
de cada vez mais responsabilidade, em áreas como 
vendas, marketing, operações, engenharia e gestão 
de produtos. Ele deixou a AT&T em 2001, depois 
de trabalhar como Vice-presidente Executivo de 
Operações de Serviços de Negócios. 

“A Voxy é a primeira plataforma escalável desenvolvida 
especificamente para a aprendizagem de inglês”, 
diz Murray. “Enquanto os editores de conteúdo 
educacional antigos têm dificuldades na transição 
para o mundo digital, a plataforma Voxy é adaptável, 
orientada por dados e voltada para dispositivos 
móveis. Além disso, a Voxy conta com tecnologia 
patenteada revolucionária, que cria conteúdo 
de aprendizagem de forma dinâmica com custo 
extremamente baixo. Junto com o foco na eficácia, 
essas vantagens competitivas podem atender às 
necessidades futuras do mercado de aprendizagem 
de inglês, que move mais de USD 100 bilhões”.

“A experiência de Tim na criação de redes de 
distribuição global para produtos educacionais de alta 
qualidade, como a Middleburry Interactive Languages, 
vai ser muito útil para o nosso crescimento”, explica a 
Dra. Katharine Nielson, Diretora de Educação da Voxy.

Para ver mais notícias da equipe da Voxy, acesse 
nosso blog: www.voxy.com/blog.

“É um prazer receber Tim na equipe da Voxy”, conta 
Paul Gollash, CEO da empresa. “Nós nos conhecemos 
quando ele trabalhava na K12 e fiquei impressionado 
com seus conhecimentos sobre produtos tecnológicos 
e sua experiência desenvolvendo organizações 
globais capazes de colocá-los no mercado. O ótimo 
histórico de Tim na gestão de negócios públicos 
e privados relacionados a software vai trazer uma 
perspectiva muito valiosa para a expansão da Voxy 
para novos mercados e canais”.

Murray é um executivo com décadas de experiência 
profissional em empresas públicas e privadas de 
sucesso. Mais recentemente, em abril de 2012, ele 
se juntou à K12 Inc. (LRN) como Presidente e Diretor 
de Operações, tendo permanecido no cargo até 
dezembro de 2015. Ele também atuou como executivo 
na Pulsepoint, Inc., Datran Media, Dialogic Inc., Cross 
Match Technologies e Riversoft Plc. 

Atualmente, Murray é Presidente do Conselho Diretor 
da Middlebury Interactive Languages, CEO da Redline 
Speed Worx e Diretor do Clark Group. Além disso, ele 
atua como Consultor Operacional da Red Oak Growth 
Partners.

Murray iniciou sua carreira na AT&T em 1980 e, nos 
20 anos que se seguiram, foi promovido a cargos 

Nova York, NY — 24 de maio de 2016 —  
A Voxy, uma solução online de idiomas líder no mercado que oferece aulas 
personalizadas de inglês para instituições acadêmicas, corporativas  
e governamentais, anunciou hoje a incorporação de Timothy L. Murray como 
Diretor Executivo de seu conselho diretor. Para saber mais sobre a solução  
de inglês da Voxy, acesse www.voxy.com.

TIMOTHY MURRAY SE JUNTA AO CONSELHO 
DIRETOR DA VOXY COMO DIRETOR EXECUTIVO:
A Voxy incorpora um executivo com ampla experiência 
em tecnologia educacional para ajudar em sua expansão 
a novos mercados globais



Sobre a Voxy: 

A Voxy oferece cursos de inglês totalmente personalizados para instituições acadêmicas, corporativas 

e governamentais do mundo todo. Com base em mais de 30 anos de pesquisa acadêmica, a solução da 

Voxy atende às necessidades de cada usuário ao combinar tecnologia patenteada que adapta as lições 

instantaneamente com aulas personalizadas em tempo real, tudo isso em uma experiência totalmente móvel. 

Lançada em 2010, ela já foi usada por milhões de alunos e centenas de instituições em mais de 50 países 

diferentes. A abordagem inovadora da Voxy foi reconhecida por grandes meios de comunicação, como The 

New York Times, Forbes e CNN. Com o apoio de investidores líderes em tecnologia educacional, a Voxy está 

sediada na cidade de Nova York e tem um escritório em São Paulo.

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


