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A expansão da classe C, que desde 2005 cresceu 40% e somava 86 milhões de brasileiros no ano 
passado, impulsiona o mercado de escolas de informática. Após dois anos de estagnação, este 
setor volta a crescer - cerca de 10% em 2007, com previsão de mais 10% neste ano - e 
diversifica suas operações.   
 
O público-alvo desses cursos é formado por pessoas em busca de qualificação profissional, mas 
que ainda não possuem condições financeiras para arcar com os custos de uma faculdade.   
 
A mensalidade das principais escolas de informática varia de R$ 89 a R$ 130, faixa considerada 
acessível para a classe C, cuja renda familiar saltou de R$ 580 para R$ 1,1 mil nos últimos dois 
anos, de acordo com pesquisa realizada pela Cetelem, financeira do grupo francês BNP Paribas, e 
Instituto Ipsos.   
 
"Em 2006, as escolas de informática, que crescem principalmente por meio de franquias, 
enfrentavam uma retração, mas no último ano voltaram a crescer", disse Ricardo Camargo, 
diretor-executivo da Associação Brasileira de Franchising (ABF).   
 
Outro indicativo desse aquecimento é a abertura de unidades em regiões consideradas até então 
pouco rentáveis. A Eurodata, por exemplo, planeja para os próximos meses abertura de novas 
franquias no Jardim Angela e Cidade Tiradentes - bairros da periferia de São Paulo. "Há três anos 
era impensável abrir uma franquia nesses bairros", afirma Marcelo Fogeiro Asensio, presidente da 
Eurodata. A Zona Leste, considerada uma das mais regiões mais pobres da capital paulista, 
responde por 50% do faturamento em São Paulo da Eurodata.   
 
O aumento na receita também é reflexo da variedade de cursos que as escolas passaram a 
oferecer diante da evidente dificuldade desta camada da população de pagar uma graduação. 
Todas as seis escolas entrevistadas pelo Valor oferecem cursos que vão além dos conhecimentos 
em computação.   
 
Fundada há 25 anos como uma escola de datilografia, a S.O.S. Computadores mudou no ano 
passado a sua denominação para S.O.S. Educação Profissional e adquiriu uma rede de escolas de 
inglês, a Real Time. A empresa oferece ainda cursos destinados a formar assistente 
administrativo, financeiro, secretárias, operador de telemarketing, entre outras ocupações. 
"Queremos ser referência em educação profissional. Também orientamos o aluno como se portar 
em uma entrevista de trabalho ou no próprio emprego", diz Palmiro Ramos Filippini Jr, um dos 
sócios da escola S.O.S.   
 
Na Bit Company, os projetos são muito semelhantes. "Cerca de 10% das nossas unidades são 
escolas técnicas reconhecidas pelo MEC", diz Cristina Franco, sócia-diretora. Na maior escola do 
gênero, a Microlins oferece cursos de turismo, marketing e até para formar garçom e barman. Nas 
maiores capitais, apenas 30% dos alunos fazem aulas de informática.   
 
Ao contrário de suas concorrentes, a Microcamp afirma que seu foco são apenas os cursos ligados 
à informática e não pretende abrir o leque para outras formações. "Estou focando em cursos de 
Tecnologia da Informação", afirma Eloy Tuffi, fundador da Microcamp, que possui cerca de 100 mil 
alunos distribuídos em 150 unidades, sendo 100 franqueadas e 50 próprias.   
 
Mais um indício de que o setor saiu da estagnação e voltou a crescer é que os fundadores dessas 
escolas de informática, que expandiam-se até agora por meio de franquias, estão investindo em 
unidades próprias. Com uma rede de 770 franquias, o empresário José Carlos Semenzato, dono 
da Microlins, inicia neste mês um projeto que prevê a abertura de 100 pontos próprios em dois 
anos. Já nos próximos meses serão abertas quatro escolas nesse formato.   



 
A Microlins faz parte da FranHolding, que tem ainda oInstituto Embelezze, que forma profissionais 
de estética, o Instituto Ricardo Almeida, criado para capacitar costureiras e estilistas, e a Profsat, 
braço tecnológico do grupo de ensino à distância via satélite.   
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