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O crescimento da classe emergente, somado aos novos hábitos do consumidor brasileiro tem 
gerado bons resultados ao segmento de escolas particulares. De acordo com dados do 
Ministério da Educação, anualmente, os colégios privados registram pelo menos 100 mil novos 
alunos ao passo que as escolas públicas perdem 400 mil estudantes por ano, em média. E é 
nesse cenário positivo que grupos como Morangos, Singular, Positivo e Tutor Doctor anunciam 
seus resultados e ampliam atuação no País. 
 
Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo (Sieeesp), só no 
Estado de São Paulo o crescimento das novas matrículas em colégios particulares subiu 3% em 
2011, o que representa o ingresso de 54 mil novos alunos. A expectativa é de que alta se 
mantenha em 2012. "É muito complicado estimar no Brasil quantos colégios particulares 
existem, porque muitos não estão no radar do Ministério da Educação, mas é possível estimar 
que, com a chegada de novos players, é viável bater um crescimento de pelo menos 5% ao 
ano em número de alunos", disse Cristiano Barros Souza, coordenador do núcleo de pesquisas 
educacionais da Universidade Federal do ABC. O acadêmico estima ainda que, em números de 
escolas, o crescimento é gradual e acompanha o número de novos alunos. 
 
De acordo com Benjamin Ribeiro da Silva, presidente do Sieeesp, com esse acréscimo a rede 
particular alcança (entre berçário e ensino médio) 1,8 milhão de alunos, ou 16% da população 
escolar. "Nos últimos anos, cerca de 30 milhões de brasileiros passaram a ter mais acesso aos 
bens de consumo, e a educação no ensino privado é um dos mais desejados". 
 
E é para atingir este segmento que o grupo português Morangos chegou ao mercado brasileiro. 
Pertencente à holding europeia Onebiz, a empresa chegou ao País este ano através da cidade 
de Sorocaba, no interior paulista, e já fechou contrato para uma nova unidade em Brasília 
(DF). "A meta é ter 50 franqueados em 2013, com expansão em todas as regiões do Brasil", 
declara Maísa Leite, e responsável pela expansão da rede no País. 
 
Em Portugal a rede conta com mais de 60 unidades e para o mercado brasileiro a expectativa 
é dobrar esse número. "O Brasil tem potencial para representar o dobro do mercado 
português, muito em função do tamanho do País mas também por causa da alta do poder 
aquisitivo", diz Pedro Santos, presidente do grupo Onebiz. 
 
De acordo com um balanço da Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep), em 
parceria com o Ibope a tendência é que o brasileiro aporte 13,5% a mais em educação em 
2012. 
 
Segundo a pesquisa, o gasto total das famílias exclusivamente com mensalidades de escolas e 
universidades atingirá R$ 49,5 bilhões este ano, superando os R$ 43,6 bilhões do ano anterior. 
O gasto per capita passará de R$ 267,68 para R$ 303,92, um aumento de 13,53%. 
 
E dentro deste balanço, a classe média se destaca, com 18,6% dos investimentos, o que 
representa R$ 9,25 bilhões. Já a classe A pretende investir R$ 10,6 bilhões, ou 21% dos 
aportes. A classe B, por sua vez, terá a maior fatia do mercado 58,26%, o que representa R$ 
28,87 bilhões. 
 
Tradicional do ABCD, o colégio Singular também está apostando em novidades para atrais 
mais alunos. A partir do ano que vem o grupo irá oferecer internacionalização do currículo do 
ensino médio. Dessa forma os alunos, a partir do 9° ano do Ensino Fundamental II poderão 
optar pelo High School e receber um certificado brasileiro e outro americano do ensino médio. 
 
O programa acontecerá por meio de um convênio firmado com a High School da Texas Tech 
University. "O aluno que fizer a opção pelo curso, ao final do ensino médio receberá o 
certificado oficial brasileiro e o certificado oficial de conclusão da TTU Hight School, emitido 
pela Texas Tech University, reconhecido pelo governo americano e aceito internacionalmente", 
explica Cláudio Ferreira, diretor do Singular. Líder nos setor a Editora Positivo comemorou no 
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primeiro semestre deste ano um feito histórico: atingiu a marca de 1 milhão de alunos 
utilizando seus sistemas de ensino. Mais de 4 mil escolas do Brasil e do Japão utilizam o 
Sistema de Positivo de Ensino. "Ter um milhão de alunos em nossos sistemas é, para nós, 
motivo de orgulho e incentivo, além, é claro, da enorme responsabilidade que este número nos 
traz", disse Ruben Formighieri, diretor-superintendente da Editora Positivo e sócio do Grupo. 
 
Porta de entrada 
 
Ao apostar em um setor um pouco diferente a rede Tutor Doctor, franquia canadense de 
ensino especializada em aulas particulares de reforço, anunciou sua chegada ao Brasil. 
Fundada em 2000, a rede possui 280 franqueados espalhados por dez países. A expectativa do 
grupo é iniciar as operações ainda este ano. 
 
Com a novidade a empresa espera atingir todas as faixas etárias. "Quando se fala em aulas de 
reforço, é comum pensar em educação infantil. Mas nós não preparamos apenas crianças", diz 
Rogelio Martinez, vice-presidente da Tutor Doctor. 
 
O novo conceito de franquia do grupo é que o franqueado trabalha em casa e pode fazer 
trabalho pelo computador. 
 
Os estudantes também não precisam sair de casa para ter aulas. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 11, 12 e 13 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A9. 
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