
A rede de escolas de idiomas Wi-
zard vai encarar o desafio de tor-
nar o lutador de UFC, Anderson
Silva, fluente no idioma inglês.
A empresa anunciou ontem par-
ceria com o campeão de peso
médio que envolve também o
uso da imagem de Anderson Sil-
va em campanhas promocio-
nais e a logomarca da rede no
calção do lutador.

O acordo é válido inicial-
mente até março de 2014. A
primeira luta já com o novo pa-
trocinador está agendada para
julho próximo, em Las Vegas.
O fundador da rede Wizard,
Carlos Wizard Martins, disse
que o desafio de fazer o luta-
dor falar inglês em pouco tem-
po será por meio de aulas em
um formato flexível, em locais
e horários diferentes, mesmo
quando estiver treinando fora
do país.

Uma campanha publicitária
com Anderson Silva, que foi

criada pela agência África está
quase pronta para ser veiculada
e vai abordar o desafio do luta-
dor para aprender inglês.

Franquias
Fundada em 1987 por Carlos
Wizard Martins, a Wizard tem
aproximadamente 1,2 mil uni-
dades franqueadas no Brasil e
em outros dez países. Além do
inglês, a rede ensina outros se-
te idiomas: espanhol, francês,
italiano, alemão japonês, chi-
nês e português para estrangei-
ros, para cerca de 500 mil alu-
nos. A marca originou o grupo
Multi Educação, que além da
Wizard, tem outras sete mar-
cas, entre elas a escola de idio-
mas Yazigi, Skill e Microlins.

“O Grupo Multi Educação é lí-
der no mercado brasileiro na
área de ensino de idiomas, pro-
fissionalizante e reforço esco-
lar. Estamos presentes em to-
dos os estados brasileiros, gera-
mos 45 mil empregos e atende-
mos cerca de 1 milhão de alunos
em dez países. Todas as escolas
operam pelo sistema de fran-
quias”, afirma Martins.

De acordo com o empresá-
rio, este ano o grupo tem como

meta abrir 400 novas unidades
das sete marcas em todo o Brasil
e chegar a 5 mil unidades fran-
queadas até 2018.

O desafio do idioma não é ex-
clusividade do lutador Ander-
son Silva. Para Carlos Wizard,
os grandes eventos que o Brasil
vai sediar são uma janela de
oportunidades para mais inves-
timentos nesse mercado. Ele
acredita que o país pode se tor-
nar bilíngue e, para isso, vem
desenvolvendo parcerias com
foco nesse objetivo.

Parcerias
“Fechamos uma parceria com
governos para ensinar inglês
para funcionários , caso da pre-
feitura do Rio de Janeiro. Tam-
bém criamos materiais específi-
cos para garantir ensino rápido
aos trabalhadores que mante-
rão contato com os turistas du-
rante os eventos”, acrescentou
o empresário.

No caso específico do Rio de
Janeiro, os planos são de abrir
100 novas escolas das redes Yá-
zigi, Skill e People, até o final
do próximo ano. Estas novas es-
colas se somarão às 233 que já
existem em todo o estado. ■

Representantes do setor sucroal-
cooleiro pediram ontem medi-
das governamentais para enfren-
tar o endividamento e a queda
nos ganhos e na produtividade
do plantio de cana-de-açúcar
nos últimos anos. Segundo a Or-
ganização dos Plantadores de Ca-
na da Região Centro-Sul (Orpla-
na) e a União da Agroindústria
Canavieira de São Paulo (Unica),
tem havido fechamento de usi-
nas e demissão de trabalhadores
no interior do país. O assunto foi
tratado em audiência pública na
Câmara dos Deputados.

“Há uma perda da capacidade
de 46 milhões de toneladas e
uma quantidade enorme de de-
semprego. Um sexto das unida-
des produtoras em operação têm
endividamento superior a R$
100 por tonelada. Se o cenário

não for invertido, haverá perda
da capacidade produtiva equiva-
lente a 100 milhões de toneladas
nos próximos anos”, disse Antô-
nio de Pádua Rodrigues, diretor-
técnico da Unica.

A entidade estima que ao final
da safra 2012/2013, o endivida-
mento dos plantadores atingirá
R$ 56 bilhões. Ainda de acordo
com a Unica, pelo menos dez in-
dústrias deixarão de processar a
cana em 2013, 43 usinas foram de-
sativadas nos últimos cinco anos e
60, de 330, devem fechar ou mu-
dar de dono nos próximos anos.

Rodrigues defendeu um plano
de longo prazo a fim de captar in-
vestimentos para o setor sucroal-
cooleiro e aumentar a oferta de ca-

na-de-açúcar, garantindo uma
matriz energética menos poluen-
te do que o petróleo e sem necessi-
dade de importação.

Para ele, políticas pontuais, co-
mo a anunciada desoneração do
Programa de Integração Social
(PIS) e da Contribuição para o Fi-
nanciamento da Seguridade So-
cial (Cofins) sobre o combustível
e os financiamentos do Progra-
ma de Apoio à Renovação e Im-
plantação de Novos Canaviais
(Prorenova) via Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
Social (BNDES), ajudam, mas
não são suficientes.

“Vai melhorar no curto prazo,
mas não garante o investimento.
Precisa existir regra, trazer segu-
rança aos investidores a exemplo
do que está acontecendo com a
infraestrutura”, disse.

O presidente da Orplana, Is-
mael Perina Júnior, disse que os
produtores esperavam preços me-
lhores do açúcar no mercado in-
terno em 2013. “Como não se con-
cretizou, de novo, vamos traba-
lhar com prejuízo”, declarou. ■

TECNOLOGIA

Usuários do Linux reclamam da Microsoft

Lutador Anderson Silva falará inglês
com fluência para divulgar a Wizard

Uma associação espanhola que representa usuários de software

de código aberto apresentou à Comissão Europeia uma queixa

contra a Microsoft. A Hispalinux, que representa na Espanha

8 mil usuários e desenvolvedores do sistema operacional Linux,

acusou a Microsoft de dificultar que os usuários de computadores

vendidos com Windows 8 troquem a plataforma para Linux ou outros

sistemas operacionais. A Microsoft não quis comentar o assunto.

Setor sucroalcooleiro pede medidas contra crise
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