
A Pearson lançou no Brasil uma
versão do software PowerSchool,
utilizado nos Estados Unidos por
mais de 10 milhões de estudantes.
Trata-se de uma ferramenta
de gestão capaz de ajudar
a escola até mesmo com as
demandas do Bolsa Família.

A Pearson lançou uma versão
para livros paradidáticos de sua
biblioteca Virtual, que já atende
2 milhões de alunos no ensino
superior. E lançará em breve
a edição em português.
Também planeja ampliar o acervo
com obras da Cia das Letras.

Quando a Pearson adquiriu os
sistemas de ensino do Grupo
SEB, um dos diferenciais era o
potencial de vender estes pro-
dutos para o governo brasilei-
ro. Trata-se das famosas aposti-
las, características do mercado
brasileiro, que são capazes de
substituir os livros didáticos e
que viraram febre na rede parti-
cular a partir da década de 80,
como uma extensão dos servi-
ços dos cursinhos pré-vestibu-
lares para as escolas.

A Pearson estuda exportar es-
te modelo de negócios para aten-
der a demanda de outros merca-

dos emergentes de países como
Angola, Moçambique e mesmo
África do Sul, afirma Guy Gerla-
ch, diretor-presidente da em-
presa no Brasil. São países que
não tem um sistema educacio-
nal “sofisticado” como de paí-
ses da Europa e Estados Unidos,
explica o executivo.

Em todo o mundo, a Pearson
investe cerca de US$ 1 bilhão/
ano para criação de novos pro-
dutos inovadores. No Brasil,
uma das apostas da empresa é a
inserção de seus produtos no
Plano Nacional do Livro Didáti-
co (PNLD). “Já conseguimos a
aprovação de alguns livros e en-
tramos com proposta de avalia-
ção de nossa primeira coleção
para o PNLD 2013”, diz. ■ R.O.

Laboratórios Virtuais
na escola pública

●

O gigante Pearson, considerado
o maior grupo de educação do
mundo, investiu pesado em seu
crescimento no Brasil nos últi-
mos dois anos. Foram cerca de
R$ 1 bilhão na aquisição das uni-
dades de sistema de ensino
COC, Pueri Domus, Dom Bosco e
Name, e também de uma partici-
pação de 45% da editora Compa-
nhia das Letras, segundo estima-
tiva do mercado. E agora, é hora
de mostrar resultado.

No final do primeiro semes-
tre a unidade brasileira vai pas-
sar pelo pente fino do conselho
de administração da compa-
nhia, que virá de Londres para
avaliar os negócios. A iniciativa
está em linha com os esforços
para crescer em mercados emer-
gentes. A Índia também está no
roteiro de viagens deste ano.

No ano passado, a China pas-
sou pela avaliação da diretoria.
Mas o foco era outro, garante
Guy Gerlach, diretor-presiden-
te da Pearson Brasil. O objetivo
da empresa era rever as estraté-
gias para incrementar o cresci-
mento no mercado chinês, se-
gundo divulgado no balanço de
resultados. No Brasil, o desafio é
outro. Apesar de Gerlach prefe-
rir não falar sobre a visita, ele
adianta que a meta da empresa é
aumentar a venda de serviços na
área de educação. “Em todo o
mundo, um terço de nossa recei-
ta já vem com produtos e servi-
ços de tecnologia. Isso represen-
ta cerca de £ 2 bilhões [R$ 4,7 bi-
lhões]”, explica. “No Brasil, essa
participação ainda é de cerca de
10% dos negócios”.

A Pearson não divulga a recei-
ta individualizada do Brasil,
mas estima-se que, só com a
unidade de sistemas de ensino,
a empresa tenha vendas supe-
riores a R$ 230 milhões. Nos
mercados emergentes (China,
Índia, África e América Latina),
a empresa alcançou vendas de
R$ 2,4 bilhões (£1 bilhão) em
2011, um crescimento da ordem
de 26% em relação ao registra-
do em 2010. Essa velocidade de
crescimento deve se manter,
afirma Gerlach, que não descon-
sidera outras aquisições para ala-
vancar os negócios no Brasil.

As apostas de Gerlach, no en-
tanto, estão na ampliação de
produtos e tecnologias para a es-
cola pública. Por meio do Nú-
cleo de Apoio à Municipalização
do Ensino (Name), a Pearson já
atende escolas em 124 municí-
pios do país, atendendo mais de
200 mil alunos. O plano é che-
gar agora na gestão dessas esco-
las. A empresa tropicalizou um
produto já amplamente utiliza-
do nos Estados Unidos para as
necessidades do país. Trata-se
do PowerSchool, um software
de gestão que atende mais de 50
milhões em todo o mundo. A ex-
pectativa é que a ferramenta se-
ja utilizada inclusive para gerir
o Programa Bolsa Família na es-
cola. “Vamos lançar em breve
também uma atualização do
software que vai permitir aos
pais receberem informações so-
bre a frequência de seus filhos
na escola em tempo real”, afir-
ma Gerlach. Para isto, é necessá-
rio um equipamento biométri-
co, que identifica características
individuais do usuário. ■

A empresa quer levar os seus
ambientes virtuais de
aprendizagem para a escola
pública. São sistemas que
incentivam as avaliações
individuais, correção automática
dos exercícios e recursos
multimídia para apoiar o ensino.

Gestão escolar que
inclui Bolsa Família

●
Biblioteca Virtual, em
breve, em portugês

A grife francesa Christian Dior
anunciou ontem que o estilista
belga Raf Simons assumirá o car-
go de diretor artístico da empre-
sa. O anúncio vem após meses
de especulações sobre quem se-
ria o sucessor de John Galliano,
demitido após fazer declarações
antissemitas.

Simons não era o favorito pa-
ra o cargo. Antes da Dior, o esti-
lista trabalhou na Jil Sander.Em
nota, o belga, de 44 anos, pres-
tou tributo à história da Dior e
disse que apresentará em julho
sua primeira coleção de alta cos-
tura para a grife.

O cargo era ocupado interina-
mente por Bill Gaytten, ex-as-
sistente de Galliano, a Dior nun-
ca escondeu sua intenção de
preencher a vaga com um esti-
lista de peso. ■ Reuters

Os gastos mundiais com publici-
dade cresceram 6,2% no quarto
trimestre de 2011 em compara-
ção com o mesmo período do
ano anterior. O valor total dos in-
vestimentos em anúncios foi de
US$ 31 bilhões. No ano, o cresci-
mento foi de 7,3%, chegando
aos US$ 498 bilhões. Na América
Latina, os gastos anuais chega-
ram aos US$ 80 bilhões, número
12% superior ao de 2010.As infor-
mações são parte de um relatório
divulgado ontem pela Nielsen.

Segundo a empresa, todas as
mídias tradicionais atraíram
mais anúncios do que em 2011.
O destaque foi para os investi-
mentos nos anúncios publica-
dos na internet, que cresceram
24%. Mesmo com o avanço das
outras mídias, a televisão segue
líder absoluta do bolo publicitá-
rio, com 65% de todos os gastos
realizados pelos anunciantes. O
crescimento desse tipo de anún-
cio foi 10%. ■ Bloomberg
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Setor de telecomunicações lidera
contratação de executivos no Brasil em 2011
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HOTELARIA

PortoBay tem receitas de ¤ 60 milhões em
2011; Brasil é responsável por 26% de vendas

2

Sistema de ensino nacional vai
virar produto de exportação

Divulgação

Levantamento da Catenon, empresa de tecnologia de busca
de talentos, indica que o setor de telecomunicações lidera
as contratações de executivos no Brasil, com 29% do total.
Em seguida, aparece o setor de serviços, com 9%, e de construção
civil, com 8%. O país foi a nação da América Latina que mais
contratou profissionais para cargos de direção no ano passado.
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Pearson passará pente fino
em seus negócios no Brasil

Raf Simons fica com vaga que
era de John Galliano, afastado
por declarações antissemitas

O grupo hoteleiro português Porto Bay fechou o ano de 2011
com uma receita operacional de ¤ 60 milhões, crescimento de 11%
ante a receita do ano anterior. Com três hotéis, Brasil representou
26% do faturamento global do grupo, que possui o maior
número de hotéis sediados na ilha da Madeira, em Portugal.
A taxa média de ocupação dos empreendimentos foi de 83%.

“Em todo o mundo, um
terço de nossa receita já vem
de produtos e serviços de
tecnologia. No Brasil, essa
participação é de cerca de 10%”

Pearson estuda levar modelos de
apostilas de ensino para países
como Angola e Moçambique

NEGÓCIOS DE MODA

Após investimentos de R$ 1 bilhão, conselho de administração vem ao país em busca de resultados

PUBLICIDADE

Dior escolhe,
enfim,
novo diretor

Anunciantes
gastam
mais em 2011

MAIOR GRUPO DE EDUCAÇÃO DO MUNDO

Principais atividades da Pearson 

VENDAS TOTAIS, EM R$ BILHÕES VENDAS EM 2011 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 19.




