
A recente compra da escola de in-
glês Wise Up, pela Abril Educa-
ção, acirrou a concorrência no
mercado de cursos de idioma no
país. Mas o aumento da deman-
da promete ajudar no crescimen-
to dessas empresas. De acordo
com pesquisa encomendado pe-
la escola de inglês on-line Open
English ao Instituto de Pesquisas
Datafolha, o número de pessoas
estudando inglês na cidade de
São Paulo desde 2010 cresceu
11%, sendo que, dos 611 entrevis-

tados, 25% afirmaram ter a inten-
ção de estudar o idioma nos pró-
ximos 12 meses.

O preço não parece ser um
impedimento aos interessados.
De acordo com o levantamento,
23% dos entrevistados acham
razoável pagar entre R$ 200 e
R$ 250 pelo curso nos próximos
12 meses. Dentre aqueles que
consideram fazer um curso on-li-
ne, o valor médio para a mensali-
dade desejável é de R$ 183,44,
acima da média dos cursos ofere-
cidos no mercado, na faixa de
R$ 100 por mês.

A popularização dos cursos
on-line ainda é um processo

lento, segundo mostra a pesqui-
sa. Quando a pergunta é: “já
fez algum curso de inglês on-li-
ne?”, apenas 11% dos ouvidos
afirmaram que sim. Mas, os en-
trevistados afirmaram que “fa-
tores como a comodidade de es-
tudar em casa, sem necessida-
de de deslocamento e a flexibili-
dade de estudar a qualquer ho-
ra, são os pontos positivos” na
hora de escolher a escola.

Estes fatores fazem com que
o mercado receba com tranqui-
lidade as grandes fusões do se-
tor. “A Open English não é um
produto de qualquer fusão ou
aquisição, fundei a empresa em

2006 e expandimos o número
de estudantes para mais de 70
mil sem que fosse necessário fa-
zer nenhuma compra”, afirma
Andrés Moreno, CEO da Open
English.

Moreno afirma que a empre-
sa já tem 10 mil alunos no país
e espera triplicar este número
em 2013. O segredo da empre-
sa é oferecer “sessões que co-
meçam de hora em hora, sem
que seja preciso fazer uma re-
serva prévia”. “Atualmente, es-
tamos atraindo mais estudan-
tes aqui no Brasil do que em
qualquer outro país onde atua-
mos.” ■ R.O.

Andrés Moreno
CEO da
Open English

Demanda pelo inglês continua aquecida no país

A Khan Academy, do educador
indiano Salman Khan, vem ga-
nhando destaque em vários paí-
ses por oferecer videoaulas gra-
tuitas com conteúdo dinâmico
para estudantes como uma alter-
nativa à escola tradicional. Para-
lelamente, no Brasil, um grupo
de professores ainda pouco co-
nhecidos também vem tendo su-
cesso ao desenvolver aulas on-
line com conteúdo adequado à
demanda curricular brasileira.

E diferentemente da propos-
ta de Khan, de olho em ganhar
dinheiro com isso. Trata-se do
portal Descomplica, criado em
2011, que conta com mais de 3
mil videoaula com conteúdo pa-
ra o vestibular, a um preço aces-
sível, cerca de R$ 20/mês, volta-
do principalmente para alunos
das classes C/D, que não conse-
guem pagar os chamados cursi-
nhos para vestibular.

O cursinho virtual foi criado
por Marco Fisbhen, um enge-
nheiro de produção eventual, e
professor em tempo integral há
16 anos, que já conseguiu apor-
tes de cinco fundos de investi-
mentos dos Estados Unidos pa-
ra arcar com o projeto.

Fisbhen afirma que é difícil
quem não compare seu projeto
com o de Salman Khan. Mas ele

vê grandes diferenças. Primeira-
mente, o fato de a Khan Acade-
my ser baseada na genialidade
de um único profissional, o pró-
prio Khan, que leciona de mate-
mática a história com a mesma
fluidez. No modelo de Khan, ele
costuma desenhar as aulas e não
aparecer nelas. Já no Descompli-
ca um grupo de 30 professores

são colocados no posto de cele-
bridades. “Escolhemos os me-
lhores educadores de cada disci-
plina e eles são o destaque no ví-
deo”, explica o educador brasi-
leiro, acrescentando que essa
turma não é fechada. “Quere-
mos ter professores de vários lo-
cais do Brasil para dar conta das
diferenças regionais do ensino.”

Aliás, aqui está outra grande
diferença entre os projetos.
Quando se fala em conteúdos
considerados “universais” co-
mo matemática ou física, o ensi-
no pode ser commoditizado a to-
dos os países. “Mas como ensi-
nar a especificidade de cada
país, como a História ou Geogra-
fia locais? Eles nunca vão saber

ou se interessar em explicar a
Sabinada, por exemplo, revolta
ocorrida na Bahia na primeira
metade do século XIX.”

Mas a maior diferença é que
Fisbhen quer ganhar dinheiro
com o negócio. “Não somos
ONG”, diz. A empresa criada
em 2011 já havia atingido seu
ponto de equilíbrio, mas rece-
beu no ano passado um novo
aporte de fundos de investimen-
to, e ficará mais um ano no ver-
melho até ter rentabilidade.

O educador conta que a bus-
ca por mais recursos está ligada
à necessidade de expansão rápi-
da do negócio. “Queremos sair
da marca de 3 mil vídeos para
10 mil em pouco tempo. Tam-
bém estamos investindo em tec-
nologia para melhorar a expe-
riência dos alunos no site. E em
mídia, para que as pessoas sai-
bam que a gente existe”, diz.

Ele conta que, por enquanto,
mesmo com o crescimento no bo-
ca a boca, os resultados já são sur-
preendentes. “Tivemos um mi-
lhão de visitantes no mês que an-
tecedeu ao Enem no ano passa-
do. E um dia antes da prova, tive-
mos uma aula ao vivo com a par-
ticipação de 100 mil alunos”, diz.
Mesmo assim, ainda longe do
concorrente estrangeiro. A Khan
Academy atinge seis milhões de
usuários por mês em quase todos
os países do mundo. ■

Grandes fusões neste mercado
estão em linha com a procura
de cursos pelos estudantes
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Videoaulas levam cursinhos
aos alunos das classes C e D

“A Open English não é um
produto de qualquer fusão ou
aquisição. Fundei a empresa em
2006 e expandimos o número
de estudantes para mais de 70
mil sem que fosse necessário
fazer nenhuma compra”

Rodrigo Capote

Alexandre Rezende

Descomplica investe em professores-celebridades para atrair estudantes que não podem pagar a escola

MarcoFisbhen,doDescomplica: aulaaovivoparamaisde 100mil alunosantesdoEnemde2012
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 fev. 2013, Inovação & Educação, p. 14.




