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Making of
REPRODUÇÃO

Um mini Darth
Vader em
filme daVolks

Naiana Oscar

Em novembro do ano passado,
Marjorie Scardino, uma das mu-
lheres mais poderosas do mun-
do, fez uma viagem-relâmpago
ao Brasil. Cabelos loiros escova-
díssimos e tailleur preto, a princi-
pal executiva do grupo britânico
Pearson, que controla o Finan-
cial Times, desembarcou em Ca-
juru,cidadezinhacom23mil habi-
tantes a 360 quilômetros de São
Paulo. Foi conhecer o método de
ensino que colocou as escolas pú-
blicas do município entre as mais
bem avaliadas do País e que des-
de setembro de 2010 integra o
portfóliode produtosda multina-
cional comandada por ela.

Em julho do ano passado, a
Pearson protagonizou o maior
negócio do mercado educacio-
nal no Brasil. Por R$ 888 mi-
lhões, a empresa comprou parte
da operação do Sistema Educa-
cional Brasileiro (SEB), grupo
com sede em Ribeirão Preto que
detinha as marcas COC, Pueri
Domus, Dom Bosco e Name (es-
sa última voltada para escolas pú-
blicas, como as de Cajuru). No
jargão do setor, esses produtos

são conhecidos como “sistemas
de ensino” – conceito que com-
preende o desenvolvimento de
material didático (as famosas
apostilas), prestação de serviços
de consultoria e qualificação de
profissionais.

Embora a britânica estivesse
desde o início do ano fazendo in-
vestidas no País, o negócio cau-
sou estranheza no mercado pelo
tamanho que atingiu. Até então,
a Pearson tinha uma operação
pequena em território brasilei-

ro, restrita à produção de mate-
rial didático para universidades
e cursos de inglês. “O que se di-
zia é que eles desembolsaram
um preço alto demais para usar
as redes de escolas apenas como
canal de distribuição de seus pro-
dutos”, diz uma fonte do setor.

Invenção nacional. Cinco me-
ses após o fechamento do negó-
cio, a decisão da Pearson come-
ça a fazer sentido. As intenções
são mais audaciosas. Marjorie

Scardino quer exportar o siste-
ma de ensino brasileiro para ou-
tros países. O modelo é uma in-
venção nacional e só existe por
aqui. Até 2013, alunos e professo-
res mexicanos serão apresenta-
dos à metodologia. Se der certo,
a internacionalização será esten-
dida a outros países emergentes
– que passaram a ocupar o cen-
tro das ações da Pearson em
2006, quando a empresa definiu
o mercado educacional como
prioridade.

Em contrapartida, a Pearson
quer vender no País seus servi-
ços de avaliação de ensino. Nos
Estados Unidos, ela é responsá-
vel por aplicar 70% dos exames
feitos pelo governo (são provas
semelhantes ao Enem). Se não
conseguir vender as avaliações
para o setor público, a empresa
deve ao menos aplicar os testes
nas escolas da própria rede: são
1,1 mil estabelecimentos priva-
dos e 899 municipais, com um
total de 578 mil alunos.

Está claro que, depois de 15
anos no Brasil sem chamar aten-
ção, o grupo quer ganhar espaço.
Para isso, criou uma unidade de
negócios brasileira e rebaixou o
antigo presidente, que era ameri-
cano, a vice. Colocou no coman-
do o paulista Nilson Curti, de 50
anos – 32 deles dedicados ao mer-
cado educacional. Aos 18 anos,
ele já era diretor de três faculda-
des em Araçatuba no interior de
São Paulo. Na década de 80, foi
trabalhar no SEB e esteve à fren-
te das 18 aquisições feitas pelo
grupo e da abertura de capital,
em 2008.

Desde aquela época, a Pear-
son já assediava os sistemas de
ensino do SEB. Em paralelo, fez
uma oferta pelo Anglo, mas per-
deu a disputa para o grupo Abril
Educação, no início do ano passa-
do. Com a aquisição dos siste-
mas de ensino, a Pearson dobrou
de tamanho no Brasil e elevou o
País à sua principal operação na
América Latina, que até então
era o México. “Já fazemos parte
do DNA da Pearson”, diz Curti.

A missão dele é dobrar o fatu-
ramento da operação Brasil em
três anos e tornar a marca conhe-
cida. Novas aquisições, especial-
mente de redes regionais, não es-
tão descartadas, mas o foco ago-
ra é integrar o que já se tem. Com
a compra do SEB, a Pearson pas-
sou a ser a terceira maior em sis-
temas de ensino no País, atrás
apenas de Positivo e Objetivo.

A força. Só o carro responde aos poderes do mini Darth Vader

Mídia & Marketing

Sistema de ensino brasileiro ‘tipo exportação’

● Os sistemas de ensino já exis-
tem há cinco décadas no Brasil.
Quase não chamavam a atenção
de investidores. O cenário mudou
com a possibilidade de se vender
o serviço às escolas da rede pú-
blica – um mercado de 54 mi-
lhões de alunos. Hoje, apenas 4%
delas usam apostilas. Na rede
privada, a participação é de 35%.
Por isso, há um movimento no
País de editoras tradicionais, co-
mo Abril e FTD, lançando seus
próprios métodos. Mas o sistema
é alvo de críticas: especialistas
dizem que o uso do material limi-
ta o trabalho do professor.

Bovespa agora vai à televisão aberta
Com ação de marketing inédita, bolsa quer popularizar mercado de ações e atingir meta de 5 milhões de investidores pessoa física

O comercial com o garotinho
fantasiado de mini Darth Vader,
o vilão da estrelada série Star
Wars, virou acontecimento glo-
bal. Com mais de 27 milhões de

acessos na internet em pouco
mais de uma semana, o filme pu-
blicitário estreou no intervalo
mais caro da televisão america-
na, a final do campeonato de fute-
bol americano Super Bowl. Agra-
dou em cheio. Nas pesquisas pós-
Super Bowl, foi eleito a melhor
propaganda. Virou viral nas re-
des sociais. Todo mundo reco-
mendou para todo mundo.

Criado para o novo modelo
Passat da Volkswagen pela agên-

cia Deutsch LA, de Los Angeles,
o comercial já ganhou versões
com os erros de gravação e com

as cenas não aproveitadas no ori-
ginal.

O menino vestido de Darth Va-

der, cujo o rostinho sequer é exi-
bido, virou celebridade nos
EUA. “Meu pai disse que sou a
estrela do momento”, disse Max
Page aos jornalistas. Com seis
anos e nascido na Califórnia, ele
viajou para Nova York a convite
de programas de televisão. Foi,
inclusive, conhecer James Earl
Jones, que faz a voz de Darth Va-
der na saga intergaláctica.

Para quem não viu, o menino
usa ‘a força’ com o cachorro, a

máquina de lavar e um boneco.
Não dá certo. Irritado, vê o pai
estacionar o Passat e corre para
testar seu poder.

Da janela da cozinha, com o
controle remoto, o pai provoca a
sensação que o pequeno perse-
gue: faz o pisca-alerta acender,
como se respondesse ao sinal
das mãos do garoto. É simples,
afetivo e quase real. Melhor. Fez
o anunciante ganhar o poder da
mídia espontânea. / M. R.

Marili Ribeiro

Nunca antes neste País a Bolsa
de Valores apostou tanto em pro-
pagandear a sua imagem como
este ano. Na semana passada es-
treou, em horário nobre na tele-
visão aberta – o que nunca tinha
feito –, um comercial protagoni-
zado pelo mais popular dos garo-
tos-propaganda do Brasil, o eter-
no rei Pelé. O custo da ação, não
revelado, foi salgado. Mas, para
os atuais gestores, ele mais do
que se justifica. A ambição é ga-
nhar uma visibilidade que permi-
ta à BM&FBovespa atingir 5 mi-
lhões de investidores pessoa físi-
ca em 2015. Hoje, registra 610
mil CPFs cadastrados.

As razões desse atual movi-
mento de exposição pública da
Bolsa brasileira ficaram mais for-
tes após a análise do comporta-
mento das pessoas durante a cri-
se econômica global de 2008. No
exterior, houve debandada geral
de aplicadores em operações de
risco. Aqui, ao contrário, deu-se
uma surpreendente demonstra-
ção de maturidade do investi-
dor, como avalia José Antonio
Gragnani, diretor-executivo de
Desenvolvimento e Fomento de
Negócios da BM&FBovespa.

“Não houve fuga de investido-
res. Pelo contrário, mais pessoas
físicas entraram no mercado
comprando os papéis dos estran-
geiros, que naquele momento
precisavam realizar suas posi-
ções no Brasil para fazer caixa lá
fora. A pessoa física brasileira fi-
nalmente aprendeu que o inves-
timento em bolsa é de longo pra-
zo, e que elas não devem deixar o
mercado quando o preço das
ações não condiz com os funda-
mentos da economia brasileira e
as perspectivas das companhias

investidas”, conta Gragnani.
Apesar dos avanços, os índices

de rejeição à aplicação de risco
sempre foram altos no País que
criou a Caderneta de Poupança.
A volatilidade da bolsa afasta o
investidor de massa, que prefere
a segurança da renda fixa. Mudar
essa mentalidade vai exigir um
grande esforço de marketing.
Daí a escolha da figura de Pelé.
Um atleta que enfrentou altos e
baixos, mas que no longo prazo
realizou uma carreira bem-suce-
dida. Essa é a mensagem que que-
rem passar.

Nos bastidores, quando viu o
filme publicitário pela primeira
vez, o presidente da BM&FBo-
vespa, Edemir Pinto, brincou
com sua equipe, questionando o

porquê de não terem optado por
algo na linha da empresa de calça-
dos Arezzo, que põe lindas mu-
lheres, como a atriz Juliana Paes,
para vender seus produtos.

Sem timidez. A campanha
“Quer ser sócio?”, criada pela
agência de publicidade DPZ,

quer disseminar a cultura de pou-
pança pela compra de ações, po-
rém ressaltando que a rentabili-
dade deve ser esperada a longo
prazo. “Nas últimas décadas, o
País arrumou as suas contas,
combateu a inflação. Agora, vive
um ótimo momento de cresci-
mento econômico, que tem tu-

do para permanecer contínuo e
estável nos próximos anos. É,
portanto, a hora de a BM&FBo-
vespa expandir seus horizon-
tes”, pondera Gragnani.

Para tal, a Bolsa está abando-
nando iniciativas tímidas, como
as que caracterizaram suas
ações de marketing no passado.

Permanece com os programas
que visam a educação financeira
com cursos, palestras e sites. Em
2002, já empenhada em tornar o
mercado acionário mais conheci-
do, a então Bovespa (que, em
2008, viria a se fundir com a
BM&F, a bolsa de mercadorias,
criando a atual empresa) deu lar-
gada a uma campanha que leva-
va uma unidade móvel à praia, ao
campo e às universidades. Tudo
para promover esclarecimen-
tos. Nessa época, a Bovespa con-
tava com apenas 80 mil investi-
dores.

Sem pudor, e a exemplo das
práticas comuns no mercado va-
rejista, a BM&FBovespa está
usando ferramentas como a dos
anúncios cooperados, tão fre-
quentes entre Casas Bahia e os
fabricantes de eletrodomésti-
cos. Em conjunto, eles realizam
campanhas dividindo a conta de
veiculação. No próximo dia 18, o
filme comercial “Quer ser só-
cio?” será exibido nas salas de ci-
nemas e na internet com a logo-
marca de corretoras como a
Link Trade e Souza Barros, de-
pendendo da praça em questão.
A adoção do plano cooperado vi-
sa a reduzir os custos de mídia, já
que o projeto tem alcance nacio-
nal. A verba total da Bolsa para
todas as suas ações de marketing
é de R$ 50 milhões no ano.

Na atual iniciativa há anún-
cios impressos, spots de rádio,
anúncios em sites e em tevê pa-
ga. Mas nesses canais de comuni-
cação a Bolsa já investia. A ousa-
dia foi mesmo bancar os canais
abertos de maior audiência, co-
mo as redes Globo, Record e
SBT. A campanha ficará na tevê
de fevereiro a junho de 2011, du-
rante os intervalos de progra-
mas jornalísticos.

EPITÁCIO PESSOA/AE

Na rede pública,
um mercado de 54
milhões de alunos

ERNESTO RODRIGUES/AE

Momento
certo. ‘É
hora de a
BM&F
Bovespa
expandir
horizontes’,
diz José
Antonio
Gragnani
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● Em busca de investidores
Em setembro de 2002, a Bolsa
levou furgões às ruas para
difundir o conhecimento do
mercado de ações. Este ano,
contratou Pelé para amplificar a
mensagem na televisão aberta.

Depois de investir R$ 888
milhões no Brasil,
Pearson quer exportar
método de apostilas
criado há 50 anos no País

Missão. A meta de Nilson Curti, presidente da Pearson no Brasil, é dobrar o faturamento

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 14 fev. 2011, Negócios, p. N6.




