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Speexx fornece as ferramentas de software e soluções de aprendizagem combinadas que  
fazem com que a formação de idiomas online funcione. As marcas líderes mundiais confiam  
na Speexx para tratar das exigências de formação em idiomas.

Formação de idiomas

Aprender idiomas
No atual ambiente de negócios de ritmo acelerado, as organizações  
e os seus colaboradores devem ser capazes de desempenhar as competências 
globalmente, de comunicar rápida e eficazmente com conhecimento especializado. 

Com mais de 200 prémios internacionais, a Speexx é uma ferramenta de formação  
de idiomas, de reconhecida qualidade e metodologia. Não só cria uma experiência  
de aprendizagem excecional, como é também fácil de usar e dimensionar em função 
das necessidades das organizações, independentemente da sua dimensão. 

A solução de aprendizagem de idiomas online combinada e autónoma da Speexx, 
ajuda estudantes em mais de 80 países do mundo, a aprender um novo idioma.

Com mais de 7 milhões de usuários, a Speexx é um dos serviços de formação  
de idiomas online mais usados em todo o mundo.

Intervenção internacional
Com capacidade para intervir em projetos internacionais, com integração de todas  
as partes envolvidas, módulos integrados e 13 possibilidades de interface, é a resposta 
às necessidades globais.

Todos os cursos tem tutoria personalizada, professores nativos e apoio telefónico, 
virtual ou em formação presencial de acordo com o perfil do cliente.



1. Matrícula e material 
Projeto didático e fornecimento  
de fones de ouvido com 
microfone e vídeo-tutorial  
do software.

2. Introdução kick-o�
Apresentação de 45 min.  
de aula, agendada através  
do portal Speexx.

3. Portal online
Portal online para acesso a todas  
as ferramentas didáticas 
disponíveis. 

4. Software online
Curso online baseado no padrão  
CEFR de 24 unidades didáticas.

5. Ferramentas  
de desenvolvimento
Revista online semanal, karaokê, 
exercícios em vídeo; The New 
York Times.

6. Coaching didático 
Avaliação de desempenho: 
avaliação individual  
e aconselhamento didático 
periódico personalizado  
para cada aluno.
Laboratório de texto: e-mails  
semanais contendo uma 
pergunta aberta (customizada)  
e uma referente à unidade  
do software em uso.  
Cada resposta do aluno recebe  
uma correção detalhada  
com feedback.
Bónus: conteúdo extra  
de aprofundamento com base  
no desempenho do aluno.
Preparo para a prova final.

7. Coaching motivacional 
Chamada de motivação  
via e-mail e por telefone,  
em função do desempenho  
do aluno.

8. Gestão de projetos 
Análise das necessidades  
da empresa cliente.
Coordenação das atividades  
de coach e docentes. 
Envio de questionário  
de avaliação de desempenho.
Monitoramento constante  
do desempenho da cada aluno  
e envio de relatório periódico  
ao cliente.

9. Prova e certificado
Prova de nivelamento,  
prova intermediária e final.  
Certificado Speexx.

10. Assistência técnica
Assistência técnica constante  
via e-mail e telefone.
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A combinação perfeita é o principal método da formação de idiomas. Através de  
um sistema internacionalmente comprovado, as organizações são capazes de medir  
e comparar os níveis de qualificação dos seus colaboradores em qualquer parte  
do mundo e em toda a sua organização.

Metodologia baseada no CEFR

Ferramentas

Quadro Europeu Comum de Referência  
para Aprendizagem e Ensino de Idiomas
Tanto os testes de aptidão com os níveis dos cursos da Speexx são baseados  
no Quadro Europeu Comum de Referência para Aprendizagem e Ensino de Idiomas 
(Common European Framework of Reference for Languages and Teaching - CEFR).  
O CEFR é a escala de proficiência linguística mais amplamente utilizada e reconhecida. 

As avaliações para determinar as qualificações linguísticas dos participantes,  
são de fácil compreensão. 

Além disso, através do seu conjunto singular de descritores de competência, o CEFR 
é uniforme para todos os idiomas. Por isso, pode ser utilizado pelas organizações para 
determinar e acompanhar objetivamente e de forma rentável, a aptidão dos formandos 
em situações concretas de negócios em língua estrangeira. A partir dai é possivel 
definir em que ponto específico deve ser iniciado um curso de idiomas. 
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Ref.ª 1037 80 horas de formação e 4 mil horas na biblioteca de referência.

u	Para quem?
 O Speexx Coach é a solução premiada  
 para estudantes que precisam de um plano  
 de curso flexível e gostam de trabalhar  
 ao seu próprio ritmo. Os nossos tutores  
 especializados guiam de perto cada aluno  
 através de uma linha de aprendizagem  
 completamente personalizada – da mesma  
 forma que um professor particular.

 Nível: Iniciantes absolutos no nível A1  
 até alunos avançados no nível C1.

u	A solução
 n Solução combinada perfeita,  
de formação online de idiomas  
com software de estudo autónomo  
e serviço de tutoria pessoal.

 n 6 meses de acesso online  
de aprendizagem personalizada  
com 2 ou mais contatos ativos. 

 n 24 lições, 90 minutos por semana.
 n Rede de 1.200 tutores em todo o mundo 
– apoio local especializado e resposta  
do tutor num prazo de 24 horas.

 n Foco nas competências de escrita  
e comunicação empresarial: escrever 
e-mails, relatórios e documentos  
profissionais e aprender a comunicar-se 
com o suporte especializado individual. 

 n Mais de 30.000 exercícios  
de auto-estudo online, 4.000 horas  
e 40 tipos de atividades recreativas.

 n Ferramentas de administração  
e relatórios simples de usar, integração 
fácil com sistemas de gestão  
de aprendizagem e desempenho  
de terceiros.

 n Programa contínuo de formação global 
de idiomas e de certificação para  
os instrutores com a Virtual Trainer 
Academy.

 n Taxa de aprovação acima de 80%  
– índice de desistência abaixo de 5%.

Duração
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Ref.ª 1038 9 meses - 80 horas de formação - 12 sessões online em tempo real na sala virtual da Speexx - 4 mil horas na biblioteca  
de referência.

u	Para quem?
 Nível: Iniciantes absolutos no nível A1  
 até alunos avançados no nível C1.

u	A solução
 n Integra o premiado serviço ativo de 
tutoria online e o software educacional 
de aprendizagem online com feedback 
individual, resposta imediata.

 n Software de videoconferência Speexx 
Live desenvolvido especificamente para 
formação de idiomas – os participantes 
beneficiam de conteúdos que incluem 
audio e video de excelente qualidade.  
Grande capacidade do servidor  
atribuído e largura de banda garantida. 

 n Um conjunto global de serviços  
financeiros reduziu os custos diretos  
com formação em mais de 50%. Foram 
feitos cortes significativos em despesas 
com viagens, custos de distribuição  
e absentismo do local de trabalho  
relacionado ao formação. 

 

 n Maior eficiência do programa  
de formação com uma alta fidelização  
de alunos e uma taxa de aprovação 
acima de 90%.

 n Não existem custos ocultos com aluguer 
de sistema de videoconferência  
ou implementação de software.

 n A sala de aula virtual, o sistema  
de agendamento e a administração  
online do tutor são perfeitamente  
integrados no portal Speexx.  
A flexibilidade e a expansibilidade  
do sistema reduzem a complexidade  
e aceleram o rendimento.

 n Comunicação empresarial real  
com instrutores e colegas na sala  
de aula virtual do Speexx Live.

Duração

Speexx Live
  Aulas em sala de aula virtual com professores nativos e certificados.  
Aulas com duração de 45 minutos cada.
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Ref.ª 1039

Ref.ª 1040

80 horas de formação - 12 aulas particulares por telefone - mais 4.000 horas na biblioteca de referência.

9 meses - 80 horas de formação - 12 sessões online em tempo real na sala virtual da Speexx - 4 mil horas na biblioteca  
de referência.

u	Para quem?
 Opção perfeita de curso para aqueles  
 colaboradores com uma necessidade  
 urgente de aprender idiomas. O foco  
 está nas competências em comunicação  
 empresarial. 
 O Speexx Phone é a combinação perfeita  
 entre:

 n estudo autodidata online com  
o premiado software educacional 
Speexx;

 n suporte atravésde coaching  
empresarial por experientes tutores  
em língua materna;

 n e sessões programadas de comunicação 
por telefone – em qualquer lugar  
e a qualquer hora, sem a necessidade  
de um computador ou de acesso  
à internet.

 
 Nível: Iniciantes no nível A2 até alunos  
 avançados no nível C1.

u	A solução
 n A opção perfeita de curso para preparar  
o aluno rapidamente para contatos 
telefónicos ou video conferências  
de negócios. 

 n Integra-se facilmente no sistema  
de aprendizagem Speexx  
com ferramentas de auto-estudo,  
tutoria online e formação ao vivo online. 

 n Estreitamente ligado ao serviço ativo  
de tutoria online com feedback  
individual, resposta imediata e acessos  
de aprendizagem personalizadas. 

 n Recurso de aprendizagem online atrativo 
e fácil de usar, planeado de maneira ideal 
para o auto-estudo, com mais  
de 30.000 exercícios online, 4.000 horas 
de duração geral das atividades  
e 40 tipos de exercícios recreativos.  
 
 
 

 n Portal de agendamento fácil de usar. 
 n Tão próximo de uma formação presencial, 
como numa sala de aula. 

 n Método ideal para incentivar a adoção  
da aprendizagem online por gestores, 
administradores e todos  
os colaboradores que viagem  
frequentemente.

 n Foco nas competências de comunicação  
empresarial em reuniões online  
ou por telefone. 

 n Comunicação empresarial  
com instrutores nativos qualificados  
para a formação por telefone.

u	Para quem?
 Uma excelente capacidade  
 de comunicação é a chave para  
 uma gestão eficiente a nível global.  
 Speexx 1:1 auxilia executivos a melhorar  
 as suas capacidades de comunicação  
 de forma rápida e eficaz. 

 Nível: Iniciantes absolutos no nível A1  
 até alunos avançados no nível C1.

u	A solução
 n A solução ideal com aulas individuais  
em sala de aula virtual e por telefone, 
tutoria personalizada e a oferta  
de aprendizagem de idioma online.

 n 100% adequada ao objetivo individual  
de aprendizagem e às necessidades 
profissionais.

 n Intensiva: aula individual por telefone  
ou em sala de aula virtual, simulando 
situações de trabalho, com  
acompanhamento de um coach  
pessoal durante todo o curso. 

 n Foco em comunicação empresarial ativa  
e capacidades de escrita: telefonemas, 
participação em reuniões, apresentações 
e redação de e-mails, sempre de acordo 
com as necessidades pessoais.

 n Formação personalizada com tarefas 
semanais e análise do progresso  
de aprendizagem - pelo menos  
dois contatos por semana.

 n Serviço 24 horas - graças ao sistema 
online de reservas da Speexx.

Duração

Duração

Speexx Phone

Speexx 1:1

Aulas por telefone com professores nativos e certificados.  
12 aulas com duração de 30 minutos.

Aulas individuais.
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