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Habilidades de comunicação são cruciais para obter sucesso nos EUA

Is speaking English enough to communicate?

E

nglish language proficiency is a pre
requisite for effective communica
tion. But it is not enough for being
an effective communicator.
If knowing English language is the key
to success, communication skills are crucial. That is why many native speakers of
American English take communication
courses to acquire those all-important
skills.
So what are communication skills?
Communicating is more than just be able
to speak English. Here are some components of effective communication. It is the
ability to express yourself so that others
understand you.
It is about both verbal and non-verbal
behavior. It is about American culture and
business etiquette. It is using the right words
in the right situations. Let me explain this
last statement.
Certain words and expressions occur
in various business situations over and over
again. These most frequent units of language are the ones to learn first.
The statistics of the English language
are astonishing. Out of all the world languages (almost 4,000!) English is just about
the richest in vocabulary.
The Oxford English dictionary lists
nearly 500,000 words and phrases while
about the same number of technical terms
remains uncatalogued.
Do we need to use all of these words to
be effective communicators?
Luckily, we don’t. Researchers have
found that we need to know only certain
words and expressions to communicate effectively. The trick is to know the right
words for the right situations.
Simply knowing more words will not
help you to succeed.
It is knowing the right words that will
accelerate your success.
You do not need to have an extensive
vocabulary to be an effective communicator, only to have the right vocabulary.
Gainful employment is the key to success in this country. You may have a degree
from an excellent school and have graduated at the top of your class, and belive
that you are ready to earn the wages you
deserve.
But no matter how well educated you
are, how perfectly you fit the job description, if you do not understand the job search
process, do not know what American employers want and how to show that you
have got what it takes to get the job done
(and that’s where communication skills
come in), you will not get the job.
That is why I have developed the
courses: “ American Business Communication 101”, and “How to get a job in the
United States”..
Take these short courses and you will
acquire a foundation for the rest of your
life. You will understand the job search process and how to manage it effectively.
You will develop or improve your resume and be able to create cover letters.
You will learn what American employers are looking for and how to show that

you have got what it takes to do the job.
You will learn how to reduce your accent, improve your listening skills and become a confident communicator in American business.
Take these courses and you
will learn how to transform
and improve yourself!
Getting Your Dream Job: Sat.,
Sept.10 Oct. 110:00 am - 12:00 noonCode
#11698
 Networking:
101Mon., Sept. 19 –
266:00 – 8:00 PMCode
# 11693
Powerful Communication Skills: Mon.,
October 3 – 316:30 8:30
PMCode # 11694
How to Get a Job
in the USA: Sat., Oct. 8 –
Nov. 12;10:00 am - 12:00 Code # 11695
American Business Communication: 101Mon., Nov. 7 – Dec. 56:00 - 12:00
PMCode # 11696
To register, call Western Connecticut
State University at (203) 837-8228 or 8378225.
Dr. Nara Venditti is president of the
company Succeed In America, and may
be reached at (203) 791-1107 or
nara@tribunact.com
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América é um país de
oportunidades, além de ser uma
sociedade altamente competitiva.
E a competição no mercado de trabalho continua intensa.
Nos EUA, habilidades de comunicação
verbal são extremamente importantes para
ter credibilidade e alcançar sucesso. Aqui
observamos que portas se abrem com mais
freqüência para aqueles que se expressam
com segurança do que para os que
têm diploma universitário.
Seja onde for, saber comunicarse é uma habilidade essencial. Se é
um pequeno empresário, precisa
saber como se comunicar com seus
clientes. Se for um estudante ou
estiver procurando emprego, é
preciso saber todas estas
habilidades para que possa
divulgar seu talento e ser bem
remunerado.
Falar inglês é o suficiente para
comunicar-se?
A fluência no idioma é um pré-requisito
para uma comunicação efetiva. Entretanto,
não é o suficiente para ser um bom
comunicador. Se ter conhecimento da língua
inglesa é a chave para o sucesso.
Por esta razão, muitos americanos
frequentam cursos de comunicação para
adquirir esta capacidade tão fundamental.
O que são habilidades de comunicação?
É muito mais do que simplesmente falar

o inglês. Veja alguns elementos importantes
para uma comunicação efetiva: a habilidade
de expressar-se de maneira que outros o
compreendam; a comunicação verbal e
também a linguagem corporal; saber a
cultura americana e o protocolo de negócios
e saber usar as palavras corretas em
situações apropriadas.
Certas palavras e expressões se repetem
frequentemente em diferentes situações de
negócios. Estes elementos de linguagem são
os que devemos aprender primeiro.
Estatísticas revelam que a língua
inglesa, entre todas as outras no mundo
(cerca de 4 mil), é uma das que possuem um
vocabulário mais rico.
Precisamos usar todas estas palavras
para sermos comunicadores efetivos?
Felizmente não. Pesquisadores
descobriram que precisamos saber apenas
as palavras e expressões certas para nos
comunicarmos bem. Só contar com um
vocabulário mais extensivo não o ajudará a
alcançar sucesso, mas saber usar as palavras
efetivamente agilizará este processo.
Um negócio lucrativo é a chave do
sucesso neste país. Você pode ter um diploma de uma excelente escola e ter
graduado entre os melhores da sua classe.
Você pode pensar que está pronto para
receber o salário que merece. Mas não
importa o qão educado seja, se não
compreende o processo de procura de
emprego, desconhece o que os
empregadores americanos querem e não
sabe como mostrar que têm o que precisa
para realizar o trabalho (e é neste caso que
as habilidades de comunicar-se são
primordiais), você não conseguirá o
emprego. Por esta razão, criei os cursos
“Comunicação nas Empresas Americanas
101”, e “Como Obter Emprego nos Estados
Unidos”. Faça estes cursos rápidos e terá a
base necessária para o resto de sua vida.
Você compreenderá o processo de procura
de emprego e como realizá-lo efetivamente.
Desenvolverá ou fará um currículo mais
elaborado, além de aprender a criar cartas
de apresentação. Aprenderá sobre os
requisitos que empregadores americanos
procuram. Saberá também como reduzir o
sotaque ao falar inglês, aprimorar sua
audição para o idioma e tornar-se um
comunicador confiante.
Através destes cursos você
aprenderá como se
transformar e melhorar!
Como Obter o Emprego dos Seus
Sonhos: Sáb., 10 Set.– 1 Out.10:00 am - 12:00
Código #11698.
Networking: 101Seg., 19 – 26 de
Set.6:00 – 8:00 PMCódigo # 11693.
Habilidades Efetivas de Comunicação: Seg., 3 – 31 de Outubro6:30 – 8:30
PMCódigo # 11694.
Como Obter Emprego nos EUA: Sáb.,
8 de Out. – 12 de Nov.; 10:00 am - 12:00
Código # 11695.
Comunicação em Empresas Americanas: 101Seg., 7 de Nov. – 5 de Dez.6:00
- 12:00 PMCódigo # 11696.
Ligue para a Western Connecticut State
University, (203) 837-8228 ou 837-8225.

