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1. RESUMO 

Este trabalho apresenta questões relevantes no que tange ao impacto 

causado pela capacidade de comunicar-se em língua inglesa, no contexto 

socioeconômico dos indivíduos, perpassando sobre o papel das línguas estrangeiras 

em geral, com ênfase na língua inglesa, sendo atualmente um dos idiomas mais 

falados no mundo. Propõe a análise do hipotético desenvolvimento financeiro 

atribuído aos falantes da língua inglesa como segunda língua, em cotejo aos 

falantes apenas da língua nativa, corroborando a importância do conhecimento da 

língua inglesa na expansão das conexões interpessoais, nas relações internacionais 

e, conseguintemente, na amplitude de oportunidades de negociações comerciais, 

fator este, eminentemente auspicioso para a sobrevivência em uma sociedade 

inserida nos desdobramentos da 4ª Revolução Industrial.  

Palavras-Chave: Língua Inglesa; Impacto Socioeconômico; Indústria 4.0. 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente, obter formação acadêmica é tão importante quanto dominar 

um segundo idioma. Com o desenvolvimento tecnológico e a globalização, a 

proficiência em língua inglesa permite melhores oportunidades nas relações, no 

meio acadêmico e corporativo. Projeta a imagem culta que exala a busca por 

conhecimento, crescimento pessoal e flexibilidade de adaptação. Ao se estabelecer 

relações comerciais, falar um segundo idioma possibilita maiores chances de 

negócios, além de levar o indivíduo a tomar decisões mais racionais, podendo ser 

um forte aliado no avanço socioeconômico. “Negociar bem é uma competência 

chave na vida pessoal e profissional. Evita conflitos e desperdício de dinheiro. No 

ambiente corporativo, dependendo da função desempenhada, essa habilidade é 

fundamental para o sucesso na carreira. Com a horizontalização do mundo, a 

negociação em outros idiomas passou a ser cada vez mais comum”. (CRISPINO, 

2015). 

Existem vantagens ao se estudar a língua inglesa. Em todos os 

continentes existem pessoas que falam em inglês, além de ser a “primeira segunda 

língua” mais escolhida para aprendizagem. É nessa perspectiva que surge o 

interesse na pesquisa científica dos dados que evidenciam este conceito fortemente 

difundido pelo senso comum. 

3. OBJETIVOS 
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Realizar uma pesquisa bibliográfica, buscando evidenciar a importância 

do estudo da língua inglesa como aliado na ascensão socioeconômica dos 

indivíduos; analisar por meio de dados estatísticos, o impacto que a língua inglesa 

causa no contexto socioeconômico e relatar o resultado alcançado com esta 

pesquisa. 

4. DESENVOLVIMENTO (Lógica e articulação do desenvolvimento) 

A língua possui valor do ponto de vista econômico. Assim como os 

recursos financeiros, por meio da língua podem-se realizar trocas de ideias e 

informações. Essa troca pode gerar rendimentos e impactar o contexto 

socioeconômico dos indivíduos.  

As línguas ocupam posições de destaque em outros países, pessoas se 

mobilizam para criar acordos ortográficos, criam-se escolas de idiomas, nota-se uma 

preocupação além da língua materna contribuindo para o que é chamado de “Nova 

Economia”. 

As línguas passaram a ter maior relevância na sociedade. Já não se 

observa mais apenas a preocupação com a língua materna, ao contrário, nota-se um 

incentivo ao estudo das línguas estrangeiras. Vemos uma sociedade em busca de 

informação e conhecimento.  

Falar línguas estrangeiras é a chave que abre as portas para negociar 

com amplitude, avançando fronteiras. A língua inglesa especificamente confere a 

anglófonos maiores possibilidades de conexões globais, trazendo impacto 

significante no setor socioeconômico da sociedade, em uma época onde ocorrem 

transformações que possibilitam que tarefas cotidianas passem a ser realizadas 

automaticamente, a preservação do espaço no mercado de trabalho precisa ser 

inteirada por meio da educação contínua e do desenvolvimento das habilidades de 

comunicação, assim como avança a tecnologia. 

4.1. Justificativas 

Em meio ao lamentável cenário político brasileiro, abarrotado de práticas 

ilegais, onde as marcas causadas pela corrupção têm afetado diretamente as 

finanças do país, é de suma importância a observância das práticas econômicas 

vivenciadas no exterior.  Para tanto, é necessário o estudo das línguas estrangeiras 

para que essa compreensão se torne possível, de modo que, aqueles que possuam 

tal conhecimento, sejam capazes de relacionar-se em atividades internacionais, a 

fim de ampliarem as suas possibilidades comerciais e consumarem negociações 
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favoráveis ao crescimento financeiro pessoal, contribuindo, outrossim, para o seu 

crescimento socioeconômico, beneficiando o desenvolvimento da economia do país. 

5. METODOLOGIA 

Será composta pela consulta de monografias em língua portuguesa ou 

estrangeira, publicações periódicas, jornais e revistas científicas, artigos disponíveis 

na internet e outras fontes que, possam contribuir para a pesquisa.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Espera-se com este trabalho, que sejam evidenciados por meio do 

levantamento de dados estatísticos e pesquisas, a importância da compreensão de 

línguas estrangeiras, em especial a língua inglesa, para o desenvolvimento das 

condições socioeconômicas dos indivíduos. 
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