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Instituições começam a apostar na internet, mas ainda recebem cartas à mão  
 
Segunda fazenda à esquerda, depois da casa azul. É desse modo que alunos de localidades 
distantes do país, como no Estado do Tocantins, indicam seus endereços para receber 
apostilas de cursos profissionalizantes ou técnicos. Os dois primeiros institutos de ensino a 
distância do Brasil têm cerca de 70 anos de atividades. Embora apostem na internet e novos 
meio de difusão, como mídias sociais, eles ainda recebem pedidos por meio de carta escrita à 
mão. 
 
O pioneiro, fundado em 1939, é o Instituto Monitor, que quer neste ano recuperar o nível de 
matrículas de 2009, quando teve 9,3 mil novos alunos. Ano passado, o número recuou 12,5%, 
para 8,2 mil matrículas. Desde a sua fundação, o Monitor acumula 5,6 milhões de alunos 
matriculados. 
 
"Em 2010 tivemos a publicação de uma deliberação que extinguia o curso de contabilidade, um 
dos mais vendidos por nós, mas foi um entendimento errado, o que levou muita gente a 
desistir de realizar um curso técnico", afirma o diretor de relações com o mercado do Instituto 
Monitor, Eduardo Alves. 
 
O Monitor avança na internet, onde estreou com cursos apenas no ano passado. Cerca de 25% 
das matrículas feitas em todo o país foram feitas on-line. O Instituto Universal Brasileiro (IUB) 
celebra 70 anos de atividades no país, em outubro, com o lançamento do primeiro curso na 
internet. 
 
"Grande parte do nosso público é da classe C emergente, mas acabamos chegando na classe B 
também e inclusive na D", diz o diretor de marketing do IUB, Carlos Eduardo Naso. Seu pai e 
seu tio, José Carlos e Luís Fernando, respectivamente, são os dois acionistas do instituto desde 
1983.  
 
A empresa familiar sobreviveu durante esse tempo com cursos profissionalizantes, supletivo e 
cursos técnicos ministrados por meio de apostilas enviadas a todo o país via Correios. 
Difundido nos anos 70 com propagandas em gibis e revistas, o IUB tem 100% do seu 
faturamento, não divulgado, obtido pelas apostilas.  
 
Desse total, 70% são dos cursos profissionalizantes, 20% de supletivos e 10% provenientes 
dos cursos técnicos. Na comparação 2010 ante 2009, o número de matrículas do IUB cresceu 
28%. Para 2011, a estimativa é de expansão de 8% a 12%, segundo Naso. Segundo ele, o 
crescimento de 2010 foi atípico por causa da base de comparação baixa em 2009, ano 
influenciado pela crise mundial. Para 2011, ele vê crescimento mais modesto. 
 
Os cursos profissionalizantes mais procurados, em ordem descrescente, são de mestre de 
obra, corte e costura e cabeleireiro. São apostilas que podem ser adquiridas por pessoas que 
não precisam ter cursado o ensino fundamental, com preço médio de R$ 200. Naso diz que 
muitas vezes os cursos profissionalizantes são uma espécie de hobby. Já as apostilas de cursos 
técnicos, que chegam a custar R$ 980, dão diploma para quem quiser se dedicar à profissão. 
 
Cerca de 70% do faturamento do Monitor vem dos cursos técnicos, sendo que os mais 
procurados são o de eletrônica, transações imobiliárias e contabilidade. Os 30% restantes são 
gerados pelos cursos profissionalizantes, como o de chaveiro. Das vendas totais, quase 40% 
representam contratos corporativos. Os demais 60% são de pessoas físicas, estima Alves. 
 
O Instituto Monitor tem atualmente três unidades, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em 
Curitiba. A sede paulista ficava no centro da cidade, num imóvel de apenas um pavimento. Há 
dois anos, a matriz mudou para o bairro do Brás, também na região central, após investimento 
de cerca de R$ 5 milhões num prédio de 11 andares. Há planos de abrir mais dois escritórios, 
em Recife, até o fim do ano, e em Belo Horizonte, sem data definida.  



 
O Monitor tem parcerias com institutos educacionais no interior de São Paulo, em São José dos 
Campos e Ibiúna. Até o fim do ano deverão ser fechados convênios em São Carlos e 
Campinas. A meta é difundir os cursos, com monitores treinados pelo instituto.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 maio 2011, Empresas, p. B6. 


