sua 
carreira!

O QUE O 
PROFISSIONAL 
QUE FALA 
INGLÊS 
CORPORATIVO 
FAZ QUE EU 
NÃO FAÇO?!

Ricardo Nogari
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Pare e pense, vivemos em um momento muito especial - 
nos últimos 4 anos tivemos o maior número já registrado 
de alunos matriculados em cursos de inglês da história do 
Brasil, incluindo cursos tradicionais em escolas de 
franquias, plataformas online e YouTubers vendendo 
verdadeiros milagres. 

Cenário Atual:

Agora pasme com esta informação: 
O Brasil integra o grupo de países com “proficiência baixa” 
em língua inglesa, tendo caído da 41ª para a 53ª posição no 
ranking mundial dos países com o menor número de 
fluentes, segundo dados da EF. 

Menos de 2% dos executivos brasileiros estão 
realmente aptos a se comunicar em inglês 
corporativo.  
Algo está muito errado nessa equação, o que nos faz 
questionar a capacidade destas instituições em transmitir 
conhecimento, afinal, se estas entregassem o que 
prometem, provavelmente você já seria fluente. 

Como professor e empresário do segmento, faço uma 
leitura muito simples deste grande mercado (financeiro). 

Em mais de 20 anos de experiência, pude comprovar por A 
mais B que muitas instituições vendem sonhos e, com raras 
exceções, têm Know-How para passar conhecimento. 

Estas instituições focam apenas em ganhos financeiros, 
cometendo erros básicos, dentre eles:  erro em treinamento 
de professores, uso de metodologias nada efetivas e má 
gestão. 
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A essa altura da sua vida profissional você 
com certeza já descobriu – até mesmo na 
prática! – Que cursos de inglês que prometem 
aprendizado “instantâneo” são enganosos. 
Que as plataformas de conteúdo online não trazem 
resultado em fala, que aplicativos de aulas com professores 
nativos não desenrolam, e o tão sonhado intercâmbio para 
fora do pais não deu tanto resultado assim e que as escolas 
de inglês tradicionais não são mais para você, estou 
errado? 

Mas sem 
dúvida 
existem 
hábitos que te 
ajudam a falar 
inglês 
corporativo 
mais rápido. 



Afinal, a 
“fadinha do 

inglês”
corporativo 

que fará você 
fluente do dia 

para a noite 
não existe.
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Mude seu MINDSET!! 
Comece a encarar 
inglês como uma 
ferramenta de 
trabalho que vai 
transformar sua 
carreira e abrir 
portas.

Estudar gramática e apenas fazer exercícios escritos não te 
tornarão fluente.  

É possível investir em alguns caminhos que fazem com que 
você acelere sua fluência em inglês corporativo. 

Contudo, profissionais que não acham tempo ou não vêem 
a capacitação em inglês corporativo como um acelerador 
de carreiras não atingem bons resultados. 

Esses profissionais acabam entrando em um looping 
infinito cheio de frustrações e perdas de oportunidades de 
crescimento ao longo da sua vida corporativa.  

Uma série de hábitos e alternativas adotadas no dia a dia 
podem otimizar seu desenvolvimento na língua inglesa, 
potencializando seu tempo livre e abrindo novas 
possibilidades em sua carreira a curto prazo. 

Aprender inglês 
requer 
comprometimento 
e relacionamento 
com o idioma. 



Confira as 

7

dicas mais 
eficazes 

para falar 
inglês 

corporativo 
mais rápido.
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Parece banal começar por esse 
conselho, mas ele irá guiar todos os 
outros.

Você é o único responsável por suas 
escolhas. Reduza seus riscos - sua 
fase de investir anos na aquisição de 
um segundo idioma já passou. As 
cobranças internas na sua empresa 
estão aumentando e as 
oportunidades ficando para trás. 
Escolher quem realmente vai te 
ensinar a falar inglês corporativo é o 
primeiro passo. 

Encontrar o método de ensino ideal 
faz com que você utilize seu tempo 
disponível da melhor forma possível, 
afinal, como todo bom profissional, sabemos que você não 
tem tempo para nada.

Escolas nichadas no corporativo não ensinam outros 
idiomas e não “perdem tempo” com amenidades e 
estruturas gramaticais complexas da língua. Estas escolas 
formam falantes e não professores de inglês, utilizando as 
aulas para focar em fala, dinâmicas de grupo, simulações 
reais de mercado e se aprofundando em termos 
empresariais.

Escolha uma boa 
metodologia de 
ensino.
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Todos nós 
temos as 
mesmas 24 
horas em um 
dia, cabe a você 
decidir o que 
fazer com elas.
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Reserve parte do seu dia para 
se relacionar com a língua. 
Microlearning, ou seja, 
aprendizado conta gotas, tem 
um peso incrível na retenção de 
qualquer assunto. 

Lembre-se: mais vale a 
frequência do que a 
intensidade. 

Reserve não mais do que 30 
minutos por dia para manter 
contato com o idioma. 

Junte o útil ao agradável e seja 
multi-tasking. Aproveite seu 
tempo no café da manhã, no 
trânsito, na academia ou 
aqueles minutinhos após o 
almoço para realizar alguma 
atividade que te traga conhecimento em inglês.   

Imagina comer tudo que seria necessário para saciar sua 
fome em apenas um dia da semana e passar o resto da 
semana sem comer mais nada? Com certeza não irá 
funcionar. A frequência e o hábito são fundamentais.

Planeje seu 
tempo.
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Longos 
períodos de 
“contato” com 
baixa frequência 
não trazem um 
bom nível de 
retenção. 
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Um bom planejamento faz toda a diferença na obtenção de 
resultados em fluência a curto prazo. 

Seja cauteloso na hora de escolher quais conteúdos vai 
consumir e de quem vai consumir. Procure por conteúdos 
que façam sentido para o seu perfil profissional e para o 
seu estilo de vida. 

Existem inúmeras fontes de conteúdo relevantes. Monte um 
cronograma semanal estipulando uma abordagem para 
cada dia da semana. 

Lembre-se de que você precisa treinar 3 habilidades para 
falar inglês: a primeira é encontrar uma forma de se 
comunicar com alguém; a segunda é treinar listening e a 
terceira é raciocinar rápido, focando em pontos de fala e 
vocabulário. 

Focar na mesma atividade todos os dias te deixará 
entediado a curto prazo. Escolha ferramentas que foquem 
em áreas de conhecimento diferentes. 

Dê preferência à sites de notícias internacionais. Inscreva-
se em canais do Youtube com conteúdo gratuito 
relacionados à assuntos do seu interesse. Assista palestras 
e faça exercícios online. Faça cursos online gratuitos - há 
diversos oferecidos por universidades americanas. Sites 
para treinar listening com música e podcasts também são 
ótimas opções.

Monte seu 
plano de ação.



Só fazemos algo 
bem, quando 
fazemos muito e 
do jeito certo, a 
prática errada 
não leva a 
perfeição.
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4
O contato não intencional faz diferença!

Troque o idioma do seu celular, configure sua conta do 
Google, sua home page, seu Facebook, Instagram e perfil 
do LinkedIn, o Windows, assista sua série favorita e filmes 
com legenda em inglês. Essas pequenas mudanças te 
ajudarão a vivenciar o idioma diariamente. 

Esse é o choque que pessoas residentes fora do país 
passam e que aceleram o aprendizado, tornando a língua 
parte do seu dia a dia. 

Mesmo para os profissionais de níveis mais básicos, é 
fundamental que comecem a se relacionar com a língua 
desde o início da sua jornada.

Sair da sua zona de conforto e se sentir incomodado com 
toda tecnologia à sua volta em inglês é um processo 
doloroso no início, mas em poucos meses você já estará 
adaptado ao novo estilo de vida. 

Mantenha-se firme! Isso acelerará muito a sua consciência 
de fala.

Mas nada disso vai funcionar se você não for curioso. 
Sempre pesquise vocabulário e termos que você ainda não 
sabe. 

Visualizar palavras em inglês durante todo o tempo ajuda a 
memorizá-las, expandindo seu vocabulário e tornando-o 
mais familiar. 

Troque tudo 
o que puder 
pela versão 
em inglês.
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Lembre-se: 
Feito é melhor 
do que Perfeito. 
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Não perca oportunidades de 
colocar à prova suas habilidades 
de fala. 

Sabe aquele call ou reunião que 
você só ficou ouvindo por medo 
de se arriscar? Então, você perdeu 
uma grande oportunidade de 
trabalhar com o ponto principal 
em inglês, a CONFIANÇA.

Lembre-se: você só vai aprender a 
falar inglês falando. Portanto, não 
tenha medo de arriscar, isso faz 
parte do seu amadurecimento. 
Feito é melhor do que perfeito. 

Muitos profissionais travam na 
“hora H” por medo de cometer 
alguma gafe, estão sempre 
esperando chegar em um nível de 
fala perfeito, porém, o mais 
importante é transmitir suas idéias 
e ser compreendido em uma 
rotina empresarial, utilizando o 
tempo em aula para refinar sua 
fala. 

Mesmo que ainda não 
se sinta plenamente 
seguro, arrisque-se.
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Seu 
desenvolvimento 
em fala depende 
de você! Não culpe 
terceiros pela sua 
falta de 
comprometimento. 
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Parecer bobagem, mas é uma saída muito eficaz.

Você pode sentir-se envergonhado no momento de mostrar o 
seu inglês para outras pessoas, mas é impossível sentir-se 
assim consigo mesmo!

Procure fazer reflexões – em voz alta, ensine seu cérebro a 
pensar em inglês, isso não apenas aperfeiçoa a pronúncia, 
mas também sua desenvoltura, raciocínio e vocabulário.

Pegue aquela frase pronta 
que viu em algum lugar e a 
repita incansavelmente, no 
estilo: “I'll be back” ou 
“Houston we have a 
problem”.

Frases prontas dão mais 
velocidade e naturalidade à 
conversa.   

Tente falar junto com o 
interlocutor de um podcast, 
seriado, palestra, filme, etc, 
isso vai acelerar seu 
raciocínio, sua entonação, 
velocidade de fala e 
pronúncia. 

Pense, fale sozinho, 
repita frases prontas e 
imite outros falando 
em inglês.



Seja autocrítico, 
peça ajuda, 
enquanto há 
tempo! Antes que 
o mercado faça 
isso por você.
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Sempre que possível converse em 
inglês com colegas de trabalho que 
também estejam envolvidos com o 
idioma para avaliarem o nível de 
conhecimento uns dos outros. 

Receber o feedback de outra 
pessoa é muito importante, peça 
para que te corrijam quando falar 
errado para detectar erros que passam despercebidos e gerar 
consciência de fala.

Use a Internet a seu favor. As redes sociais, aplicativos, fóruns 
e outros canais virtuais em que o inglês é o idioma principal 
são infinitos – e existem possibilidades sobre todos os 
assuntos que se pode imaginar!

Se você passa muito tempo na Internet, essa é a sua chance 
de treinar a escrita, vocabulário, estruturas e argumentação 
em inglês.

Caso você tenha problemas com a timidez ao falar em outro 
idioma, essa dica é bastante valiosa, já que não é preciso 
expor-se, como ocorre com ligações, conferências e 
encontros presenciais.

Tenho certeza de que seguindo esses passos, o processo de 
aprendizado será prazeroso e o seu resultado em proficiência 
em inglês corporativo será transformado. 

Analise 
e seja 
analisado.



Esse é o caminho 
que todos os 
profissionais que 
falam Inglês 
Corporativo 
seguiram! Faça 
você também. 
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