
E B O O K  G R Á T I S  C O M  D I C A S  E   

E X P R E S S Õ E S  D O  I N G L Ê S  M A I S  U S A D A S   

N O  M U N D O  D O S  N E G Ó C I O S  

B O O S T  Y O U R   
C A R E E R  



CONTEÚDO EXCLUSIVO CRIADO POR

Publicado em 2020

SEAW - SPEAK ENGLISH AT WORK

B O O S T  Y O U R   
C A R E E R  

VENDA PROÍBIDA



CONTEÚDO EXCLUSIVO CRIADO POR

Publicado em 2020

SEAW - SPEAK ENGLISH AT WORK

B O O S T  Y O U R   
C A R E E R  

VENDA PROÍBIDA



ÍNDICE

Copyright 
 
 
 
 
Índice 
 
 
 
 
Introdução 
 
 
 
Sobre a Escola SEAW 

02  
 
 
 
 
03  
 
 
 
 
04  
 
 
 
05  
 
 
 
 
 
06 

13  

18  

21 

 

 

 

 

27 

 

Business Idioms 

Phrasal Verbs for Business 

Business Collocations 

Signposts for Presentations 

 

 

 

 

Fale Conosco 



Boost your career

As constantes mudanças nos modelos de negócios  

estão nos desafiando cada vez mais, não é mesmo?  

Porém a transformação digital está aí para nos  

auxiliar, nos possibilitando muitas oportunidades! 

 

Em vista deste cenário a SEAW - Speak English at  

Work, criou este Ebook com dicas de inglês e  

expressões mais usadas no mundo dos negócios para  

auxíliá-lo neste mercado competitivo. 

Aqui você também irá encontrar um guia completo  

para uma apresentação perfeita, para você se sentir  

confiante no momento de fazer aquela apresentação  

decisiva no trabalho. 

Introdução

"Brainstorming, networking, ecommerce, feedback, business-to-business, deadline,  

briefing, pitch, know-how... Se você atua no mundo dos negócios, com certeza já ouviu ou  

até falou alguns desses termos. Em um mundo cada vez mais globalizado, o inglês vai  

assumindo o posto de idioma universal, e, na área dos negócios, sua influência só cresce. 
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Boost your career

A Speak English at Work oferece Aulas de Inglês para  

TODOS OS NÍVEIS ONLINE via Skype com  

professores nativos e brasileiros com no mínimo 7  

anos de experiência/vivência no exterior. Business  

English, General English e Preparação para testes de  

proficiência IELTS, TOEIC, TOEFL e CEFR.  

Avaliação completa e treinamento de funcionários no  

idioma para Empresas.  

Você aprende no seu ritmo e decide quantas aulas terá  

durante o mês. As aulas são geralmente de 1 hora e são  

comprovadamente mais eficientes do que aulas  

presenciais. 

Entre em contato conosco e agende uma aula  

experimental GRATUITA! 

Sobre a Escola SEAW
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Boost your career

Os "idioms" são bastante usados no Inglês. Assim  

como na nossa língua, o inglês possui inúmeras  

expressões, cada uma com um significado diferente.  

São expressões usadas no dia a dia, especialmente no  

inglês falado. 

Quem não tem o inglês como língua materna, isto é, a  

língua do país em que você nasceu, precisa ficar  

atento, pois algumas armadinlhas podem pegar você  

de jeito. 

Lembre-se: nunca traduza expressões ao pé da letra  

pois 99% das vezes a tradução não fará sentido. 

Aqui listamos os idioms mais comuns. 

Business Idioms 

É essencial entender as expressões idiomáticas de negócios, pois eles  

são comumente usados no mundo dos negócios. Se você não entende, é  

fácil ficar perdido e confuso. 
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Phrasal Verbs  é o nome que damos a uma categoria  

de vocabulário com uma formação específica. Ou seja,  

trata-se de uma combinação de palavras formada por  

um verbo e uma preposição ou um verbo e um  

advérbio. 

Se você tentar traduzir essas combinações palavra por  

palavra, elas poderão ficar totalmente sem sentido.  

Portanto, lembre-se que essas combinações precisam  

sem interpretadas sempre em conjunto.  

Dificilmente você conseguirá decorar todos os PV  

existentes, nossa dica é aprendê-los através da leitura  

em textos em sites de notícias, revistas, que aos  

poucos você vai entendendo como é e como  

funcionam os Phrasal Verbs em inglês. 

Phrasal Verbs for Business 
 

Os phrasal verbs, ou verbos frasais, são muito usados no inglês.  

Especialmente na linguagem informal, do dia-a-dia.  
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Essas combinações de palavras são chamadas de  

collocations (colocações, na tradução literal). Você  

sempre vai encontrá-las juntas. 

Elas formam uma frase de duas ou mais palavras que  

são comumente usadas em conjunto. Geralmente, se  

você substituir uma das palavras em uma colocação  

por uma palavra semelhante, a frase soará estranha e  

antinatural — mesmo que o significado seja  

tecnicamente o mesmo. 

Podem expressar ações, emoções ou idéias. São  

usadas na fala formal e informal, e os diferentes tipos  

de inglês, como o inglês para negócios, geralmente  

têm suas próprias collocations. 

Business Collocations 
 

Você sabia que existem até algumas palavras em inglês que andam de  

mãos dadas? 
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Montamos um guia para você usar corretamente os  

signposts durante uma apresentação.  

Este gruia é divido em três seções:  

1. Signposts para a introdução de uma apresentação 

2. Signposts para o meio de uma apresentação  

3. Signposts para a conclusão de uma apresentação.  

 

Em todas as 3 seções você encontra signposts formais  

e informais. 

Signposts for Presentations 
 

Signposts são palavras ou frases que orientam o ouvinte durante uma  

apresentação. Eles informam ao ouvinte o que aconteceu até agora e o  

que acontecerá a seguir. 
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@seaw_official
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