
Demorou um bom tempo até as
empresas entenderem a educa-
ção como um negócio. O mesmo
movimento aconteceu com a saú-
de, alguns anos antes. Historica-
mente era função do governo, do
poder público, fornecer estes ser-
viços. Por consequência, gerava
desconfiança da população, e até
certo desconforto entre os profis-
sionais da área, como médicos e
professores, quando oferecido
por empresa privada.

O fato é que a velocidade com
que o mundo se transforma e a in-
tensidade com que interagimos
tornou inviável para as entidades
públicas responder na velocida-
de necessária. Daí ao aparecimen-
to de redes suplementares de saú-
de e grupos de educação privados
foi um movimento natural.

Mas este foi somente o início
da transformação. Com o merca-
do caminhando para uma conso-
lidação em participação dos gru-
pos privados de educação, e ain-
da com uma busca contínua de
qualidade e inovação, este mer-
cado está povoado de soluções
complementares e de empresas
de menor porte, que orbitam
em torno do tema.

Desde a oferta de platafor-
mas de EAD (Educação à distân-
cia) até a própria infraestrutura
de tecnologia como internet,

muitas empresas surgem com
soluções segmentadas e inteli-
gentes. E com um mínimo de co-
nectividade, o mundo e seu co-
nhecimento ficam ao alcance
de um clique ou toque na tela.

Surgem empresas como a Ka-
demi, de São Paulo, que trouxe
um conceito francês, em que o
aluno complementa seus estudos
em casa por meio de uma platafor-
ma com ambiente lúdico e intera-
tivo para alunos do ensino médio
e fundamental. Bem bolado, os
acertos nos exercícios acumulam
pontos e parte destes podem ser
atrelados ao recebimento da me-
sada ou créditos para jogos onli-
ne. Meritocracia desde cedo!

Há também o Moodle, um
LMS (Learning Management
System - sistema que gerencia a

oferta de conteúdo e a evolução
de cada aluno). Apesar de ser
uma plataforma aberta e gratui-
ta muito usada por universida-
des ao redor do mundo, são inú-
meras as empresas que ofere-
cem soluções para melhorar o
design e a performance do siste-
ma. No Brasil, há um forte clus-
ter de empresas na região sul.

Ou mesmo a Qranio, uma das
mais admiradas startups nacio-
nais, que traz nova forma de in-
centivo ao aprendizado e a bus-
ca pelo conhecimento, com per-
guntas e respostas, e acúmulo
de pontos. Desafiador, interati-
vo e colaborativo.

Hoje a educação e o entreteni-
mento estão intimamente liga-
dos, colhendo ótimos resultados.
Educação, tecnologia, redes so-

ciais e experiência do aprendiza-
do, uma poderosa combinação,
que está apenas começando. Cen-
tenas de empresas no mundo e no
Brasil vão nascer, crescer e se con-
solidar em torno deste atrativo e
crescente mercado, grande parte
delas, baseadas em tecnologia.

O mais importante é que todos
devem trazer uma contribuição
relevante à melhoria da educação
no país. Afinal, quando se trata da
perpetuação do negócio, o em-
preendedor sabe que não impor-
ta o segmento: ou você agrega va-
lor ou é descartado pelo mercado.
A escolha é sua ! ■

Não é incomum ouvirmos casos
de jovens que são vistos por todos
como extremamente inteligen-
tes, com rápido raciocínio e alto
poder de absorção, em níveis até
mesmo acima de seus colegas,
mas que têm sérias dificuldades
no que tange às notas do colégio.

Isso porque não interessa a es-
ses jovens aprender o que pro-
fessores, em alguns casos com
ares jurássicos, tem a ensinar so-
bre disciplinas que dificilmente
voltarão a ser colocadas à sua
frente ao longo da vida.

Esse abismo que acaba por se
criar entre centros de ensino
com grades curriculares pouco
atraentes e mentes de grande
potencial, mas sem interesse no
ensino tradicional, gera um ris-
co de que talentos passem pelos
anos sem aproveitá-lo.

Samir Iásbeck em seus tem-
pos escolares também não con-
seguia entender o propósito de
ter de ir todo o santo dia a um lu-
gar, se ia para lá aprender sobre
assuntos muito menos interes-
santes do que os que tinha de
deixar de lado na rua.

Foi justamente de olho nessa
parcela da população, não des-
prezível, que gosta de apren-
der, mas não trancafiada dentro
de quatro paredes com um qua-
dro negro à frente, que surgiu a
ideia do Qranio.

O jogo, que pode ser acessa-
do pela internet, e através de
qualquer tipo de aparelho remo-
to, sejam os mais sofisticados,
via iOS ou Android, ou os mais
simples, via SMS, desafia o usuá-
rio com uma série de pergun-
tas, que versam sobre temas co-
mo geografia, história, espor-
tes, cinema, política, música, tu-
rismo, automobilismo, literatu-
ra, entre outros.

Cada resposta certa equivale
a uma certa quantia de Qi$, a
moeda virtual do Qranio, que
poderá ser trocada por prê-
mios, que vão de um rodízio de
carnes para um casal, a uma bol-
sa de estudos para aprender in-
glês na Wizard e um videogame
XBOX 360.

São cerca de 200 empresas
parcerias, que oferecem pren-
das em troca da sua imagem di-
vulgada. Desde o lançamento
da plataforma foram distribuí-
dos mais de 2,3 mil prêmios.

“A primeira coisa é verificar
se você tem um forte elo com a
ideia, porque haverá muitas pro-
vações, e se você for montar um
negócio só para ganhar dinhei-
ro, esquece”, avisa o empreen-
dedor mineiro.

No ar desde outubro de 2011,
são hoje aproximadamente 60
mil usuários cadastrados, mas a
ambiciosa meta é chegar à mar-
ca de um milhão até agosto, em
função de uma parceria anuncia-
da recentemente com a Vivo,

para disponibilizar o quiz para
celulares via SMS.

Segundo Iásbeck, a operado-
ra de telefonia prometeu “entre-
gar” até 50 mil usuários por dia,
que pagarão R$ 2,99 por sema-
na para jogar quantas vezes qui-
serem. Com isso, o empresário
tem a perspectiva de alcançar
um faturamento de R$ 2 mi-
lhões em 2013.

Para os demais usuários, há
tanto a opção de jogar gratuita-
mente, como também a “pre-

mium”, que embute o pagamen-
to mensal de R$ 5,90, e oferece
um leque exclusivo de prêmios,
e pontuação maior a cada ques-
tão acertada.

“Não existe uma startup de
educação com massificação de
usuários, que é onde o Qranio
pretende se posicionar”.

Embora o foco principal seja
a faixa etária que vai dos 18 aos
34 anos, igualitariamente dividi-
da entre homens e mulheres,
crianças e a terceira idade tam-
bém podem tranquilamente ob-
ter bons prêmios por meio do jo-
go - da base de usuários, mais
de mil estão acima dos 55 anos.

Para elaborar as perguntas,
que podem ser em inglês ou es-
panhol, o Qranio conta com
uma equipe de sete profissio-
nais, mas cada usuário pode su-
gerir questões, que, se aprova-
das pela curadoria, voltam em
forma de Qi$.

Esse conteúdo colaborativo,
destaca Iásbeck, será importan-
te quando chegar o momento
do Qranio se internacionalizar,
fato que pode ocorrer já no se-
gundo semestre, rumo aos Esta-
dos Unidos, caso um novo apor-
te de capital seja obtido. ■
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