
Uma constatação na área edu-
cacional está orientado os negó-
cios da americana Blackboard,
especializada em novas tecno-
logias para a educação, no Bra-
sil: “O mercado brasileiro ex-
plodiu em 2011, porque tanto a
iniciativa pública quanto a pri-
vada entendeu que é preciso
acabar com o gargalo entre a
educação e o plano do país de
ser um grande líder mundial”,
diz Renzo Gianfranco Capocci,
gerente geral da América Lati-
na e Caribe da companhia.
A empresa, que no Brasil é

representado pelo Grupo A,
tem negócios em mais de 40
países, com cerca de 9 mil
clientes, e receita de US$ 500
milhões com a venda de tecno-
logia educacional. E tem visto
bons indicadores de que omer-
cado brasileiro vai crescer nos
próximos anos. O número de
cursos a distância oferecidos
no país, por exemplo, dobrou
nos últimos três anos, segun-
do dados da Associação Brasi-
leira de Educação a Distância
— as faculdades já captam
42% dos alunos fora de seu es-
tado sede. Só o Estado de São
Paulo tem planos de digitalizar
40% das aulas da rede pública,
com investimentos estimados
em R$ 5,5 bilhões.
Para o executivo da Black-

board, o futuro da educação es-
tá na mobilidade, por meio de
ambientes virtuais de aprendi-
zagem, uma área onde o Brasil
já está instrumentalizado para
ser um dos maiores mercados
do mundo. Afinal, hoje são
mais de cinco bilhões de apare-
lhos celulares para os sete bi-
lhões de habitantes do plane-
ta. Mas no Brasil, dados demar-
ço da Anatel, mostram que
existem 250,8 milhões de li-
nhas ativas na telefonia mó-
vel, sendo que os terminais de
banda larga 3G totalizaram
quase 52 milhões de acessos.
A Blackboard adquiriu recen-

temente duas empresas—Moo-
dlerooms e a NetSpot—, focadas
no fornecimento de serviços pa-
ra Moodle (acrônimo em inglês
para ambientes virtuais de
aprendizagem) com foco em
ampliar os negócios no país.
A empresa já desenvolve fer-

ramentas de aprendizagens pa-
ra empresas como FGV, Faap,
Dom Cabral, IESB, ESPM,
Unip, Unicsul, Senac-SP e Ins-
per. Mas quer ampliar nos negó-
cios para o mercado público.
“Fizemos trabalhos para a
UFMGna área de programas pa-
ra a área médica”, diz Capocci.

Atualmente, calcula-se que
1/3 dos aplicativos educacio-
nais disponíveis nomercado fo-
ram feitos pela Blackboard.

Tecnologia
“Professores nunca serão substi-
tuídos pela tecnologia, mas pro-
fessores que não souberem usar
a tecnologia serão substituídos”.
A afirmaçãodePatrickDevin, vi-
ce-presidente de vendas globais
da empresa bem pareceria con-

versa de vendedor, um tanto fa-
talista, não fosse a velocidade
com que omercado de educação
vem sendo alavancado por no-
vas tecnologias. “Conheço
quem tenha pago US$ 250 mil
por um curso em Stanford e hoje
vê as aulas sendodivulgadas gra-
tuitamente on-line”, relata.
Devin afirma, aliás, que o

mercado de educação caminha
para ter omesmodestino damú-
sica, com o conhecimento ao al-
cance de todos. “Não tenho res-
posta para como vão ficar os ne-
gócios neste mercado. Mas uma
coisa é certa, não há fórmulas
prontas. O que podemos é ofere-
cer aos educadores instrumen-
tos que os ajudem a inovar.”

Novos paradigmas
A Blackboard não é a única a
ver as potencialidades de novas
tecnologias para alavancar a
educação. A Fundação Lemann,
em parceria com o Instituto Na-
tura e o Instituto Península, es-
tá levando a ferramenta Khan
Academy para as escolas públi-
cas. Trata-se de vídeo-aulas
criadas por uma instituição não
governamental, que ganharam

destaque em todo o mundo por
atrair a atenção de estudantes.
Inicialmente, o projeto piloto

será realizado em seis turmas
de 5º ano (antiga 4ª série) de es-
colas municipais de São Paulo.
O objetivo é contribuir para a
melhoria do desempenho dos
alunos em Aritmética e experi-
mentar a metodologia em sala
de aula, com a contribuição dos
professores. No segundo semes-
tre, a experiência deve ser leva-
da a mais 15 escolas, totalizan-
do 1000 alunos beneficiados.
Outra empresa que aposta for-

te na área de educação é a Ap-
ple. A gigante norte-americana
lançou no começo deste ano o
Itunes U, uma plataforma de
conteúdos que coloca cursos gra-
tuitos de grandes universidade
e outras escolas de todo o mun-
do ao alcance dos clientes que
tem iPad, iPhone ou iPod touch.
Outra aposta da empresa é o

desenvolvimento de aplicativos
que permitem ao professor
criar seu próprio material didá-
ticos, como o BookCreator. O li-
vro pode ser distribuído gratui-
tamente ou mesmo vendido na
loja virtual da companhia. ■

Não há dúvidas de que o Brasil
tem um dos maiores mercados
potenciais para empresas de
educação. Só em investimento
público são mais de R$ 100 bi-
lhões anuais— recursos que, to-
dos estão de acordo, não dão
conta da demanda nacional.
Para que o país seja o líder

que almeja ser, os governos
vem investindo em programa
de distribuição de livros didáti-
cos, bolsas de estudos, novos
equipamentos eletrônicos (os
alunos brasileiros deverão ter
até tablets num futuro próxi-
mo). Falta ainda dar conta da lei
que obriga o pagamento do piso
salarial para o professor.
Mas nada que não possa ser

resolvido quando o legislativo
aprovar o novo Plano Nacional
de Educação (PNE), com pro-
messa de aumentar de cerca de
5% do Produto Interno Bruto
para 7%, 7,5% ou mesmo 10%
pedidos pela sociedade. Afinal,
educação é prioridade, certo?
Errado. E prova disso, é o des-

casocomqueoaltoescalãodogo-
verno federal tratao tema investi-
mento.Na semanapassada, omi-
nistro da Fazenda, Guido Mante-
ga, teve um encontro a portas fe-
chadascomparlamentaresdaCo-
missão Especial responsável pela
análise da proposta do novo PNE
.Aáreaeconômicaapoioua inten-
ção do relator Angelo Vanhoni
(PT-PR) de determinar que o país
alcance, em dez anos, um volu-
mede investimentopúblicodire-
to em educação de 7,5%do PIB.
Emnotapública sobreoencon-

tro, a Campanha Nacional pelo
Direito à Educação lembrou que
no dia 15 de outubro de 2010, a
entãocandidata àpresidênciaDil-
maRousseff se comprometeu em
uma “Carta-compromisso pela
Garantia do Direito à Educação
deQualidade”, a alcançarumpa-
tamar de investimento público
em educação pública na ordem
de 7% do PIB até o fim de seu
mandato, ou seja, 2014. Agora, o
governo diz que vai tentar cum-
prir estameta emuma década. O
que mudou neste dois anos, fal-
toudinheiro?Não segundoanáli-
se do Ipea. Falta é prioridade. E
talvez fosse de bom tomominis-
tro explica o que émais prioritá-
rio doque a educaçãodopaís. Jo-
gar bola? ■ R.O.
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substituídos pela tecnologia,
mas professores que não
souberem usar a tecnologia
serão substituídos”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 12




