
 

 
Inglês para Negócios (Business English) 

 

Nossos Serviços    
 

A Occasio resolve os desafios enfrentados por profissionais e empresários quando eles procuram 

fazer negócios com sócios e clientes estrangeiros. Esses desafios incluem: 

 

       - A necessidade de uma maior prática da língua inglesa no ambiente de negócios 

       (Business English). 

       - Diálogo e interação entre pessoas de diferentes culturas. 

       - Saber as palavras-chave na comunicação mais formal em inglês. 

 

A Occasio oferece um programa online para estudantes universitários e profissionais interessados 

em aprender, aprimorar e praticar o Business English - como ele é realmente usado no mercado, 

com clientes internacionais. 

 

Nossos Produtos 
 

Benefícios do 

Programa Business English 

Benefícios do  

Programa Business English PREMIUM 

 

1) Exercícios práticos que simulam 

situações reais no mundo dos negócios 

2) Aprender pelas experiências reais e 

práticas do Rafael Pinto – Diretor da 

Occasio 

3) Criar um Pitch, para se apresentar 

melhor profissionalmente em inglês 

4) Tudo online, para poder adaptar a 

agenda de todos  

 

1) Preparação e revisão de materiais criados 

em inglês pelo aluno (CV, Business Plan, 

Propostas de Negócios, etc.) 

2) Análise de texto de tópicos em negócios, para 

o aluno interpretar melhor as informações e 

saber como apresentá-las depois 

3) Exercícios práticos que simulam situações 

reais no mundo dos negócios 

4) Aprender pelas experiências reais e práticas 

do Rafael Pinto – Diretor da Occasio 

5) Criar um Pitch, para se apresentar melhor 

profissionalmente em inglês 

6) Tudo online, para poder adaptar a agenda de 

todos  
Formato:  

▪ Encontros online (Zoom ou Skype)  

▪ Encontros de 1 hora, 1 vez por semana, 

(4 vezes por mês) 

▪ Encontros individuais o em grupos  

de 3 pessoas 

Formato: 

▪ Encontros online (Zoom ou Skype) 

▪ Encontros de 1 hora, 1 vez por semana,  

(4 vezes por mês) 

▪ Encontros individuais 

 

 

Para mais informações, ou para garantir a sua vaga, escreva a contact@occasioias.com. 

www.occasioias.com 
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