
A sobrevivência de micro e 

pequenas empresas passa, 

como mostram pesquisas 

sobre o tema, por um período crítico. 

Ele vai de sua fundação até os dois 

primeiros anos de vida, percurso em 

que metade delas costuma fechar as 

portas. Até o quarto ano, 60% deixam 

de existir. Com os prêmios, a trajetória 

não é muito diversa, apesar de os moti-

vos, tantos os que levam à mortalidade 

como à prosperidade, serem diferentes. 

No caso destes últimos, o que mais 

importa é a relevância em relação ao 

setor ao qual se destinam e o grau de 

reconhecimento que proporcionam 

aos premiados. 

Ao chegar à sua quinta edição, 

o Prêmio Top Educação dá mostras 

de ter superado os anos iniciais de 

incertezas e de se estar consolidando 

como uma ação de referência no meio 

educacional. É o que atestam os 210 

mil votos da edição deste ano, que 

escolheram suas marcas favoritas 

no setor em votação via internet, 

número cerca de 5% superior ao 

da quarta edição, o que consolida a 

iniciativa como uma das premiações 

com maior participação espontânea do 

setor no Brasil. 

Os internautas escolheram suas 

empresas prefer idas do mercado 

de educação em 21 categorias, dos 

sistemas de ensino aos móveis es-

colares, passando pelos editores de 

livros didáticos e paradidáticos. Entre 

os vencedores, predominam marcas 

que já foram eleitas em outros anos 

como Saraiva, Dell, Microsoft, por 

exemplo, e novidades como o Yázigi, 

que ganhou na categoria "Intercâmbio 

Cultural". A relação completa de cate-

gorias e ganhadores está nas próximas 

páginas desta edição. 

Edimilson Cardial, fundador e pre-

sidente da Editora Segmento, primeira 

a focar publicações que tratavam espe-

cificamente de educação, lembra que, 

nos 16 anos de empresa, observou o 

tema se tornar a maior agenda política 

nacional. "Hoje, há uma consciência 

de que a educação é o caminho para 

o país tirar o seu atraso. Nesse perío-

do, mudou de forma absolutamente 

radical a maneira como se prioriza a 

educação", afirma. Quando a revista 
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Um indicador para a elevação 
dessa qualidade da oferta educacional 
é a percepção em relação às empre-
sas que trabalham com serviços e 
produtos para o setor. As premiações 
ajudam a consolidar essa percepção, 
quando positiva. 

"São um excelente estímulo ao 
crescimento da educação na medida 
em que reconhecem quem trabalha 
no setor e prestam um ótimo serviço 
de informação para as pessoas esco-
lherem de quem comprar", observa 
Ryon Braga, da consultoria Hoper 
Educacional. As marcas de empresas 
do setor estão diretamente relaciona-
das à qualidade da educação, porque 
as mais lembradas pelo consumidor, 
como é o caso das vencedoras do prê-
mio, sofrem a pressão para oferecer 
cada vez mais produtos e serviços 
melhores visando manter seu pú-
blico. Ao mesmo tempo, os demais 
negócios investem para melhorar 
seu desempenho e competir com as 
"tops". Como resultado, produtos e 
serviços de melhor qualidade pres-
sionam igualmente pela melhoria da 
qualidade do ensino. "Uma marca 
é lembrada por dois atributos: a 
qualidade do serviço prestado e os 
valores agregados, os diferenciais 
que ela possui. Ou seja, uma marca é 
lembrada quando tem uma qualidade 
acima da média daquilo que se espera 
dela", explica Braga. 

Para a especialista em marketing 
para empresas de educação Luciane 
Chiodi, presidente da consultoria 
ABC Branding, a marca no setor da 
educação é um elemento fundamental 
para garantir a qualidade dos produtos 
e serviços, porque a instituição precisa 
firmar um compromisso com seu pú-
blico. "A marca é uma promessa. En-
tão a empresa tem de entregar aquilo 
que se propõe a fazer, um produto de 
qualidade para, como consequência, 
ficar com uma boa imagem no mer-
cado", afirma. 

Universo em expansão 
Apesar de ainda lutar contra inú-

meros desafios, a educação recebe 
cada vez mais investimentos no Brasil, 
tornando-se mais profissionalizada e 
aberta ao capital financeiro - goste-
se ou não disso. Romualdo Portela de 
Oliveira, da Faculdade de Educação 
da Universidade de São Paulo (Feusp), 
mostra, em artigo apresentado na 
reunião anual de 2009 da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pes-
quisa em Educação (Anped), que em 
2007 foram feitas 19 aquisições e, em 
2008, 41 (de janeiro a setembro), o que 
movimentou um mercado de bilhões 
de reais. Após queda em 2009, como 
consequência da crise financeira mun-
dial, o mercado educacional voltou a 
ficar fortemente aquecido em 2010, 
com a venda do Sistema Anglo de En-
sino à Abril Educacional, do Sistema 

COC à britânica Pearson Education e 
do curso Universitário para o fundo de 
investimentos americano Buffalo. 

Oliveira observa, ainda, que dados 
de dezembro de 2008 estimam que o 
ensino privado movimentou R$ 90 
bilhões naquele ano, o equivalente a 
aproximadamente 3% do PIB da épo-
ca. Em comparação aos R$ 10 bilhões 
movimentados em 2001, o crescimen-
to é bastante significativo. 

A evolução do mercado educacio-
nal é visível e só tende a acelerar-se nos 
próximos anos. "Se levarmos em conta 
que até 2007 não tínhamos nenhuma 
instituição de ensino com ações na bol-
sa e que hoje é crescente o investimento 
público na educação, assistimos à re-
versão de uma curva, porque ficamos 
praticamente dez anos sem aumentar 
os gastos em educação e agora a ten-
dência é que isso entre na agenda. Hoje 
temos diversas pessoas diagnosticando 
o desenvolvimento desse mercado de 
educação como um entrave importante 
a ser solucionado para desenvolver o 
país", aponta Oliveira. 

Os maiores avanços no setor nas 
últimas duas décadas ocorreram na 
universalização do ensino fundamen-
tal e na inclusão das classes sociais 
C e D no ensino superior. Essa ex-
pansão não foi importante apenas 
para aumentar o acesso à educação, 
mas pelo maior nível de demanda 
aos prestadores de serviço. Com um 
novo mercado consolidado, o próximo 
passo é fazer com que a qualidade dos 
serviços - privados e públicos - se 
generalize para que a educação passe 
a dar as respostas de que o país precisa. 
Como em outros setores, é de esperar 
que haja uma depuração natural. Res-
tará quem atender às expectativas da 
sociedade. E aqueles que, ao mesmo 
tempo, tiverem marcas fortes. 

Confira nas próximas páginas os 
finalistas e ganhadores do Top Edu-
cação 2010. 
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