
	  	  

	  
	  

PEARSON E BUSUU SELAM PARCERIA E LANÇAM NOVO TESTE DE 
PROFICIÊNCIA EM INGLÊS (GSET)	  

	  
 Adequado à Escala Global de Inglês, GSET permite avaliar critérios como 

fala, audição, leitura e escrita de maneira simples e acessível	  
	  

São Paulo, setembro de 2014 – A Pearson, uma das maiores redes de ensino do 
mundo, fechou parceria com o busuu, maior plataforma online voltada ao 
aprendizado de idiomas, para lançar o GSET, um teste de proficiência em língua 
inglesa, totalmente adequado à Escala Global de Inglês, primeiro padrão mundial 
para mensurar o conhecimento do idioma de forma consistente para alunos, 
professores e empregadores. 	  
	  
O GSET permite que os estudantes façam um teste online para avaliar suas 
habilidades de maneira simples, com um preço acessível, em qualquer lugar do 
mundo. Desenvolvido pela divisão de inglês da Pearson, a Pearson English, o teste 
foi lançado numa parceria exclusiva de seis meses com o busuu. Diferente de 
outros testes de proficiência, a Escala Global de Inglês identifica a capacidade do 
alunos em relação à fala, escuta, leitura e escrita. Por exemplo, uma pessoa que 
tem nota 29 pode identificar e pedir comidas e bebidas comuns em um menu, já 
alguém com pontuação de 53 pode escrever uma carta consistente de reclamação. 	  
	  
Os usuários da versão premium do busuu podem fazer o teste sem nenhum custo, 
já as pessoas que utilizam a plataforma gratuitamente terão acesso mediante 
pagamento de uma taxa. Futuramente, o GSET deverá ser totalmente integrado aos 
cursos de inglês do busuu, como padrão para avaliar o aprendizado dos alunos. 	  
	  
"O GSET é um verdadeiro divisor de águas na aprendizagem do Inglês, permitindo 
que qualquer pessoa no mundo tenha uma pontuação online na Escala Global de 
Inglês. Ao trabalharmos com uma empresa como o busuu, estamos mostrando 
como o GSET pode ser acessível para todos, beneficiando alunos de língua inglesa 
em todo o mundo. A Pearson coloca o aluno no centro de tudo que faz, o que 
resulta em uma experiência mais personalizada, com resultados mais consistentes 
de aprendizado", explica Tas Viglatzis, Managing Director da Pearson English.	  
 
"Como uma das empresas mais inovadoras do mundo no espaço EdTech, estamos 
constantemente à procura de novas e excitantes formas de melhorar a experiência 
de aprendizagem. Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Pearson English 
no novo teste de idioma on-line GSET. A missão do busuu é fornecer uma maneira 



mais eficaz de aprender novos idiomas para os estudantes de todo o mundo", diz 
Bernhard Niesner, CEO e co-fundador do busuu.	  
	  
A parceria da Pearson com o busuu é a mais recente de uma série de iniciativas 
importantes mediadas pela Pearson English, a fim de fomentar a aprendizagem do 
Inglês. A Pearson English vem consolidando seus recursos e ativos existentes - 
Wall Street Inglês, Pearson ELT e o Grupo Multi -, além de investir em negócios 
com empresas como a Voxy, para reforçar a sua posição de liderança no mercado 
competitivo de idiomas. 	  
	  
Os alunos podem fazer o teste pelo link www.busuu.com/gset . 	  
	  
Mais informações sobre a Escala Global de Inglês estão disponíveis no site 
www.english.com. 
	  
Sobre a Pearson	  
A Pearson é a maior rede de ensino do mundo, com 40 mil funcionários, em mais de 
80 países, trabalhando para ajudar pessoas de todas as idades a progredir na vida 
através do ensino. A Pearson English, divisão da Pearson, é a maior instituição para 
aprendizado de língua inglesa do mundo, oferecendo desde o inglês básico para 
iniciantes até o nível avançado para negócios. Através do engajamento e 
encorajamento, a empresa transforma o processo de aprendizagem do inglês de 
uma vida de frustrações para uma vida de destaques, quebrando a barreira do 
idioma ao redor do mundo.	  
 
Em 2013, a Pearson anunciou um investimento estratégico na plataforma para 
aprendizado de língua inglesa Voxy e adquiriu o Grupo Multi, a maior companhia de 
ensino de inglês para adultos do Brasil.	  
	  
Em 2014, a Pearson English lançou a Escala Global de Inglês , primeiro padrão 
mundial para mensurar o conhecimento em inglês. Ela avalia o progresso no idioma 
através de uma escala numérica consistente, granular e acionável para governos, 
corporações, acadêmicos, instituições e estudantes. A Escala foi criada para ser um 
padrão aberto de Inglês, atendendo a uma necessidade global. 	  
	  
Sobre o busuu	  
	  
O busuu foi fundado por Bernhard Niesner e Adrian Hilti no início de 2008, com a 
missão de transformar a forma como as pessoas aprendem idiomas. Situado no 
coração da Tech City de Londres, busuu oferece uma plataforma integrada, 
presente em diversos meios e 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 para de crescer. Recentemente, fechou parceria com 
a gigante de educação Pearson para oferecer o certificado GSET de proficiência em 
Inglês aos seus usuários.	  
	  
Com mais de 45 milhões de usuários, o busuu é a maior rede social para 
aprendizagem de línguas do mundo. A cada dia, cerca de 40 mil pessoas começam 
a estudar através da ferramenta. Disponível pela internet e em aplicativos para 



celular, o busuu oferece assinaturas gratuitas e premium com acesso a cursos 
audio-visuais de 12 idiomas.	  
	  
A plataforma incentiva a aprendizagem colaborativa, oferecendo a oportunidade 
única de aprender idiomas pela prática da audição, escrita, leitura e fala, com a 
ajuda de uma crescente comunidade de falantes nativos. Desta forma, cada usuário 
busuu é, além de estudante de uma língua estrangeira, tutor de sua própria "língua 
materna".	  
	  
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 oito pessoas. 	  

	  

	  

	  
	  
	  


