Descubra os idiomas mais populares
com a Copa do Mundo de idiomas bab.la 2013

(Hamburgo,18 de Outubro de 2013) O portal de idiomas bab.la e o blog de idiomas Lexiophiles
divulgaram os resultados finais e rankings para a Copa do Mundo de idiomas bab.la 2013. A
competição começou no dia 16 de Setembro e durou por volta de 5 semanas, com batalhas
amigáveis entre dois dos 32 idiomas todo dia. Com um espetacular número total de 77 571 votos de
nossos usuários, o portal bab.la está contente em apresentar o ranking das línguas mais amadas no
mundo.
A competição foi entre 32 idiomas selecionados de todas as línguas do mundo, buscando encontrar a
língua mais popular e mais amada. Qualquer pessoa poderia votar na sua língua favorita no portal
bab.la, e a cada dia havia um novo round entre dois idiomas. Os idiomas mais populares – os idiomas
com mais votos – continuaram a competir um contra o outro até o fim da competição.
“Como não encontrávamos nenhuma informação sobre os idiomas mais amados, nós decidimos
organizar uma competição entre uma seleção de 32 línguas e descobrir diretamente dos amantes de
idiomas do portal bab.la qual era o ponto de vista deles nesse tema”, diz a gestora do projeto Eli
Danciu. “A Copa do Mundo de idiomas bab.la 2013 virou um grande sucesso, já que tivemos muitos
usuários envolvidos, com um total de 77 571 votos. Muitos de nossos amantes de idiomas torceram
por seus idiomas favoritos no Facebook e Twitter discutindo os prós e os contras de vários idiomas.”
No final da competição os idiomas mais amados e que arrecadaram mais votos são Inglês, Espanhol e
Francês. O terceiro lugar foi para Francês, com 2282 votos, enquanto Espanhol foi considerado pelos
eleitores o segundo idioma favorito, com um total de 2010 votos na final. Finalmente, o vencedor
gloriosos da Copa do Mundo de idiomas bab.la 2013 foi Inglês, com 2066 votos na final.
“Nós gostaríamos de agradecer todos os amantes de idiomas pelo esforço e dedicação para torcer
por seus idiomas favoritos e pelo seu entusiasmo através da competição. A disputa foi bastante
acirrada em alguns casos e com resultados surpreendentes em algumas partidas, como Húngaro vs.
Hindi ou Holandês vs. Swahili. É sempre um prazer ver que idiomas menos conhecidos reúnem mais e
mais fãs”, explica Eli Danciu.
Os resultados da Copa do Mundo de idiomas 2013 podem ser encontrados aqui:
The Language World Cup 2013 results and rankings can be found here:
http://pt.bab.la/noticias/language-worldcup-2013
Sobre o portal bab.la:
bab.la (http://pt.bab.la/) é um portal de idiomas interativo que oferece dicionários bilíngues, lições
de vocabulário, testes de idiomas e jogos gratuitamente. Atualmente disponível em 24 idiomas
(Inglês, Árabe, Chinês, Checo, Dinamarquês, Holandês, Finlandês, Francês, Alemão, Hindi, Húngaro,
Italiano, Indonésio, Japonês, Coreano, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Espanhol,
Swahili, Sueco e Turco), o site opera no estilo wiki, permitindo que os usuários contribuam com

conteúdo e feedback. O portal bab.la foi fundado em 2007 pelo Dr. Andreas Schroeter e Patrick
Uecker.
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