
Rosetta Stone Language Learning for Business



22 mil 
instituições 
de ensino

12 mil
empresas

27 anos de liderança Milhões de alunos
150 países

12 mil empresas

Fundada em 1992, através de CD-ROM, a 
Rosetta Stone há 27 lidera o mercado de 
soluções em aprendizado de idiomas. 

No BrasilInternacional
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Alinha aprendizado de idioma com os 
negócios da companhia.

Mais de 7.000 horas de conteúdo 
combinado em um produto, em 24 idiomas.

Personalizado e intuitivo: identifica as 
necessidades e oferece atividades 
direcionadas para cada colaborador.



Manufatura Engenharia 

Conteúdos específicos para as necessidades 
do dia a dia do colaborador 

Arquitetura

CiênciasDefesa
Viagem

Saúde e Segurança

Construção

Telecomunicações

Financeiro

Governo

Educação

Serviços de emergência Óleo e Gás

Hospitalidade

Automotiva 

Farmacêutica 

Varejo
TI

Medicina

Marketing

Justiça 

Para seu crescimento profissional



Metodologia

• Imersão: método eficiente, prioriza a prática sem traduções

• Obter proficiência requer prática, simula experiências reais por sons e imagens. 

• Estimula  a capacidade do cérebro



TruAccent

Tecnologia proprietária. Compara com 
milhões de amostras de nativos. 
Feedback em tempo real. 



• Aula é fundamental: oferecemos tutoria 
ao vivo de forma ilimitada. 

• Orientadas por tutores nativos do idioma
• Individual ou em grupo. 
• São mais de 140.000 sessões por ano.

Blended Learning



Acesso de qualquer lugar a qualquer 
hora através dos aplicativos, com 
alta disponibilidade e estabilidade.

Tecnologia

A câmera do iPhone capta o objeto, identifica e 
traduz. 
Transforma objetos em práticas de conversação. 
Desafios no estilo de caça ao tesouro. 

Seek & Speak Offline 

mode



Catalyst
A Solução desenvolvida para o mercado corporativo da Rosetta Stone, o Catalyst, é dividida em 3 

versões, a diferença entre elas são os tipos de tutorias (Aulas ao vivo).

Bronze Silver Gold
• Até 24 idiomas;
• + de 7000 horas de conteúdos;
• Exercícios com áreas de interesse, 

aprenda o que realmente irá usar;
• Jogos e atividades;
• Teste de proficiência para 

acompanhar sua trajetória;
• Aplicativos OFF-LINE;
• Exercícios de fala e escrita 

estendida.

• Até 24 idiomas;
• + de 7000 horas de conteúdos;
• Exercícios com áreas de interesse, 

aprenda o que realmente irá usar;
• Jogos e atividades;
• Teste de proficiência para 

acompanhar sua trajetória;
• Aplicativos OFF-LINE;
• Exercícios de fala e escrita 

estendida.
• Sessões de tutoria em grupo 

ILIMITADAS

• Até 24 idiomas;
• + de 7000 horas de conteúdos;
• Exercícios com áreas de interesse, 

aprenda o que realmente irá usar;
• Jogos e atividades;
• Teste de proficiência para 

acompanhar sua trajetória;
• Aplicativos OFF-LINE;
• Exercícios de fala e escrita 

estendida.
• Sessões de tutoria individuais (1:1) 

ILIMITADAS



Thanks! 
Give me a call.

+55 51 3062 3147

agata@asg.com.br

rosettastonebrasil.com

Ágata Borges

Sales


