
na empresa

A solução 
definitiva de

inglês e espanhol
para a sua

organização.



SOMOS UMA DAS 
MAIORES REDES DE 
ESCOLAS DE IDIOMAS 
DO PAÍS 

Em um mundo globalizado, ter fluência em 

idiomas é essencial para o desenvolvimento 

dos profissionais da sua organização.

Pensando nisso, criamos o CNA na Empresa,  

uma nova solução de parceria que trará os 

benefícios que os seus colaboradores buscam no 

tempo e formato que a sua organização procura.
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COM O CNA NA EMPRESA, A SUA 
ORGANIZAÇÃO PASSA A CONTAR COM:

Conteúdos atualizados com a metodologia de  

ensino CNA, que permite ao aluno falar, ler, escrever  

e compreender o novo idioma naturalmente,  

vivenciando situações do dia a dia

Metodologia que combina componentes presenciais  

e a distância para oferecer uma experiência de 

aprendizagem completa

Professores Online, para ampliar o contato com o idioma

Atividades com QR Code ao término de cada unidade

Portal do aluno com atividades complementares

Atividades com realidade aumentada

Conteúdo nas redes sociais

Aplicativos e jogos para a prática de idiomas

Material didático exclusivo

Com as habilidades de comunicação em inglês ou espanhol, o 

profissional da sua organização estará preparado para os desafios 

e oportunidades que encontrará no mercado. O CNA é a solução 

definitiva para ajudar no crescimento e no desenvolvimento do  

seu colaborador e, consequentemente, da sua empresa.
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A qualidade de ensino do CNA é reconhecida 

internacionalmente. A prova final do curso 

de inglês para adultos é o exame para a 

certificação internacional Cambridge English: 

First (FCE), aceita por mais de 11 mil empresas  

e universidades em todo o mundo. 

Para os alunos de espanhol, o CNA também 

proporciona a chance de obter a certificação 

internacional oferecida pelo Instituto Miguel de 

Cervantes - DELE B1 (Diploma de Espanhol como 

Língua Estrangeira) como prova final do curso, 

sem custo adicional. 

Terminar o curso de idiomas no CNA com uma 

Certificação Internacional é a garantia de que  

o seu colaborador precisa para se destacar  

na sua organização.

CERTIFICAÇÃO 
INTERNACIONAL
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CONHEÇA AS SOLUÇÕES
CORPORATIVAS DO CNA

O CNA OFERECE CURSOS EM 
FORMATOS DIFERENCIADOS,  
COM GRUPOS MENORES OU  
AULAS INDIVIDUAIS.

Descontos Exclusivos
No CNA, os seus colaboradores terão descontos exclusivos nas aulas 

oferecidas nas escolas CNA de todo o Brasil. 

Aulas in Company
O CNA leva a aprendizagem à sua empresa. As aulas in Company 

proporcionam maior conveniência para os seus colaboradores, adequando 

investimento competitivo, o tempo e a flexibilidade de que sua empresa 

precisa, bem como o resultado que os seus colaboradores esperam.

Descontos especiais para alunos conveniados,  
com aulas na escola CNA ou na própria instituição de ensino.

Mais segurança, conforto e conveniência. Com aulas na própria 
empresa, os alunos não perdem tempo nem têm custos adicionais 
com transporte, por exemplo.
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Só o CNA tem um Clube de Vantagens exclusivo para os 
seus alunos. A partir do momento que  sua empresa é 
parceira do CNA, o seu colaborador já tem acesso ao 
Clube de Vantagens CNA e pode realizar a compra do 
curso com desconto através do site www.e-cna.com.br.

Ao se tornar aluno do CNA, o seu colaborador  
ainda terá acesso a descontos em lojas online e  
em estabelecimentos parceiros em todo o país e 
de vários segmentos como restaurantes, viagens, 
serviços, educação, vestuário, lazer e entretenimento.

VEJA COMO PODE SER VANTAJOSO 
APRENDER UM NOVO IDIOMA NO CNA.

|          |    CNA NA EMPRESA10



NINGUÉM TEM O QUE O CNA 
TEM PARA A SUA EMPRESA:
• Velocidade de aprendizagem com a 

plataforma CNA 360

• Flexibilidade para adaptação do curso 
às necessidades da sua empresa

• Conveniência

• Melhor custo-benefício

• Garantia de resultado comprovada  
por certificações internacionais 
reconhecidas mundialmente

DIFERENCIAL CNA

A gente sonha. 
A gente realiza.
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CURSOS EXCLUSIVOS CNA
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