
■ CRESCIMENTO
A média anual das escolas
de idiomas e preparatórias
de concursos é de

100%

■ SETOR
Número de MPEs da área
de educação do país chega a

65 mil

Brasil tem experimentado nos últi-
mos anos estabilidade e crescimen-
to econômico, proporcionando a
ascensão social das classes menos

favorecidas. No longo prazo, a exploração do
petróleo na camada pré-sal, e no curto e mé-
dio prazos, os eventos esportivos, como a Co-
pa do Mundo Fifa e as Olimpíadas, com bi-
lhões de investimentos, contribuem para
manter as expectativas em alta para a econo-
mia brasileira.

Por conta desse cenário, a educação tem
ganhado destaque nas discussões sobre as di-
ficuldades e ineficiências do Brasil. Por ou-
tro lado, o aquecimento da economia, a
maior oferta de empregos e a busca por
mais capacitação dos trabalhadores em di-
versos setores têm proporcionado oportuni-
dade de negócios para micro, pequenos e
médios empresários.

De acordo como Sebrae Nacional, exis-
tem hoje no país 65 mil estabelecimentos na
área de educação pertencentes às categorias
de microempresa, pequena empresa e mi-
croempreendedor individual. “Em alguns
casos, como o de empresas de idiomas
e cursos preparatórios para concur-
sos, há registro de crescimento em tor-
no de 100% em diversos estados”, afir-
ma Marcelo Araújo, diretor técnico do
Sebrae Nacional.

Para o coordenador adjunto do Cen-
tro de Estudos de Empreendedorismo
e Novos Negócios da Escola de Adminis-
tração de São Paulo, da Fundação Getu-
lio Vargas (FGV-EASP), Marcelo Mari-
nho Aidar, existe um apagão na educa-
ção no Brasil. “O país não vai conse-
guir crescer sem que haja investimen-
tos em educação”, ressalta. Segundo
ele, a educação brasileira é hoje um gar-
galo para vários setores da economia.

Para Aidar, é preciso investir na base da
educação. “Para formar engenheiros é neces-
sário que os estudantes tenham uma boa for-
mação fundamental”, diz. E novos negócios
nessa área começam a prosperar no mercado
brasileiro, como é o caso, por exemplo, da
Geekie, fundada em 2011, em São Paulo, com
a proposta oferecer ensino personalizado a es-
tudantes de escolas públicas e privadas. “Nos-
so conceito é de ensino adaptativo, ou seja,
em vez de o aluno se adaptar ao conteúdo,
adaptamos o conteúdo para a forma que cada
um consegue aprender melhor, com base em
ferramentas tecnológicas”, explica Cláudio
Sassaki, um dos sócios fundadores da Geekie.

A empresa tem hoje 40 funcionários e con-
ta com uma carteira de 30 escolas clientes. Se-
gundo Sassaki, o serviço da empresa permite
que se tenha um diagnóstico personalizado
de cada aluno, da turma e da escola como um
todo. “É possível identificar em detalhes o
que o aluno sabe mais e o que ainda precisa
estudar”, destaca. A empresa atendeu cerca

de 180 mil pessoas no ano passado, nos cálcu-
los do empresário.

Fundada no ano 2000, ainda dentro da
chamada “bolha da internet”, a Escola 24
horas, com sede no Rio de Janeiro, está cres-
cendo com a demanda aquecida por educa-
ção. A instituição dispõe de um portal para
tirar dúvidas 24h pela internet, com conteú-
do curricular e ferramentas de comunica-
ção via chat, videoconferência e redes so-
ciais. “Nos últimos três anos, temos cresci-
do em torno de 30%. E, no ano passado, re-
gistramos alta de 38%, em relação a 2011”,
afirma o fundador e presidente da empresa,
Severino Felix da Silva.

De acordo com Felix, o número de assi-
nantes do portal chega hoje a 400 mil pes-

soas. A popularização da internet em banda
larga, as facilidades de crédito para compra
de computadores e smartphones, o aumen-
to de consumo das classes C e D, segundo o
presidente da Escola 24 horas, contribuem
para o crescimento do seu negócio. “As pes-
soas também estão se conscientizando de
que educação é fundamental para progredir
profissionalmente”.

Araújo, do Sebrae Nacional, ressalta que
os empreendedores da área de educação pre-
cisam ter em mente que as forma de ensino
estão mudando e que é preciso estar atento
às novas tecnologias. “O quadro e o giz ain-
da existem em muitos lugares, mas o compu-
tador e outros recursos invadiram definitiva-
mente as salas de aula”, ressalta.

“Linhas de curto
prazo são as mais
procuradas”

José Ramos Neto
Diretor do Bradesco

Investimentos geram demandas por qualificação profissional em todas as áreas, abrindo
oportunidades e nichos de mercados para micro, pequenos e médios empreendedores brasileiros

O crescimento dos negócios
de pequenas e médias em-
presas ligadas à educação
também se refletem nos ban-
cos. “A demanda por crédi-
to por parte de pequenas e
médias empresas do setor
de educação é superior à mé-
dia do segmento de Pessoa
Jurídica”, afirma o diretor

do Departamento de Em-
préstimo e Financiamento
do Bradesco, José Ramos Ro-
cha Neto. De acordo com o
executivo, as franquias de
idiomas são o carro-chefe
desse desempenho.

No setor de educação, se-
gundo Rocha, as linhas
mais utilizadas são de curto

prazo, como a de capital de
giro, sustentadas pelos bo-
letos e débitos das mensali-
dades dos alunos. Para in-
vestimento em infraestrutu-
ra e equipamentos e mate-
riais, o Bradesco repassa li-
nhas do BNDES, como BN-
DES Automático e Finame,
ressalta o diretor.

NEGÓCIOS

Copa, Olimpíada e pré-sal criam
novas oportunidades na educação

Demanda por crédito sobe acima da média empresarial

“Crescemos em
torno de 30% nos
últimos três anos”

Cláudio Sassaki
Sócio-fundador da Geekie
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MPEs buscam mais capital de giro
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 mar. 2013, Micro, pequenas e médias empresas, p. A2.




