
 
 

Aplicativo do busuu.com alcança a marca de 10 milhões de 
downloads 

  

-   Cada dia, mais de 10,000 aplicativos são baixados em dispositivos IOS e outros 
10,000 aplicativos em dispositivos Android. 
- Os aplicativos são mais populares nos EUA, na Rússia e na Alemanha. 
- O idioma inglês está em primeiro lugar, com mais de 40% de estudantes, seguido 
pelo Espanhol em segundo, e o francês em terceiro lugar. 

  
  

Madri, 2 de Julho de 2012 – busuu.com, a comunidade para aprender idiomas online, 
anuncia que alcançou 10 milhões de downloads dos seus aplicativos em  Android e iOS. 
Todos os dias, o busuu.com registra mais de 20,000 downloads do seus aplicativos, por 
estudantes de todo o mundo. Os downloads são populares tanto em dispositivos Android, 
como em dispositivos IOS, já que cada um deles tem uma média de 10,000 downloads por 
dia. 
  
É um marco importante para o busuu.com, que mostra que a empresa está no caminho 
certo. “Nós oferecemos o primeiro aplicativo que permite interação direta com falantes 
nativos“, comenta Bernhard Niesner, Co-fundador e CEO do busuu.com. E completa: 
“Atualmente, os estudantes de idiomas querem aprender de um modo mais flexível e móvel, 
seja na parada de ônibus ou na praia.” 
  
Os aplicativos do busuu.com ensinam 11 idiomas diferentes de maneira interessante e 
divertida. Mais de 40% dos usuários do busuu.com aprendem Inglês, seguido pelo Francês, 
Italiano, Alemão, Português, Russo, Japonês, Mandarim, Turco e Polaco. A maioria dos 
aplicativos são baixados nos EUA, seguido de perto por Rússia, Alemanha, Brasil, México, 
França e Espanha. 
  
O busuu.com lançou o seu aplicativo para iOS em Setembro de 2010. Apenas um ano 
depois, em Agosto de 2011, os aplicativos já tinham sido baixados mais de 2 milhões de 
vezes, e a versão para Android foi lançada. Desde o lançamento, ambos aplicativos foram 
baixados 4 milhões de vezes cada um, experimentando um enorme crescimento. 
  
Recentemente, o busuu.com lançou uma pesquisa que confirma a tendência do aprendizado 
de idiomas flexível. Os aplicativos do busuu.com são perfeitos para os estudantes que 
desejam aprender no seu próprio ritmo, e é um ótimo complemento para as aulas online ou 
até mesmo para o método tradicional. Para informação adicional sobre os resultados da 
pesquisa, clique aqui: 
http://blog.busuu.com/the-busuu-com-language-barometer-2012-results/ 

  
  
Sobre o busuu.com 

busuu.com (http://www.busuu.com) é uma comunidade de aprendizado de idiomas online 
ativa, com mais de 19 milhões de usuários em todo o mundo. O site fornece acesso gratuito 
aos cursos online, com recursos de áudio e vídeo em 12 idiomas: Espanhol, Alemão, 
Francês, Italiano, Português, Russo, Polaco, Turco, Árabe, Japonês, Chinês e Inglês. Os 
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conhecimentos nos idiomas estudados também podem ser melhorados com outros falantes 
nativos da comunidade, através de um aplicativo de video-chat e correções de texto em 
grupo. Consequentemente, cada usuário do busuu.com não é apenas um 'aprendiz' de um 
idioma estrangeiro, mas também um 'tutor' do seu próprio idioma materno. 
  
A start-up foi fundada em Madri, no começo de 2008. Foi o Projeto do Ano Internacional de 
Idiomas da UNESCO, em 2009. O website foi premiado diversas vezes, incluindo o Prêmio 
Always ON Global 250, em 2009, ganhou o Selo Europeu de Idiomas da União Européia 
2009, o Prêmio de Inovação do CeBIT 2010, o Prêmio Red Herring 100 Europe 2010, e 'Best 
Education Startup' no Prêmio The Europas TechCrunch , em 2011. 
  
O nome do site tem a sua origem na língua camaronesa Busuu que, de acordo com um 
estudo etnológico dos anos 80, é falada por apenas 8 pessoas. 
  
Informação adicional: http://www.busuu.com/press 
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