
 
Programa TOEIC® lança novo site 'Why English Matters' 

 

A série de documentários da internet destaca a importância da comunicação em inglês para os negócios 
internacionais 

PRINCETON, Nova Jersey, 9 de abril de 2014 /PRNewswire/ -- O programa TOEIC recentemente 
lançou Why English Matters (Por que o inglês importa), um novo site com base em conteúdo que busca 
conscientizar e compartilhar informaçãões sobre o importante papel que a proficiência em língua inglesa 
desempenha na economia global. 

Para ver os recursos de multimídia associados com este comunicado de notícias, visite, por 
favor: http://www.multivu.com/mnr/7056051-ets-toeic-program-why-english-matters-website-
documentary-series  

Why English Matters apresenta uma nova série de documentários em vídeo que por meio de entrevistas 
com gerentes de recursos humanos e responsáveis pela tomada de decisões de importantes 
organizações globais explora o papel do inglês. O site também apresenta pesquisa relacionada e novos 
artigos sobre o impacto da capacidade de comunicação eficiente em inglês, para a força de trabalho 
internacional. 

"Uma vez que o inglês é a língua oficial de mais de 70 países, é crucial para as empresas que operam 
em uma economia global manter um pool de profissionais que seja composto por comunicadores 
competentes em língua inglesa", disse David Hunt, vice-presidente e diretor de operações da divisão 
global da ETS.  "Através do site Why English Matters, nós podemos fornecer a esses importantes 
interessados as mais relevantes e atualizadas informações e recursos para desenvolver e manter 
pessoal capacitado que fala inglês.". 

O site foi concebido para atrair todos os tipos de indivíduos, grupos e organizações que procuram 
aproveitar o poder do inglês na economia global, incluindo empresas, empresários, gerentes de recursos 
humanos, organizações de notícias e instituições acadêmicas. 

"A plataforma fácil de usar do site foi criada para facilitar aos visitantes o compartilhamento dos 
conhecimentos e materiais que ela possui", diz Shelly Punchatz, diretora executiva de marketing da ETS. 
"Os visitantes do site podem compartilhar informações por meio de plataformas de mídia social para 
cultivar as conversas em torno da importância da aprendizagem de língua inglesa.". 

O conteúdo do site será atualizado regularmente para promover a discussão de como a proficiência em 
inglês é vital para o crescimento profissional em todo o mundo.  

Visite Why English Matters em www.whyenglishmatters.com. 

Sobre os testes TOEIC  
Por mais de 30 anos, os testes TOEIC têm sido o padrão global para medir a capacidade de 
comunicação em língua inglesa no nível da empresa. A família de avaliação TOEIC, inclusive os testes 
TOEIC de compreensão e leitura (TOEIC Listening and Reading), expressão verbal e escrita (TOEIC 
Speaking and Writing) e o teste TOEIC Bridge™, é usada por quase 14.000 empresas, organizações e 
agências governamentais, em 150 países. Em 2012, quase sete milhões de testes TOEIC foram 
aplicados em todo o mundo, consolidando o programa TOEIC como a maior e mais amplamente usada 
avaliação da língua inglesa para o ambiente profissional. Para mais informações sobre os testes TOEIC 
e outros serviços oferecidos pelo programa TOEIC, visite www.ets.org/toeic. 
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Sobre a ETS 
Na ETS, nós melhoramos a qualidade e a equidade em educação para pessoas de todo o mundo, com a 
criação de avaliações baseadas em pesquisas rigorosas. A ETS serve a indivíduos, instituições 
educacionais e agências governamentais, fornecendo soluções personalizadas para certificação de 
professores, aprendizado da língua inglesa, educação fundamental, secundária e pós-secundária, bem 
como a condução de pesquisas em educação, análises e estudos de políticas. Fundada como uma 
organização sem fins lucrativos, em 1947, a ETS desenvolve, administra e corrige mais de 50 milhões de 
testes anualmente — incluindo o TOEFL® e o TOEIC® , o GRE® e as avaliações The Praxis Series™ — 
em mais de 180 países e mais de 9.000 estabelecimentos em todo o mundo. www.ets.org 
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