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Refletir sobre nossa trajetória profissional é muito importante. Nesse processo, percebemos 
que nunca estamos sozinhos e como é importante interagirmos com o outro. O tempo todo 
utilizamos a linguagem como nosso principal instrumento para o nosso trabalho. 
 
Nesta arena interativa diária de negócios, o processo de comunicação e expressão tem papel 
chave em nossa progressão profissional. Aquele que se comunica e se expressa melhor 
consegue negociar com mais eficácia seu produto, portanto consegue melhores resultados 
para si e para sua empresa. Além disso, obtém pelo seu discurso mais credibilidade e respeito 
de seus colegas. 
 
O papel do ensino-aprendizagem de idiomas, no cenário empresarial, é auxiliar os profissionais 
a negociarem seus produtos e se valorizarem de forma adequada, atendendo às necessidades 
de um mundo cada vez mais rápido. 
 
Nós somos de fato construídos pelo discurso (aquilo que se fala ou o que falamos). 
 
Buscar ir além do domínio de um único idioma é ampliar a capacidade de expressar ideias e 
faz-se cada vez mais necessário para um profissional que precisa estar antenado com a 
realidade rápida, mutável e mutante do campo de trabalho em nosso tempo de hoje. 
 
Lidar estrategicamente com um idioma só agrega possibilidades positivas para os profissionais 
que assim o fazem. 
 
Portanto, ser fluente em um idioma significa estar consciente de nossa realidade sócio-
histórica, saber quem somos e como somos construídos pelos nossos discursos e pelos 
discursos que nos abraçam. 
 
Aqui, vale lembrar que se expressar bem em um idioma vai além das lições dos livros ou 
compêndios gramaticais estudados por todos nós de forma tradicional. Dominar um idioma 
significa entendermos com quem ou com o quê estamos interagindo. 
 
Ao compreendermos esta interação, seremos eficazes no processo contínuo de ensino-
aprendizagem de línguas e teremos uma carreira de sucesso. 
 
Ser competente linguisticamente em um idioma para as especificidades de comunicação e 
expressão da realidade empresarial é um dos passos mais importantes para desenvolver 
nossas carreiras. 
 
Dominar outro idioma possibilita entender não só as suas necessidades locais como também as 
demandas globais de um mundo que entra em nossas empresas/casas pelas telas dos 
computadores. Esse domínio também faz com que nossa compreensão de mundo se 
engrandeça de forma a não sermos reativos às necessidades da atualidade; muito pelo 
contrário, faz com que a entendamos, e de forma colaborativa, possamos trilhar 
conscientemente e criticamente nossas carreiras de forma bem sucedida. 
 
O mundo atual precisa de um diálogo multicultural e comunicar-se em outro idioma se faz 
necessário para entendermos como esse diálogo pode ser sustentável para todos nós. Após tal 
compreensão, poderemos nos posicionar de forma sensata e colaborativa com o(s) outro(s). 
Por fim, ter uma carreira brilhante é ser consciente do poder da linguagem, que não só nos 
traz excelentes resultados profissionais, mas também nos torna cidadãos melhores. 
 
Expressar-se bem em uma língua vai além das lições dos livros ou compêndios 
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