
O que 5 empreendedores do setor de educação têm a ensinar? 

Gladinston Silvestrini 

 

Cinco empresas emergentes cujos negócios estão ajudando a vencer o desafio de melhorar a 

qualidade da educação no Brasil 

 

 
Claudio Sassaki, da Geekie: "A cada contrato com um colégio particular, nosso sistema vai de 

graça para uma escola pública " 

 

Raph Alves é funcionário público municipal de Goiânia. Gabriel  dos Santos, um adolescente 

que vive na periferia de São Paulo. Yara Costa é estudante de enfermagem em Maceió. Michele 

Alves trabalha como recepcionista num escritório em São Paulo. Em comum, eles são 

beneficiados pelas empresas emergentes no setor de educação que aparecem nesta 

reportagem. 

 

São negócios que estão crescendo em diferentes regiões do Brasil. A pernambucana Mídias 

Educativas faz materiais didáticos para smartphones e tablets. Em Florianópolis, a catarinense 

Meritt analisa dados sobre o desempenho das escolas. A carioca Descomplica coloca em seu 

site aulas em vídeo para alunos do ensino médio. 

 

Em São Paulo, a Geekie desenvolveu um software para simulados online usados na preparação 

de alunos prestes a entrar na faculdade. A Mais Estudo, também paulista, auxilia estudantes 

universitários a conseguir crédito educativo para bancar o curso superior.    

 

Ao fornecer serviços para estudantes, colégios particulares e secretarias de Educação de 

estados e municípios, os empreendedores à frente desses negócios estão ajudando a resolver 

alguns dos problemas de um setor crucial para o Brasil ter um papel relevante no mundo.  

 

Trata-se de uma área em que ainda há muito por fazer. De acordo com o último Censo 

Escolar, de 2011, há mais de 3,7 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. A maioria 

dos que estão matriculados e frequentando as aulas não recebe ensino com a qualidade 

desejável. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



 

Um estudo promovido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico em 

2009 comparou as habilidades de estudantes de 65 países em leitura, matemática e ciências. 

Os alunos brasileiros ficaram na 53a posição. 

 

Com esta reportagem, Exame PME inaugura uma série que mostra que os pequenos e médios 

negócios, nascidos muitas vezes do sonho de um empreendedor, são necessários para mover o 

Brasil. Até dezembro, a revista trará histórias de empreendedores de outros setores 

igualmente estratégicos — como habitação, saúde e infraestrutura — cujos negócios estejam 

ajudando a resolver os grandes problemas do país.  

 

Aulas para a nova classe média 

 

O professor de física Marco Fisbhen, de 33 anos, costuma descontrair suas aulas contando 

piadas ou ensinando esquemas engraçadinhos para ajudar os alunos a memorizar fórmulas e 

conceitos mais complicados. Não faz muito tempo, sua plateia geralmente era composta de 

algumas dezenas de alunos, que lotavam as salas de aula nos cursinhos pré-vestibulares onde 

ele lecionava. 

 

Desde 2007, quando Fisbhen abriu o site de videoaulas Descomplica, o público começou a 

crescer rapidamente. Em 2012, mais de 500.000 alunos assinaram o site para ter acesso a um 

acervo de aproximadamente 3.000 vídeos — em boa parte deles, professores como Fisbhen 

ensinam as matérias que caem nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cuja 

nota é hoje um dos principais critérios adotados pelas universidades para selecionar seus 

alunos. 

 

"A internet virou uma enorme sala de aula", diz ele. "É um bocado de responsabilidade ensinar 

tanta gente." 

 

A estimativa é que o faturamento do Descomplica tenha chegado a 8 milhões de reais no ano 

passado. Seus principais clientes são jovens oriundos de famílias de baixa renda. As 

mensalidades são acessíveis. O plano mais barato garante acesso ao conteúdo por um ano e 

custa 9,60 reais por mês. 

 

"Desde o início, minha preocupação era ter um preço acessível aos consumidores de menor 

poder aquisitivo", diz Fisbhen. "Essas pessoas saem em desvantagem na disputa pelas vagas 

nas universidades mais concorridas." 

 

No final do ano passado, o site atraiu a atenção de investidores. Em novembro, quatro fundos 

de venture capital americanos colocaram dinheiro na empresa, entre eles o Valar Ventures, do 

americano Peter Thiel, primeiro investidor do Facebook. No total, o Descomplica captou em 

torno de 3 milhões de reais. 

 

A alagoana Yara Costa, de 21 anos, é assinante do Descomplica desde novembro de 2012. Ela 

concluiu o ensino médio no final do ano passado — hoje, é estudante de enfermagem de uma 

universidade privada em Maceió. No começo do ano, ela começou a assistir às aulas do site. 

 

A ideia para criar o Descomplica surgiu em 2007. Fisbhen já acumulava então quase uma 

década como professor de cursinho. Na época, começavam a se tornar populares iniciativas 

como a Khan Academy, organização não governamental criada pelo americano Salman Khan 

nos Estados Unidos, que posta vídeos na internet sobre disciplinas diversas, como física, 

economia, matemática e biologia. 

 

Fisbhen viu, então, o caminho para fazer uma mesma aula, gravada e posta na internet, ser 

vista por milhares de estudantes — o que permitiria a ele cobrar muito barato de cada aluno. 

"A tecnologia abriu uma boa oportunidade para ganhar dinheiro", diz ele.  

 

Ao mesmo tempo, Fisbhen viu a possibilidade de criar um negócio com impacto social. 

"Naquele momento, eu me sentia desconfortável com meu trabalho", afirma ele. "Boa parte de 
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seus alunos vinha de boas escolas e pagava, em alguns casos, mensalidades superiores a 

1.000 reais pelo cursinho." 

 

Sua constatação era que, só com as aulas dos professores da escola convencional, dificilmente 

um estudante de escola pública conseguiria competir para entrar nas melhores faculdades ou 

nas universidades federais, onde o ensino é gratuito e as vagas são disputadíssimas — no ano 

passado, a média das notas do Enem dos alunos que cursam o ensino médio na rede pública 

foi quase 20% inferior à de quem estuda em colégio particular. 

 

"Pedi demissão do cursinho e comecei a trabalhar no projeto do Descomplica", diz ele.  

 

Aprendizado no ritmo de cada um 

 

Oestudante Gabriel dos Santos, de 17 anos, ainda não sabe ao certo o que irá fazer no ano 

que vem, depois de concluir o ensino médio na Escola Técnica Irmã Agostina — colégio da rede 

estadual de educação inaugurado há dois anos na Cidade Dutra, um bairro humilde da zona sul 

de São Paulo. 

 

"Estou em dúvida se devo entrar numa faculdade de relações públicas ou de comércio 

internacional", afirma ele. "Ainda tenho alguns meses para decidir, e enquanto isso vou 

estudar para me sair bem na prova do Enem." 

 

Desde o ano passado, Gabriel passou a contar com uma nova ferramenta para sua preparação. 

Sua escola fez um acordo com a Geekie, empresa paulistana que desenvolveu uma espécie de 

prova simulada online. As questões são retiradas de outros concursos e exames, podem ser 

respondidas pela internet e têm um grau de dificuldade semelhante às do Enem. 

 

"Quase todos os dias, depois da aula, procuro passar pelo menos 1 hora respondendo às 

perguntas pela internet", diz ele. "O site informa quais questões errei ou acertei, diz se meu 

desempenho é aceitável para entrar nos cursos que pretendo cursar e informa as matérias nas 

quais preciso me esforçar mais." 

 

A Geekie surgiu em São Paulo em 2010, quando o empreendedor Claudio Sassaki, de 37 anos, 

largou uma carreira no mercado financeiro para se juntar a um grupo de sócios e investidores 

e reencontrar uma antiga vocação. 

 

Nos anos 90, enquanto cursava arquitetura e urbanismo, Sassaki trabalhou como voluntário 

numa organização não governamental que atuava na área de formação profissional de jovens 

carentes. 

 

"Eu me interessei e acabei fazendo mestrado em educação na Universidade Stanford, nos 

Estados Unidos, ao mesmo tempo que eu fazia MBA", diz Sassaki. "Depois de concluir os 

cursos, fui trabalhar em bancos de investimento e deixei o interesse em educação de lado por 

um tempo."  

 

Sassaki espera ganhar mercado com a Geekie ao atacar um problema comum nas escolas de 

ensino básico e fundamental — a dificuldade que os professores têm para acompanhar a 

evolução de cada aluno nas matérias. "Cada pessoa tem um ritmo de aprendizado diferente", 

diz ele. 

 

"O ensino convencional, no qual toda a classe é submetida ao mesmo conteúdo, trava o 

crescimento de quem aprende mais rápido e, ao mesmo tempo, não dá aos mais lentos o 

tempo necessário para assimilar o conhecimento." 

 

Na prática, o software da Geekie cria simulados adaptados ao ritmo de aprendizagem de quem 

responde às questões. Caso um aluno dê respostas erradas para muitas perguntas de 

determinada matéria, o sistema automaticamente passará a incluir mais questões sobre o 

mesmo tema nos simulados seguintes — até o nível de acertos do estudante demonstrar que 

ele aprendeu. 
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"Não vamos nos concentrar apenas no simulado do Enem", diz Sassaki. "A ideia é criar 

simulados para ajudar a avaliar o aprendizado dos alunos em qualquer etapa de sua vida 

escolar." 

 

As estimativas são que a Geekie tenha faturado 1 milhão de reais no ano passado. Hoje a 

empresa vende seu sistema a 35 escolas particulares. Sassaki criou um modelo no qual, 

sempre que um colégio particular fecha contrato com a Geekie, a empresa implanta seu 

sistema numa escola pública, como a Escola Técnica Irmã Agostina. 

 

"Os simulados da Geekie ajudam um bocado o trabalho dos professores em escolas como a 

nossa, de ensino médio e profissionalizante, que recebem alunos que vêm de colégios distintos 

e com graus de conhecimento diferentes", diz Franklin Gutierrez, diretor de serviços 

administrativos da escola técnica. "Essa ferramenta nos ajuda a nivelar o aprendizado dos 

estudantes." 

 

Lição de casa no computador 

 

No início de 2012, a pernambucana Lais Xavier, de 28 anos, foi convidada a dar uma palestra 

para os professores das escolas da rede municipal de Recife sobre o uso das novas tecnologias 

como ferramentas de ensino. "Encontrei alguns professores realmente apavorados", diz ela. 

 

"Muitos deles diziam não saber usar os computadores, enquanto outros se queixavam que os 

alunos levavam smartphones para a escola para pesquisar os assuntos da aula na internet e 

confrontá-los com perguntas difíceis." 

 

Não era um tipo de reclamação desconhecida para Lais. Nos últimos quatro anos, ela tem 

encontrado um bocado de profissionais na área de educação tentando se adaptar às mudanças 

que a internet, os computadores, os tablets e os celulares vêm causando nas escolas. 

 

Lais é sócia da Mídias Educativas, empresa de Recife cujo negócio é produzir material didático 

para esses novos meios e ensinar escolas e secretários de Educação a saber como lidar com 

essa nova realidade. No ano passado, a empresa faturou 526.000 reais com clientes como a 

Secretaria Municipal de Educação de Recife e o grupo educacional Positivo. 

 

A Mídias Educativas surgiu em 2007, nos laboratórios da Universidade Federal de Pernambuco. 

Lais fazia parte de um grupo de quatro profissionais engajados num projeto de 

desenvolvimento de softwares educativos para o Grupo Positivo, de Curitiba. 

 

"À medida que o trabalho foi avançando, percebemos que estávamos com uma boa 

oportunidade nas mãos", diz ela. "Foi quando decidimos sair da universidade e criar uma 

empresa capaz de andar com as próprias pernas." 

 

Empresas como a Mídias Educativas estão encontrando oportunidades à medida que 

computadores se tornam onipresentes nas escolas públicas. De acordo com dados do 

Ministério da Educação, em 2010 e 2011, o governo federal, estados e prefeituras investiram 

141 milhões de reais para comprar 314.000 notebooks para uso dos alunos do ensino 

fundamental. 

 

Ainda em 2011, havia quase 60.000 escolas com conexão à internet banda larga disponível 

aos alunos — três vezes mais escolas conectadas do que em 2008. 

 

"Existem investimentos em tecnologia sendo feitos nas redes públicas, mas nem sempre há a 

contrapartida em conteúdo para esses equipamentos ou treinamento para que os professores 

possam usá-los", diz Marcelo Nakagawa, da Artemísia, uma aceleradora de empresas sociais. 

"Existe aí um bom nicho de crescimento." 

 

Um software de gestão de ensino 
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Eis um princípio essencial dos negócios, conhecido por muitos empreendedores — não dá para 

administrar aquilo que não se pode medir. Em 2007, o mineiro Alexandre Oliveira, de 40 anos, 

chegou à conclusão de que uma lei semelhante se aplicava a educação. "Sem ter indicadores 

confiáveis sobre o aproveitamento dos alunos, não há como agir para melhorar a qualidade do 

ensino", diz ele. 

 

Na época, Oliveira lecionava geografia num colégio particular de Belo Horizonte, quando 

decidiu fazer um experimento. Em vez de apenas anotar as notas dos alunos no diário de 

classe, ele passou a preencher planilhas de Excel e a comparar as diferenças entre uma turma 

e outra. "Foi um momento revelador", afirma ele. 

 

"Ao acompanhar a variação das notas que os alunos de turmas diferentes tiravam nos mesmos 

testes, pude ver os pontos das matérias que necessitavam de reforço e aquelas em que eu 

devia cobrar mais desempenho." 

 

Foi a partir daí que surgiu o embrião da Meritt, empresa que Oliveira fundou em 2010, quando 

deixou Minas Gerais para morar em Florianópolis. A empresa desenvolveu um programa 

semelhante a um software de gestão — a diferença é que, em vez de lidar com indicadores 

financeiros, como fluxo de caixa, dívidas a pagar e liquidez, o sistema acompanha informações 

escolares.  

 

Em parte, o software é alimentado com dados coletados nas avaliações feitas pelo governo 

federal — como as notas que os alunos tiram em avaliações como o Enem e em informações 

colhidas no Censo Escolar, realizado periodicamente pelo Ministério da Educação. 

 

Além disso, os professores de cada escola podem alimentar o sistema com as notas das 

provas, a frequência e outras informações das classes. "O objetivo de tudo é usar essas 

informações para gerar uma espécie de diagnóstico para os responsáveis por dirigir as 

escolas", afirma Oliveira. "Assim, eles podem tomar decisões melhores." 

 

Hoje, a Meritt presta serviços para as secretarias municipais de Educação de Florianópolis e de 

Cuiabá, e também para cinco colégios particulares. Além desses contratos, a empresa também 

mantém dois sites de acesso público na internet — o QEdu e o Portal Ideb — em que 

sistematiza as informações públicas das escolas brasileiras. 

 

O acesso a esses sites é gratuito — o projeto em parte é bancado pela Fundação Lemann, 

entidade criada pelo empresário Jorge Paulo Lemann e dedicada a iniciativas na área de 

educação.  

 

Um dos usuários desses portais é o goiano Raph Alves, diretor do Núcleo da Escola de 

Formação da rede estadual de ensino de Goiás. Ele costuma usar os dados disponíveis no 

QEdu para acompanhar se cada escola está atingindo as metas estabelecidas. 

 

"As informações do portal estão ajudando a Secretaria da Educação a implantar uma política 

de meritocracia entre os profissionais da educação no município", diz ele. "Identificamos quais 

são as melhores escolas, que ganham recursos para investir em novos projetos, e aquelas em 

que há problemas de aprendizagem, para que possamos encontrar uma solução." 

 

Mensalidades que cabem no bolso 

 

No começo de março, a paulistana Michele Alves Lima realizou um sonho acalentado durante 

muito tempo. Aos 30 anos, quase uma década depois de completar o ensino médio, ela se 

matriculou numa universidade. Desde então, Michele passa as noites de segunda a sexta-feira 

assistindo às aulas do curso de secretariado executivo oferecido por uma faculdade no bairro 

da Liberdade, na área central da capital paulista. 

 

É o último compromisso de sua rotina diária, depois de uma jornada de trabalho como 

recepcionista de um escritório e antes de voltar para casa em Carapicuíba, município da 

Grande São Paulo, onde vive com o filho de 6 anos. "Eu cheguei a pensar que era impossível 
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fazer uma faculdade", afirma Michele. "Preciso manter a casa e sustentar meu filho e não via 

como juntar dinheiro para pagar as mensalidades." 

 

Michele é uma das estudantes que conseguiram crédito estudantil ao procurar a Mais Estudo, 

de São Paulo. Um dos negócios da empresa é assessorar estudantes como ela a vencer os 

obstáculos da burocracia para conseguir um empréstimo do Fundo de Financiamento Estudantil 

(Fies), uma linha de crédito educativo do governo federal que financia até 100% da 

mensalidade. 

 

"Hoje há dinheiro de sobra à disposição para quem quer financiar um curso superior", diz 

Marcus Zillo, de 40 anos, sócio da Mais Estudo. "Muitos estudantes acabam não conseguindo o 

empréstimo apenas por não saber como lidar com a burocracia exigida pelos bancos que 

repassam o dinheiro." 

 

As receitas da Mais Estudo vêm de comissões pagas pelas universidades para cada aluno que 

obtém o crédito do Fies e, portanto, consegue se matricular. "Para as universidades, é um bom 

negócio", diz Zillo. "Praticamente não há risco de inadimplência para os alunos que financiam o 

pagamento da faculdade e eles dificilmente abandonam o curso pela metade." 

 

No ano passado, a empresa faturou 10 milhões de reais, o dobro de 2011. Além das receitas 

que recebe pelos alunos que ingressam na universidade com o Fies, a Mais Estudo tem outra 

fonte de faturamento. A empresa faz acordos com as instituições de ensino superior para 

oferecer vagas ociosas em cursos menos disputados com descontos de até 60% — e também 

recebe comissões pelas matrículas feitas. 

 

No ano passado, 80% das receitas vieram da negociação de matrículas com desconto — as 

comissões recebidas pelos alunos matriculados com o crédito do Fies responderam pelo 

restante. Nos próximos anos, Zillo acha que essa relação se inverterá. 

 

"De 2011 para cá, as regras para que um aluno possa ter direito ao Fies ficaram mais 

flexíveis", diz ele. "Em muitas universidades, não é preciso mais apresentar um fiador para 

conseguir o crédito." 

 

A Mais Estudo nasceu há pouco mais de quatro anos. Na época, Zillo e seu sócio, o 

empreendedor Fabio Villas Boas, de 35 anos, viram uma oportunidade de negócios com os 

investimentos dos grandes grupos educacionais, como Anhanguera, Kroton Educacional e 

Estácio de Sá. 

 

"Essas universidades cresceram rápido, e começaram a sobrar vagas", afirma Zillo. “Foi 

quando começamos a negociar as matrículas com desconto." 

 

A ociosidade nas salas de aula ainda é alta — em 2010, cerca de 4,7 milhões de vagas foram 

oferecidas por instituições de ensino superior particulares, duas vezes mais que no ano 2000. 

Boa parte das salas de aula, no entanto, ainda fica vazia — 52% das vagas não são 

preenchidas, de acordo com o Censo Brasileiro da Educação Superior, realizado pelo 

Ministério da Educação. "As mensalidades ainda são caras demais para a maioria dos 

brasileiros de baixa renda", diz Zillo.  

 

Para Zillo, o papel de uma empresa como a Mais Estudo é o de intermediar uma negociação 

entre as universidades que têm vagas sobrando e potenciais alunos que gostariam de fazer um 

curso superior, mas não têm como pagar por isso. Era o caso da recepcionista Michele. 

 

"Tudo o que eu precisava era encontrar uma forma de financiar pelo menos a metade do valor 

da mensalidade, que hoje é de 439 reais", diz ela. "Só entrei na faculdade porque vi que 

poderia conseguir isso."  

 

Com reportagem de Fabrício Bernardes e Italo Rufino 
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Fonte: Exame.com [Portal]. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/revista-exame-pme/edicoes/0059/noticias/o-que-5-

empreendedores-do-setor-de-educacao-tem-a-ensinar>. Acesso em: 30 abr. 2013. 
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