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Nelly Sarmiento (NS) é uma empresa 
inovadora que surgiu para atender às 
diferentes demandas do mercado 
corporativo e particular. Os serviços de 
ensino de idiomas, traduções e consultoria 
são exclusivos, pois foram concebidos 
focados na qualidade, confiabilidade, 
confidencialidade e comodidade de nossos 
clientes.

• Surgimento focado no ensino do idioma 
Espanhol
•  Ampliação da gama de serviços oferecidos
• Formação de uma equipe de mais de 20 
profissionais diferenciados 
• Mais de 6 anos atuando in Company na 
região de Alphaville

História

Sobre
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Qualidade dos serviços em 
primeiro lugar;

Respeito às individualidades de 
cada um dos nossos clientes; 

Confidencialidade de
todas as informações
trocadas;

Promover o ensino, 
traduções e consultoria em 
idiomas, e apoiar 
profissionais e indivíduos, 
capacitando-os para que 
possam se comunicar com  
fluência, naturalidade e 
qualidade.

Ser a MAIOR empresa de IDIOMAS e 
prestação de serviços IN COMPANY de

ALPHAVILLE.

Missão

Visão

Valores
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Nossos
Serviços



Aulas in Company Traduções Consultoria em Idiomas
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ESPANHOL INGLÊS FRANCÊS

ALEMÃO ITALIANO PORTUGUÊS

IDIOMAS OFERECIDOS
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Nosso método ensina o Idioma através da prática, focando em momentos e necessidades 
específicas. Realizamos atividades personalizadas e variadas tornando o curso mais 

dinâmico e eficiente.

NOSSAS ATIVIDADES

CONVERSAÇÃO LIVRE

SESSÕES DE VÍDEO

ATIVIDADE C/ LIVROS DIDÁTICOS

DEBATES

INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

REDAÇÃO

TREINO AUDITIVO EMPRESARIAL/EXECUTIVO

SIMULAÇÃO DE SITUAÇÕES

METODOLOGIA
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SIMPLES

ADAPTAÇÃO DE TEXTOS

SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA

REVISÃO DE TEXTOS TRANSCRIÇÕES
DE ÁUDIOS E VÍDEOS

APRESENTAÇÕES E
MARKETING

Com grande experiência adquirida em diversos segmentos do mercado 
corporativo, oferecemos o serviço de tradução em todas as áreas administrativas 

e técnicas empresariais, além de traduções de documentos pessoais.

• Surgimento focado no ensino do idioma 
Espanhol
•  Ampliação da gama de serviços oferecidos
• Formação de uma equipe de mais de 20 
profissionais diferenciados 
• Mais de 6 anos atuando in Company na 
região de Alphaville

TÉCNICATRADUÇÕES JURAMENTADAS

URGÊNCIA
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Proporcionamos o serviço de Consultoria em Idiomas a 
todos aqueles que por questões laborais, acadêmicas ou 
pessoais, precisam de suporte fora da sala de aula e em 
situações do cotidiano. Ela pode ser realizada de forma 
presencial, telefônica ou eletrônica, tendo diversos fins:

Suporte presencial em conference calls e reuniões;

Preparação de executivos para apresentações e discursos;

Suporte em treinamentos internos e externos;

Suporte em gravações de áudio de vídeo;

Acompanhamento de visitantes estrangeiros;

Suporte linguístico;

Outros diversos.
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Nossos Clientes
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contato@nellysarmiento.com+55 (11) 9.9306-5686

www.nellysarmiento.com

Alameda Grajaú, 218 - Sala 35 - CEP 06454-050 / Alphaville Industrial - Barueri/SP - Brasil

Atlas 1547-Col Nva. Linda Vista  / Monterrey, NL-México Cp-67110


