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O Brasil precisa investir em edu-
cação para crescer. Mas o cami-
nho óbvio tem por aqui um pro-
cesso lento. São lacunas históri-
cas, que nos últimos anos se tor-
naram ainda maiores diante
dos avanços tecnológicos e da
massificação da internet.

O cenário pouco animador,
no entanto, está mudando. Jus-
tamente nos espaços não preen-
chidos pelo sistema de ensino
público, brotam oportunidades
para empresas de pequeno e mé-
dio portes. E a carência de solu-
ções para o setor atrai um grupo
de investidores disposto a finan-
ciar esse tipo de negócio.

“O Brasil tem hoje o maior
grupo de ensino do mundo (re-
sultado da fusão entre Anhan-
guera e Kroton). Isso causa es-
tranhamento no exterior. Mas é
um processo meio óbvio. Nos
últimos anos, com a economia
em ascensão, ficou fácil perce-
ber a carência de mão de obra
técnica qualificada”, analisa
Carlos Souza, sócio-fundador
do Veduca, plataforma online

que oferece sem custo aulas em
vídeo com professores de gran-
des universidades.

A percepção de que o merca-
do tende a crescer foi encarada
como oportunidade para Sou-
za, que deixou seu emprego de
nove anos na Procter & Gamble
para montar o site. “Participei
de uma feira nos Estados Uni-
dos onde eram apresentados e
premiados os trabalhos mais

inovadores do mundo. Um dos
vencedores tinha desenvolvido
uma lixeira que minimizava os
impactos ambientais da cidade.
Quando vi como ela funciona-
va, pensei na inviabilidade do
negócio no Brasil. As pessoas
não saberiam como usá-la. Vi
que a gente não tinha educação
para lidar com esse tipo de novi-
dade”, conta o empresário.

A constatação o impulsionou
a criar, com ajuda de quatro só-
cios, um site para distribuir co-
nhecimento. Em um ano e
meio, o projeto já conta com
mais de 5 mil aulas gratuitas. O
próximo passo da empresa é
apostar em certificados de edu-
cação à distância (EAD) – o
usuário só paga caso queira um
certificado e, para conseguí-lo,
passará por provas online.

Pioneiro, o projeto chamou a
atenção de grandes universida-
des do mundo como Harvard,
Yale e Stamford, hoje fornece-
doras da principal matéria-pri-
ma do negócio.

“As grandes universidades já
estão avançadas nesse sentido
e possuem um grande número
de aulas digitalizadas. Fizemos
um trabalho de curadoria e esco-
lhemos as melhores”, explica o
empresário, que agora preten-
de incluir material produzido
por instituições nacionais no
programa. “No final de 2012 co-
meçamos a ficar mais conheci-
dos e, desde então, aceleramos
muito o processo de parcerias
com universidades brasileiras.”

Para transformar a ideia em
negócio, Carlos e os sócios tive-
ram de ser realistas. “Investi-
mos um capital nosso para ini-
ciar e prospectar investidores.
Sabíamos que o negócio só co-
meçaria a dar retorno dentro de
um prazo mais longo”, explica.
Poucos meses após a fundação,
ainda em 2012, a empresa rece-
beu R$ 1,5 milhãode investimen-
to. Com a venda de certifica-
ções das aulas, neste ano, existe
a expectativa de que o fatura-
mento seja de R$ 1,3 milhão.

A história de Souza e seus só-
cios lembra muito o avanço re-
cente obtido pelos amigos Clau-
dio Sassaki e Eduardo Bontem-
po no segmento. Em janeiro do
ano passado, a dupla iniciou a
operação da Geekie. A startup
vende uma espécie de simulado
de preparação para o Exame Na-
cional do Ensino Médio
(Enem) e, agora, prepara para o
segundo semestre o lançamen-
to de uma plataforma virtual de
plano de estudo personalizada.

Em pouco mais de um ano, a
dupla atraiu investidores, con-
ta com cerca de 40 escolas entre
os clientes e, neste ano, planeja
impactar 1 milhão de estudan-
tes. “Qualquer área onde você
tenha uma carência muito gran-
de do setor público, você tem
oportunidades. Acho que a edu-
cação é uma delas. A grande dife-
rença é que, por meio da tecno-
logia, você consegue escala, so-
bretudo nessa geração que é plu-
gada no computador”, destaca
Sassaki (leia mais abaixo).

é o valor de mercado do grupo
resultante da união entre Kroton
e Anhanguera. Segundo as
empresas, a associação formará
o maior grupo de educação do
mundo também em número de
alunos – 15% dos estudantes
matriculados no ensino superior
brasileiro atualmente.

● Primeiro colocado na Fuvest
em 1994, Claudio Sassaki (foto)
formou-se em arquitetura e ur-
banismo pela USP e, após
fazer carreira no mercado
financeiro, fundou com o
amigo Eduardo Bontempo a
Geekie. A empresa lan-
çou no ano passado
um simulado para o
Enem que indica
pontos fortes e fra-
cos dos alunos,
quais devem ser

seus principais focos de estudo
com base nas carreiras que pre-
tendem seguir, além de compa-
rar o resultado obtido com a nota
de corte da faculdade indicada
como de interesse.
Agora, o desafio da startup é in-
troduzir, no segundo semestre,

uma plataforma online que
personaliza o plano de estu-
do para cada pessoa com
base nesse diagnóstico.
“Temos a missão de gerar,

além do lucro, impacto
social. Para cada pes-

soa que paga pelo
sistema, damos
um igual para um
aluno da rede pú-
blica.”

é a previsão de gastos com o
ensino formal (escolas e
universidades) privado no Brasil
em 2013. É o que aponta o
IBOPE Inteligência, baseado
em dados do Pyxis Consumo.
O Sudeste lidera o ranking
dessa estimativa, com 29,59%
dos desembolsos no período.

Vocêestápreparado paraconcorrer
comos appseducativos do Google?
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O Google anunciou na segunda
quinzena de maio, em sua confe-
rência anual para programado-
res em São Francisco (EUA), o
lançamento de uma ferramenta
desenvolvida para ajudar o pro-
fessor do ensino básico a encon-
trar conteúdo educativo para
usar em tablets e smartphones.
Batizada de Google Play for
Education, a novidade é na ver-
dade uma loja de aplicativos
com um sistema de busca que
permite que os mestres esco-
lham os apps mais interessan-
tes para seus alunos.

Para Ronaldo Lemos, profes-
sor da FGV Direito no Rio de
Janeiro, mas especialista no as-
sunto, o movimento da gigante
norte-americana deve ser enca-
rado como um sinal para o em-
preendedor brasileiro. “Esse
mercado de educação relaciona-
do com a inovação está explo-
dindo e a entrada do Google nes-
sa competição é o exemplo
mais caro disso”, afirma.

“O mercado está em busca de
novas soluções, de novas for-
mas de transferir esse conheci-
mento para o consumidor.

Mais do que a tecnologia, a pro-
cura por inovação, especialmen-
te no contexto das novas mí-
dias, deve basear o modelo dos
negócios daqui para frente”, re-
sume Lemos.

Exemplo. O geógrafo Alexan-
dre Augusto de Oliveira e seu
sócio, o cientista da computa-
ção Ricardo Fritsche, não têm
mais dúvidas sobre isso. A par-
tir de esforços individuais, e pra-
ticamente sem investimento
inicial, eles formataram a em-
presa Meritt há três anos. Trata-
se de um programa online de
avaliação do desempenho de
alunos e também de institui-
ções de ensino. Em 2012, a du-
pla faturou R$ 1 milhão.

“A gente atua numa dimen-
são de inovação. Observamos
que no cotidiano da escola exis-
tem estruturas que já estão em
funcionamento, em uma rotina
que a escola não consegue que-
brar. A gente não faz a prova,
não aplica o teste e não faz a
correção. A gente pega os dados
e organiza de forma que se pos-
sa fazer um planejamento deta-
lhado do aluno. Isso permite
que se obtenha resultados dife-
renciados”, explica Oliveira. O
empreendedor ainda mantém
um produto para avaliar redes
de ensino, inclusive públicas, e
administra dois portais, públi-
cos e gratuitos, que organizam
dados oferecidos pelo governo
sobre o setor.

Ahoraédeempreender
comeducaçãonoBrasil
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Lacunas deixadas
pelo poder público
se tornam negócios
de futuro nas mãos
de empreendedores

NÚMEROS

Potencial. Carlos Souza (centro) e seus sócios na Veduca, uma pequena empresa brasileira que atraiu rapidamente universidades norte-americanas conceituadas como Harvard e Yale
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Preste atenção

● Novidade
O fator inovação é
fundamental para
o sucesso de uma
ideia nesse setor.
O futuro da área
passa pela web.

Ideias inovadoras no Paísganham
espaçomesmofora da internet

● Social
Negócios que
geram impacto
social no ramo
da educação são
bem quistos por
investidores.

2
● Público
Para além do
aluno, produtos
para escolas e
professores
têm potencial
para crescer.
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Franquia de ginástica para o cé-
rebro, curso de astronomia pa-
ra crianças a partir dos seis me-
ses de idade e até lousa digital
com 15 metros quadrados. O
mercado de educação também
oferece espaço para iniciativas
que se desenvolvam fora da in-
ternet. Mas seja qual for a pro-
posta, é bom que se diga, o mo-
mento parece mesmo ser das
ideias embaladas pela inovação
e muito bem recheadas com o
que há de mais atual do ponto
de vista tecnológico.

Um exemplo do que despon-
ta como negócio promissor no
ramo, hoje em dia, é o trabalho
do matemático Marcelo Ama-
ral Rezende (foto). Ele foi por
35 anos professor universitário
e há cinco tornou-se empreen-
dedor em tempo integral.

Desde o final de 2007, Re-
zende, que trocou a cidade
de São Paulo por Florianó-
polis (SC), se debruça no
desenvolvimento de uma lou-
sa digital que, de uma
vez por todas,
consiga reprodu-
zir as dimen-
sões da versão
t r a d i c i o n a l ,
que ainda faz
sucesso justa-
mente por
ocupar a pare-
de inteira da
sala de aula.

“Acontece
que as lousas
digitais pelo
mundo, até a
minha cria-
ção, tinham no

máximo 80 polegadas, ou 1,60
metro de largura por 1,20 metro
de altura, o que é mais ou me-
nos o tamanho de um flip-chart.
Mas a minha, a Tawboard, pode
ter até 20 metros quadrados”,
conta o matemático, que ven-
deu sua parte em um imóvel na
capital paulista para garantir re-
cursos para o desenvolvimento
do projeto.

“A novidade está na funciona-
lidade da caneta ótica e no soft-
ware, que permite criar dentro
da lousa uma cópia do computa-
dor. Com isso, você interage to-
talmente na lousa”, explica o in-
ventor, que define seu produto
como se fosse um iPad gigante,
mas ligado ao computador.

Segundo Rezende, agora
pronta, sua invenção pode abo-

canhar uma parte do
mercado de lousas, es-
timado em R$ 4 bi-
lhões pelo mundo, se-
gundo dados de pes-
quisa feita pelo insti-

tuto Wainhouse Re-
search, que prepara

relató-

r i o s
sobre o se-

tor. “Eu e
meus dois sócios
acreditamos nos
conceitos de star-
tup enxuta, por is-
so, queremos nos
preparar para um

salto maior. Quere-
mos, até o final do

ano, vender de 10 mil a 20 mil
lousas, com um tamanho de 15
metros quadrados de área, com
o preço de R$ 4 mil por produto.
No ano que vem, vamos para o
mercado dos Estados Unidos e
da Europa”, projeta.

Atividade cerebral. Na cidade
de Recife (PE), e em São José
dos Campos (SP), a aposta de
dois empresários não é na co-
mercialização de um novo equi-
pamento eletrônico. Eles procu-
ram, na verdade, explorar uma
nova tendência associada ao de-
senvolvimento da capacidade
cognitiva das pessoas.

“Ensinamos astronomia, eco-
nomia, metas e lições de vida
para crianças a partir dos seis
meses de idade”, afirma Ana
Paula Harley, que adquiriu a li-
cença para vender no Brasil a
franquia FasTracKids. Trata-se
de um sistema educacional vol-
tado para a primeira infância.
Dividido em módulos que vão
de dez semanas, para as crian-
ças de seis meses a dois anos, e
de 24 meses, para quem tem a
partir de dois anos de idade, o
método foi desenvolvido nos
Estados Unidos respaldado por
pesquisas de neurociência que,
segundo afirma Ana Paula, po-
de ampliar em até 25% o desen-
volvimento da pessoa quando
devidamente estimulada.

Em São José dos Campos, o
engenheiro aeronáutico Antô-
nio Carlos Perpétuo administra
a rede Supera, que ele define co-
mo uma academia de ginástica
para o cérebro. O método foi
criado quando o empresário

identificou no filho um proble-
ma de dificuldade de atenção.

Para formatar o negócio, ele
associou jogos de raciocínio ló-
gico a ferramentas como o ába-
co (antigo instrumento de cál-

culo asiático), que segundo ele
ampliam a capacidade de con-
centração, velocidade de racio-
cínio e o relacionamento inter-
pessoal de crianças e adultos.
“Nosso negócio não tem idade,

mas somos mais procurados
por jovens de 4 a 14 anos e pes-
soas a partir dos 55 anos”, afir-
ma Perpétuo, que tem 93 unida-
des pelo Brasil e, em 2013, prevê
faturar R$ 12 milhões.

Fizemos o maior plano de saúde do país. Especialmente
para sua empresa contar com muito mais soluções.

Compare e comprove. Você vai descobrir uma opção perfeita para a realidade do seu negócio.

Confira nossos diferenciais:
• Redução máxima de carência(5);
• Abrangência nacional ou regional;
• Rede credenciada ampla e qualificada;
• Teleatendimento 24 horas, com 
médico de plantão;
• Planos com opção de reembolso(6).

Planos a partir de

amil.com.br (11) 3004-1000
Estamos de plantão. Ligue já.

(1) Plano Blue 300 PME, de 30 a 99 vidas, QC, de 0 a 18 anos. (2) Plano Dix 100 PME, de 30 a 99 vidas, QC, de 0 a 18 anos. (3) Plano Medial 100 PME, 
de 30 a 99 vidas, QC, de 0 a 18 anos. Plano com coparticipação. (4) Plano Dental 200 PME, de 3 a 99 beneficiários. Não inclui o plano médico. (5) 
Para planos PME (PRC 398), oriundos de operadoras congêneres, exceto partos e doenças preexistentes, conforme regras vigentes na época da 
contratação. (6) Reembolso para consultas, exames e honorários médicos fora da rede credenciada, de acordo com o plano escolhido. Preços válidos 
até 30/06/2013 e somente para contratação no Estado de São Paulo.

Diferente. Ana Paula trouxe ao Brasil método de ensino infantil baseado na neurociência

1 2 3
Especialistas mostram como lucrar
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 maio 2013, PME pequenas e médias empresas, p. X4-X5.




