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Poucas pessoas conhecem a origem histórica dos empreendimentos e empreendedores que 
conquistaram e estabeleceram seus negócios em um mercado tão competitivo. Estes diversos 
segmentos comercias são formados por empresários que muitas vezes não possuem uma 
qualificação baseada em diploma universitário, o que não os torna menos capacitados na 
desenvoltura de seus projetos, como é o caso de José Carlos Semenzato, proprietário da 
escola de informática Microlins.  
 
A história do centro educacional profissionalizante está diretamente ligada a um jovem que na 
época, cancelou o terceiro semestre de graduação em informática devido ao excesso de 
trabalho. Semenzato atuava como professor de linguagem de programação de computadores 
para o curso técnico em processamento de dados, inicialmente com meio período das aulas, 
quando então recebeu o convite para lecionar em tempo integral no Instituto Americano de 
Lins, onde permaneceu atuante na profissão por cinco anos. A conquista como professor se 
deu por mérito, e aprendizado na prática do dia a dia, pois não dispunha de comprovação 
gradual para exercer a função.  
 
A trajetória do empresário começou aos 15 anos quando ingressou no curso profissionalizante, 
inicialmente o de programação de computador, e depois de analista de sistemas, que cursava 
aos sábados, pois durante a semana vendia salgados preparados por sua mãe, para assim 
contribuir com a renda familiar. "Desde o início sempre fui um vendedor nato, estava 
praticando uma habilidade que contribuiu para o que eu sou hoje" diz Semenzato. Aos 23 
anos, ele já era um profissional da área.  
 
A ousadia em levar adiante o sonho de fazer parte do mundo empresarial fez com que ele 
abandonasse a estabilidade profissional com carteira assinada para abrir a primeira unidade de 
sua própria escola de informática, Microlins, na cidade de Lins, no interior de São Paulo. 
Porém, o início não foi tão simples como se pode imaginar, Semenzato, filho de pai pedreiro e 
na época sem dispor de muitos recursos financeiros, juntou as economias aliadas a um 
financiamento bancário para comprar quatro computadores e carteiras de segunda-mão e 
ministrar aulas para 15 alunos. "Em 1991, quando decidi abrir meu próprio negócio, tive o 
incentivo de meu chefe que usou estas palavras 'pode ir para sua carreira empresarial que 
você será um profissional de sucesso', esta força que recebi serviu para eu levar adiante aquilo 
que já imaginava como um dos maiores centros de capacitação profissional do Brasil", declara 
o empreendedor. Hoje, as mais de 700 unidades da Microlins distribuídas pelo país registram 
50 mil matrículas por mês e prepara para o mercado de trabalho 600 mil profissionais por ano.  
 
O sucesso não se deu sem dificuldades. Em 1994, o Plano Real impôs à Microlins, que já 
contava com 17 escolas, um severo golpe. Na época, as mensalidades pagas pelos alunos 
foram corrigidas com base em uma tablita, o que reduziu o seu valor. Por outro lado, os 
contratos de leasing firmados com bancos e atrelados ao dólar, referentes a centenas de 
computadores em uso nas escolas da rede, teve de ser cumprido à risca. O turbilhão na 
economia fez com os computadores fossem devolvidos e para contornar a crise, Semenzato 
manteve a empresa operando com recursos de seu patrimônio pessoal e encontrou no formato 
de franchising a oportunidade para manter a trajetória de expansão da empresa. "Em 1995, 
nascia a franchising Microlins. Por meio deste investimento passei a receber 8% de royalties do 
faturamento de cada unidade. A procura por investidores diretamente da área de franchising 
se deu por necessidade, eu não tinha nada planejado, o que mostrou que o risco corrido foi 
válido", conta o empresário.  
 
Além da experiência e do conhecimento sobre informática acumulados por seu fundador, um 
ponto determinante para o grande crescimento da empresa foi a percepção de que o país 
precisaria treinar e capacitar pessoas para atuar em organizações dos mais variados setores. A 
informática, portanto, era apenas uma faceta de um universo muito mais amplo de trabalho.  
 
Em 1997, os cursos de informática eram muito procurados, pois o computador começava a 
fazer parte dia-a-dia das empresas. O fundador percebeu que o equipamento estaria inserido 



na rotina das pessoas e oferecer apenas esse curso não seria mais um diferencial. A partir do 
estudo desse mercado, o empresário apostou na ampliação da quantidade de cursos oferecidos 
pela escola, que se transformou em um centro de formação profissional.  
 
Dez anos depois, a empresa alcançou a marca de 700 unidades, enquanto as concorrentes de 
maior porte possuíam menos de 200. Atualmente, além de idiomas e informática, a rede 
Microlins oferece mais de 40 opções de cursos de qualificação como rotinas administrativas, 
vendas, turismo, hotelaria, atendimento a clientes, telemarketing e outros.  
 
Em 1998, a empresa mudou sua sede da pequena Lins para São José do Rio Preto, também no 
interior de São Paulo.  
 
Centros de formação  
 
Em 2003, a rede já contava com 500 unidades espalhadas por todo o Brasil. Consolidada, a 
Microlins Semenzato associou-se à Embelleze, indústria de cosméticos, para criar o Instituto 
Embelleze, hoje com cerca de 200 unidades, voltado à formação de profissionais na área de 
beleza e estética. Outros empreendimentos vieram na seqüência, como o Instituto Ricardo 
Almeida em 2006 e o projeto Cultura Industrial estabelecido em 2007 na capital paulista, 
atualmente com 12 escolas próprias, mas com metas de expansão entre 100 a 200 franquias 
até o ano 2009. Entre os projetos existentes a Microlins possui o projeto Microlins Multimarcas 
em 500 pequenos municípios composto por 50 mil habitantes que recebem curso de beleza e 
cultura industrial. "O objetivo é expandir todo esse trabalho para o interior do Brasil que 
possuem 800 municípios abertos para investimento, com a previsão de conquistar para os 
próximos três anos um mil e seiscentos destes", declara José Carlos Semenzato.  
 
Projeto Escola da Vida  
 
Ricardo Bellino e José Carlos Semenzato são os responsáveis pelo projeto Escola da Vida, 
destinado a despertar e aperfeiçoar os talentos indispensáveis a um verdadeiro empreendedor. 
O projeto é composto por um livro e um curso com 72 horas de aulas divididas em um período 
de seis meses, cada um correspondendo a um módulo: descobrindo o espírito empreendedor; 
trabalhando a imagem, comunicação e construção de relacionamentos, organização, 
determinação, persistência e liderança. O livro dá continuidade do projeto Escola da Vida e tem 
por missão abordar o mundo do empresariado. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 out. 2008, Especial Empreenda n.º 100, p. D1-
D8. 


