
	   

 
 
 

Pearson English anuncia importante parceria com a maior rede social do 
mundo para a aprendizagem de línguas, busuu 

 
Gigante do ensino e start-up digital unem forças para promover inovação no mercado de ensino de 

línguas 

 

Lançamento do teste online gSET da Pearson English representa um marco importante na 

competição para medir com mais precisão e e avaliar melhor a proficiência em idiomas 

 

 

Londres – Abril 2014 - Hoje a Pearson English, uma unidade de negócios recém-formada pela 

maior empresa de ensino do mundo, Pearson, anunciou uma importante parceria com a maior rede 

social do mundo para a aprendizagem de línguas, busuu. As duas empresas estão unindo forças 

para transformar a forma como estudantes de Inglês ao redor do mundo podem medir seu 

conhecimento do idioma. 

 

Os 40 milhões de usuários inscritos no busuu poderão realizar na própria rede social o novo e 

financeiramente acessível teste gSET da Person English. Baseado na escala Global de Inglês da 

Pearson English, o teste vai permitir pela primeira vez que os alunos meçam online e de forma fácil 

seu nível atual de Inglês, utilizando uma escala numérica global e consistente . 

 
Sobre a parceria, o presidente da Pearson English, Bhav Singh, disse: "o teste gSET da Pearson 

English será um verdadeiro divisor de águas para o mundo da aprendizagem de línguas. Vamos 

democratizar a avaliação da aprendizagem de modo que ela não seja mais uma exclusividade da 

elite acadêmica. No mundo de hoje, precisamos extrapolar a experiência do consumidor e estamos 

investindo intensamente em inovação e em novas formas para surpreender nossos clientes e 

capacitá-los para alcançar seu potencial de aprendizagem". 

 
CEO e co-fundador do busuu, Bernhard Niesner, continua, "Nosso objetivo tem sido oferecer uma 

maneira mais eficaz de medir a proficiência da língua Inglesa entre os nossos estudantes em todo o 

mundo. Estamos muito satisfeitos que a Pearson English tenha escolhido o busuu como parceiro 



exclusivo no lançamento desse novo teste on-line. O gSET da Pearson English proporcionará aos 

nossos alunos um teste eficaz que os mesmos possam administrar e perceber uma progressão 

tangível e regular em sua jornada para aprender Inglês."  

 
O teste gSET é medido pela Escala Global de Inglês da Pearson English, um padrão numérico 

verdadeiramente global para medir a proficiência em Inglês. O gSET é muito mais granular e 

detalhado do que qualquer outro teste de proficiência disponível atualmente no mercado. O gSET da 

Pearson English estará disponível no segundo semestre de 2014. O teste será gratuito para os 

usuários pagos do busuu. Para os usuários gratuitos, uma taxa será cobrada para que os alunos 

possam realizar o gSET.  

 

O busuu será a primeira empresa no mundo a aplicar o teste e manterá a exclusividade durante o 

período de lançamento de quatro meses. O gSET da Pearson English irá fornecer uma escala global 

de pontuação de Inglês usando as quatro dimensões de aprendizagem como base: fala, 

compreensão auditiva, leitura e escrita. O teste será totalmente integrado em todos os cursos de 

Inglês do busuu como padrão para medir o conhecimento dos alunos. 

 

A parceria da Pearson English com o busuu é a mais recente de uma série de iniciativas importantes 

intermediadas pela empresa a fim de cumprir sua missão de ser um "professor para a vida" para os 

alunos de todas as idades e habilidades. A Pearson English está consolidando seus negócios já 

existentes, incluindo Wall Street Inglês, GlobalEnglish e ELT sob o mesmo guarda-chuva, bem como 

investir em negócios como a Voxy e Grupo Multi, para reforçar sua posição de liderança no Mercado 

extremamente competitivo de aprendizagem de línguas.  

 

FIM 

 

Sobre Pearson English : 
Pearson English é uma unidade de negócios recém-formada da Pearson PLC, uma das maiores 

empresas de ensino do mundo. A cada ano, mais de 1,5 milhões de professores e 35 milhões de 

estudantes usam nossos recursos de aprendizagem de Inglês. Nós oferecemos soluções de 

aprendizagem dinâmicas e eficazes para indivíduos, instituições e empresas em mais de 150 países. 

 

Nossos negócios principais incluem: Wall Street Inglês (centro com base de aprendizagem para 

consumidores finais); Global English (soluções online de aprendizagem de inglês para negócios) e 

ELT (publicações institucionais em língua Inglesa, incluindo marcas como Longman) . 

 

Em 2013, a Pearson anunciou um investimento estratégico para o ensino de Inglês na plataforma 

Voxy e adquiriu o Grupo Multi, o líder de Formação Coorporativa em Inglês para adultos no Brasil. 

 



Em 2014 a Pearson English irá lançar a Escala Global de Inglês , a primeira referência comum e 

global de aprendizagem de Inglês. Essa referência irá medir o progresso de aprendizagem de Inglês 

em uma escala numérica de forma consistente, granular e acessível para governos, empresas, 

instituições acadêmicas e alunos. A Escala foi criada como um padrão aberto para Inglês, atendendo 

a uma necessidade global. O gSET é um teste on-line projetado para fornecer aos alunos uma leitura 

precisa de sua pontuação e conhecimento de Inglês dentro dessa escala global. 

 

Sobre o busuu : 

busuu é a maior rede social para a aprendizagem de línguas, com mais de 40 milhões de usuários no 

mundo todo. A empresa oferece acesso gratuito e pago para os cursos de áudio -visual para 12 

idiomas: Espanhol, Alemão, Francês, Italiano , Português, Russo, Polonês, Turco, Árabe , Japonês, 

Chinês e Inglês . 

 

Os membros podem melhorar suas competências linguísticas através da interação direta com 

falantes nativos dentro da comunidade através de uma aplicação de vídeo -chat integrada e também 

via correções de texto e exercícios. Como resultado, cada usuário do busuu é tanto um "estudante" 

de uma língua estrangeira e também um "tutor" da sua própria língua materna. 

 

O site já recebeu vários prêmios, incluindo o AlwaysOn Global em 2009 , Selo Linguístico  da 

Comissão Europeia em 2009, o Prêmio de Inovação da CeBIT em  2010, , "Melhor Start-up de 

Educação" no Europas TechCrunch Awards em 2011 e o prêmio da BETT EdTech Innovator em 

2014. 

 

A empresa tem o nome da língua Busuu de Camarões. De acordo com um estudo etnológico da 

década de 1980 , o Busuu é falado por apenas 8 pessoas . 

 

Contatos com a imprensa : 
Sarah Galvão / sarah@busuu.com -  +44 0 203 301 9965  


