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Kademi, site de incentivo para jovens do ensino fundamental, testa conteúdos e dá prêmios 
 
Buscar alternativas para motivar estudantes não é só privilégio da escola. Pais têm um desafio 
cada vez mais difícil de encontrar modos para incentivar o aprendizado de seus filhos. 
 
Baseados na preocupação com seus próprios filhos e em suas experiências no mercado 
empresarial de incentivo, que os empresários Cyrille Verdier e Ri-chard Crivelari, da Atheva 
Tecnologia em Educação, criaram o site Kademi (kademi.com.br). Trata-se de um portal 
motivacional na área de educação que estimula o gosto de aprender de jovens e crianças. 
 
O modelo é bem conhecido: superar desafio e ser premiado por isso. Lançado neste ano, o site 
ganhou investimentos de R$ 2 milhões de recursos dos próprios sócios. As metas são 
agressivas: conquistar 15 mil usuários em seu primeiro ano de operação e 100 mil usuários 
em um período de quatro anos. A expectativa de faturamento no primeiro ano de operação é 
de R$ l milhão. 
 
A diferença entre o jogo e outros existentes no mercado é que o Kademi não tem como 
objetivo ensinar. "Os conteúdos são aprendidos pelas crianças e jovens na escola. Queremos 
testá-los", afirma Verdier, ex-executivo da Accor no Brasil. A Atheva está realizando 
campanhas de comunicação digitais para divulgar o site. 
 
E que vençam os melhores 
 
Os estudantes respondem a conjunto de questões bem formuladas sobre Matemática, 
Português, Ciências, História (incluindo Educação Cívica) e Geografia, que seguem as 
recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério da Educação. E ganham 
prêmios, subindo no ranking. A Atheva negocia com outras empresas para oferecer produtos e 
serviços como premiação aos estudantes. E os pais ainda podem contar com uma ferramenta 
interessante: a mesada eletrônica. "É possível vincular a mesada ao avanço no site", explica 
Verdier. 
 
O site é voltado para jovens e crianças que possuem computador em casa ou de fácil acesso, 
principalmente das classes A, B e C. O preço da assinatura é de R$ 15 mensais. A empresa 
também está comercializando uma versão para escolas.  
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 17. 


