
 
 
 

busuu.com angaria €3.5 milhões na ronda Série A. A sede da empresa muda-se para 
Londres e dá as boas vindas a Brent Hoberman, co-fundador de lastminute.com, como 

Assessor do Conselho da start-up. 
 
Londres, 22 de Outubro de 2012 - busuu.com, a maior rede social do mundo para a 
aprendizagem de línguas, fechou a ronda Série A com um investimento de €3,5 milhões por parte 
da PROfounders Capital e de investidores privados. Brent Hoberman, parceiro de investimento de 
capital da PROfounders, - co-fundador da lastminute.com e empreendedor em série - vai participar 
do conselho de assessores da start -up. 
 
A busuu.com tem mais de 25 milhões de usuários espalhados por mais de 200 países e está 
crescendo a uma taxa de 40.000 novos membros por dia - pessoas suficientes para preencher os 
assentos do estádio Olímpico de Londres, em apenas dois dias. A empresa usará o investimento 
para melhorar os produtos existentes, desenvolver novos produtos, aumentar a sua equipe e 
expandir significativamente o seu alcance global. A sede foi também mudada de Madrid para 
Londres a fim de expandir suas operações. 
 
"Estamos muito contentes por dar as boas vindas a Brent Hoberman e à equipe da Capital 
PROfounders", disse Bernhard Niesner, CEO e co-fundador da busuu.com. "A experiência valiosa de 
Brent na construção de empresas líderes globais da Internet vai-nos ajudar a alcançar o nosso 
objectivo de nos tornarmos no líder mundial no ensino de idiomas." 
 
"Nós ficámos realmente impressionados com o que a busuu.com, apesar de seus poucos recursos, 
conseguiu atingir  até agora", acrescentou o parceiro de investimento de capital da PROfounders, 
Brent Hoberman. "Nós estamos entusiasmados por poder apoiar a empresa em seus planos de 
crescimento futuro e dar uma sacudida no mercado global de aprendizagem de línguas." 
 
A busuu.com tem planos para melhorar ainda mais seus cursos de línguas on-line e em aplicativos 
móveis e desenvolver produtos inovadores para novos segmentos alvo. Além disso, a empresa vai 
aumentar o tamanho de sua equipe, acessando aos pólos de tecnologias, em Londres. 
 
Os atuais acionistas da start-up incluem conhecidos empresários e investidores-anjo como Johann 
Hansmann (Empreendedor em série e Investidor-Anjo) e Varsavsky Martin (Empreendedor em 
série, Investidor-Anjo e Fundador da Fon). 
 
A busuu.com oferece 12 cursos de linguagem audiovisual, que incluem a interação direta com 
falantes nativos dentro de sua comunidade. Os cursos estão disponíveis on-line e como aplicativos 
móveis para Android e iPhone. A empresa já recebeu vários prêmios e foi nomeada para "Melhor 
Educação Start-Up” pela The Europas TechCrunch em 2011. 
 
A rede social está registrando um forte crescimento especialmente em mercados emergentes, como 
Brasil, Rússia e China, onde a aprendizagem de línguas não é um hobby, mas uma necessidade 
para melhorar as perspectivas de trabalho. De acordo com o British Council, cerca de 1 bilhão de 
pessoas no mundo estão atualmente a aprender Inglês. 
 
 
 
 
 



Sobre a busuu.com 
A busuu.com (www.busuu.com) é a maior rede social para a aprendizagem de línguas, com mais 
de 25 milhões de usuários em todo o mundo. A empresa oferece acesso gratuito e pago, subscrição 
Premium,  para o acesso aos cursos de audiovisual para 12 idiomas: espanhol, português, alemão, 
francês, italiano, russo, polonês, turco, árabe, japonês, chinês e Inglês. 
 
Os membros podem melhorar as suas competências linguísticas através da interação direta com 
falantes nativos da comunidade através de uma aplicação de vídeo-chat integrado e correções de 
texto ponto-a-ponto. Como resultado, cada usuário busuu.com é tanto  o "estudante" de uma 
língua estrangeira como é também o 'tutor' de sua língua materna. 
 
A start-up foi fundada por Bernhard Niesner e Hilti Adrian em Madrid no início de 2008. Foi o 
projeto oficial da UNESCO Ano Internacional de Línguas, em 2008. O site já recebeu vários prêmios, 
incluindo: Vencedor do AlwaysOn Global 250, em 2009; Prêmio Selo Europeu para as Línguas 2009 
da Comissão Europeia;  Prêmio de Inovação 2010 pela CeBIT; Foi o vencedor em 2010 da Red 
Herring Europeia e  da "Melhor Educação Start-up na  'na premiação The Europas TechCrunch em 
2011. 
 
A empresa tem o nome da língua Busuu, dos Camarões. De acordo com um estudo etnológico da 
década de 1980, Busuu é falado por apenas 8 pessoas. 
 
 
Sobre  a PROfounders Capital 
A PROfounders Capital é uma empresa sediada em Londres, apoiada por empresários de sucesso, 
que investe fundos de capital de risco.  Com foco na mídia digital e tecnologia, fazem parte da 
PROfounders " investidores bem conhecidos do espaço europeu da Internet, como Michael Birch 
(Bebo), Hoberman Brent (lastminute.com), Goodwin Jonathan (Lepe Partners), Peter Dubens 
(Bet365, Oakley Capital), e 16 outros fundadores. O objetivo dos fundos de capital de risco é 
investir e apoiar novos negócios com capital monetário mais o aconselhamento pró-ativo e  a 
experiência, criando desta forma valor a longo prazo e a promoção ao empreendedorismo. Os 
investimentos da  PROfounders incluem Tweetdeck (adquirida pelo Twitter), Made.com, onefinestay 
e GetYourGuide.  
 
http://www.profounderscapital.com 
 
 
Sobre o Brent Hoberman 
Em 2009, Brent co-fundou a PROfounders Capital - um fundo de capital inicial apoiado por 
empresários para empreendedores digitais. Ele é também Fundador e Presidente da mydeco.com e 
Presidente da made.com. Mais recentemente, ao lado da Capital PROfounders ele se juntou ao 
conselho da easyCar.com. Antes de mydeco.com, Brent co-fundou a lastminute.com, em Abril de 
1998. Ele foi o CEO desde o seu início e a equipe levou a empresa a lucros e reservas brutas de 
mais de US $ 2 bilhões. A lastminute.com adquiriu 14 empresas após a OPI para complementar o 
crescimento anual da marca principal, que foi mais de 100% de 1998 - 2004. Em 2005 a 
lastminute.com foi vendida à Sabre por US $ 1,1 bilhão. Brent está no Conselho da ACI e é  Diretor 
Não Executivo do Guardian Media Group, PLC TalkTalk & Time Out Group. Brent também é membro 
da Digital Advisory Board, é Consultor Sênior para a Lepe Partners, uma YGL e Embaixador da 
Business Trade para o Reino Unido.   
 
Mais informações:  
http://www.busuu.com/press 
press@busuu.com 



 
 
 


