
 

BUSUU LANÇA GUIA PARA ENSINAR EXPRESSÕES DO FUTEBOL EM 
DIVERSOS IDIOMAS 

 

No embalo da Copa do Mundo e da paixão mundial, busuu Futebol Master Class 
ensina frases clássicas do futebol em 12 idiomas, permitindo a interação global sobre o 

esporte 

 
São Paulo – maio de 2014: Na expectativa pela Copa do Mundo no Brasil, busuu, a 
maior rede social do mundo para aprendizagem de línguas, lança o busuu Futebol 
Master Class, extensão que ensinará expressões futebolísticas para os fanáticos do 
mundo todo.  
 
Em formato interativo, frases como “O juiz precisa de óculos!”, “Isso foi um pênalti 
claro!” e “Até minha avó faria esse gol!” estão disponíveis no site para qualquer um 
aprender gratuitamente antes do dia 12 de junho, abertura oficial dos jogos da Copa. 
As lições contam com recurso de texto, imagem e áudio, que de modo simples em 
formato de game, induzem a prática da escrita, leitura e compreensão auditiva.  
 
"A Copa do Mundo é um dos maiores eventos internacionais, reunindo este ano no 
Brasil fãs de futebol de todas as partes do mundo. Nosso intuito com essa unidade 
especial é unir os usuários à uma conversa global, permitindo-os brincar com as 
expressões de futebol, tornando-os parte disso”, disse Bernhard Niesner, fundador e 
CEO do busuu. 
 
Onde quer que estejam, os usuários podem completar os exercícios, na fila do estádio 
ou a caminho de um pub e favoritar suas frases preferidas, para acessá-las durante os 
jogos. Além do português, a busuu Futebol Master Class terá o busuu-chat, bate-papo 
em outras 11 línguas, entre os 45 milhões de usuários do site ao redor do mundo.  
 
Para ter acesso a busuu Futebol Master Class basta ter um login gratuito no site, 
usuários premium também podem entrar na jogada. Todos aqueles que completarem a 
lição terão chances de ganhar um iPhone 5s e um ano de conta premium do busuu.  
 



Dessa forma todos poderão entender quando ouvirem um francês gritar “hors-jeu” (fora 
do jogo) ou um espanhol dizer “hasta que pita el arbitro no se ha acabado” (até que o 
arbitro apite, o jogo não acabou), com a certeza de que a comunicação não é barreira 
para se viver uma experiência completa nessa Copa do Mundo.  
 
A Futebol Master Class está disponível apenas no site do busuu. Para saber mais 
acesse http://bit.ly/1m4tBmx 
 
Sobre o busuu 
Com mais de 45 milhões de usuários, o busuu é a maior rede social para aprendizagem de 
línguas do mundo. Disponível pela internet e em aplicativos para celular, o busuu oferece 
assinaturas gratuitas e premium com acesso a cursos audio-visuais em 12 idiomas, com até 
40,000 novos usuários por dia. 
 
A plataforma incentiva a aprendizagem colaborativa, oferecendo aos usuários a oportunidade 
única de aprender línguas e praticar a sua audição, escrita, leitura e fala com a ajuda de uma 
crescente comunidade de falantes nativos. Desta forma, cada usuário busuu é tanto estudante 
de uma língua estrangeira e tutor de sua própria "língua materna". 
 
O busuu foi fundada por Bernhard Niesner e Adrian Hilti no início de 2008, com uma missão de 
transformar a forma como as pessoas aprendem idiomas. Baseado no coração da Tech City de 
Londres, busuu oferece uma plataforma presente em diversos meios e integrada, em constante 
evolução para atender às demandas de uma população mundial com cada vez mais 
mobilidade. Vencedor da 'Melhor Start-up de educação' no Europas TechCrunch Awards em 
2011 e CeBIT Prêmio de Inovação em 2010, busuu não pára de crescer, e recentemente, em 
uma parceria com a gigante de educação Pearson, vai oferecer um certificado de proficiência 
em Inglês aos seus usuários o  reconhecido gSet. 
 
A empresa tem o nome do idioma Busuu, falado em Camarões. De acordo com um estudo 
etnológico da década de 1980, busuu é falado por apenas 8 pessoas.  
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