


ca Flávio Augusto, de 38 
anos, fingiu ser estrangeiro 
muitas vezes. Ao frequen

tar restaurantes e hotéis em suas viagens pelo 
Brasil, ele conversava com os funcionários 
só em inglês. A mesma coisa acontecia quan
do tomava um táxi. Não era uma pegadinha. 
Dono do grupo Ometz, que inclui a rede de 
idiomas Wise Up e obteve receitas de 103 
milhões de reais em 2009, Augusto estudava 
a possibilidade de abrir uma escola de inglês 
para o público de baixa renda — um merca
do que vem gerando um número crescente 
de oportunidades para muitas pequenas e 
médias empresas. "Minha vontade era che
gar à base da pirâmide", diz ele. "A boa vonta
de por parte desse pessoal para me entender 
era grande, e achei que um curso de inglês 
específico para eles faria sucesso!' 

Fundada em setembro de 2009, a nova re
de de escolas, batizada de You Move, cresceu 
velozmente. Já tem 70 unidades, que devem 
alcançar um faturamento de 40 milhões de 
reais em 2010. "São quase 30% das receitas do 
grupo neste ano" diz Augusto. Com mensali
dades até 60% menores que as da Wise Up, a 
You Move atraiu muitos jovens. A maioria 
trabalha com táxi ou em hotéis e escritórios 
de turismo. "Eles querem aprender para a 
Copa do Mundo e para a Olimpíada" diz Au
gusto. "Quem fala inglês atende melhor os 
estrangeiros e consegue gorjetas maiores." 

Criado em Jabour, na periferia do Rio de 
Janeiro, Augusto começou a trabalhar aos 19 
anos, vendendo cursos de inglês. Aos 23, fun
dou a própria escola. A experiência no setor 
permitiu-lhe saber exatamente que custos cor
tar no modelo de negócios original para co
brar mensalidades acessíveis para seu novo 
tipo de consumidor. Diferentemente do que 
ocorre na Wise Up, na You Move alunos de 
níveis variados de conhecimento podem fi
car na mesma turma. Só as provas, a cada três 
meses, é que correspondem ao estágio de ca-

da um. Assim, dá para acomodar mais gente 
em menos salas", diz Augusto. Na You Move, 
há em média seis alunos por metro quadrado 
— seis vezes mais do que na Wise Up. "É uma 
economia importante, já que boa parte de 
nossos custos fixos é com aluguel" diz Augusto. 

A inspiração veio dos Estados Unidos. Em 
bairros como o Brooklin, a mistura de alunos 
com diferentes níveis de aprendizado é ado
tada por ONGs e outras instituições que en
sinam inglês a imigrantes latinos. "Lá, tem 
dado muito certo", diz Sergio Barreto, diretor 
do grupo Ometz que acompanhou o funcio
namento de uma dessas escolas em Nova 
York antes de adaptar o sistema à You Move. 
A mistura de turmas não é necessariamente 
um problema para quem pretende aprender 
inglês sem grandes pretensões. "Esse sistema 
não é adequado para estudar a estrutura de 
um idioma e aprender gramática", diz José 
Carlos de Almeida Filho, professor especiali
zado em linguística da Universidade de Bra

sília. "Mas, se a intenção é só se comunicar, 
dividir a mesma sala com quem sabe muito 
mais ou muito menos é até positivo!' 

Além do preço mais baixo para atrair alu
nos de baixa renda, Augusto instalou metade 
das novas escolas na periferia das grandes ci
dades. No Rio de Janeiro, há escolas em Ma
dureira, Olaria e Vila Isabel, bairros popula
res da zona norte. As campanhas publicitá
rias são estreladas pelos atores Lázaro Ramos 
e Taís Araújo. "Seus rostos são familiares para 
o grande público", diz Augusto. 

Até agora os alunos parecem aprovar o 
sistema da You Move. A taxa mensal de de
sistência do curso é inferior a 2% — ante 5% 
do índice registrado na Wise Up. Augusto 
acredita que, em parte, é porque, com alunos 
de níveis misturados, as aulas ficam mais 
realistas — o que é importante num curso 
voltado para o mercado de trabalho. "Na vi
da, não se fala inglês só com quem tem o 
mesmo conhecimento que o seu", diz ele. 
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