
O que você 
perde por
não saber

E porquê deveria 
aprender o idioma

inglês



Hello!

Nós, do CNA Go, somos 

apaixonados pela língua 

inglesa - e nossa missão é 

fazer você se apaixonar 

também!

Costumamos dizer que 

estudar inglês abre portas 

para um universo de 

oportunidades de 

crescimento tanto pessoal 

quanto pro�ssional e, nas 

próximas páginas, você 

descobrirá todas as coisas 

boas que só os estudantes

do idioma conseguem 

aproveitar. 

Você sabia que apenas 5% da 

população brasileira sabe se 

comunicar em inglês?* Ou 

seja, imagina quantas 

oportunidades existem para 

quem tem domina o idioma e 

faz parte desse grupo

de pessoas. 

Guarde a informação acima 

e, ao �nal deste e-book, faça 

uma re�exão e determine seu 

próximo passo. Combinado?

Boa leitura! 

*Fonte: British Council
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Nas
viagens
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Um dos principais motivos pelos quais as 

pessoas decidem estudar inglês é porque desejam viver a 

experiência de viajar pelo mundo extraindo o melhor dela, 

sem ter que se preocupar com a barreira do idioma.

 

De fato, não saber inglês pode ser realmente uma barreira que 

te impedirá de aproveitar a viagem da forma como deveria. 

O inglês é utilizado como principal ou segunda língua na 

maioria dos países do mundo. Então, dependendo do seu 

destino, não vá pensando que "dá pra se virar" com gestos ou 

algum tipo de comunicação limitada, porque na prática a 

comunicação pode se tornar bastante complicada.

Provavelmente você chegará ao seu destino de avião e irá se 

deparar com placas e informações escritas em inglês. Logo de 

início, a não compreensão delas pode fazer com que você se 

perca, erre o caminho e até mesmo se atrase para um 

compromisso importante.
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Além disso, é preciso considerar a questão da imigração nos 

aeroportos. Toda vez que você entrar em um território novo, 

precisará passar pela área de imigração. 

O inglês é o idioma do mundo das viagens!

Alguns países, como os Estados Unidos, são conhecidos por 

ter um critério de imigração bastante rígido. Dessa forma, se 

você não souber explicar o porquê deseja entrar no país, 

poderá ter a sua viagem prejudicada ou atrasada.

Nas viagens internacionais, aonde quer que você vá o inglês 

estará presente, seja no hotel, nos restaurantes, nas atrações 

turísticas, no transporte público...

Sendo assim, dominar minimamente o idioma te ajudará em 

todos os seus deslocamentos, bem como a compreender 

informações básicas e até mesmo poderá te livrar de situações 

constrangedoras e perigosas.
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Se você for um pouco mais �uente no idioma, conseguirá 

também aproveitar melhor as atrações turísticas, uma vez

que nem todos os locais contam com traduções e nem

sempre será possível contar com a ajuda de um guia que fala

o seu idioma.

Uma viagem para o exterior vai muito além de tirar fotos 

bonitas para postar nas redes sociais.

Mais do que isso, uma viagem internacional é uma grande 

oportunidade de conhecer de perto uma cultura diferente da 

sua, e o quanto mais você conseguir se comunicar, melhor.

Ou seja, antes de pensar em sair de férias 

para o exterior, estude inglês: com certeza 

a sua viagem será mais segura e proveitosa!
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Na sua
carreira
pro�ssional
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Provavelmente você já deve ter ouvido falar que 

dominar o inglês abre portas para o mercado de trabalho - e é 

a mais pura verdade!

Grande parte dos jovens crescem ouvindo sobre a importância 

de estudar inglês, mas nem todos têm, de fato, a 

oportunidade de iniciar seus estudos logo na infância

ou adolescência.

De acordo com pesquisa realizada pelo 

Nube, ao perguntarem para mais de 9 mil 

jovens "Como está o seu inglês?",

apenas 10% a�rmaram possuir facilidade 

e um nível avançado ou �uente no idioma.

Diante disso, aprimorar as suas habilidades no idioma pode 

ser uma excelente maneira de ter um currículo que se 

destaque dentre os demais, principalmente para quem está 

iniciando na carreira. 
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Se você ainda não começou a aprender o idioma, tenha em 

mente que nunca é tarde. Talvez esse seja o momento 

perfeito, por que não?

 

Nós sabemos que não são todas as pro�ssões que exigem 

outros idiomas, mas se você decidir trabalhar em uma 

empresa ou área com esse tipo de exigência, um curso de 

inglês online com certi�cado pode fazer toda a diferença. 

Uma informação bastante relevante para quem está 

procurando um estágio é que pelo menos 2 vezes 

por ano grandes empresas – e muitas delas 

multinacionais – abrem um programa de estágio. 

Como a concorrência é altíssima, na maioria das 

vezes os recrutadores iniciam a �ltragem dos 

Para quem está iniciando no
mercado pro�ssional: 
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Viu como é importante estudar o inglês como segundo idioma 

e ter essa habilidade certi�cada no currículo?

Portanto, aprimorar as suas habilidades no idioma pode ser 

uma excelente maneira de ter um currículo que se destaque 

dentre os demais, principalmente se você está no início

da carreira. 

Lembre-se que nunca é tarde para começar a estudar inglês. 

Esse pode ser o momento ideal.

candidatos por uma etapa de testes online, a qual 

costuma envolver testes de inglês e até mesmo de 

raciocínio lógico.

Se a empresa cuja vaga você está se candidatando 

vê o inglês como algo mandatório, com certeza a 

sua nota no teste de inglês pesará bastante e será 

um diferencial.
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Dessa forma, é importante você conhecer o idioma ou pelo 

menos o que se refere a parte técnica para conseguir executar 

o seu trabalho. 

Caso você trabalhe ou queira trabalhar em uma multinacional, 

nem precisamos falar do quão essencial é dominar o idioma, 

não é mesmo?

Mesmo que muitas pro�ssões não demandem o 

domínio do inglês, a verdade é que o idioma 

continua sendo fundamental. 

Por exemplo, boa parte dos softwares utilizados 

nas empresas são internacionais e utilizam o inglês 

como idioma padrão, principalmente as 

tecnologias de ponta e recém-lançadas.

Para quem está no mercado
e busca melhores oportunidades

12



Ser �uente no inglês lhe 

auxiliará a evoluir na 

carreira, se tornar um 

especialista ou ocupar 

cargos mais altos, realizar 

viagens a trabalho, 

participar de conferências e 

reuniões internacionais com 

facilidade e até mesmo 

procurar uma nova posição 

em outro país!

 

Viu como não falar inglês 

implica em correr o risco de 

perder oportunidades 

incríveis e ascensões 

pro�ssionais? 

Ser um funcionário 
bilíngue agrega valor 
à sua carreira e 
também à empresa! 
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Em
momentos
de lazer
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Já sabemos que o inglês está por toda parte, certo? 

Até mesmo aqui, no Brasil, o idioma está mais presente do

que imaginamos!

Já reparou que muitas roupas que encontramos nas lojas, 

como camisetas, possuem frases em inglês estampadas? 

Imagina só se você não combina nada com os dizeres e ainda 

assim os leva estampado no peito? Saber inglês pode te livrar 

de constrangimentos!

E o que dizer das músicas que estão no top das mais tocadas? 

Tem muita música internacional! Mas você sabe o signi�cado 

das letras que você canta? É bom saber pelo mesmo 

argumento das estampas das camisetas que mencionamos 

acima.

Seu cantor ou banda favorita é internacional? Já pensou como 

seria legal ir num show e entender o que está sendo dito pelo 

artista entre as músicas? 
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E às vezes, ao acompanhá-lo no dia-a-dia, é importante saber 

inglês para entender o que está sendo dito no Twitter ou o que 

ele está falando nos stories para cumprir o seu papel de fã. Por 

que não arriscar mandar um direct em inglês? Muitos ídolos 

interagem com seus seguidores! 

Se você é apaixonado pelo mundo de games (até mesmo o 

termo é em inglês), já deve ter percebido que muitos 

comandos, tanto dos controles quanto dos jogos, são em 

inglês! Além disso, alguns jogos não possuem uma versão 

traduzida, e entender o  que está se passando na trama é 

essencial para ser bem sucedido! 

Ficou viciado em uma série mas a nova temporada ainda não 

chegou no Brasil? Se você estiver em um nível mais avançado 

no inglês, com certeza você conseguirá maratonar

sem legendas!
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LEARN ENGLISH

TO GET

GOD GRADES

LEARN

ENGLISH

TO UNDERSTAND

MEMES

E falando em legendas, muitas piadas acabam se perdendo 

quando um �lme é dublado. Nada como entender o que está 

sendo motivo de risada ou uma cena clássica do cinema. 

Ah, e os memes! Não podemos nos esquecer deles, já que 

muitos são em inglês.
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Ao se 
relacionar
com pessoas
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Se você ainda não fala inglês, está 
perdendo a oportunidade de conversar 

com muuuuita gente!

Hoje, mais do que nunca, estamos todos conectados graça 

às tecnologias e redes sociais. 

A internet intensi�cou a comunicação entre pessoas de todo o 

mundo! Se você ama falar e fazer novas amizades por aí, o 

inglês pode te ajudar a conhecer pessoas espalhadas por 

diversos países. 

São inúmeros os fóruns, comunidades e redes sociais em que 

é possível conversar com pessoas que possuem interesses 

similares aos seus e, melhor ainda, praticar o seu inglês e 

descobrir novas culturas!

19



No seu
desenvolvimento
pessoal
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Você sabia que falar uma língua estrangeira, como o 

inglês, pode te deixar mais inteligente? 

É sério! O esforço que é feito para reconhecer palavras, 

compreender o signi�cado e se comunicar em outro idioma 

funciona como uma verdadeira ginástica cerebral. 

De acordo com um estudo realizado pela Pennsylvania State 

University, as pessoas bilíngues desenvolvem ainda mais suas 

habilidades de multitasking (multi-tarefas). 

Ser multitasking é uma habilidade 
bastante requisitada no mercado de 
trabalho, principalmente para pessoas 
que lidam com atividades bastante 
dinâmicas, como gerenciamento de 
projetos, por exemplo.
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Outro estudo, realizado pela University of Chicago,

aponta que pessoas bilíngues tendem a tomar decisões

mais racionais.

Viu só? Se você não fala inglês, 
pode estar deixando de aprimorar 

todas essas habilidades.
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E aí, conseguimos convencer você sobre a importância de

aprender inglês?

 

Se você quer fazer parte do grupo de pessoas que falam inglês e 

aproveitar os benefícios do idioma, não perca mais tempo.

 

Mesmo com uma rotina corrida e em tempos de isolamento 

social, é possível fazer um bom curso de inglês online, e é 

justamente essa a proposta do CNA Go!

Nossos planos são à partir de R$49,00 mensais e, caso assine e 

não curta, você tem 30 dias para solicitar o seu dinheiro de volta.

Para te encorajar a começar os seus estudos, adicione o cupom 

abaixo ao realizar a sua assinatura e receba 20% de desconto

em qualquer plano!

Para fechar...

Nos vemos no  CNA Go! ;) 

Time CNA Go

EBOOK-GO
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