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INTRODUÇÃO
TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER PARA TER
SUCESSO COM SEU PROGRAMA DE INGLÊS CORPORATIVO

Como líder de Customer Success na Voxy, eu tenho o privilégio de
acompanhar de perto o impacto que programas de inglês corporativos
tem nos alunos e clientes. Temos muito orgulho do produto que construímos
(e continuamos aprimorando) ao longo dos anos. Vemos evidências
diárias de quão poderosa é a combinação de personalização somente possível usando tecnologia de ponta - conteúdo real e hiperrelevante e acesso a professores nativos.
Mas o sucesso de um programa de inglês corporativo não depende
somente do produto escolhido para o aprendizado. Uma parcela importante do processo está em como este programa é posicionado ao seu
público-alvo. Qual é a grande motivação da empresa para
promover este programa? Trata-se de uma necessidade aguda para
determinados cargos dentro da empresa? Um benefício para
desenvolvimento de carreira para todos os profissionais? Independente
do motivo, é essencial ter esta clareza sobre quais são as expectativas
da empresa em relação a este programa.
Neste guia, você verá uma coleção completa de conceitos e estratégias
que já foram testadas e aprovadas por nossos clientes e alunos sobre
o que torna cada tipo de programa de inglês corporativo um sucesso.
Sabemos que nossos clientes são profissionais com muitas demandas,
por isso, o guia é direto, prático e compartilha somente o que realmente
funciona.
Este guia continuará crescendo e sendo refinado ao longo do tempo.
Convidamos você a compartilhar as suas experiências ao usar as
estratégias recomendadas neste guia e outras que ainda possam não
estar aqui, mas que trouxeram um impacto positivo.
Vamos juntos continuar trabalhando para que o inglês seja uma
realidade para todo mundo.
Ótima leitura!
Juliana Elmais
Vice-Presidente de Customer & Learner Success na Voxy
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Saber a razão pela qual sua empresa implantará um programa
de inglês é o ponto de partida para identificar o que é sucesso
para você.
Com objetivos claros e estratégia bem definidos, é possível
estabelecer quais métricas e indicadores deverão ser
acompanhados para saber se o programa está apresentando
o resultado desejado, e se necessário, fazer alguns ajustes
nas ações para melhorar os resultados.
Com base em nossa experiência com clientes e os resultados
que eles obtiveram em seus programas de inglês, segmentamos
os perfis de projetos considerando desafios enfrentados e
resultados esperados:
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DESAFIOS

RESULTADOS ESPERADOS

PRESENÇA GLOBAL
Enquadra-se neste perfil empresas que têm o desafio
de garantir que todos os colaboradores consigam se
comunicar bem, e respirar uma cultura única, elegendo
o inglês como o idioma oficial da organização. A
comunicação interna tem um grande impacto quando
todos os países estão alinhados, porém, este impacto
pode ser negativo quando existem sérias lacunas na
proficiência dos colaboradores. Neste caso, é possível
medir a queda de produtividade e engajamento
destes funcionários. Investir em um programa de
inglês se torna estratégico para assegurar alta
performance de colaboradores em diversos países.

IMPACTO DE LONGO PRAZO NO NEGÓCIO
Programas com este perfil preocupam-se em
preparar a empresa para o crescimento de seu
negócio, tanto financeiro, como territorial. Além
disso, almejam melhorar a comunicação entre seus
profissionais, consolidar a cultura da empresa, além
de dar agilidade aos processos internos e melhorar
a performance dos times que têm interface com
outros países.

DESENVOLVER E RECONHECER TALENTOS
Tão importante quanto encontrar profissionais
qualificados para as posições da companhia é retê-los
e mantê-los motivados, engajados e comprometidos.
Ter um programa de inglês demonstra que a empresa
está investindo no desenvolvimento de seus
colaboradores. Também observamos situações em
que o inglês se torna necessário para que um grupo
de colaboradores assuma projetos internacionais,
se adeque a mudanças da estrutura de reporte de
região, ou até mesmo a um processo de fusão de
empresas.

GANHOS DE PROFICIÊNCIA PARA
NECESSIDADES IMEDIATAS
Neste caso, consideramos que o resultado esperado
seja a formação de colaboradores que possuem
a real necessidade de aprender inglês para
atender demandas do negócio. São colaboradores
que precisam ganhar proficiência e a empresa
precisa dispor de ferramentas para realizar o
acompanhamento dessa evolução. O resultado
esperado é o comprometimento desses colaboradores
e a melhoria contínua da proficiência no idioma.

E há ainda casos em que o inglês é o elemento-chave
para garantir o pipeline de sucessão e a preparação dos
colaboradores para os desafios com exposição internacional.

FORTALECER A MARCA EMPREGADORA
Atualmente os profissionais são cada vez mais donos
de sua própria carreira e não são apegados às
empresas. Atrair e reter esses profissionais é hoje um
dos maiores desafios das organizações. É preciso
que os profissionais se identifiquem com a cultura,
ambiente organizacional e com o que a empresa pode
proporcionar para a sua carreira e desenvolvimento
pessoal/profissional. Neste cenário, o curso de
inglês é bem-vindo para despertar esse olhar dos
profissionais, para que percebam a empresa como
uma marca empregadora que reconhece e investe na
carreira de seus colaboradores.

RECONHECIMENTO DE COLABORADORES
AOS INVESTIMENTOS DA EMPRESA
Neste perfil de programa, o objetivo é conceder
o programa de inglês como um item do pacote de
benefícios e ampliar a satisfação dos colaboradores
sobre as oportunidades de desenvolvimento
pessoal e profissional que a empresa proporciona
ao seu time.
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COMO SABER SE O SEU PROJETO ESTÁ SENDO BEM SUCEDIDO?
Para saber se o seu programa está sendo bem sucedido é preciso ter clareza de quais são os resultados
que deseja obter e isso está diretamente ligado ao perfil do seu projeto.
Cada perfil descrito tem suas particularidades e a Voxy, após analisar os resultados obtidos de diversos
clientes, observou que programas que possuem o mesmo perfil tendem a apresentar resultados muito
semelhantes. Com base nessa experiência adquirida, sugerimos alguns indicadores de performance ou
KPIs - Key Performance Indicators - que podem ser relevantes para o seu perfil de projeto. A partir de
dados disponíveis em nosso sistema de relatórios - Voxy Command Center, você conseguirá monitorar
e analisar essa evolução. Lembrando que os indicadores abaixo são sugestões, e que podem ser
definidas métricas específicas, de acordo com sua necessidade.
Veja abaixo alguns exemplos de KPIs que podem ser acompanhados, de acordo com cada perfil de
programa:
BENEFÍCIO

IMPACTO NO NEGÓCIO

NECESSIDADE IMEDIATA

ADESÃO AO PROGRAMA
Número de matrículas x número de
vagas disponíveis

ADESÃO AO PROGRAMA
Número de matrículas x número de
vagas disponíveis

ADESÃO AO PROGRAMA
Número de matrículas x número de
vagas disponíveis

RECONHECIMENTO DO
PROGRAMA EM PESQUISAS
Inserir uma pergunta na Pesquisa
de Clima sobre a iniciativa; medir
satisfação do aluno através de
pesquisas

RECONHECIMENTO DO PROGRAMA
EM PESQUISAS
Inserir uma pergunta na Pesquisa de Clima
sobre a iniciativa; medir satisfação do
aluno através de pesquisas

RECONHECIMENTO DO
PROGRAMA EM PESQUISAS
Inserir uma pergunta na Pesquisa
de Clima sobre a iniciativa; medir
satisfação do aluno através de
pesquisas

INDICAÇÃO DO PROGRAMA PARA
OUTROS COLABORADORES
Mapear indicação do programa no
fluxo de matrícula

INDICAÇÃO DO PROGRAMA PARA
OUTROS COLABORADORES
Mapear indicação do programa no fluxo
de matrícula
USUÁRIOS ATIVOS
Número de usuários que acessam a
plataforma X número de usuários matriculados
GANHO DE PROFICIÊNCIA COMPROVADO
Comparação entre os resultados de VPAs
realizados por um mesmo usuário
GANHOS DE PRODUTIVIDADE NO TRABALHO
Por meio de pesquisas com funcionários,
medir ganhos em produtividade para
atividades que requerem o uso do inglês.

INDICAÇÃO DO PROGRAMA PARA
OUTROS COLABORADORES
Mapear indicação do programa no
fluxo de matrícula
PERFORMANCE EM PROJETO OU
Avaliação de Pares e/ou Gestores
sobre a utilização do idioma
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Outro ponto importante é que, para termos um indicador
qualitativo e medir o real impacto do inglês na vida dos
usuários, próximo ao fim do ciclo do projeto aplicamos uma
pesquisa de satisfação. Nela, os alunos expõe sua opinião
sobre o curso e apontam o quanto a melhora do inglês
impactou atividades de seu dia a dia.
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AS DIFERENÇAS ENTRE O ENSINO TRADICIONAL E O ENSINO ONLINE
Um programa digital pode ser bem diferente do modelo tradicional presencial. As aulas presenciais
nem sempre garantem o real aproveitamento do aluno, já que o conteúdo que é trabalhado com o
grupo não é adaptado às necessidades individuais de cada aluno. Além disso, no modelo tradicional
os alunos avançam de nível sem necessariamente ter a comprovação do ganho de proficiência durante
o período do curso. No modelo digital, devido ao alto nível de personalização do curso aos interesses
do aluno, o tempo de estudo necessário para avançar é menor quando comparado ao tempo
dedicado na experiência com aulas presenciais tradicionais.
Inicialmente, é comum que se pense que alunos estudam mais tempo no ensino presencial. Porém, é importante esclarecer a diferença entre como se mede horas de estudo em cada uma das modalidades. No ensino
presencial, se mede o número de horas que o aluno passa em sala de aula, porém não se sabe o nível de
atenção do aluno e quanto desse tempo o aluno de fato estava contribuindo de forma engajada. No ensino
online, cada minuto reportado como tempo de estudo é de fato tempo que o
aluno passou estudando e aprendendo. Temos mecanismos que ajudam a medir o tempo real de
aprendizado, excluindo qualquer momento de desatenção do aluno, onde ele possa ter trocado de
aba ou até mesmo se afastado do computador ou celular. Isto garante que líderes do programa
tenham uma visão clara e real sobre o desempenho dos participantes.

ENGAJAMENTO NO PROGRAMA DE INGLÊS ONLINE
Um dos maiores desafios do ensino online é em manter alunos engajados a longo prazo. Muita gente compara o ensino online com frequentar uma academia, pois os dois exigem alta motivação de seus usuários
ao longo do tempo. Assim como uma academia, é esperado que nem todos os alunos se mantenham ativos
durante todo o período do programa. Este é muitas vezes o caso com iniciativas de treinamento e desenvolvimento. Contudo, nós oferecemos ferramentas e recursos que vão te auxiliar na gestão efetiva do seu
programa de inglês, maximizando os resultados positivos.
Uma ferramenta importante é a autonomia que oferecemos para que nossos clientes façam a gestão
total de suas licenças. Isso significa que a qualquer momento, você pode desativar uma conta e ativar
uma nova conta para um novo colaborador. Você tem total controle sobre como usa as licenças adquiridas.
Além disso, neste guia compartilhamos uma série de estratégias e boas práticas que devem ser usadas
pelo líder do programa na empresa, para garantir os melhores índices de aproveitamento dos alunos.
Vale destacar que o envolvimento desse líder durante todo o programa e comunicação frequente com
os participantes são práticas cruciais e tem alta correlação com engajamento de alunos.
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MEDIÇÃO DE RESULTADOS
Para que seja possível observar o progresso de cada aluno, oferecemos o Voxy Proficiency Assessment
- VPA®. Recomendamos que o aluno faça o teste logo no início do seu curso e regularmente durante
o programa (o intervalo recomendado entre testes é de 3 meses, porém ele pode ser configurado de
acordo com as necessidades do seu programa). Com isso, é possível mapear o real nível do aluno,
se ele conseguiu manter ou ganhar proficiência entre os VPA®s, ou até mesmo se houve perda de
proficiência, caso não tenha estudado o suficiente, pois sabemos que quem não estuda inglês
constantemente, acaba perdendo proficiência com o tempo. Além disso, para níveis mais altos de
proficiência, a manutenção do nível de inglês já é um resultado bastante positivo.
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CRIAR UMA POLÍTICA PARA O PROGRAMA

Independente do perfil do programa, colaboradores querem e precisam saber sobre os objetivos da
empresa e as expectativas sobre utilização. Isso garantirá que as pessoas interessadas em aderir ao
curso de Inglês conheçam e valorizem o investimento que está sendo feito em seu desenvolvimento.
Além disso, elas poderão ter consciência do tempo e do esforço que terão que investir e quais
resultados serão mensurados.
Para que você possa criar sua política, tente contemplar os seguintes itens:

OBJETIVOS DO PROGRAMA
Alinhe com seus colaboradores os
impactos esperados com o programa e
como se encaixam na estratégia da empresa.
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
Descreva quais são os requisitos necessários
para que o colaborador faça parte do
programa, como por exemplo: tempo de
casa, cargo com necessidade do inglês,
desenvolvimento profissional contemplado
no PDI, dentre outros. É importante mencionar
como serão tratados casos de desligamento
da empresa.
INVESTIMENTO
Informe o valor e origem do investimento
do programa aos participantes. Deixe claro
se será um investimento 100% custeado
pela empresa ou se haverá co-participação
do colaborador. Além disso, se aplicável,
é importante detalhar se haverá algum tipo
de cobrança deste valor caso o colaborador
não utilize o curso como esperado.

DETALHAMENTO DO CURSO
Apresente uma breve descrição do produto
e funcionalidades disponibilizadas. Em
caso de programas com aulas particulares,
é importante descrever a quantidade de
horas de aulas/créditos que estarão
disponíveis.
FLUXO DE MATRÍCULA
Detalhe quais as ações necessárias para
que o colaborador possa aderir ao
programa. Por exemplo: formulários de
matrícula, e-mail de contato para
solicitação do benefício, alinhamento com
gestores para aprovação, dentre outros.
REGRAS DO PROGRAMA
Descreva como deve ser a conduta do
colaborador ao fazer parte do programa.
Isto inclui a conduta do colaborador durante
as aulas ao vivo da Voxy, se poderá
(ou não) utilizar a Voxy no ambiente de
trabalho, fluxo para solicitação de
cancelamento do benefício, gestão de
férias, licenças e afastamento médico.
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CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO
O ponto-chave para um programa de sucesso
é o colaborador ter clareza de como deve ser
sua jornada de estudo na plataforma e quanto deve investir do
seu tempo para observar o ganho de
proficiência e alcançar o que é esperado
para se manter no programa. Por isso,
determine a quantidade de atividades e
de aulas ao vivo (se aplicável) que devem
ser realizadas mensalmente. Isto ajudará
o colaborador a se organizar e a ter um
parâmetro sobre seu rendimento. Além disso,
para acompanhamento da evolução de
performance é importante destacar a
necessidade de realização do VPA, por
meio do qual o colaborador poderá
entender o que precisa fazer para alavancar
seu o desenvolvimento e para que a empresa
possa medir o retorno de seu investimento.
No caso de programas que se encaixam
no perfil de Benefício, as indicações acima
devem ser posicionadas como uma
recomendação de uso e não como um
critério de permanência no programa.

do usuário sobre suas metas de estudo,
recomendamos a determinação de
quantidade de atividades e aulas ao vivo.
CRITÉRIO PARA EXCLUSÃO DO PROGRAMA
Descreva quais são os comportamentos
que farão o colaborador perder o acesso
ao programa e se isso acarretará alguma
consequência. Por exemplo, colaboradores
que não cumprirem a meta por 3 meses
consecutivos perderão acesso ao programa.
REQUISITOS TÉCNICOS
Descreva os equipamentos necessários
para utilização da Voxy, acesso a rede
de internet, navegadores recomendados e
configuração dos dispositivos.
Para ajudar na construção da política para seu
programa, temos um modelo que pode servir
de base, de acordo com seu
resultado desejado. Clique aqui e confira.

IMPORTANTE: O tempo de estudos
calculado pela nossa plataforma não se
refere ao tempo que o usuário permanece
logado. Este cálculo é feito considerando
o tempo de interação x diferença do
tempo de cliques. Isso pode resultar
em número diferente da percepção dos
usuários, que podem se basear no tempo
de login. Por isso, para facilitar a gestão
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COMO FAZER A GESTÃO DO SEU PROGRAMA

O GESTOR DO PROGRAMA
Além de ter clareza sobres os objetivos do programa, é fundamental definir quem será o responsável
por sua gestão na empresa. Esta pessoa será o principal ponto de contato com a Voxy e fará o
acompanhamento mensal dos indicadores por meio do Voxy Command Center. Cabe ao gestor do
programa também evidenciar o tema e trazê-lo para a pauta das discussões entre líderes.
COMUNICAÇÃO E VISIBILIDADE
É determinante utilizar a influência da empresa para garantir a priorização de tempo que os colaboradores
devem investir no programa. Recomendamos realizar comunicações periódicas com os resultados do
projeto, depoimentos de usuários e acompanhamento de indicadores individuais, principalmente nos casos
que o inglês faz parte do plano de desenvolvimento do colaborador ou que ele tenha uma necessidade
imediata de utilização. A visibilidade do programa resultará na percepção de que é relevante para a
carreira dentro da organização e propiciará a atmosfera de engajamento e reconhecimento da iniciativa.

RECURSOS E CANAIS DISPONÍVEIS POR MEIO DA VOXY
A Voxy disponibiliza diversos recursos e ferramentas que darão todo o suporte necessário para que
você consiga fazer a gestão do seu projeto e atingir seus resultados desejados. Nosso objetivo é
empoderá-lo para que você tenha os meios necessários de alcançar o seu sucesso.
CUSTOMER SUCCESS MANAGER (CSM)
Ele é seu principal ponto de contato. O papel do CSM é atuar como um consultor de negócios, especialista
na área de educação digital, que acompanha toda a jornada da sua empresa com a Voxy, indicando os
melhores caminhos a seguir e sugerindo as melhores práticas, de acordo com sua experiência de mercado.
O objetivo do CSM é que o seu programa tenha sucesso e assim, ser seu parceiro em demonstrar sucesso.
Nas reuniões de Business Review, você terá uma visão geral de como está o progresso do seu projeto
e serão definidos os próximos passos para atender às demandas mapeadas. Além disso, eles estarão
sempre atentos aos comportamentos dos alunos, apontando destaques e situações atípicas.
Clique aqui e acesse o blog post sobre o papel do CSM nas empresas.
PARTNER SUPPORT
Este canal de atendimento ao cliente foi criado para agilizar os processos de atendimento de questões
e dúvidas sobre a plataforma e do Voxy Command Center, tais como: reporte de bugs, dúvidas sobre
o produto, concessões de permissões no Command Center, configurações da plataforma, reenvio de
e-mails de ativação, liberação de VPA, dentre outros. Você poderá contar com um apoio rápido e
eficiente através do e-mail partner.support@voxy.com.
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COMO FAZER A GESTÃO DO SEU PROGRAMA

LEARNER SUCCESS
Existe um time dedicado ao atendimento ao aluno, chamado Learner Success Team - LST. Dúvidas
sobre a plataforma ou qualquer problema técnico pode ser direcionado para o LST, pelo e-mail
support@voxy.com ou pelo chat online (disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h) e o
usuário terá um retorno em até 24h, dentro do horário comercial.
VOXY COMMAND CENTER
O Voxy Command Center é a sua principal ferramenta de gestão do projeto por meio da qual, de maneira
simples e intuitiva, você conseguirá realizar diversas ações e extrair diferentes relatórios, conforme sua demanda. É importante que você esteja familiarizado com essa ferramenta e para isso, criamos uma FAQ com
as principais dúvidas sobre o Voxy Command Center.
Você terá todas as informações necessárias e dados acurados dos usuários, para explorar diferentes
visões e criar comparativos, que darão o suporte necessário para você comprovar a efetividade do
programa. Se ainda tiver dúvidas sobre o Command Center, o seu CSM estará disponível para ajudá-lo.
PORTFÓLIO DE AÇÕES DE ENGAJAMENTO
Ter um plano de comunicação estratégico é o elemento-chave para manter a atmosfera de
engajamento e reconhecimento do seu programa.
Para otimizar seu tempo e entregar as ferramentas necessárias para colocar em prática tudo o que
sugerimos neste guia, compartilhamos um roteiro de interações entre a sua empresa e os colaboradores
do programa. Assim, você saberá quais são as etapas do projeto, em que fase sua empresa está e
que ações poderá realizar de maneira proativa.
Além disso, disponibilizamos templates e textos, que poderão ser utilizados de acordo com a sua demanda. Clique
aqui e acesse o portfólio completo de ações de engajamento.
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COMPARTILHE SEUS RESULTADOS

Ao seguir as orientações que compartilhamos neste guia, verá que alcançará os resultados esperados
e o impacto desejado. Então, convidamos você para compartilhar os resultados do seu programa!
Ao final do programa também enviaremos uma pesquisa, para que possa indicar as ações que realizou e
como isso te ajudou a alcançar seus objetivos. Queremos saber da sua experiência e incluí-la como parte das
nossas melhores práticas no futuro.

CONTEÚDO EXTRA
COMO GERENCIAR SEU PROJETO EM 3 PASSOS
Para apoiá-lo na organização da rotina de gestão dos resultados do seu programa, desenvolvemos
este guia rápido, confira aqui!

DICAS DE CONTEÚDO
HARVARD BUSINESS REVIEW
How to Cure Your Dread of Public Speaking
Global Business Speaks English
HR TECH
How to Best Engage Virtual Learners in a Corporate Training Event
What’s Better Than Employee Benefits? Employee Career Development
VOXY
Language Boot Camp! 5 Challenges for your next 3 months
Grundfos garante sucesso internacional com treinamento de inglês personalizado e escalável da Voxy
Voxy’s Work with Campari Featured in Chief Learning Officer Magazine
New Independent Research by AIR Demonstrates Voxy Efficacy
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