
especialmente vantajoso para organizações que desejem 
digitalizar seu currículo existente ou transformar seu 
conteúdo organizacional – como materiais de integração 
de funcionários, memorandos da empresa ou vídeos de 
treinamento – em conteúdo educacional na plataforma 
Voxy.

A Voxy também desenvolveu tecnologias para garantir 
a correspondência entre sua escala de proficiência e os 
resultados do exame Voxy Proficiency Assessment (VPA®) 
com qualquer escala de proficiência do mundo. Esse é um 
grande avanço na tecnologia de exames e permite que 
a Voxy crie escalas de proficiência personalizadas para 
qualquer parceiro sem sacrificar a integridade pedagógica 
de sua plataforma.  
     
“Gostaríamos de parabenizar os ganhadores do prêmio 
Technology Awards e agradecer sua liderança no 
desenvolvimento e utilização de tecnologias que permitem 
que as empresas aprimorem, ou até mesmo transformem, 
seus negócios”, comenta Rachel Cooke, Diretora de 
Operações do Brandon Hall Group e responsável pelo 
programa de premiações. 

Os candidatos foram avaliados por um painel de 
especialistas independentes do setor, bem como por 
executivos e analistas sênior do Brandon Hall Group, 
com base nos seguintes critérios: inovação do produto, 
diferenciais únicos, proposta de valor e benefícios gerais 
mensuráveis.

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 
da premiação Silver Award do Brandon Hall Group na 
categoria de maiores avanços em tecnologia única de 
aprendizagem. 

A premiação reconhece a tecnologia de aprendizagem 
da Voxy, que inclui uma ferramenta patenteada de 
processamento de linguagem natural que permite que a 
Voxy publique novos conteúdos educacionais todos os dias. 
A tecnologia também oferece uma abordagem flexível ao 
nivelamento da proficiência linguística, permitindo que o 
produto da Voxy se alinhe com qualquer outra escala de 
proficiência no mundo.

“É uma honra para a Voxy ser reconhecida por sua 
plataforma de tecnologia de excelência e por sua 
abordagem personalizada à aprendizagem de idiomas”, 
afirma Paul Gollash, CEO da Voxy. “Temos o compromisso 
de fornecer resultados de aprendizagem superiores 
a corporações e instituições educacionais de todo o 
mundo, e a nossa capacidade de desenvolver soluções 
tecnológicas inovadoras é fundamental para cumprirmos 
com essa missão.”

A ferramenta patenteada de processamento de conteúdo 
da Voxy é capaz de transformar qualquer tipo de 
material em uma aula de inglês eficaz. Esse recurso é 
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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 de negócios.



Sobre a Voxy:

A Voxy é uma plataforma web e móvel líder de aprendizado de inglês que oferece ensino de idiomas personalizado 

para as principais instituições acadêmicas, corporativas e governamentais na América do Norte e Sul, Europa e Ásia. 

A abordagem comprovada da Voxy se baseia em mais de 30 anos de pesquisas acadêmicas sobre a aprendizagem de 

segunda língua. Todos os cursos online combinam tecnologia de aprendizagem adaptativa com 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, vem sendo utilizada por milhões de alunos em todo o 

mundo. Sua abordagem pioneira foi reconhecida pelos principais meios de comunicação, incluindo o The New York Times, 

Forbes, CNN, Veja e Fast Company, e conta com o apoio de investidores líderes em educação e tecnologia, como a Rethink 

Education, ff Venture, Contour Venture Partners e Pearson PLC. A Voxy está sediada na cidade de Nova York e possui um 

escritório em São Paulo. Para saber mais, acesse voxy.com ou envie um e-mail para press@voxy.com.


