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Dois anos após adquirir a ameri-
cana Training Management Cor-
poration (TMC), de treinamento
empresarial, a rede de escolas de
idioma Berlitz prepara uma gran-
de mudança em seu modelo de
negócio. A empresa pretende
deixar de ser apenas escola de
idiomas para tornar-se um cen-
tro de treinamento de executivos,
com pacotes de serviço que vão
das aulas de idioma a programas
culturais que preparam o profis-
sional para atuar globalmente.

A rede baseia-se em sua pró-
pria experiência para mudar de
perfil. Ela nasceu há 130 anos nos
Estados Unidos e, em 1989, foi
adquirida pelo grupo inglês
Maxwell Communication. Em
1993, passou para o comando do
grupo japonês Benesse. Atual-
mente, o grupo tem 480 centros
de idiomas em 70 países e fatura-
mento global de cerca de R$ 1 bi-
lhão no ano passado. O grupo
Benesse, que atua especialmente
em saúde e educação, fechou seu
último fiscal, em março, com fa-
turamento de R$ 8,1 bilhões.

Foco em serviços
“Nosso objetivo é ajudar empre-
sas a se prepararem para um am-
biente multicultural e global”,

afirma Silvia Freitas, diretora da
empresa no país. E o trabalho
está apenas começando. O Ber-
litz e a TMC passaram dois anos
operando de forma independen-
te. Na semana passada, foi fecha-
do o modelo de negócio conjun-
to. Silvia afirma que algumas
ações já estão certas: a empresa
de treinamento será absorvida
pelo Berlitz, e vai virar uma divi-
são dentro da rede de idiomas.

O ponto de partida dos novos
serviços é o software Cultural
Navigator, literalmente um na-
vegador cultural, voltada para
empresas. O serviço analisa as
preferências culturais de execu-
tivos e ajuda na gestão e comuni-
cação de uma agenda entre paí-
ses. “Integrar duas empresas é
um serviço complexo, e quando
trabalhamos com países diferen-
tes, isso se torna ainda mais difí-
cil, exatamente por conta das
peculiaridades locais”, diz Silvia.

A TMC já prestava assistência
em fusões, e a internacionalização
das empresas brasileiras vai elevar
os investimentos no país, cujos
maiores mercados de atuação
hoje são Estados Unidos, Alema-
nha e Japão. A empresa foi con-
tratada, por exemplo, para pres-
tar consultoria de internacionali-
zação à espanhola Telefónica.

O idioma continuará como
carro-chefe do grupo, mas este

cenário deve mudar. “Nossa de-
manda é cada vez maior para
outros produtos”, diz Silvia. Por
exemplo, o curso Global Leaders
Program, realizado em parceria
com a Georgetown University,
trabalha as habilidades culturais
e de comunicação de executivos,
como complementação na for-

mação de líderes empresariais.
Os executivos passam quatro
módulos viajando em quatro
grandes mercados: Londres (In-
glaterra), Xangai (China), Ban-
galore (Índia) e Washington (Es-
tados Unidos). A empresa não
exclui a possibilidade de o Brasil
entrar no roteiro. ■

São Paulo Rio pela
Avianca

Após aquisição, tradicional rede de idiomas vai atuar na formação de profissionais para multinacionais

“Nosso objetivo
é ajudar empresas
a se prepararem
para um ambiente
multicultural e global

Silvia Freitas

130 ANOS DE HISTÓRIA

1878
O Berlitz é fundado pelo alemão
Maximilian Berlitz, nos EUA.

1881
Começa a expansão internacional.
até 1914, abre escolas na Europa,
América Latina e África.

Murillo Constantino

Silvia Freitas, diretora
da rede Berlitz no
Brasil: nova área tem
potencial para superar
ensino de idiomas

1989
Rede é comprada pela inglesa
Maxwell Communication.

1993
Grupo é adquirido pela japonesa
Fukutake, da Benesse Corp.

2008
Compra da Training Management
Corporation, de treinamento.
Um ano depois, adquire a Phoenix
Associates, do mesmo segmento.

PESQUISA

Consultoria Gartner indica tecnologias com
forte ritmo de adoção nos próximos anos
Tablets, televisores 3D, computação na nuvem privada e realidade
aumentada são algumas das tecnologias que terão forte adoção em
menos de cinco anos. Esta é a conclusão de um estudo da consultoria
Gartner que avalia a maturidade de 1,8 mil tecnologias em 75 áreas da
indústria. Outras, como impressão em 3D e veículos autônomos, também
terão um papel importante, mas em prazo superior a cinco anos.
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GRADUAÇÃO

Instituto Mauá de Tecnologia promove
a Eureka 2010 em São Paulo
A mostra anual será realizada entre 15 e 17 deste mês, reunindo os
trabalhos de conclusão de curso dos alunos formandos da instituição.
Durante o evento, que é aberto ao público e tem entrada franca, os
visitantes poderão conhecer projetos desenvolvidos a partir de
diferentes tecnologias que abrangem diversas áreas. A Eureka 2010 será
realizada no campus de São Caetano do Sul do Instituto Mauá.

Berlitz inclui
treinamento
de executivos
ao currículo
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