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Temos um crescimento
orgânico de 10% nos
cursos comuns. Mas
com o ‘May I Help You’
o crescimento é de
30%. A procura está
mais concentrada nas
cidades que vão sediar
a Copa de 2014”

A criatividade pode parecer mági-
ca ou algo sobrenatural . Nós olha-
mos para as pessoas como Steve Jo-
bs , Mark Zuckenberg e concluí-
mos que eles devem possuir pode-
res negados a meros mortais co-
mo nós. Eles são "tipos invejavel-
mente criativos."

Mastodosnóssabemosquecria-
tividade não é mágica, não é uma
característicaqueherdamosdenos-
sos genes ou uma bênção derrama-
dapelos anjos, éuma ciência relati-
vamente nova que a meu ver, mui-
to pouco explorada e discutida.

A criatividade humana se reve-
la a partir de diversas associações
e combinações inovadoras de pla-
nos, modelos, sentimentos, expe-
riências e fatos. O grande exercí-
cio é entender como surge, como
se inspirar e incentivar os indiví-
duos a buscar novas experiências,
testar hipóteses e, principalmen-
te, a estabelecer novas formas de
diálogos, sobretudo, com pessoas
de outras formações, tipos de ex-
periências e cultura.

Apartirdehojeestareiescreven-
do quinzenalmente nesta coluna,
contando casos, experiências
reais, inovadoras, disruptivas e
quepossamservirdeinspiraçãopa-
ra alguns ou para muitos. Isso tudo
com um objetivo maior de ampliar
o escopo e automaticamente ter-
mos acesso direto e irrestrito a uma
fonte maiorde repertório para bus-
carmos as melhores soluções.

Apenas para ilustrar isso, te-
nho um grande amigo meu que foi
vice-campeão de uma prova mun-
dial de matemática e somente não
foi campeão pois a banca não acei-
tou uma solução genial que ele fez
que estava fora dos padrões “acei-
táveis “, mesmo chegando anteci-
padamente no mesmo resultado.
Você concorda com isso?

Não existe nenhuma pretensão
maior do que darmos devida aten-
ção a esta disciplina que hoje tem
sido cada diz mais importante e
presente nas nossas vidas, pes-
soais ou profissionais. Uma disci-
plina totalmente tranversal que
não escolhe sexo, raça, credo,
cor, classe social ou formação.

Espero que vocês se divirtam !
HelvioPeralta
Diretor da Fundação Fisk

“

ANDRECHAVES
DEMORAESLEME
CEO do IG

Em contagem regressiva para
os grandes eventos esportivos,
o Brasil enfrenta uma série de
desafios para cumprir exigên-
cias. Mas uma das mais impor-
tantes é driblar a barreira do
idioma no que diz respeito ao
atendimento a turistas que vão
invadir a cidade. De olho nesse
filão, grandes redes de escolas
de idiomas desenvolveram cur-
sos rápidos, voltados para pro-
fissionais das áreas de hotela-
ria, comércio, restaurantes e
serviços. A ideia é oferecer au-
las com o mínimo necessário pa-
ra que o diálogo entre empresas
e clientes evolua para algo além
da mímica ou do “inglês macar-
rônico”. Com a iniciativa, os
cursos engordam o caixa e am-
pliam presença não só nas cida-
des-sede das competições.

A Fundação Fisk, que reúne
as redes de idiomas Fisk e PBF,
lançou há dois anos um curso pa-
ra adultos a partir de 18 anos,
com foco no atendimento ao pú-
blico. Com o sugestivo nome de
“May I Help You?”, o curso tem
duração de um ano e qualifica os
alunos para situações previsíveis
na relação de um profissional do
setor de serviços ou hotelaria
com o turista.

“Os cursos são feitos tanto
nas nossas filiais quanto 'in com-
pany'. Temos tido um cresci-
mento orgânico de 10% nos cur-
sos comuns. Mas com o 'May I
Help You' o crescimento é de
30%. A procura está mais con-
centrada nas cidades que vão se-
diar a Copa de 2014. Mas perce-
bemos interesse de outros muni-
cípios também”, diz o diretor su-
perintendente da Fundação
Fisk, Helvio Peralta.

No momento, a maior parte
dos alunos é formada por profis-
sionais do setor hoteleiro, taxis-
tas e trabalhadores do comércio,
principalmente de lojas de rua e
shoppings. As aulas custam de
R$ 150 R$ 200 por mês.

No Rio, 15 novas unidades
franqueadas serão abertas até o
início de 2014. O estado já tem
180 escolas. O faturamento da
Fundação Fisk é foi de R$ 950 mi-
lhões e a expectativa é de alta de

15% em 2014. Para Helvio Peral-
ta, a procura por cursos desse ti-
po não deverá encolher depois
dos Jogos Olímpicos de 2016.

“Pelo contrário, acredito ca-
da vez mais na internacionaliza-
ção do Brasil com a visibilidade
que terá após estes eventos. Por
isso, apostamos que os cursos de
idiomas vão continuar crescen-
do”, avalia.

A YES! Curso de Idiomas ba-
tizou de “Speedy,” o curso de
inglês formatado para atender
às necessidades de profissio-
nais que prestam atendimento
e apoio ao turista. São três me-
ses de aulas e material didático
pensado para dar a profissio-
nais do setor hoteleiro e do co-
mércio em geral,taxistas, e gar-
çons , entre outros, ferramen-
tas básicas da comunicação em
língua inglesa.

“Um novo mercado que se
abre para cursos de idiomas é o
da classe C, sobretudo nas co-
munidades. Estamos há um
ano com uma filial na Rocinha
e temos 800 alunos. No segun-
do semestre, chegaremos às co-

munidades do Vidigal e Comple-
xo do Alemão. São os profissio-
nais que vão trabalhar princi-
palmente no setor de turismo”,
diz Carlos Eduardo Pereira, di-
retor de Expansão da YES!.

A escola tem 200 franquias
em todo o Brasil, sendo 90 no Rio
e, segundo Pereira, novas unida-
des estão em negociação. Com
60 mil alunos, a rede fatura R$ 12
milhões por ano e espera crescer
15% na carona dos eventos.

Com apenas uma unidade
no Rio, a Flash Idiomas viu au-
mentar o número de alunos
que procuram cursos de tradu-
ção. Paulo Macedo, sócio da
empresa, diz que o curso já
existe há mais tempo – a em-
presa está há 22 anos no merca-
do. No entanto, com os even-
tos esportivos e outros progra-
mados para acontecer no país,
a demanda cresceu.

“Estamos na 15ª turma do cur-
so de formação de tradutores. O
aumento na procura foi de 40% .
É um mercado que vai gerar opor-
tunidades para quem estiver pre-
parado”, afirma Macedo.

A criatividade não é
mágica, é uma ciência
relativamente nova que
ainda é pouco explorada

QC: quociente
criativo

Cursos rápidos de inglês
são acelerados pela Copa

Érica Ribeiro
eribeiro@brasileconomico.com.br
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“Thebookisonthetable”épassadoparaessesprofissionais,queestãoaprimorandooidioma

Profissionais de hotelaria, comércio e serviços estão investindo no aprendizado do

idioma para atender aos turistas que virão ao país para o mundial de futebol, em 2014
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 maio 2013, Empresas, p. 14.




