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Maior desafio para os empresários é recrutar bons professores  
 
As escolas de idiomas diferenciadas, como mandarim e russo, estão recebendo mais alunos 
por conta da maior aproximação comercial do Brasil com a China e a Rússia. O volume de 
matrículas aumentou em até 100%, nos últimos dois anos. "Com o crescimento econômico na 
China, é natural que a Ásia seja um foco de atenção de empresários e investidores", diz 
Solange Mata Machado, coordenadora do Centro de Estudos de Inovação e Aceleração de 
Negócios da Business School São Paulo (BSP). Para manter os cursos, o maior desafio dos 
empresários é recrutar professores. 
 
Criada há nove anos, a escola Chinbra, que ensina mandarim, viu a quantidade de matrículas 
crescer 20% a partir de 2008. "Mais de 60% dos alunos são executivos", afirma Liang Yan, 
vice-diretora da escola, que tem 400 estudantes. "Temos cursos voltados para negócios, além 
de aulas de etiqueta e costumes chineses." Entre os estudantes, há funcionários de empresas 
como Suzano e Petrobras. 
 
Professora de uma universidade no sul da China, Yan resolveu abrir o negócio quando fazia um 
mestrado em letras, na Universidade de São Paulo (USP). Hoje, a Chinbra tem 15 professores, 
todos chineses, e se prepara para abrir uma segunda unidade em São Paulo. "O mais difícil no 
setor é encontrar professores nativos que também falem o português." 
 
Segundo Solange Mata Machado, da BSP, garimpar mão de obra especializada é um desafio 
para as pequenas escolas de idiomas diferenciados. "Os professores estão sumidos do 
mercado. Empresas interessadas em desenvolver negócios em outros países têm recrutado 
esses profissionais com uma remuneração mais atrativa." 
 
Sediada em Campinas (SP), a Pegasus Idiomas oferece cursos de nove línguas, como 
mandarim, japonês, russo e árabe. "O volume de alunos de mandarim cresce 100% desde 
2008 e as matrículas de russo aumentaram 120% a partir do segundo semestre de 2010", diz 
a diretora Fátima Corrêa. Dos 200 alunos da escola, 10% estudam mandarim e 9% aprendem 
russo. 
 
"A China é um dos maiores investidores estrangeiros no Brasil e a região de Campinas absorve 
uma fatia desses recursos." Entre os alunos, há empresários que importam ou têm intenções 
de importar produtos chineses. "Esses profissionais viajam ao Oriente pelo menos uma vez ao 
ano para visitar fábricas e feiras de negócios." 
 
Nos cursos de russo, a maioria dos alunos é de interessados em estudar no país. "As 
universidades da Rússia têm preços convidativos e a qualidade do ensino é altíssima." Em 
2010, a Pegasus faturou R$ 480 mil. O objetivo é abrir novas unidades no Rio de Janeiro, São 
Paulo e Belo Horizonte.  
 
Na Companhia de Idiomas, há 20 anos no mercado, o foco são as aulas particulares em 
empresas ou nas casas dos alunos. As aulas de russo e mandarim começaram em 2007 e 
cobrem 2% dos 650 alunos da escola, que faturou R$ 2,6 milhões em 2010. "Os estudantes de 
mandarim são profissionais graduados, com domínio de inglês e idade entre 22 e 30 anos que 
estão se preparando para o mercado de trabalho", afirma Rosangela Souza, sócia da escola. Já 
nas aulas de russo, há interessados na cultura do país, advogados e fiéis da Igreja Ortodoxa 
Russa. 
 
Com uma equipe de 160 pessoas, Rosangela administra as operações da escola em São Paulo 
e no Rio de Janeiro. Há aulas presenciais, via computador e pelo telefone, com cursos 
específicos para negócios, finanças e hotelaria. A meta da empresária é aumentar o 
faturamento da escola em até 13% este ano, com um maior volume de vendas dos idiomas 
"especiais". "Já estamos estudando a possibilidade de oferecer franquias." 
 



No Clube de Cultura Russa, escola para 50 alunos aberta em 2005, o objetivo é diversificar as 
atividades. "Vamos fazer um convênio com uma escola em São Petersburgo e criar um curso 
para crianças em um colégio de ensino médio", revela a diretora Alla Gueorguievna Dib.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 fev. 2011, Especial Pequenas e Médias 
Empresas, p.F5. 


