
O mercado de educação vive
uma corrida e o pódio depende
de quem conseguir as melhores
fórmulas para transformar os
tradicionais conteúdos educa-
cionais para as plataformas on-
line e mobile. A Ezlearn, empre-
sa lançada em 2009, vem conse-
guindo galgar posições no meio
de educação a distância (EAD),
seja sob medida para empresas
ou mesmo atendendo o público
em geral com cursos livres.

O carro-chefe da empresa é
o curso de Meu Inglês, que tem
mais de 200 mil alunos cadas-
trados. Outros produtos são os
curso de inglês e espanhol via
SMS desenvolvido para a opera-
dora Tim. O aluno recebe dia-
riamente exercícios, acompa-
nhados de aula, no celular.
“Trabalhamos com uma visão
de jogos inserido no processo
de aprendizagem interativo”,
afirma Ana Gabriela Pessoa,
fundadora e CEO da Ezlearn.
“Apesar do crescimento da in-
ternet, o uso de celular e SMS
ainda é mais simples e atinge
um público maior”, ressalta.

A empresária explica que há
uma proliferação de novos con-
teúdos e pessoas querendo usar
a internet, boa parte delas, inte-
ressadas na área da educação.
“O mercado está se adaptando.
Professores e alunos estão cada
vez mais confortáveis em usar
os instrumentos online para o
aprendizado”, afirma.

Ana Gabriela está preparan-
do o lançamento de cursos na
área de gestão. “Nosso foco é
trabalhar com produtos que aju-

dem a desenvolver habilidades
dos jovens, isto é, o que eles pre-
cisam para se posicionar me-
lhor no mercado de trabalho.”

A empresária explica que de-
senvolver produtos digitais é
muito diferente dos tradicionais
produtos de papel. “O digital
permite pensar o conteúdo já in-
terativo, oferecendo recursos
que não existem no papel. Por
exemplo, a rápida atualização
do material”, diz. “Além disso,
o papel e a distribuição do mate-
rial são bastante caros.” Ela des-
taca que o baixo custo é a princi-
pal vantagem do digital. ■ R.O.

Frente ao saturado mercado de
educação da América do Norte,
Jorge Green, vice-presidente
da ellucian para América Lati-
na, tem como missão dobrar os
negócios no Brasil nos próxi-
mos cinco anos. A ellucian, fru-
to da fusão entre a SunGard Hi-
gher Education e da Datatel, é
uma empresa especializada em
tecnologias para a educação.

O executivo não divulga
seus números no país, mas afir-
ma que a aposta da empresa é
trazer ao mercado novos produ-
tos na área de gerenciamento
educacional, especialmente pa-
ra universidades.

O maior desafio do executi-
vo, no entanto, é conquistar a
confiança dos cliente. “Somos
novos aqui, ainda temos produ-
tos para ser tropicalizados”,
diz. Para isto, a empresa mon-
tou um centro de soluções para
os negócios da educação brasi-

leira nos Estados Unidos e está
investindo cerca de US$ 1 mi-
lhão nos novos produtos.

Atualmente, a América Lati-
na representa 40% dos negó-
cios da empresa que conta com
três mil funcionários, no atendi-
mento a 2,3 mil faculdades, uni-
versidades, instituições. O gru-
po fatura R$ 1,2 bilhão.

Dentre os cliente, 75% são
do mercado privado, mas
Green não descarta a possibili-
dade de atuar também com o
governo. ■ R.O.

Ana Gabriela
Pessoa
CEO da Ezlearn

Divulgação

O Enem precisa mudar

Produtos tropicalizados, o jeito
de ampliar os negócios no país

TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO

Desde as modificações sofridas em 2009, o Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) já revelou fragilidades e erros operacionais e técni-
cos. Foram falhas em logística e segurança, baixa quantidade de
itens no BNI — Banco Nacional de Itens e, nesta última edição, pro-
blemas de correção na redação, com discrepâncias inaceitáveis.

Em recente entrevista, o coordenador de provas práticas do Ces-
pe/Universidade de Brasília, Luiz Mário Couto, informou que a ins-
tituição “contratou 3.000 avaliadores para a correção das provas
de redação e 160 supervisores. Os valores pagos em relação à pro-
dução foram, em média, de R$ 5.000 para cada corretor, que ava-
liou cerca de 3.000 redações. E os supervisores, que funcionam co-
mo terceiro corretor, caso haja discrepância nas notas, receberam
R$ 6.000, por 30 dias trabalhados. Os corretores excluídos (rece-
bem diariamente uma nota por seu trabalho; se não mantiverem a
média 8, podem ser excluídos do processo) não foram substituí-
dos. E as redações foram redistribuídas para os corretores rema-
nescentes. Não houve desistência de supervisores”.

Esta última frase contraria a declaração de um corretor do Enem, que,
também em entrevista, revelou desistência de supervisor por conta do
aumento de trabalho sem o correspondente aumento de pagamento.

Em seu desabafo, o corretor não só confirmou o valor fixo total pa-
go pelas correções como explicou o processo de correção. Ele rece-
bia “diariamente 100 redações pela internet” e “gastava de 2,5 minu-
tos a três minutos por redação, de 2,5 horas a três horas por dia para

corrigir as redações”. E mais: que o
“nível de exigência é menor do que
se cobra normalmente nos colégios
dos grandes centros urbanos”; e
que os corretores foram “instruídos
pelo Cespe a dar notas 900 ou 1.000
em redações que valiam 600”.

Fazendo as contas: um corretor re-
cebe R$ 5.000 para avaliar 3.000 reda-
ções, obtendo-se o valor pífio de R$
1,66 por texto corrigido. Em situação
normal e diária de muitos professores
de Português, tem-se uma média má-
xima de dez redações corrigidas por
hora (seis minutos cada uma). Se, dia-
riamente, ele receber 100 redações,

vai precisar de dez horas (!) para terminar esse trabalho, incluindo sába-
dos e domingos, até conseguir corrigir 3.000 durante os 30 dias (sem
contar os outros textos de corretores excluídos ou desistentes).

Para quem tem experiência em correção de texto, uma pergun-
ta que não cala: como alguém consegue, em 2,5 ou três minutos,
avaliar uma redação — que, diga-se de passagem, vale muito no
Enem —, por mais que os critérios sejam objetivos e não haja ne-
cessidade de comentários, por mais que o corretor seja experien-
te, integrante de bancas de vestibulares consagrados?

Todas essas informações nos dão a certeza de que o Enem preci-
sa, urgentemente, de mudanças sérias e objetivas. O Inep, órgão do
Ministério da Educação responsável pelo Enem, acena para a composi-
ção de uma banca de três especialistas para avaliar as redações com dis-
crepância superior a 300 pontos (que já chegou a ser de 500). Essa medi-
da será suficiente? Não seria o caso de os critérios de correção também
serem avaliados? Por que não ter mais corretores ou dar mais tempo pa-
ra que as correções sejam feitas com o cuidado necessário? Os pontos
da redação devem se juntar aos da prova objetiva na média aritmética?

A confiabilidade e o respeito que um exame dessa natureza e
magnitude merece dependem de muitos fatores. Por isso as mu-
danças não devem ocorrer somente em redação, mas também na
prova objetiva, com uma apurada revisão dos conteúdos e das ha-
bilidades das matrizes e questões coerentes com esses quesitos,
em grau de complexidade e dificuldade.

A verdade é que o Enem está transformando, a cada edição, a menta-
lidade de muitos professores e alunos, indicando uma nova forma de en-
sinar e aprender. É preciso que as falhas do exame sejam corrigidas e
que os critérios sejam aprimorados. A concepção de avaliação do Enem
é crível, consistente. Por isso é importante que ele dê certo. ■

Alexander Porter /Image Source

SEGUNDA-FEIRA

ECONOMIACRIATIVA

Especializada em tecnologia para
a educação, ellucian está de olho
no potencial do mercado brasileiro

Uma corrida rumo
ao pódio com o uso de
plataformas on-line

“Nosso foco é trabalhar
com produtos que ajudem
a desenvolver habilidades
dos jovens, isto é, o que eles
precisam para se posicionar
melhor no mercado”

Empresa se especializa em adaptar os conteúdos educacionais
tradicionais do papel para a internet, incluindo aulas e exercícios via SMS

A verdade é que
o Enem está
transformando,
a cada edição,
a mentalidade de
muitos professores
e alunos, indicando
uma nova forma de
ensinar e aprender

ROSELI APARECIDA
DE SOUSA
Assessora Pedagógica do Ético
Sistema de Ensino, da Saraiva

O celular é uma forma simples de conseguir um grande público
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




