
 

Descubra os idiomas mais populares com a Copa do Mundo de 

Idiomas bab.la 2016   

(Hamburgo, 9 de Novembro de 2016)  

Como é tradição todos os anos no bab.la, nossa Copa do Mundo de Idiomas acabou de acontecer, e 

nós estamos orgulhosos em apresentar o idioma mais popular de 2016: Polonês! 

(http://pt.bab.la/noticias/language-worldcup-2016) 

Desde 2013, a Copa do Mundo de Idiomas do bab.la é organizada todos os anos a fim de descobrir 

quais são os idiomas mais populares ao redor do mundo. Depois de dez semanas de batalhas 

ferozmente disputadas entre 64 idiomas, o Polonês foi declarado vencedor absoluto pela segunda vez 

na história do torneio. “É considerado um dos idiomas mais difíceis da Europa. Entretanto, este ano, a 

Copa do Mundo de Idiomas do bab.la, com a ajuda de seus entusiásticos usuários, os quais 

contribuíram votando disputa após disputa, provou novamente que os poloneses também falam o 

idioma mais popular” diz a Gerente de Conteúdo em Polonês Weronika Jaszcz. “Pessoalmente, estou 

muito contente em poder dividir a verdadeira beleza da minha língua materna mundialmente”. 

Karolina Gorak, Assistente de Conteúdo em Polonês, concorda e acrescenta “É bastante gratificante 

ver que o Polonês está ficando mais popular e reconhecido em todo o mundo. Espero que isso encoraje 

mais pessoas a aprender esse idioma tão desafiador, mas ao mesmo tempo charmoso.” 

Italiano e Alemão foram os vice-campeões, ficando em segundo e terceiro lugar respectivamente. 

Ambos permanecem todos os anos entre os oponentes mais difíceis de serem derrotados graças ao 

suporte incondicional de seus falantes.  

Mais uma vez, o bab.la está orgulhoso em continuar sendo um embaixador do multilinguismo. “Se nós 

conseguirmos conscientizar alguns dos nossos usuários sobre a existência de um novo idioma falado 

numa região remota do outro lado do mundo, nós teremos cumprido nosso dever”, diz a Gerente de 

Projetos Tamara Muñoz. 

Sobre o bab.la: 

bab.la (http://bab.la/) é um portal interativo que oferece dicionários bilíngues, lições de vocabulário, testes e jogos 

de idiomas gratuitamente. Atualmente disponível em 28 idiomas (Alemão, Árabe, Chinês, Coreano, Dinamarquês, 

Espanhol, Esperanto, Finlandês, Francês, Grego, Hindi, Holandês, Húngaro, Indonésio, Inglês, Italiano, Japonês, 

Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Suaíli, Sueco, Tailandês, Tcheco, Turco e Vietnamita), o site 

opera num modelo de wiki, permitindo que usuários contribuam com conteúdo e feedback. O bab.la foi fundado 

em 2007 pelo Dr. Andreas Schroeter e Patrick Uecker. Desde abril de 2015, o bab.la faz parte da família dos 

Dicionários Oxford da Oxford University Press. 

Para mais informações, entre em contato com:  

Tamara Muñoz Email: tamara[at]bab[dot]la  

Phone: +49 (0)40 707080953  

bab.la GmbH | Alter Fischmarkt 5 | 20457 Hamburg | Germany  
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