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Os especialistas em carreiras e recursos humanos não cansam de repetir que o domínio do 
inglês é competência indispensável para qualquer executivo. Como o Brasil é cada vez mais 
importante no comércio e na política internacional, nunca os líderes nacionais precisaram tanto 
dominar o idioma. Mas aprender uma segunda língua, principalmente tratando-se de adultos, é 
uma tarefa complexa. O Grupo Ometz vê nesse problema uma oportunidade de negócios.  
 
Formada por mais de dez empresas, a holding tem se inspirado em nomes como Google e 
investido em pesquisa e desenvolvimento (P&D), uma postura pouco comum no mercado de 
escolas de idiomas. Esse é um dos trunfos do grupo para sustentar seu ambicioso plano de 
expansão, que prevê a liderança mundial no segmento até 2015, com 5 mil unidades no total. 
"Temos uma estratégia bastante agressiva. A nossa missão é melhorar a vida do consumidor 
na hora de aprender uma língua estrangeira. Queremos que ele economize tempo e dinheiro 
no processo", diz o diretor de relações institucionais do grupo, Arthur Bezerra.  
 
A primeira etapa para alcançar essa meta é, garantir, num prazo de cinco anos, presença em 
todos os continentes, a começar pela América do Sul. Além do Brasil, o grupo atua também na 
Argentina e, no segundo semestre deste ano, iniciará operações no Chile e no Peru.  
 
Com mais de 45 mil alunos atualmente, a empresa viu seu faturamento bruto crescer 48% de 
2007 para 2008, totalizando R$ 100 milhões. Neste ano, a previsão é que esse valor chegue a 
R$ 150 milhões, uma expansão de 50%. Segundo Bezerra, a empresa está buscando 
crescimento orgânico - não por meio de aquisições. Na opinião do executivo, isso dá qualidade 
aos negócios. "Quando você adquire outra rede, há choque de culturas. A área de educação é 
muito delicada, pois qualidade e controle são muitos importantes", observa.  
 
A empresa tem três marcas de escolas de idiomas. A Wise Up, a mais antiga, é voltada para o 
público da classe AB e tem um ticket mensal médio de R$ 400. Para o público da classe BC há 
a Lexical, com cinco anos de mercado e um ticket médio de R$ 300.  
 
No início deste ano, o grupo lançou a Go Getter, voltada para o público corporativo. A nova 
marca dá ao aluno maior poder de personalização, com aulas individuais, em grupo e 
imersões. "Na nossa arquitetura de marca, havia um forte posicionamento no varejo, mas não 
tínhamos relação com o mercado corporativo. Demoramos dois anos para desenvolver a Go 
Getter", conta.  
 
Atualmente, há apenas uma unidade, na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, em São 
Paulo. O objetivo do grupo é ter poucas escolas da marca Go Getter. "Queremos só quatro 
unidades em São Paulo, nos próximos dois anos. E planejamos, em um prazo de cinco, abrir 
uma unidade em cada uma das principais capitais brasileiras. A marca será uma espécie de 
butique e proporcionará um desenvolvimento soberbo", promete Bezerra. Os preços dos cursos 
na Go Getter dão idéia de que a escola será para poucos. As aulas em grupos - de, no 
máximo, quatro pessoas - saem por cerca de R$ 600. As individuais, voltadas para altos 
executivos, custam R$ 1,6 mil. Existe ainda o programa de imersão, por R$ 5 mil, com 
duração de 40 horas.  
 
A Ometz planeja alcançar também a classe CD, criando um empreendimento com ticket médio 
de R$ 150. A empresa não revela detalhes do projeto, que deve chegar ao mercado em 2010. 
O plano é criar um método diferenciado e de alta qualidade, com conteúdo em áudio e vídeo, 
além das aulas presenciais. "Sabemos que os consumidores dessa faixa compram Coca-cola e 
Omo. Eles não querem qualquer coisa. E isso vale também as aulas de inglês", diz Bezerra  
 
Segundo ele, o crescimento do grupo é sustentado por diversas particularidades da empresa, 
mas principalmente por causa da área de P&D, liderada por Sérgio Barreto, que atualmente é 
doutorando em Linguística da Universidade de Nova York. "Ele e sua equipe de mais de 20 
pessoas trabalham para descobrir modos de melhorar a aquisição de uma segunda língua. Ele 
procura descobrir como um brasileiro adulto, por exemplo, que já possui uma estrutura 



linguística, pode adquirir melhor o inglês. É uma falácia dizer que o adulto pode aprender como 
uma criança. Ele sempre compara um novo conhecimento com aquele que já tem", analisa o 
executivo.  
 
Para Bezerra, a empresa tem conseguido superar a mesmice do mercado de ensino de idiomas 
porque está atenta às mudanças de comportamento do consumidor. "O estudante de inglês no 
Brasil geralmente sabe ler e escrever, mas não consegue falar", comenta. A empresa também 
identificou que o consumidor está cada vez mais exigente e menos paciente, além de ter 
tempo reduzido para os estudos. Com base nesses fatores, ficou clara a necessidade de se 
acelerar o processo de aquisição de uma segunda língua. "Percebemos que o conteúdo 
transmitido aos alunos era superdimensionado. Os métodos tradicionais querem formar um 
professor. Por isso, o estudante brasileiro costuma conhecer bem a gramática do inglês, mas 
não consegue falar. Mas o aluno não quer ser um professor. Geralmente ele quer ser um 
comunicador", assegura.  
 
O executivo destaca que, pelo fato de o inglês ser uma língua global, o futuro do idioma é a 
simplificação, uma vez que o número de falantes que tem o inglês como segundo língua é 
maior do que aqueles que aprenderem o famoso verbo "to be" desde a infância. "A tendência é 
falar uma língua mais pura e objetiva, sem tantas gírias e regionalismos. Morreu aquele 
conceito do inglês britânico e inglês americano. O inglês de hoje é universal", completa.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6, 7 e 8 mar. 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


