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E d i to ra Grupo espanhol pretende dobrar de tamanho no mercado de sistemas de ensino em três anos

Santillana investe € 20 milhões no Brasil
Beth Koike
De São Paulo

A Santillana, grupo espanhol
que atua na áreas editorial e mí-
dia e dono da editora Moderna,
está investindo € 20 milhões para
introduzir nas escolas brasileiras
sua metodologia de ensino volta-
da para iPad, tablet da Apple.

O grupo disponilizará para as
escolas os tablets , o conteúdo pe-
dagógico adaptado para o iPad e
a assessoria para os professores.
Será oferecido um equipamento

por aluno a partir do oitavo ano
do Ensino Fundamental e um pa-
ra cada grupo de dois ou três es-
tudantes nas séries anteriores.

Hoje, o grupo espanhol ofere-
ce para as escolas do país um sis-
tema de ensino (apostilas) tradi-
cional. No total, cerca de 200 mil
alunos utilizam esse sistema de
ensino, denominado Uno.

A meta do grupo espanhol é
dobrar de tamanho com o novo
produto no Brasil. “Nossa meta é
ter mais 250 mil alunos de esco-
las particulares usando o Uno In-

ternacional até 2015”, disse Pa-
blo Doberti, diretor do Uno In-
ternacional, nome dado ao novo
produto da Santillana.

O tíquete médio do sistema de
ensino tradicional Uno varia de R$
300 a R$ 1 mil ao mês por aluno.
Com a adoção do iPad, o custo da
mensalidade pode ter uma eleva-
ção de cerca de 30%, mas o percen-
tual ainda está sendo analisado.

“Vamos ter escolas usando os
dois produtos. Para adoção dessa
nova metodologia pedagógica
há alguns pré-requisitos como

infraestrutura, nível sócio econo-
mico e, principalmente, uma dis-
posição da escola de querer tra-
balhar com um novo formato de
a p r e n d i z a d o”, disse Doberti. A
empresa fechou parceria com a
Discover y para produção de con-
teúdos que são mais interativos
no aprendizado virtual.

A Santillana investiu € 15 mi-
lhões para adaptar o conteúdo
dos livros didáticos para os ta-
blets, um trabalho que levou três
anos para desenvolvimento. Na
América Latina, a Santillana tem

200 mil alunos estudando com
seu conteúdo pedagógico por
meio do iPad, sendo que 130 mil
estão no México.

Hoje, várias escolas brasileiras
como Dante Alighieri, Porto Se-
g u r o, Pueri Domus e Sigma, já
usam os tablets nas salas de au-
la. Mas essa adoção ainda varia
muito conforme o colégio, sen-
do que na maioria dos casos o
tablet é usado apenas em algu-
mas disciplinas.

Um dos desafios na adoção do
equipamento digital é a metodo-

logia de ensino, que difere dos li-
vros e das apostilas tradicionais.
A concorrente inglesa Pe a r s o n ,
dona dos sistemas de ensino
COC, Pueri Domus e Dom Bosco,
tem softwares específicos para
orientar professores e alunos que
acessam conteúdos digitais por
meio de tablets, notebooks, lou-
sa digital, entre outras ferramen-
tas. O software é capaz, por exem-
plo, de detectar quais atividades
extras o aluno precisa fazer em
caso de erros constantes em de-
terminada disciplina.

Fleury terá cinco novas unidades “verdes”
S u st e n t a b i l i d a d e
Felipe Machado
De Barueri (SP)

O Fleury está investindo em
unidades “verdes” para econo-
mizar recursos e adequar suas
práticas ao seu plano de susten-
tabilidade. A rede de medicina
diagnóstica planeja cinco novos
prédios projetados para gastar
menos recursos, como água e
eletricidade, até o fim de 2013.
Para o gerente de sustentabili-
dade e risco do Fleur y, Daniel
Périgo, mesmo que nem todas as
novas construções da compa-
nhia sejam assim, o modelo é
uma tendência. “Esse é um cami-
nho sem volta”, diz. Hoje, a rede
tem um total de 22 unidades.

A empresa tem atualmente
dois prédios que considera am-

bientalmente corretos. O mais
recente, no bairro de Alphaville,
em Barueri (SP), funciona desde
dezembro de 2011 e foi o pri-
meira projetado com essa preo-
cupação. O outro, que funciona
desde 2008 dentro de um con-
domínio no bairro do Morumbi,
na capital paulista, recebeu
adaptações posteriores.

Dentre as medidas adotadas
em Alphaville, estão a captação
de água da chuva, o uso de tintas
à base de água e um projeto que
prioriza a iluminação natural. Há
também um jardim com plantas
no telhado, para ajudar a reduzir
a temperatura interna.

O custo de construir um labo-
ratório “s u s t e n t áv e l ” é entre 10%
e 12% maior do que um projeto
convencional, segundo cálculos
de Périgo. O executivo considera
que o valor tem caído nos últi-

mos anos, por causa da maior
oferta de materiais e serviços es-
pecíficos para este fim. E, para
ele, a economia no consumo de
recursos compensa, no longo
prazo, o gasto extra. No caso da
unidade de Alphaville, a redução
na conta de luz é de 13% em rela-
ção às convencionais. E a expec-
tativa é que a economia gerada
pelo prédio sustentável cubra os
custos adicionais em cinco anos.

A preocupação com o impacto
ambiental de suas operações é
parte da visão de sustentabilida-
de do Fleury. Para Périgo, os
clientes da rede demandam esse
tipo de atitude. “A sociedade bra-
sileira, em geral, é mais sensível a
essa questão”, diz.

A empresa está buscando a
certificação “Leed” na categoria
ouro de eficiencia energética e
design ambiental para a unidade

de Alphaville. O selo é dado pela
ONG US Green Building Council
para construções que cumpram
determinados requisitos. Dife-
rentes tipos de ação, como uso de
materiais ecologicamente corre-
tos ou gerenciamento de resí-
duos do canteiro de obras, ren-
dem pontos. A classificação da
categoria depende da pontuação
total. A unidade sustentável do
Fleury no Morumbi já tem classi-
ficação ouro, uma abaixo da pla-
tina, a mais alta.

O Fleury não é o único do se-
tor de medicina diagnóstica
preocupado com ações ambien-
talmente corretas. A Dasa tem
um prédio da bandeira Delboni
Auriemo com certificação Leed
nível prata no bairro de Santana,
em São Paulo. Maior empresa do
setor no país, a Dasa tem 32 uni-
dades na capital paulista.

Fonte: Ministério da Educação/FNDE

Sala cheia
Crescimento do financiamento estudantil (Fies) nos últimos cinco anos

Número de contratos - em mil

2007 2008 2009 2010 2011

208,8 mil 
contratos foram 
assinados de 
janeiro a 20 de 
junho deste ano

R$ 2,3 bilhões 
é quanto o governo 
dispõe de verba 
para o programa 
em 2012
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Educação Faculdades privadas têm
aumento no número de matrículas

Com crédito,
aluno migra
para curso
mais caro
Beth Koike
De São Paulo

O sonho do mineiro Abner Cury,
de 22 anos, sempre foi estudar di-
reito. Tentou a Universidade Fede-
ral de Uberlândia, mas não foi
aprovado no vestibular. Acabou
optando pelo curso de administra-
ção na Faculdade Pitágoras. O cur-
so não lhe agradou e a mensalida-
de de R$ 500 era incompatível com
seu salário de vendedor de carros,
de R$ 625. Trancou a faculdade.

No começo deste ano, Cury sou-
be que o Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) do Ministério da
Educação estava mais acessível.
“Retomei a faculdade, mas dessa
vez no curso de direito. Só voltei
porque consegui o Fies. A mensali-
dade do curso de direito é de
R$ 800, valor maior do que o da a
faculdade de administração”, diz
Cury, que pretende prestar con-
curso público quando se formar.

A história do jovem estudante é
um dos reflexos do aumento ex-
pressivo do Fies neste ano. “Muitas
pessoas fazem o curso que cabe no
bolso e não o curso que realmente
têm vontade ou vocação. Com o
Fies estamos percebendo uma mi-
gração de cursos”, diz Marcelo Bat-
tistella Bueno, presidente do Gru -
po Anima de Educação.

“O tíquete médio dos alunos
com Fies é R$ 797 contra R$ 575
dos estudantes sem o financia-
mento. Uma demonstração de
que aqueles que optam pelo Fies

estudam em cursos mais caros”,
observa Rodrigo Galindo, presi-
dente da Kroton.

Desde que foi criado em 1999,
cerca de 1 milhão de alunos conse-
guiram o financiamento do gover-
no que paga entre 50% e 100% da
mensalidade de cursos de gradua-
ção. Mas o boom do Fies vem sen-
do verificado de janeiro para cá,
quando 208,2 mil contratos foram
fechados. Para efeito de compara-
ção: no ano passado inteiro foram
152 mil, segundo dados do FNDE
(Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação), órgão do Mi-
nistério da Educação responsável
pelo Fies. Esse crescimento acelera-
do é resultado da flexibilização das
regras do programa, feita em mea-
dos do ano passado, quando foi
dispensada a exigência de fiador
para estudantes com renda fami-
liar per capita de até R$ 933. Os ju-
ros de 3,4% foram estendidos para
todos os cursos de graduação (em
alguns, a taxa chegava a 6,5%), en-
tre outras modificações.

Nas faculdades privadas, a par-
ticipação do Fies vem aumentan-
do significativamente e contri-
buído para o crescimento no nú-
mero de matrículas. “Ti v e m o s
um aumento de 18% no último
processo seletivo e a mola pro-
pulsora foi o Fies”, disse o presi-
dente do Grupo Anima, dono de
três centros universitários em Be-
lo Horizonte e em Santos (SP),
que há dois meses recebeu apor-
te de R$ 100 milhões da gestora

de fundos BR Investimentos. Ho-
je, 24% dos alunos dos centros do
Anima têm Fies. Há dois anos, es-
sa parcela era de 3,4%.

Na Kroton, esses percentuais
são ainda mais representativos.
O grupo mineiro, que tem o fun-
do americano de “private equity”
Advent como sócio, conta atual-
mente com 40 mil alunos estu-
dando com Fies, o que representa
36% da carteira total, contra 4,4%
de dois anos atrás. Entre os calou-
ros, 52% fizeram suas matrículas

com o crédito estudantil do go-
verno. Outro ponto favorável do
Fies, segundo Galindo, é a redu-
ção no volume de alunos que de-
sistem da faculdade. O executivo
destaca que 75% dos estudantes
que largam os cursos o fazem por
problemas financeiros. Com o fi-
nanciamento, a taxa de evasão é
70% menor na Kroton.

Na Anhanguera e Estácio, 10%
dos alunos têm crédito estudantil.
“Hoje, temos 28 mil estudantes
com o financiamento. Deste volu-

me, cerca de 80% entraram no últi-
mo vestibular”, explicou Virgílio
Gibbon, diretor-executivo de fi-
nanças da Estácio. “Estamos divul-
gando mais o Fies. Ainda existe
uma barreira cultural dos brasilei-
ros para obter o financiamento es-
tudantil”, disse Roberto Valério, vi-
ce-presidente de marketing da
Anhanguera. Ele se refere à falta de
hábito do brasileiro de financiar
educação, um ativo não palpável
como celular, carros e outros bens.

Galindo, da Kroton, lembrou
ainda que a provisão para débitos
duvidosos para alunos com Fies
também é inferior: de 2,25%, con-
tra 5% para quem não tem o Fies.

Pelas novas regras, as faculda-
des se responsabilizam por 15%
do risco do financiamento e ou-
tros 85% são arcados pelo gover-
no em caso de inadimplência. Os
alunos com renda familiar per
capita de até 10 salários mínimos
podem obter financiamento de
até 100% e não precisam mais
apresentar fiador para conseguir
os recursos do MEC. A maior par-
te dos solicitantes se enquadra
nesse perfil de renda. Por exem-

plo, dos 136 mil contratos fecha-
dos nos três primeiros meses des-
te ano, 68 mil conseguiram fi-
nanciamento de 100%.

O governo e as faculdades cria-
ram um fundo garantidor que
arca com a inadimplência. Entre
1999 e 2009, quando ainda vigo-
ravam as regras antigas, a taxa de
inadimplência média nacional
era de 12%. Ainda não é possível
mensurar o calote dos alunos
que fecharam o contrato nessa
nova etapa do Fies porque eles
ainda não se formaram. O estu-
dante pode pagar o empréstimo,
cujos juros anuais são de 3,4%,
em até 14 anos e meio para um
curso de quatro anos. Durante a
vigência da faculdade, o aluno
paga R$ 50 por trimestre.

O Fies é válido para famílias com
renda de até 20 salários mínimos,
sendo que a parcela do financia-
mento pode variar de 50% a 100%
do valor da mensalidade. As facul-
dades inscritas no Fies recebem co-
mo pagamento do governo títulos
públicos que podem ser trocados
pelo valor de face em leilões reali-
zados todo mês.

MARCUS DESIMONE / VALOR

Marcelo Battistella Bueno, presidente do Grupo Anima, que registrou aumento na participação de alunos com Fies de 3,4% para 24% nos últimos dois anos
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Fu t e b o l
Adidas prevê venda
recorde com Eurocopa
A fabricante de roupa e calçados
esportivos Ad i d a s prevê vendas
recordes de € 6 bilhões neste ano. A
expectativa se deve ao
campeonato de futebol Eurocopa
2012, que acontece na Polônia e na
Ucrânia, disse Herbert Hainer,
principal executivo da Adidas. A
companhia alemã teve vendas de €
1,5 bilhão em 2010, ano da Copa do
Mundo na África do Sul, e de € 1,3
bilhão em 2008, quando foi
realizada a última Eurocopa.

Air France demite
A Air France cortará 5,1 mil
postos de trabalho, ou 10% de
sua força, até 2013. A companhia,
alerta que pode forçar demissões
caso os sindicatos não aceitem
revisar os contratos existentes.

Sacolinhas
A Associação Paulista de
Supermercados (Apas) estuda
alternativas para quem esquecer
de levar sacolas reutilizáveis na
hora da compra. A proposta será
apresentada ao governo de SP.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 jun. 2012, Empresas, p. B6.




