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Bom, já que já leu, 

temos uma coisa pra contar ;)

Como você já deve saber, este e-book é um guia rápido 

e divertido com dicas para você. O que você talvez 

NÃO saiba é que ele é parte de uma série de e-books 

que a Achieve preparou para ajudar as pessoas nas 

mais diversas situações. São cinco livros, saca só:

• Para quem quer fazer intercâmbio/morar fora
• Para quem quer viajar
• Para quem quer ganhar mais
• Para quem curte cinema e cultura pop
• Para quem quer ter filho bilíngue

Curtiu alguns dos temas? Conhece alguém que pode 

curtir um dos temas? Compartilhe. Nossos e-books 

são para todo mundo.



São muitas perguntas, 

mas nós temos as respostas.

Nós, da Achieve Languages - mas pode chamar só 

de Achieve -, somos a rede de escolas de idiomas da 

Oxford University Press no Brasil. E quem é a Oxford 

University Press? É a maior e mais antiga editora 

universitária do mundo, fundada em 1478, pela 

University of Oxford . 

E quem é a University of Oxford? É uma das mais 

tradicionais universidades de língua inglesa do 

mundo, fundada por volta de 1096 (sim, há quase mil 

anos) e que já formou cientistas, filósofos, escritores 

e pessoas que, mais de uma vez, mudaram o curso da 

humanidade.

Ou seja, a gente combina tradição e solidez com o 

que existe de mais novo em ensino de idiomas.



Um tempo atrás, quando seus pais ou seus avós ainda 

eram bastante jovens, saber datilografia era um belo 

diferencial na hora de conseguir um emprego. E o que 

é datilografia? 

É como chamavam o ato de digitar numa máquina de 

escrever (o que não era tão fácil, leve ou agradável 

quanto usar o teclado de um computador). 

Hoje, o mínimo que se espera de um profissional é 

que ele saiba usar o teclado de um computador.
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PARA MUITAS CARREIRAS, SABER 

INGLÊS NÃO É MAIS OPCIONAL.



Em algumas carreiras ou empresas, algo parecido tem 

acontecido com saber falar inglês. Se, no passado, 

dominar o idioma era um belíssimo diferencial que 

garantia promoções e dinheiro, hoje é o mínimo que 

se espera para o candidato conseguir a vaga.

Claro, este ainda é um movimento restrito a algumas 

classes   profissionais,  como   programadores,  jornalistas 

ou quem procura por cargos em multinacionais. Para 

boa parte das pessoas, o inglês ainda é uma forma de 

se destacar no meio da multidão.



De acordo com uma pesquisa realizada pela Catho em 

2017, essas são as categorias profissionais em que o 

inglês é mais exigido.

TI/TECNOLOGIA
Com tanta linguagem de programação 

pra aprender, não pode se esquecer do 

inglês.

ADMINISTRAÇÃO
A globalização pede que todas as 

empresas falem um mesmo idioma: o 

inglês.

MARKETING
Afinal, inglês é a língua oficial dos 

negócios.
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TURISMO
Inglês ainda é a forma mais prática de 

conversar com turistas de qualquer 

lugar do mundo.

COMÉRCIO EXTERIOR
Para quem compra e vende para o 

mundo todo, o inglês é uma língua 

universal.

CONTABILIDADE
Já que o dinheiro circula pelo mundo 

inteiro, um bom contador precisa 

estar preparado para se entender com 

qualquer um.

MÍDIAS SOCIAIS
Um social media fala com todo mundo. 

E, até por isso mesmo, precisa ter o 

inglês afiado.

ENGENHARIA
Muitas vezes, os engenheiros precisam 

falar com fornecedores e clientes que 

vivem fora do Brasil. E geralmente 

falam em inglês.
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DESENVOLVIMENTO WEB E APPS
Existe uma grande comunidade de 

desenvolvedores pelo mundo. E é com 

inglês que eles se entendem.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Como o nome diz, esta carreira é 

voltada a se comunicar com o mundo. 

Então nem precisa falar, né?
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A Catho também entrevistou dez mil pessoas e 

fez um levantamento das carreiras com a maior 

diferença de salários entre os profissionais que 

sabem inglês e os que não sabem.

61%*

56%*

SUPERVISOR/COORDENADOR/

LÍDER/ENCARREGADO:

      24% NÍVEL AVANÇADO

      29% INTERMEDIÁRIO

      48% BÁSICO

*diferença salarial entre 
pessoas com e sem inglês

*diferença salarial entre 
pessoas com e sem inglês

GERENTE/DIRETOR/

PRESIDENTE:

      41% TÊM NÍVEL AVANÇADO

      29% INTERMEDIÁRIO

      30% BÁSICO



27%*

20%*

32%*

PROFISSIONAL ESPECIALISTA/

GRADUADO:

      40% TÊM NÍVEL AVANÇADO

      32% INTERMEDIÁRIO

      29% BÁSICO

*diferença salarial entre 
pessoas com e sem inglês

*diferença salarial entre 
pessoas com e sem inglês

*diferença salarial entre 
pessoas com e sem inglês

ANALISTA:

      28% TÊM NÍVEL AVANÇADO

      36% INTERMEDIÁRIO

      36% BÁSICO

ESPECIALISTA TÉCNICO:

      12% TÊM NÍVEL AVANÇADO

      28% INTERMEDIÁRIO

      60% BÁSICO



40%*

26%*

38%*

ASSISTENTE/AUXILIAR:

      11% TÊM NÍVEL AVANÇADO

      23% INTERMEDIÁRIO

      65% BÁSICO

OPERACIONAL:

      10% TÊM NÍVEL AVANÇADO

      15% INTERMEDIÁRIO

      76% BÁSICO

TRAINEE/ESTAGIÁRIO/

APRENDIZ:

      34% TÊM NÍVEL AVANÇADO

      24% INTERMEDIÁRIO

      42% BÁSICO

*diferença salarial entre 
pessoas com e sem inglês

*diferença salarial entre 
pessoas com e sem inglês

*diferença salarial entre 
pessoas com e sem inglês



O inglês pode ajudar na carreira de quem ainda 

está começando, de quem já está aí e de quem 

quer começar de novo.

ESTAGIÁRIO

Para quem está começando, o inglês ainda é uma 

forma de se destacar na hora de conseguir uma 

vaga e, quem sabe, conseguir uma efetivação.



PROFISSIONAL JÚNIOR

Você trabalha duro, já sabe alguma coisa e tem muito 

a aprender. E saber inglês pode ajudá-lo a conseguir 

mais destaque, mais responsabilidades e, claro, mais 

crescimento.

PROFISSIONAL SÊNIOR

Você chegou naquele momento da vida que só tem 

uma certeza: de que ainda tem muito a aprender. E, 

com inglês, você pode se tornar uma peça ainda mais 

importante em seu trabalho.

QUERO MUDAR DE CARREIRA

Já passou o tempo que desistir do que estava fazendo 

e começar de novo era visto com estranheza. Hoje, 

este movimento é normal e, para muitas pessoas, 

essencial. E o inglês pode ajudar você a recomeçar e 

a crescer na sua nova jornada.



QUE CURSO ESCOLHER?
A Achieve tem cursos para adultos que 

querem conquistar o mundo, saca só:

Expert

Curtiu o e-book? Que bom. 
A coleção de e-books da Achieve tem 5 livros. 

Conheça, baixe e compartilhe.

Quer mais conteúdo, dicas ou estudar inglês com a 

gente? Siga-nos no Facebook ou acesse nosso site 

para encontrar a unidade mais perto de você!

Site da Achieve     achieveoficial

BLC 2 Go

https://www.facebook.com/AchieveOficial/
https://achievelanguages.com.br/
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