
HONDA CB 300 2011/2012

Em leilão dia 18/03/2013 às 11
horas - Marginal Via Dutra, km 224
- Guarulhos - SP. Informações pe-
lo Tel. (11) 2464-6464 - acesse
www.sodresantoro.com.br

LEILÃO
PRESENCIAL E ONLINELeilões

259ª E 260 ª HASTAS PÚBLICAS UNIFICADAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - TRT - 2ª REGIÃO
DATA: 02 (TERÇA-FEIRA) DE ABRIL E 04 (QUINTA-FEIRA) DE ABRIL DE 2013 - A PARTIR DAS 10h00 

LOCAL: FÓRUM RUY BARBOSA - AUDITÓRIO - AV. MARQUES DE SÃO VICENTE, 235 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO/SP

321 LOTES - 131 IMÓVEIS
IMÓVEIS - VEÍCULOS - INFORMÁTICA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL - MÓVEIS - DIVERSOS

IMÓVEIS COM 30% DE SINAL E O RESTANTE EM 10 PARCELAS MENSAIS,
SE O VALOR DO ARREMATE FOR IGUAL OU SUPERIOR AO DA AVALIAÇÃO

Para par�cipar do leilão cadastre-se antecipadamente no site da Jus�ça do Trabalho: www.trtsp.jus.br
Veja no site do leiloeiro a Relação Completa dos Lotes, além das Normas e Condições do

Pregão Judicial. Informações: Tel. 11-3550-4066. E-mail: rose@FrazaoLeiloes.com.br
CARLOS ALBERTO FERNANDO SANTOS FRAZÃO - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 203 - www.FrazaoLeiloes.com.br

HONDA CG 150 FAN 2011

Em leilão dia 18/03/2013 às 11
horas - Marginal Via Dutra, km 224
- Guarulhos - SP. Informações pe-
lo Tel. (11) 2464-6464 - acesse
www.sodresantoro.com.br

FORD KA 2011/2012

Em leilão dia 18/03/2013 às 11
horas - Marginal Via Dutra, km 224
- Guarulhos - SP. Informações pe-
lo Tel. (11) 2464-6464 - acesse
www.sodresantoro.com.br

FIAT UNO VIVACE 2010/2011

Em leilão dia 18/03/2013 às 11
horas - Marginal Via Dutra, km 224
- Guarulhos - SP. Informações pe-
lo Tel. (11) 2464-6464 - acesse
www.sodresantoro.com.br

FIAT UNO WAY 2011/2012

Em leilão dia 18/03/2013 às 11
horas - Marginal Via Dutra, km 224
- Guarulhos - SP. Informações pe-
lo Tel. (11) 2464-6464 - acesse
www.sodresantoro.com.br
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MPEs paulistas têm o melhor janeiro desde
2001 com alta de 0,9% no faturamento
O faturamento das micro e
pequenas empresas (MPEs)
do Estado de São Paulo cres-
ceu 0,9% em janeiro deste ano
na comparação com o mesmo
mês de 2012. Foi o melhor re-
sultado para um mês de janei-
ro desde 2001. As MPEs paulis-
tas faturaram R$ 40,6 bilhões
em janeiro, o que em números
absolutos significa R$ 357 mi-

lhões a mais do que no mesmo
mês de 2012. Na análise por
setores, o comércio aparece
com destaque, tendo crescido
4,2% no mesmo período do
estudo. Serviços teve queda de
1,6% no faturamento, enquan-
to a indústria registrou piora
no seu desempenho, com que-
da de 4,1% em janeiro de 2013
sobre janeiro de 2012.
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Reportagem de capa

● Companhia de Idiomas
As aulas são personalizadas. É
especializada no ensino in com-
pany. Atende em domicílio ou
onde o aluno desejar, como du-
rante a caminhada no parque ou
no trajeto casa/trabalho/casa.
Oferece curso de imersão

● inFlux English School
A escola assina um termo de
compromisso de que o estudante
aprenderá inglês avançado em
dois anos e meio. Se o objetivo
não for alcançado, o aluno tem
aulas gratuitas até ser aprovado

● EF Englishtown
As aulas são online, com profes-
sores nativos instalados em vá-
rios pontos do mundo e foco na
interatividade. Oferece laborató-
rios, vídeos, aulas de conversa-
ção e uma rede social com mais
de 500 mil pessoas

Escolas de idiomas buscam diferenciação
Para atrair mais estudantes, empresários adotam estratégias inovadoras. E medidas acabam se tornando a marca das instituições

COMPANHIA DE IDIOMAS/DIVULGAÇÃO

EF ENGLISHTOWN/DIVULGAÇÃO

Cris Olivette

Os grandes eventos esportivos a
serem realizados no Brasil e o au-
mento da renda da população es-
tão impulsionando a demanda
por cursos de idiomas. Estudo do
Data Popular prevê que neste
ano os brasileiros gastarão R$ 75
milhões com educação em 2013.
Aomesmo tempo, dados da Asso-
ciação Brasileira de Franchise
(ABF) indicam que em 2012 o se-
tor registrou crescimento de dois
pontos porcentuais em relação a
2011. A entidade estima que neste
ano o crescimento continue.

Para se destacar num merca-
do cada vez mais competitivo e
atrair novos alunos, muitos em-
preendedores de escolas de idio-
mas perceberam que tinham de
se distinguir dos concorrentes.
Segundo uma das sócias da Com-
panhia de Idiomas, Rosangela
Souza, a instituição tem como
principal característica a perso-
nalização. “Personalizar é levar
a diferenciação à máxima potên-
cia, porque não temos caixinhas
de produtos para o aluno esco-
lher. Nós oferecemos a possibili-
dade de construir um curso espe-
cífico para cada aluno. Esse dife-
rencial tornou-se parte da nossa
marca”, afirma.

Rosangela criou a escola há 22
anos em sociedade com Fátima
Souza. Hoje, são 150 professores
que ensinam sete idiomas e 130
empresas clientes. “Nos especia-
lizamos no ensino in company,
mas atendemos também em do-
micílio e em lugares inusitados.”

Segundo ela, alguns alunos fa-
zem caminhada acompanhados
pelo professor. “Enquanto reali-
za atividade física, o aluno prati-
ca a conversação. Outros contra-
tam o professor para acompa-
nhá-los no carro, durante o traje-

to casa/trabalho/casa, aprovei-
tando as horas de trânsito para
praticar e obter correções do pro-
fessor, com direito a gravação da
aula.” A maior demanda, segun-
do ela, são projetos customiza-
dos voltados para a carreira.

Rosangela afirma que, neste
ano, pela primeira vez, a segunda
língua mais procurada na escola
é português para estrangeiros.
“Estamos atendendo muitos lati-
no-americanos, franceses, ale-
mães e americanos.”

A Companhia de Idioma tam-
bém oferece curso de imersão,
formatado conforme os objeti-
vos do cliente. O programa pode
durar até 10 horas por dia. Ape-
nas nestes casos, o curso é na se-

de da escola. “O aluno toma café
da manhã, almoça e janta com os
professores, que são trocados a
cada duas horas. Temos vários
ambientes e ele vivencia diferen-
tes situações.”

Na inFlux English School a es-
tratégia é outra. Desde 2008, a
escola assina um termo de com-
promisso garantindo que o
aprendizado de inglês avançado
irá ocorrer no prazo de dois anos
e meio. A proficiência do aluno
será comprovada pelo Test of En-
glish for International Commu-
nication (Toeic). “O compromis-
so é assinado no ato da matrícu-
la. Caso o objetivo não seja alcan-
çado, garantimos aulas gratuitas
até que o aluno seja aprovado”,

afirma Eduardo Leal, um dos só-
cios da escola.

O empresário conta que a esco-
la foi fundada em 2004. “Desde o
início temos autorização para

aplicar o Toeic para alunos de
qualquer rede de ensino.” Leal
afirma que em 2006, quando os
primeiros alunos inFlux concluí-
ram o curso e fizeram o Toeic, os

proprietários tiveram uma grata
surpresa.”

“Nossos estudantes tiveram
notas acima da média do merca-
do, que na época era de 550 pon-
tos. Eles tiraram notas acima de
800 pontos, confirmando que
nosso método de ensino era efi-
ciente. Esse resultado passou a
ser o foco das campanhas de mar-
keting.” Ele afirma que a estraté-
gia foi um sucesso e até hoje atrai
muitos alunos. Hoje, a inFlux
contacom 90 unidades franquea-
das e mais de 40 mil alunos.

Aulas de inglês online, com
professores nativos espalhados
por vários pontos do mundo é o
diferencial oferecido pela multi-
nacional sueca EF Englishtown.
Segundo o diretor da filial brasi-
leira, André Marques, alunos ini-
ciantes têm aulas com professo-
res bilíngues. “Eles sabem portu-
guês, mas são naturais de países
de língua inglesa.”

Para Marques, o fato de so-
mente 8% da população brasilei-
ra das classes A e B ter domínio
da língua inglesa e apenas 2% do
restante da população ter um de-
sempenho bom, demonstra que
o mercado tem muito espaço pa-
ra crescer no País.

O forte do método adotado pe-
la EF Englishtown é a interativi-
dade. “Os alunos têm 360 aulas
por ano e acesso a laboratórios
de gramática, vocabulário e de
pronuncia. Além de vídeos e au-
las de conversação. “Outra opor-
tunidade de aprendizado ocorre
na nossa rede social que conta
com mais de 500 mil pessoas do
mundo todo.”

O diretor afirma que, com a as-
censão das classes C e D e a disse-
minação do uso da internet, a es-
cola criou um pacote de R$ 80
por mês, que dá direito a usar to-
das as ferramentas da escola.

Sócias. Rosangela (esq.) e Lígia criam cursos personalizados para cada aluno

Marques.
“Alunos têm
360 aulas
por ano e
acesso a
vídeos,
laboratórios
e rede
social”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 mar. 2013, Oportunidades, p. 4.




