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O escritório
moderninho
do Skype
Um prédio construído em 1846
e que já abrigou uma fábrica de
roupa e de cerveja foi escolhido
pela equipe do escritório PS Ar-
kitektur para ser a sede do escri-
tório do Skype em Estocolmo,
na Suécia. Na reforma, os arqui-
tetos buscaram criar um am-
biente prático e divertido. Eles
se basearam nas principais ca-
racterísticas do software, que
permite uma comunicação ins-
tantânea por meio de vídeo e áu-
dio na internet. Para a mobília,
foram utilizados tons fortes. Já
a iluminação foi projetada com
uma intensidade mais suave pa-
ra lembrar uma nuvem, a logo-
marca do software. A unidade
sueca desenvolve ferramentas
para áudio e vídeo. O prédio foi
reinaugurado em maio e pode
abrigar até 100 funcionários.

Design & Inovação

In English,
please

A aventura da
Wizard na CHINA

Cláudia Trevisan
ENVIADA ESPECIAL TIANJIN

Quando tiveram de escolher
uma escola de inglês para treinar
seus executivos, os diretores da
Tianjin Airlines optaram pela
brasileira Wizard, que no ano
passado decidiu conquistar uma
fatia do mercado que reúne a
maior população do mundo dedi-
cada ao estudo da língua de Sha-
kespeare. São pelo menos 300
milhões de pessoas – número de
habitantes do Estados Unidos –
para as quais o inglês é uma ferra-
menta cada vez mais importante
no mercado de trabalho.

Não há brasileiros nem bandei-
ras verdes e amarelas na sede da
Wizard em Tianjin (cidade a 120

km de Pequim) – as que apare-
cem são as dos Estados Unidos e
as da China. Os professores são
norte-americanos e a adminis-
tração do negócio está a cargo
dos chineses.

Como o próprio país, o poten-
cial da indústria é gigantesco. Da-
dos citados pelo jornal oficial
China Daily indicam que o mer-
cado de ensino privado de inglês
deverá movimentar US$ 4,6 bi-
lhões em 2011, o dobro da cifra
registrada há dois anos, e a pers-
pectiva é que o atual ritmo de
expansão se mantenha nos próxi-
mos anos.

A English First é a principal
concorrente estrangeira da Wi-
zard e está presente em cerca de
50 cidades, mas o mercado é do-

minado por grandes nomes lo-
cais. A maior escola privada de
inglês é a New Oriental, que em
2010 tinha 1,8 milhão de alunos.

“Nós escutamos falar do 1,3 bi-
lhão de habitantes da China, mas
só quando começamos a lidar
com as pessoas é que percebe-
mos quantas elas são”, diz Ste-
ven Tam, gerente-geral da Wi-
zard na Ásia, onde a empresa pos-
sui 7 franquias no Japão e plane-
ja entrar no mercado de Taiwan.

Na China, a escola brasileira
tem uma unidade em Tianjin e
assinou no início deste ano seu
primeiro contrato de franquia
no país, que envolve um projeto
de cinco anos para o treinamen-
to dos professores da rede muni-
cipal de ensino de Xangai.

As atividades começarão no
próximo mês e, no primeiro ano,
2.000 professores farão cursos
intensivos de uma semana, diz
Tam, que nasceu em Hong Kong
e emigrou com a família para os
EUA quando tinha 15 anos. Se-
gundo ele, a meta da Wizard é ter
100 unidades na China até 2015,
que seriam criadas por contra-
tos de franquias.

Pirataria. Mas antes disso, a
empresa terá que aprimorar seu
modelo de negócios para operar
na China. Jennifer Liang, geren-
te-geral do grupo em Tianjin, ob-
serva que o sistema utilizado no
Brasil não pode ser reproduzido
sem alterações já que a empresa
precisa se proteger de um dos
principais problemas da China:
a pirataria.

Segundo ela, o ponto forte do
método Wizard são os livros di-
dáticos, que formam a base do
modelo de franquias no Brasil.
Na China, essa vantagem compa-
rativa é ameaçada pelo risco de
que os livros sejam copiados e
utilizados por um potencial con-
corrente. “Não é seguro ter os
livros como a base das franquias
na China. O governo não tem co-
mo nos proteger”, disse Liang ao
Estado. Diante desse cenário, a
escola decidiu reduzir o ritmo de
concessão de franquias, até que
desenhe um modelo que garanta
lucratividade no mercado chi-
nês, o que a rede de ensino espe-
ra concluir antes do fim do ano.

Entre os elementos da Wizard
com “características chinesas”
está a criação de um exército de
estudantes universitários para

atuar como marqueteiros da es-
cola e ganhar comissão por cada
novo aluno que conseguirem. O
sistema já está em operação,
com um grupo de 20 pessoas.

Outra frente é a realização de
acordo com jardins de infância
para o ensino de inglês dentro
das escolas com método e profes-
sores da Wizard e a exibição da
marca da empresa nesses locais.

O mercado chinês exigiu ou-
tras adaptações da empresa bra-
sileira. No país, a Wizard tem o
governo como sócio (a participa-
ção do Estado nas escolas é obri-
gatória). “Todo material didáti-
co é supervisionado pelo Estado
e assuntos como religião, sexo e
política são proibidos”, diz Car-
los Wizard Martins, fundador do
grupo Multi, que além da Wi-
zard, é dono de marcas como Yá-
zigi e Microlins. Um exemplo:
em uma das lições foi preciso eli-
minar a frase “In God We Trust”,
impressa nas notas de dólar.

A operação chinesa também
obrigou a Wizard a rever o paga-
mento de mensalidades. “Lá o
aluno paga adiantado – e em di-
nheiro – todo o tempo que pre-
tende cursar”, afirma Martins.

Os pais chineses são obceca-
dos pela performance educacio-
nal de seus filhos. O ensino de
inglês é obrigatório nas escolas
primária e secundária, mas as fa-
mílias que podem pagam para os
filhos terem aulas particulares.

Há duas semanas, as meninas
Ren Xin De, 8, e Liu Mei Cheng,
9, alunas da Wizard, liam “Cinde-
rela” em inglês com a ajuda do
professor norte-americano Jose-
ph Hopkin. As duas têm nomes
ocidentais – Sofia e Tammy – e
conversaram em inglês com a re-
portagem do Estado na unidade
de Tianjin. Na sala ao lado, Alice,
10, tinha aula particular com
Zoie Bard. No caso das crianças,
o domínio do inglês é importan-
te para a obtenção de vagas nas
melhores escolas secundárias. O
bom resultado em testes de in-
glês pode decidir a seleção de um
aluno que acaba de concluir o en-
sino fundamental.

As aulas de inglês também são
obrigatórias para os estudantes
universitários, que só recebem o
diploma depois de serem aprova-
dos em um teste de proficiência,
independentemente do curso
que tenham realizado./COLABO-
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PARA COLECIONADORES
Em 1970, a fabricante Hamilton criou o
primeiro relógio digital de LED, o Pulsar.
Para comemorar os 40 anos da invenção, a
empresa americana decidiu fazer uma re-
leitura do antigo modelo. Batizado de Ha-
milton Pulsomatic, o novo relógio não uti-
liza bateria e funciona com o movimento
do pulso. O produto, com pulseira de aço,
custa mais de R$ 5 mil. A Hamilton come-

çou sua história produ-
zindo os relógios de
bolso que eram utiliza-
dos para a marcação
dos horários da linha
férrea dos Estados Uni-
dos. Em 1914, tornou-
se a marca oficial dos
relógios das Forças
Armadas Americanas.
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Classe. Aula de inglês no China Railway Third Design Institute

Tic-tac. Nova
versão do
primeiro
relógio
LED-digital

Inspiração.
Ideia era
criar o
“ambiente de
nuvem”

As maiores escolas de inglês da
China foram criadas por chine-
ses com o objetivo principal de
treinar os alunos para realização
de testes de proficiência. Mas
nas empresas é cada vez maior a
demanda pela comunicação ver-
bal em língua estrangeira, terre-
no no qual a Wizard acredita ter
vantagem em relação aos concor-
rentes locais.

A conversação é o foco das au-

las que ocorrem duas vezes por
semana na sede da China Rail-
way Third Design Institute. Trin-
ta alunos sentam ao redor de
uma mesa gigantesca, nas quais
estão distribuídos microfones,
que os participantes usam na
execução de um desafio novo pa-
ra muitos chineses: falar para os
demais em inglês.

As sessões começaram há um
mês e são comandadas por um

professor norte-americano e
uma assistente chinesa. “No co-
meço era muito difícil e eles não
queriam falar. Quase todos são
mais velhos do que eu e têm pós-
graduação. Eles estão aqui por-
que querem e começaram a se
abrir há cerca de duas semanas”,
disse Joseph Hopkin, que duran-
te o dia também dá aulas na uni-
dade da Wizard em Tianjin.

Exame. Na Tianjin Airlines, a
missão da Wizard é preparar cer-
ca de 200 gerentes para a realiza-
ção do TOEIC (Test of English
for International Communica-
tion), exame que aufere a fluên-
cia do uso do inglês no ambiente
de trabalho.

O certificado é exigido por
multinacionais e começa tam-
bém a ser adotado pelas grandes

empresas chinesas como um dos
critérios para promoções. “Se
quiserem ir para uma posição
mais elevada, eles terão que ser
aprovados no teste”, ressalta
Ren Tong, do departamento de
treinamento da Tianjin Airlines.

A Wizard é uma da duas esco-
las privadas de inglês de Tianjin
que têm “parceria estratégica”
com o TOEIC – a outra é a chine-
sa New Oriental, a maior escola
privada de inglês da China. “Nós
treinamos os estudantes e tam-
bém promovemos o TOEIC”,
diz Jennifer Liang, gerente-geral
da Wizard em Tianjin.

No ano passado, 300 mil chine-
ses realizaram o exame, o triplo
do número registrado em 2008 –
no mundo, 6 milhões de pessoas
se submeteram ao TOEIC em
2010. / C.T.

Mistura. Na
escola
brasileira:
crianças
chinesas e
professores
americanos

● A China quer falar inglês

● Governo
Na China, a
Wizard, assim
como todas as
escolas priva-
das, tem o go-
verno como
sócio. Todo o
material didáti-
co é supervisio-
nado pelo Esta-
do e tem de
ser impresso
no país.Como a rede de idiomas brasileira está ensinando inglês para os chineses

US$ 4,6 bi
é quanto o mercado de ensino
privado de inglês deverá movi-
mentar neste ano na China

300 mil
chineses realizaram o TOEIC em
2010. O número foi três vezes
maior que o de 2008. O exame
aufere a fluência do uso do in-
glês no ambiente de trabalho

1,8 milhão
é o total de alunos da New
Oriental, a maior escola de inglês
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