
A tecnologia de processamento de linguagem natural e 

o sistema de recomendações desenvolvidos pela Voxy 

transformam qualquer conteúdo multimídia em mate-

rial didático eficaz, permitindo que os cursos da Voxy se 

adaptem automaticamente e em tempo real às neces-

sidades dinâmicas de cada aluno. Os cursos da Voxy se 

adaptam perfeitamente ao nível de proficiência, obje-

tivos e interesses pessoais de cada aluno, garantindo 

que o conteúdo seja sempre desafiador e envolvente na 

medida certa e que nenhum curso seja igual a outro.

A premiação reconhece tanto a abordagem 

personalizada da Voxy aos materiais didáticos 

para estudantes de inglês como sua capacidade 

de desenvolver conteúdos personalizados para 

parceiros institucionais. A biblioteca de conteúdos 

da Voxy é atualizada diariamente e oferece mais de 

30.000 horas de material de fontes importantes como 

a Associated Press, Bloomberg e Financial Times.

“A Voxy se orgulha muito de ter recebido 

esse prêmio e de estar entre organizações 

que desenvolvem um trabalho tão inovador e 

estimulante”, comenta Paul Gollash, CEO da 

Voxy. “Oferecer aos alunos acesso a conteúdo 

personalizado é  fundamental para o nosso 

sucesso,  porque essa é a maneira mais eficiente 

de ajudá-los a alcançar suas metas de 

aprendizado do idioma. Em vez de usar um 

mesmo currículo para todos os alunos, a Voxy cria 

uma experiência micropersonalizada para cada 

estudante”.

Nova York, NY — 2 de outubro de 2015 — 
A Voxy, a única solução online de idiomas que oferece cursos de inglês 
completamente personalizados e adaptativos baseados exclusivamente em 
conteúdo do mundo real, tem o orgulho de anunciar o recebimento do prêmio 
Gold de excelência do Brandon Hall Group na categoria de maiores avanços em 
conteúdo personalizado.

VOXY RECEBE PRÊMIO GOLD DE 2015  
DO BRANDON HALL GROUP PELOS MAIORES AVANÇOS 
EM CONTEÚDO PERSONALIZADO



Contato de imprensa: Caroline Hartmann | caroline@voxy.com

Sobre o Brandon Hall Group:

O Brandon Hall Group é uma empresa de serviços de consultoria e pesquisa em gestão do capital humano que 

oferece insights sobre as principais áreas de desempenho, como Capacitação e Desenvolvimento, Gestão de 

Talentos, Desenvolvimento de Liderança, Aquisição de Talentos e Gestão de Funcionários. Com mais de 10.000 

clientes em todo o mundo e 20 anos de experiência oferecendo serviços globais de consultoria e pesquisa, 

o Brandon Hall Group desenvolve pesquisas para aprimorar o desempenho em organizações emergentes e 

de grande porte e disponibiliza insights estratégicos para os executivos e responsáveis pelo crescimento e 

resultados comerciais.

premiados geram resultados comerciais significa-

tivos para suas organizações. É uma grande honra 

receber um prêmio de excelência, mas os verdadeiros 

vencedores são as próprias organizações e seus 

clientes, pela sua inovação e foco no consumidor”.

Os candidatos foram avaliados por um painel 

de especialistas independentes do setor, líderes 

executivos e analistas sênior do Brandon Hall Group 

com base nos seguintes critérios: adequação às 

necessidades, estrutura do programa, funcionali-

dade, inovação e benefícios gerais mensuráveis.

Para conferir a lista completa de vencedores  

da premiação do Brandon Hall Group, acesse  

www.brandonhall.com.

A Voxy também pode desenvolver conteúdo  

personalizado para atender às necessidades  

específicas de seus parceiros institucionais, uma  

inovação importante para seu produto empresarial. 

Dessa forma, as instituições educacionais estão 

mais bem preparadas para integrar a Voxy com 

seus currículos pré-existentes e podem transformar 

materiais corporativos para capacitação de funcio-

nários em conteúdo didático na plataforma da Voxy.

“A alta qualidade de serviço e o compromisso com 

o aprimoramento dos resultados de negócios entre 

os vencedores da nossa premiação são sempre 

uma boa surpresa”, afirma Rachel Cooke, Diretora 

de Operações do Brandon Hall Group e responsável 

pelo programa de premiações. “Todos os programas 

Sobre a Voxy : 

Voxy é a plataforma líder de aprendizado de inglês baseado na web e em dispositivos móveis que oferece 

instrução personalizada do idioma para importantes instituições educacionais, corporativas e governamentais 

na América do Norte e do Sul, Europa e Ásia. A abordagem comprovada da Voxy se baseia em mais de 30 anos 

de pesquisa acadêmica na aquisição de segunda língua. Todo curso online combina tecnologia de aprendizado 

adaptável e conteúdo autêntico do mundo real para atender às necessidades individuais dos alunos em 

tempo real. A Voxy foi lançada em 2010 como uma das startups de tecnologia mais inovadoras do ano e, desde 

então, tem sido usada por milhões de alunos em todo o mundo. Foi reconhecida por sua abordagem pioneira 

pelos principais meios de comunicação, incluindo o New York Times, Forbes, CNN, Veja e Fast Company, e 

tem o apoio dos principais investidores educacionais e de tecnologia, incluindo Rethink Education, ff Venture, 

Contour Venture Partners e Pearson PLC. A Voxy tem sua sede na cidade de Nova York e possui um escritório 

em São Paulo. Para saber mais, visite voxy.com ou envie um email para press@voxy.com.
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