
A escola de R$ 1 bilhão

PATRÍCIA CANÇADO

I ndependentemente da cor política
ou da preferência partidária de quem

fala, virou lugar-comum dizer que a
educação é uma prioridade para o Bra-
sil conquistar posições na corrida eco-
nômica global. Em meio às idéias e às
propostas em discussão para resolver
a crise do ensino, tem chamado a aten-
ção, em especial, o sucesso da inicia-
tiva privada no setor. Para além do de-
bate ideológico, cada vez mais a edu-
cação no Brasil se torna um bom negó-
cio. O melhor exemplo dessa tendên-
cia é o Positivo, do Paraná, hoje o maior
grupo de educação do país em núme-
ro de alunos.

Criado por seis professores como um
cursinho pré-vestibular, o Positivo fa-
tura R$ l bilhão por ano. Tem três es-
colas próprias, uma universidade, em-
prega 4.200 funcionários e vende ma-
terial didático a 2.600 instituições con-
veniadas. Os negócios do Positivo se
espalham por outras áreas. O grupo
é dono de gráfica, editora e fábrica
de computadores e software. No ano
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passado, foi a empresa que mais ven-
deu computadores no Brasil, à frente
de nomes como Dell ou HP. A traje-
tória do Positivo mostra não apenas co-
mo é possível ganhar dinheiro com
educação no Brasil, mas também reve-
la os limites desse negócio.

A receita de sucesso do Positivo co-
meça pelo estilo de seu criador, o ex-
professor de Matemática Oriovisto
Guimarães. "Aprendi a ser um empre-
sário como outro qualquer. Para dar
certo, o grupo tem de gastar menos do
que recebe e remunerar seus acionis-
tas", diz Oriovisto. A receita simples
do empresário não é, porém, recebida
com naturalidade nas escolas. Entre
professores e educadores, dono de es-
cola é chamado de mantenedor. Em-
presário é palavrão. Há 30 anos, quan-
do surgiu o Positivo, era ainda pior.
Oriovisto não se importou. Desde o co-
meço, trouxe professores de cursinho
de São Paulo com salários de executi-
vos de multinacional. Também foi pio-
neiro ao fazer merchandising de seus
cursos na novela das 8.
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Hoje em dia, a visão dos mantenedo-
res de escolas começou a mudar. Nos
últimos anos, o setor assistiu a uma
quebradeira geral nas escolas particu-
lares de ensino médio. Há instituições
de mais e alunos de menos para pagar.
No ensino superior, a situação é melhor,
mas algumas universidades se vêem
obrigadas a reestruturar-se para sobre-
viver. O exemplo mais recente é a PUC
de São Paulo. Ela planeja demitir 30%
do corpo docente para sair da crise fi-
nanceira. Para alguns especialistas em
gestão educacional, o Positivo conse-
guiu enxergar há três décadas o que
muitos outros estão percebendo só ago-
ra: a escola pode - e deve - ser trata-
da como uma empresa qualquer. Preci-
sa ter lucro para financiar o ensino de
qualidade, sobretudo num mercado con-
corrido como o atual. " O Positivo tem
uma gestão moderna, apesar de con-
tinuar sendo uma empresa familiar",
afirma o ex-ministro da Educação Pau-
lo Renato de Souza. "Está difícil sobre-
viver nesse mercado sem boa gestão."

Até agora, dois modelos de empresa
de educação têm dado certo como >
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negócio no país. Um é o ensino de elite:
mensalidade alta e poucos alunos. O ou-
tro modelo está no extremo oposto: as
escolas que buscam atingir o maior nú-
mero possível de alunos, a preços mais
acessíveis. É esse o modelo seguido por
grupos como Positivo, Objetivo, Pitágo-
ras e COC. Nesse sistema, uma peque-
na parte das escolas é própria. A gran-
de maioria é conveniada. Paga para usar
o material pedagógico, a marca da rede
e ter seus professores treinados. "A ló-
gica desse crescimento é vender me-
todologia de ensino e padronizar a edu-
cação", diz Luiz Augusto Feresin, con-
sultor de educação da Booz Allen.

O Positivo ainda tem uma vantagem
em relação aos concorrentes. Guima-
rães deu uma proporção bilionária a seu
negócio seguindo um raciocínio sim-
ples. Para imprimir o material didáti-
co usado nas salas de aula, montou uma
gráfica própria. Desde o começo - quan-
do as máquinas eram pouco maiores
que um mimeógrafo -, já fazia serviços
para terceiros nas horas vagas. O negó-
cio transformou-se na maior gráfica co-
mercial do país. A Positivo Informática,
caçula do grupo, nasceu para fazer com-
putadores e softwares para as escolas.
Com a escala que ganhou, deu o pri-
meiro passo para virar uma grande em-
presa além da sala de aula. Em 2004,
foi para o varejo com PCs baratos e ba-
teu a gigante Dell. No ano passado, fa-
turou R$ 550 milhões.

Se a vocação do grupo fosse medida
pela receita, o Positivo estaria mais pa-

ra uma indústria que para uma escola.
As escolas respondem por apenas 10%
do faturamento. Mas os especialistas
acreditam que não existe certo ou er-
rado nesse modelo. O caminho do Po-
sitivo é apenas diferente dos demais.
O Grupo Pitágoras, de Belo Horizonte,
optou por não abrir tanto o leque para
não perder o foco no negócio principal.
"Não deslocamos dinheiro e energia
para outras áreas", diz Walter Braga,
presidente do Pitágoras. "Somos fortes
em educação e treinamento. O Posi-
tivo é forte em livros e computadores."

Mas a diversificação do Positivo tam-
bém representa um risco. No passa-
do, o grupo abriu escolas fora de Cu-
ritiba e depois teve de fechá-las. En-
trou nos negócios de TV e rádio, mas
não ganhou l centavo. Com a primei-
ra iniciativa, aprendeu que não dá pa-
ra tocar escolas próprias a distância.
Com a segunda, descobriu que não po-
de sair da área de educação. "Foi um
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erro tremendo. Não calculei o tamanho
do risco", diz Oriovisto.

O modelo de ensino do Positivo tam-
bém costuma ser criticado, sobretudo
pelos defensores da educação de nível
mais elevado das escolas de elite. Pa-
ra alguns educadores, a qualidade cor-
re o risco de diminuir à medida que a
escala aumenta. A rede do Positivo tem
2.600 escolas. "A alta escala reduz cus-
to. O problema é que as escolas con-
veniadas podem perder identidade",
diz Roberto Dornas, presidente do Con-
federação Nacional dos Estabelecimen-
tos de Ensino. Oriovisto não enxerga
problemas no ensino de massa. Diz re-
solver a questão da qualidade com
muito planejamento e uma constante
busca por inovação. Ganhar dinhei-
ro, segundo ele, ajuda a viabilizar a
melhoria do padrão.

A alma do Positivo, diz Oriovisto, é
seu caríssimo centro de pesquisas. Ali,
a empresa tem 200 pessoas, com mes-
trado e doutorado, trabalhando em re-
gime de dedicação exclusiva só para
pensar e atualizar o material pedagó-
gico das escolas conveniadas. São, se-
gundo ele, a garantia da qualidade de
ensino e da viabilidade econômica
das escolas. "Essas pessoas acompa-
nham tudo o que acontece no mun-
do em termos de educação. Temos de
inovar sempre. Nada impede que
amanhã surja alguém com um méto-
do muito melhor que o nosso. Sartre
já dizia: 'O inferno são os outros'",
afirma o professor de Matemática. •
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