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Rosetta Stone® Catalyst®  
Language Learning Solution

¿Qual é o local ideal para aprender um idioma?

O que há de novo na versão mais recente. 
Uma experiência completamente integrada permite que os alunos aprendam enquanto estão  
em movimento, mesmo sem conexão à internet. 

Atividades de escrita e fala corrigidas por especialistas com feedback personalizado de  
falantes nativos para os alunos. 

A tutoria ao vivo ilimitada com falantes nativos desenvolve a segurança na fala. 

O estabelecimento de metas e as avaliações contínuas levam a um aprendizado de idiomas 
desafiador e envolvente. 

A tecnologia Seek & Speak personaliza o aprendizado através de IA avançada e fotos de  
objetos da vida real. 

O processo de integração móvel economiza tempo para os administradores e facilita o 
cadastramento.

Qualquer lugar. O ensino de idiomas da Rosetta Stone se encaixa no estilo de vida ocupado 
dos seus funcionários e permite que desenvolvam a segurança onde quer que o dia os leve. 
Os alunos abrem as portas para uma combinação premiada de e-learning e tutoria ao vivo, 
possibilitada por uma mistura cuidadosamente desenvolvida de inteligência artificial (IA) e 
inteligência humana (IH), refinada por três décadas de experiência.

O nosso exclusivo mecanismo de reconhecimento de voz TruAccent® faz o ajuste fino daquilo 
que os alunos dizem e como o fazem. Modos on-line e off-line sincronizados permitem que  
os alunos sigam de onde pararam e continuem a progredir, mesmo sem conexão à internet. 
E para os administradores, relatórios detalhados proporcionam entendimento a respeito do 
progresso dos alunos e de como direcionar o apoio adicional.

Com o Catalyst, os funcionários aprendem a falar o novo idioma e a fazer negócios com 
segurança. A qualquer hora.

A diferença da Rosetta Stone
Milhões de alunos no mundo inteiro confiam na  

Rosetta Stone, incluindo 12.000 empresas,  

9.000 organizações públicas e sem fins lucrativos  

e 22.000 instituições de ensino.

• Experiência sem paralelos para os alunos

• 24 idiomas disponíveis

• Mais de 7.000 horas de conteúdo empresarial e cultural   
 alinhado ao Quadro Europeu Comum de Referência para   
 Línguas (CEFR)

• Mais de 10.000 sessões de tutoria ao vivo, 24 horas por  
 dia, sete dias por semana

http://RosettaStone.com/Business
https://www.rosettastonebrasil.com/empresas/inicial/


I D I O M A S  D I S P O N Í V E I S

PRINCIPIANTE (A1-A2) 

Árabe 
Chinês (mandarim) 
Holandês 
Inglês (americano) 
Inglês (britânico) 
Filipino (tagalo) 
Francês 
Alemão 
Grego 
Hebraico 
Hindi 
Irlandês (gaélico) 
Italiano 
Japonês 
Coreano 
Persa (farsi) 
Polonês 
 

Portugués (Brasil)  
Russo 
Espanhol  
(América Latina) 
Espanhol (Espanha) 
Sueco 
Turco 
Vietnamita  

INDEPENDENTE – 
PROFICIENTEE (B1-C1)  
Inglês (americano) 
Inglês (britânico) 
Francês 
Alemão 
Italiano 
Espanhol (América Latina) 
Espanhol (Espanha) 
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Entre em contato conosco para mais 
informações:

RosettaStoneBrazil.com/empresas

Ensino de idiomas intuitivo e eficaz para os  
seus funcionários.

O nivelamento dos alunos e as avaliações  
contínuas se concentram na proficiência,  
nas metas e no ritmo desejado. 

O Catalyst se adapta ao ponto onde os 
alunos estão nos testes de proficiência 
baseados na escala do Quadro Europeu 
Comum de Referência para Línguas 
(CEFR). A colocação dos alunos em rotas 
direcionadas com a combinação certa 
de desafio e envolvimento ajuda-os a 
progredir para atingir a fluência.  

O exclusivo reconhecimento de 
voz TruAccent® ajuda os alunos a 
aperfeiçoarem a pronúncia. 

Feedback visual e auditivo instantâneo 
aumenta a qualidade da prática de fala de 
cada aluno. Uma excelente preparação 
para conversar com os colegas de 
trabalho, fazer apresentações para os 
clientes e participar da comunidade. 

A tutoria ao vivo ilimitada torna a 
conversa real. 

Os alunos aguçam as habilidades de 
conversação em sessões individuais 
personalizadas alinhadas às próprias 
metas, ou em sessões em pequenos 
grupos com outros alunos que estejam 
no mesmo nível. Todos os tutores são 
falantes nativos. 

Atividades de escrita e fala corrigidas 
por especialistas oferecem feedback 
personalizado. 

Falantes nativos proporcionam um 
entendimento que ajuda os alunos 
intermediários e avançados a levar o 
aprendizado de idiomas a um nível  
mais elevado.  

Conteúdos de negócios e conversação 
apoiam uma experiência de primeira e 
relevante.  

Milhares de horas de ricos conteúdos em 
áudio e vídeo proporcionam aos alunos 
acesso a valiosos recursos, que cobrem 
cultura, história, geografia, negócios, 
indústria e muito mais. 

O modo off-line permite que os alunos 
selecionem e baixem aulas para usar 
off-line. 

Agora os alunos podem estudar quando 
quer que seja e onde quiserem, mesmo 
sem conexão à internet. Quando o aluno 
se conecta, as atividades de aulas são 
sincronizadas com os aplicativo móvel e 
web, assim como com os relatórios do 
administrador.

Seek & Speak é compatível com o 
aprendizado interativo possibilitado 
pela IA. 

Agora os alunos podem usar um  
iPhone para tirar fotos de objetos 
do mundo real, transformando-as 
em cartões de memorização que 
personalizam o aprendizado de 
vocabulário e a prática de conversação 
com IA. Desafios selecionados de 
maneira inteligente ajudam os alunos  
se envolver mais e a aplicar o idioma  
ao próprio ambiente físico. 

Relatórios linguísticos medem o 
aprendizado. 

Os administradores atingem um 
entendimento mais profundo – e mais 
rápido – com os relatórios do Catalyst® 
da Rosetta Stone® . Avaliações regulares 
das habilidades dos alunos ajudam as 
empresas a entender melhor e a replicar 
os sucessos. 

Serviços de treinamento, 
implementação e suporte fomentando 
o sucesso no aprendizado.  

A nossa equipe de especialistas garante 
que os administradores tenham um 
ponto de contato proativo, trabalhando 
de perto com as equipes de atendimento 
ao cliente, produto e suporte, 24 horas 
por dia.
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