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Mario Vitor Santos, sócio da Casa do Saber, na sede da escola, no Itaim Bibi. 

  

A proposta inicial incluía aulas em salas bem decoradas, com sofás e poltronas coloridos e 

acompanhadas de vinhos e biscoitinhos. Mas agora a Casa do Saber, em São Paulo, oferecerá 

também um novo produto: seus cursos, ministrados por professores badalados, serão 

transmitidos ao vivo on-line. A instituição não estará sozinha nesse novo nicho de mercado. A 

Escola São Paulo, na capital paulista, e a Pop, Polo de Pensamento Contemporâneo, no Rio, 

que também realizam cursos livres com professores renomados, iniciam neste ano seus 

programas de educação a distância. 

  

"É o futuro. Um curso assim é mais barato e multiplicável, torna o acesso disponível para mais 

pessoas", afirma Isabella Prata, dona da Escola São Paulo, que tem a economia criativa como 

foco. Cerca de 32% dos alunos da escola não moram na capital. "O sujeito vem do interior 

para cá para se capacitar, paga hotel, passagem, alimentação", observa Isabella. 

  

Ela não descarta a possibilidade de abrir filiais da escola, mas prefere dar prioridade à 

educação a distância por ora. "Queremos expandir com cautela, para não ter números antes 

de ter qualidade. Nosso curso não é uma commodity. É uma 'escola butique', no sentido de 

preocupação absoluta com o produto, e é por aí que a gente vai", afirma. Os cursos a 

distância, diz, serão mais baratos - atualmente, um curso com duas aulas custa cerca de R$ 90 

no local. 

  

Já na Casa do Saber, a estratégia é cobrar mais caro pelos cursos on-line - as aulas 

presenciais custam cerca de R$ 115 cada uma. A ideia, de acordo com Mario Vitor Santos, 

sócio da escola, é evitar a ausência na sala de aula e manter a aura da exclusividade. "O preço 

mais caro contribui para a percepção de acesso ao saber em um ambiente especial", diz. As 

apresentações serão transmitidas apenas ao vivo, também para preservar o conceito de que o 

aluno faz parte de um "acontecimento". 

  

Criada em 2004, a Casa do Saber foi pioneira nesse segmento e logo ganhou o apelido de 

Daslusp - trocadilho com a butique de luxo Daslu e a USP, que Santos não refuta. Hoje, a 

escola conta com duas unidades em São Paulo, no Itaim Bibi e no shopping Cidade Jardim, no 

Morumbi, e mantém o mesmo número de alunos há três anos (cerca de 6 mil por ano). O 

faturamento também tem-se mantido estável, afirma Santos. 
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A empresa, que também tem uma unidade no Rio, não pretende abrir novas filiais. Inaugurado 

em 2006, o espaço carioca teve 4.400 matrículas no ano passado. A Casa do Saber de São 

Paulo negocia com o Iguatemi a abertura de nova unidade no shopping, que substituiria a 

atual sede, no Itaim Bibi. Mas o tamanho do local, que conta com projeto do premiado 

escritório de arquitetura Triptyque, não seria muito maior do que o atual. A meta é expandir 

por meio de plataformas virtuais, especialmente por falta de profissionais para o 

desenvolvimento de novos cursos. 

  

Mas há demanda para cursos livres. A Escola São Paulo registra média de crescimento de 75% 

ao ano no faturamento. Em 2011, teve cerca de 5 mil alunos. Criado em 2006, o Centro 

Cultural b-arco, que oferece cursos livres de artes em São Paulo, cresceu 20% em 2011 e 

pretende dobrar o número de alunos neste ano, chegando a 3 mil pessoas. A carioca Pop, 

inaugurada em 2007, teve 2 mil alunos no ano passado e registrou um crescimento de 10%. A 

meta é aumentar o faturamento em 20% em 2012. 

  

E a gaúcha Perestroika, criada em 2007 com foco em cursos de criação publicitária e hoje 

voltada a atividades criativas, como gastronomia e moda, abre neste semestre suas primeiras 

filiais, no Rio e em São Paulo. A escola teve 980 alunos no ano passado e projeta aumento do 

faturamento de 30% neste ano. Todas essas estão de olho nas oportunidades oferecidas pela 

educação a distância, mas a adaptação dos cursos presenciais para on-line nem sempre é fácil. 

  

"Nossa metodologia é baseada na experiência, as aulas são meio 'teatrais', com cenografia, 

cheiros. É um impacto que se perde no digital. Mas essa questão da educação a distância está 

na nossa pauta", diz Felipe Angnoni, sócio da Perestroika. 

  

No b-arco, o modelo também está sendo discutido. "O projeto é difícil porque nem todos 

cursos que oferecemos dão certo nesse formato, como as aulas de teatro e de dança. Mas as 

oficinas de literatura, por exemplo, poderiam ser realizadas on-line", diz Gabriel Pinheiro, sócio 

do centro cultural. Para ampliar sua área de atuação, pretende oferecer neste ano um serviço 

de consultoria para empresas que querem patrocinar projetos culturais. O serviço identificaria 

aqueles cujo perfil mais se alinha com a imagem da corporação. 

 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 fev. 2012, Eu & Investimentos, p. D4. 
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