
comenta: “A Voxy nos interessou por sua abordagem 
diferenciada e centrada na eficácia. Os estudantes 
de idiomas têm várias opções à sua disposição hoje 
em dia, mas a Voxy se destaca por sua metodologia 
comprovada, sua tecnologia de personalização e um 
comprometimento profundo com seus alunos, o que 
permitiu seu rápido crescimento. Aprender inglês é 
essencial para qualquer pessoa que queira avançar 
em sua carreira e melhorar sua qualidade de vida. 
Pensando nisso, e a solução da Voxy veio para facilitar 
o acesso a educação de qualidade para todos.”

O impacto social está se tornando cada vez mais 
importante para organizações globais e os clientes 
da Voxy. A Grundfos é a maior fabricante de bombas 
hidráulicas no mundo e está comprometida com a 
sustentabilidade e a economia de energia. A empresa 
conta com 18.000 funcionários em 80 países. Como 
parte de sua estratégia para 2020, a Grundfos definiu o 
objetivo crítico de desenvolver uma cultura colaborativa 
e focada no cliente. Para alcançar esse objetivo, 
a empresa precisou garantir uma comunicação 
eficaz entre os membros de sua equipe, e a força de 
trabalho global precisou de programas de avaliação e 
capacitação em inglês para possibilitar colaboração 
e trabalho em equipe transculturais. “Escolhemos a 

“Estamos muito entusiasmados por nos tornarmos 
parceiros da SJF e do Inherent, duas firmas que 
compartilham o compromisso da Voxy de melhorar a 
educação em todo o mundo”, afirma Paul Gollash, CEO 
da Voxy. “O inglês é um idioma que move a economia 
global por gerar uma forma comum de comunicação 
e colaboração. A proficiência em inglês garante 
que todos possam participar nas oportunidades 
econômicas do futuro.”

Aprender inglês talvez seja um dos maiores desafios 
que os adultos podem enfrentar. Pensando nisso, a 
Voxy criou uma solução de ensino de idioma altamente 
eficiente e eficaz que inclui cursos online, aulas em 
tempo real e autoaprendizagem personalizada. “Esta 
rodada de financiamento nos permitirá trabalhar com 
mais alunos em regiões com grande demanda de 
soluções inglês para fomentar seu desenvolvimento 
econômico, replicando o nosso sucesso no Brasil”, 
afirma Gollash. Por utilizar conteúdos relevantes e 
conversas do mundo real, a Voxy permite que os alunos 
alcancem seus objetivos mais rapidamente, gerando 
um impacto social positivo para cada estudante e 
para o mundo como um todo. 

Arrun Kapoor, Diretor Geral da SJF Ventures, 

NOVA YORK, NY — 30 DE MARÇO DE 2017 —  
A Voxy (www.voxy.com), uma solução única de aprendizagem de inglês para 
web e dispositivos móveis baseada em conteúdo do mundo real, anunciou 
hoje a captação de USD 12 milhões em capital de crescimento em uma rodada 
de financiamento liderada pela SJF Ventures. A empresa também contou 
com o respaldo da Rethink Education, Contour Venture Partners, Weld North 
e GSV Acceleration, assim como de um novo investidor, o Inherent Group.

VOXY ANUNCIA RODADA DE FINANCIAMENTO DE USD 12 
MILHÕES LIDERADA PELOS INVESTIDORES FOCADOS NO 

IMPACTO SJF VENTURES E INHERENT GROUP

A plataforma líder de aprendizagem de inglês está preparada para expandir sua base de con-
sumidores com uma abordagem única e altamente personalizada que melhora as resultados 



SOBRE A VOXY

A Voxy é uma solução líder de aprendizado de inglês para web e dispositivos 
móveis 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, aulas 
personalizadas ao vivo 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, 
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 SJF Ventures, Inherent 
Group, 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.

SOBRE A SJF VENTURES

Fundada em 1999, a SJF Ventures investe em empresas de alto crescimento, 
criando um futuro mais saudável, inteligente e limpo. A missão da empresa 
é catalisar o desenvolvimento de empresas bem-sucedidas, impulsionando 
mudanças duradouras e positivas.

SOBRE O INHERENT GROUP

O Inherent Group é uma empresa de investimentos que acredita no poder dos 
negócios para resolver os desafios da sociedade. O grupo investe em empresas 
públicas e privadas que oferecem produtos e serviços com impacto positivo e que 
têm processos de negócios com boas práticas ambientais, sociais e de governança. 
O Inherent faz parcerias duradouras com equipes de gestão excepcionais para 
melhorar a sustentabilidade financeira e não financeira das empresas.
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Voxy como parceiro porque eles oferecem cursos de 
inglês relevantes para as necessidades específicas 
da nossa equipe diversificada, além de possibilitar 
o compartilhamento interno de conhecimentos 
sobre funções corporativas essenciais e iniciativas 
estratégicas da empresa”, afirma Gunnar Tindborg, 
Gerente Sênior de Recursos Humanos.


