
A Rosetta Stone não é uma em-
presa nova, especialmente se con-
siderado que seu instrumento de
trabalho é a internet — que desde
os anos 1990 levantou e derrubou
muitas companhias. Também
não podia ser considerada pro-
priamente nova — na época de
seu descobrimento —, a Pedra de
Roseta. O bloco de granito negro
achado pelos soldados do exérci-
to do general Napoleão Bonapar-
te, no final do século XVIII, que
datava de 196 a.C., mudou os es-
tudos sobre o Egito antigo ao ser
utilizado como glossário — por
conter um mesmo texto em gre-
go, demótico e hieróglifo. A em-
presa americana homônima se
apropriou do poder de tradução
da pedra original, com um objeti-
vo: facilitar o ensino não só de in-
glês, mas de 30 idiomas.

Sem alarde, a companhia de
R$ 250 milhões em faturamento
já conta com cinco clientes cor-
porativos no Brasil e metas
agressivas de crescimento: che-
gar a 10% do mercado de ensi-
no de idiomas do país em cinco
anos. Seus principais concorren-
tes são a English Town e a Glo-
bal English (que não tem opera-
ção exclusivamente nacional),
ambas empresas que ensinam
idiomas pela internet.

Trampolim
A unidade brasileira da Rosetta
Stone é considerada um dos
principais trampolins para os
mercados emergentes, junta-
mente com China. A empresa
também tem negócios próprios
na Inglaterra, Coreia e Japão.

“Por ser uma operação on-line,
atuamos em 150 países. Mas a
chegada ao Brasil faz parte do
plano de internacionalização da
empresa, iniciado em 2010”,
conta Giovanni Peduto, gerente
do grupo no país.

Sem milagre
O foco da Rosetta Stone é alcan-
çar pessoas que precisam apren-
der outro idioma por questões
profissionais e não podem per-
der dois, três anos na sala de au-
la. E o método desenvolvido há
vinte anos, ainda é inovador:
“Simulamos a forma mais fácil
de aprender o idioma, a imer-
são”, conta Peduto.

O executivo, que é advogado
de formação, mas tem carreira
na área educacional, garante
que já testou o método. Aliás,
ele não foi contratado à toa. Fa-
la inglês, alemão, espanhol e
agora está aperfeiçoando seu ita-
liano, idioma de seu pai, pelo
método da Rosetta.

Sem apelar para milagres, a
empresa afirma que seu desafio é
conseguir que alguém que não te-
nha conhecimento nenhum de
determinada língua, o inglês, por
exemplo, seja capaz de atingir
um nível de comunicação inter-
mediário em um ano de estudos.
Claro que vale a dedicação do alu-
no. “Com 30 minutos de estudos
por dia, mais as aulas com profes-
sores nativos, o aluno pode che-
gar ao intermediário em seis, se-
te meses”, diz Peduto, que garan-
te estar ciente de que o modelo
ideal de estudos diário é muito di-
fícil nos dias de hoje. “Por isso,
trabalhamos com modelos muito
flexíveis, o aluno pode estudar
24h e de onde preferir.” ■

Imagine se sua rotina fosse as-
sim: entregar jornais às 5h às
9h da manhã. Das 11h às 13h,
trabalhar no delivery de uma
grande cadeia de fast food en-
tregando esfihas. O terceiro
trabalho do dia às 14h, como
atendente de telemarketing. A
noite, voltar a entregar es-
fihas. Cansativo? Imagine ain-
da conseguir coragem para es-
tudar das 23h às 1h45 da ma-
drugada? Pois Paulo Roberto
da Silva, recém-formado em
gestão de recursos humanos
no centro Universitário UniÍta-
lo, em São Paulo, hoje até acha
graça da rotina que levou por
quatro anos, quando era estu-
dante. “Eu chegava cheirando
esfiha na classe e, às vezes, até
trazia para a turma”, conta. Os
dias de dormir três horas por
noite passaram. Silva trabalha
agora na na área de telefonia.

E sua história não é tão inco-
mum como parece. Vários bra-
sileiros não se importam em sa-
crificar horas de sono para po-
der estudar. Conversando com

Recém nomeada presidente para
negócios internacionais da
Rosetta Stone, a executiva Judy
Verses tem a missão de expandir o
modelo de negócios, com soluções
para empresas, escolas e governo.

Por que a empresa escolheu
entrar no Brasil agora?
Fizemos muitas pesquisas antes
de decidir investir nos mercados
emergentes. E quando olhamos
para o Brasil, o país está próximo
de se tornar a quinta maior
economia do mundo, está
crescendo de uma maneira forte
e saudável. E acreditamos que
esse crescimento vai continuar,
especialmente com as
oportunidades que serão geradas
por eventos como a Copa

do Mundo de 2014 e pelas
Olimpíadas de 2016.
Para o Brasil aproveitar todas
as oportunidades que serão
geradas, a proficiência em inglês
e outras línguas será necessário.

E quais são os outros
países emergentes que
estão na mira da empresa?
Estamos focados no
crescimento da América
Latina, especialmente
na Colômbia onde temos um
grande contrato com o Serviço
Nacional de Aprendizagem
(Sena), que conta com 140 mil
usuários. Também temos
negócios no México e Venezuela.
Mas o Brasil, hoje, é nossa
prioridade número um.

Vocês também têm planos
de crescer na China?
Qual o principal desafio de
ensinar inglês para asiáticos?
Os mercados asiáticos são
uma grande oportunidade para a
Rosetta Stone e estamos fazendo
grandes investimentos por lá.
Utilizamos o mesmo material
que usamos em outros países,
e o mesmo conceito de imersão,
para ensinar de forma natural,
do jeito que crianças aprendem.
Mas o maior desafio é a pronuncia.

E qual o desafio no Brasil?
O maior desafio no Brasil
é tornar a marca conhecida,
por isso decidimos ter um
escritório no país para facilitar
a divulgação institucional. R.O.
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Brasil na rota do ensino
de inglês pela internet
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Empresa nasceu
da necessidade
de aprender russo

Aulas de madrugada ou logo
nas primeiras horas da manhã é
um dos diferenciais da UniÍtalo
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Presidente para negócios
globais da Rosetta Stone

“
TORREDEBABEL

Rosetta Stone, mais popular empresa do ramo nos EUA, quer crescer nos emergentes

...JUDY VERSES

Com 30 minutos
de estudos por dia,
mais as aulas com
professores nativos
on-line, o aluno
pode chegar ao
intermediário
em seis, sete meses

Giovanni Peduto
Gerente da unidade brasileira

Na década de 1980, Allen
Stoltzfus começou a estudar
russo mas ficou decepcionado
com seu parco processo. Como já
tinha aprendido alemão por meio
de imersão, fruto de uma viagem
de dois anos pela Alemanha, ele
pensou que seria possível utilizar
a tecnologia do computador
para simular a forma como as
pessoas nativas falam, por o uso
de imagens e sons, sem tradução.
A ideia ainda dependia do
aperfeiçoamento dessa
tecnologia, o que veio no
início dos anos 1990, quando
Fairfield Language Technologies
foi fundada. A empresa
mais tarde foi renomeada
de Rosetta Stone, em referência
ao artefato que revelou
os segredos dos hieróglifos
egípcios para os linguistas.
Allen Stoltzfus morreu em 2002
e quatro anos depois, a Rosetta
Stone foi vendida para empresas
de investimento ABS Capital
Partners e Norwest Equity
Partners. A empresa teve seu
capital aberto na New York Stock
Exchange em abril de 2009.

INOVAÇÃO & EDUCAÇÃO

“Omaior desafio
noBrasil é tornar
amarca conhecida”

QUARTA-FEIRA

ECONOMIA CRIATIVA

GiovanniPeduto, gerenteda
unidadebrasileiradaRosetta
Stone:planosde investirem
ensinocorporativodo idioma
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alunos da UniÍtalo é comum
ouvir histórias motivadoras,
como pais, que após o dia de
trabalho, colocam seus filhos
para dormir e vão para a facul-
dade. Ou mesmo estudantes
que trabalham na área de ven-
das, que, por não ter horário fi-
xo, preferem estudar a noite
para não perder o tempo consi-
derado útil do dia.

Foi pensando nessa deman-
da que a Uniítalo implantou
cursos nos horários mais im-
prováveis, onde os alunos ain-
da têm desconto de 50% no va-
lor da mensalidade. São tur-
mas em diversas áreas, a par-
tir das 5h da manhã, e a partir
das 23h, terminando às 2 h da
madrugada. O tempo restante
é para manutenção do cam-
pus, que não para. No horário
da madrugada, são 90 alunos.
De manhã, 4,5 mil.

Não pense que a turma che-
ga desanimada na sala de au-
la. “Claro que, às vezes, o de-
safio é manter os alunos acor-
dados. Mas como as turmas
são menores a noite, cerca de
15 alunos por classe, é mais fá-
cil entender as necessidades
de cada um, e trabalhar com

isso para tornar a aula mais in-
teressante. Além do mais,
quem vem para a escola tarde
da noite ou de manhã cedo
quer estudar”, conta a profes-
sora Áurea Cardoso, que dá au-
las de manhã e a noite.

Com 12 mil alunos, a univer-
sidade tem administração fami-
liar, e pretender se manter as-
sim, garante o jovem, e idealis-
ta, Marcos Vinicius Cascino, 32
anos, presidente da Mantene-
dora do UniÍtalo. “Ainda te-
mos potencial para crescer até
20 mil alunos no campus
atual”, diz. Além do mais, “ho-
je não gostaria de ter investi-
dor me cobrando mais resulta-
do financeiro, exatamente
quando o plano é melhorar a
qualidade”. E a diversificação
nos formatos está dentro dos
planos de Cascino, que garante
que propostas para compra da
instituição não faltam. Cascino
está mudando o formado de en-
sino da universidade, com fo-
co em formar empreendedo-
res. “Trabalhamos para que os
alunos sejam mais empreende-
dores do que funcionários. Se-
jam líderes, donos de suas pró-
prias empresas.” ■ R.O.

Marcos Vinicius
Cascino
Presidente
da Mantenedora
da UniÍtalo

Divulgação

24 horas já é realidade

As eras econômicas se sucedem e se complementam em in-
tervalos de tempo cada vez mais curtos. E as principais
mudanças têm como força motriz a inovação. Na medida
em que atividades rotineiras podem ser executadas por
máquinas ou por mão-de-obra mais barata disponível em
alguma parte do mundo, cresce o uso de trabalho intelec-
tual nos mais variados segmentos da economia. Nas mais
desenvolvidas, o chamado trabalho de "chão de fábrica" é
exercido por engenheiros e outras profissões com nível su-
perior. Isso explica, por exemplo, o motor de inovação
que transformou a Toyota na primeira empresa mundial
na produção de veículos.

Há alguns fatores que impulsionam a busca contínua pela
inovação numa organização: 1) competitividade: empresas
em diversos segmentos aplicam somas substanciais de recur-
sos para trazer ao mercado produtos e serviços diferencia-
dos, com reconhecido valor; 2) ser percebida como empresa

inovadora no seu seg-
mento é outro fator rele-
vante, que atribui valor
à marca e gera uma rela-
ção positiva com clien-
tes e consumidores; 3) é
estar à frente da competi-
ção garantindo melhores
resultados e perpetuan-
do lucros, investimentos
e continuidade.

Inovar por inovar não
é o principal objetivo. Se-
gundo diferentes auto-
res (Mansfield, 1981; Coo-
per & Kleinschmidt,
1990; Van de Ven, 1986;
Rosenberg, 1994), so-
mente duas em cada dez
inovações são bem suce-
didas. O motivo princi-

pal para um desempenho tão pouco satisfatório é a falta de
modelos que possam prever o sucesso de inovações futuras.
Aqui entram os elementos fundamentais da economia criati-
va. O problema da inovação não é só a escolha da tecnologia.
Na realidade, esta tem um papel coadjuvante. O foco das em-
presas inovadoras está relacionado a duas visões essenciais:
primeiro é o profundo conhecimento do cliente ou consumi-
dor, do ponto de vista de adequação do produto a expectati-
vas reveladas ou não reveladas; envolve um profundo conhe-
cimento antropológico do consumidor, algo que vem sendo
denominado "design thinking"; o segundo elemento é um
exercício de simulação de cenários futuros.

Com isso, quebramos alguns paradigmas. O primeiro é
que a inovação nem sempre é tecnológica: a maior parte
das vezes a tecnologia de ponta é deixada de lado e sobre-
posta por tecnologia existente de maior adequação. Outro
paradigma é de que é possível compor soluções colaboran-
do com empresas e organizações que possam se unir para
um desenvolvimento conjunto. Aqui estão dois dos mais
relevantes atributos da moderna economia: a colaboração
e a multidisciplinaridade, ambos gerando novos conheci-
mentos e inovação.

Pregar intensamente os princípios da organização, inte-
ragir de maneira constante sobre a estratégia, atrair os me-
lhores talentos, promover o desenvolvimento lateral, dan-
do aos profissionais maior autonomia e a possibilidade de
reconhecimento na sua profissão são os ingredientes es-
senciais da inovação.

Esses conceitos são tão sólidos que me atrevo a dizer
que, guardadas as peculiaridades, esses mesmos princí-
pios, aplicados em organizações governamentais, podem
representar um salto significativo de qualidade e de produ-
tividade na gestão pública. ■

SEXTA-FEIRA

TECNOLOGIA

A inovação na era da
Economia Criativa

QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE

Rodrigo Capote

“Nenhuma proposta que
recebemos de venda está
em linha com nosso projeto
para a universidade, que
é de investir em qualidade,
não crescer em escala”

O foco das empresas
inovadoras está
relacionado a duas
visões essenciais:
primeiro é o profundo
conhecimento
do cliente ou
consumidor;
o segundo elemento
é um exercício
de simulação de
cenários futuros

ADOLFO MENEZES
MELITO
Presidente do Conselho
de Economia Criativa
da Fecomercio-SP
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