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Janeiro
O Grupo Multi compra a SOS
Educação Profissional, franquea-
dora das escolas profissionali-
zantes SOS Computadores.

Junho
A empresa comprou a Microlins,
com 750 franquias, elevando
para mil unidades voltadas para
o ensino profissional.

Agosto
Carlos Wizard Martins compra a
Bit Company, rede concorrente
da Microlins, com faturamento
de R$ 50 milhões.

Novembro
Com investimento estimado de
R$ 100 milhões, o Multi compra
a rede de ensino de idiomas Yázi-
gi, com 60 anos de tradição.

Novembro
O Kinea, fundo de investimentos
do banco Itaú, compra participa-
ção minoritária no Multi investin-
do R$ 200 milhões.

Nayara Fraga

São 10 horas da manhã e o cine-
ma está cheio. As pessoas co-
mem pipoca e olham atenta-
mente para o telão. Mas não se
trata de uma grande estreia de
Hollywood. Lá na frente está a
imagem do presidente do Gru-
po Petrópolis e, na plateia, seus
3,5 mil funcionários, espalha-
dos em 20 salas de cinema de
diferentes cidades, para conhe-
cer o novo “posicionamento de
marca” da fabricante de cerve-
ja. E tudo em tempo real.

Novidade no meio corporati-
vo, esse tipo de evento tem se
tornado uma ferramenta cada
vez mais útil tanto para as em-
presas que têm funcionários
em diversas filiais quanto para
as redes de cinemas, que en-
chem as salas nos horários mais
ociosos. Empresas como Claro,
Mondelez, Coca-Cola e Ticket
já usaram esse método para
transmitir mensagens aos fun-
cionários, lançar produtos ou
promover treinamentos para as
equipes de vendas.

A ação do Grupo Petrópolis
foi realizada no ano passado. Pa-

ra apresentar as novas campa-
nhas publicitárias – resultado
da contratação de uma nova
agência de propaganda –, a com-
panhia trocou seus auditórios
pelo cinema. Além dos executi-
vos da empresa e da agência,
quem apareceu nos telões foi
Paulo Storani, ex-comandante
do Bope que inspirou o persona-
gem Capitão Nascimento. Ele
ministrou uma palestra motiva-
cional para os funcionários da
cervejaria.

Douglas Costa, diretor de
mercado do Grupo Petrópolis,
diz que o custo foi aproximada-
mente três vezes menor do que
o valor necessário para realizar
um evento presencial que reu-
nisse os funcionários em uma
cidade só. “Não foi necessário
gastar com transporte, avião,
hospedagem. E a gente ainda te-
ve o benefício de provocar o pú-
blico ao vivo, ainda que não ti-
véssemos o retorno do áudio.”

A cervejaria gastou em torno
de R$ 700 mil. O dinheiro co-

briu o gasto com o aluguel das
salas e com a transmissão e gera-
ção de conteúdo em tempo real,
feita pela empresa Cinelive, es-
pecializada na distribuição digi-
tal de conteúdo via satélite (leia
texto ao lado).

Nesse caso, os executivos e o
palestrante estavam de fato em
um dos cinemas onde a estrutu-
ra de filmagem e transmissão
foi montada. Mas, na maior par-
te dos eventos desse tipo, eles
vão para um estúdio e de lá pas-
sam a mensagem. Isso significa
que é possível adicionar recur-
sos de multimídia, como slides
e gráficos.

Ao mesmo tempo que essas
ações representam uma econo-
mia de custos para a empresa,
elas são uma oportunidade va-
liosa para as redes de cinema. A

Cinemark já tem 39 salas capaci-
tadas para esses encontros. Os
eventos, que ganharam o nome
de “Cinemeeting” no Cine-
mark, ocorrem de manhã, perío-
do em que não há sessões.

Tecnologia. Usar o cinema pa-
ra fazer evento empresarial não
é novidade. Bettina Boklis, dire-
tora de marketing do Cine-
mark, diz que há muito tempo
ocorrem encontros presenciais
(quando o palestrante ou execu-
tivo está diante da plateia, den-
tro da sala). “O que estamos vi-
vendo agora é uma evolução
desses encontros, que é bom
tanto para a empresa quanto pa-
ra os cinemas”, diz ela, em rela-
ção à tecnologia de hoje.

A rede de cinemas UCI tem
um departamento dedicado a

eventos corporativos há oito
anos. O crescimento desse se-
tor, segundo a empresa, tem si-
do de 15% ao ano. Com a substi-
tuição do projetor de película
para o digital, o que possibilita
as transmissões ao vivo, a expec-
tativa é receber uma quantida-
de mais expressiva de eventos.

Maisquetecnológica,arevolu-
ção também se dá na comunica-
çãocorporativa.“Antes,demora-
vapara a informação chegar até a
ponta. Pelo telão, passo uma
mensagemúnicaerápidaparato-
da a equipe comercial”, diz João
Barreto, diretor de trade market
daMondelez,quejáfeztrêseven-
tos do tipo. Um deles lançou no-
vas versões de chocolate, chicle-
te e biscoitos. Mais encontros
“ao vivo” da empresa via telão
devem ocorrer no ano que vem.

Grupo fez aquisições
em série em 2010

Empresas trocam
os auditórios por
salas de cinema

● Os eventos de transmissão de
conteúdo ao vivo exigem alta tec-
nologia. Hoje, 125 cinemas no
Brasil, de 19 redes diferentes, já
estão aptos a recebê-los. Isso
porque a empresa Cinelive insta-
lou nessas salas um equipamen-
to especial que permite a recep-
ção, via satélite, do conteúdo que
está sendo produzido, em tempo
real, em um estúdio da empresa
em algum ponto distante do País.
O único investimento dos cine-
mas é a instalação de uma ante-
na parabólica. O objetivo da com-
panhia é instalar sua infraestrutu-
ra em todos os cinemas com pro-
jetor digital até 2014.
Existem 2.517 salas de cinemas
no Brasil (784 têm projetores di-
gitais). O que incentiva a compa-
nhia a concluir essa meta no ano
que vem é a aposentadoria pro-
gramada do projetor de película
no Brasil. A previsão é de que
esse equipamento deixe de ser
usado em 2015.
“Depois disso, vamos expandir
para a América Latina”, diz Laud-
son Diniz, gerente executivo da
Cinelive.
A companhia nasceu há três
anos. Seu crescimento no último
ano foi de 40%.

Grupo Multi está de volta às compras
Depois de três anos sem fazer aquisições, dono da rede Wizard compra escola de inglês online e entra no mercado de ensino à distância

● O Grupo Multi foi fundado há
mais de 20 anos, em Campinas
(SP), quando Carlos Wizard Mar-
tins decidiu transformar em negó-
cio as aulas de inglês que ele da-
va em casa para os colegas de
trabalho de uma empresa de pa-
pel e celulose. Mórmon, Martins
estudou inglês nos Estados Uni-
dos durante a adolescência e co-
nheceu os métodos de ensino de
idiomas do maior centro mórmon
do país, a Brigham Young Univer-
sity, em Salt Lake City, no Estado
de Utah.
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Empresa quer
tecnologia em todas
as salas até 2014

Roger Marzochi

Em 2010, Carlos Martins, fun-
dador das escolas de inglês
Wizard, deixou seus concor-
rentes perplexos. Saiu fazen-
do aquisições em série e em
poucos meses se tornou dono
da maior rede de ensino de
idiomas e de cursos profissio-
nalizantes do País. Três anos
depois, o controlador do Gru-
po Multi voltou às compras.
Ele acaba de adquirir a escola
de ensino de inglês à distân-
cia Ezlearn, com o objetivo
de conquistar a liderança des-
te mercado.

O valor do negócio não foi di-
vulgado. “Temos acompanha-
do, nos últimos anos, que existe
uma demanda por cursos à dis-
tância. E a Wizard, assim como
o grupo Multi, não pode ficar
aquém dessa realidade”, diz
Martins.

A Ezlearn era comandada por
Ana Gabriela Pessoa, que agora
vai atuar como diretora de ino-
vação do Multi. A executiva terá
a função de desenvolver a tecno-
logia online para os cerca de um
milhão de alunos atendidos pe-
lo grupo, que tem um fatura-
mento anual de R$ 3,2 bilhões.

Fundada em 2009, a Ezlearn
conseguiu reunir um total de 20
mil alunos no curso online e en-
sina a língua a 2 milhões de usuá-
rios por meio de SMS, em parce-
ria com a operadora de telefo-
nia TIM. “Existe um mercado
em expansão no mundo digital
e a equipe está feliz com essa
nova etapa, que abre possibili-
dades infinitas para trazer no-
vos alunos e fazer o bolo crescer
e melhorar o aprendizado”, diz
Ana Gabriela.

Segundo a executiva, não ha-
verá mudança na empresa e em
seu método de ensino. A dife-
rença é que, no início, o site de
ensino de inglês da Ezlearn, o
Meuingles.com, será usado co-
mo plataforma complementar
aos alunos das três escolas de
idiomas do Grupo Multi – Wi-

zard, Yázigi e Skill. “Nosso fo-
co, em um primeiro momento,
é atender o cliente que já é con-
sumidor da casa”, explica Mar-
tins. “Num segundo momento,
pretendemos abrir o ensino de
inglês à distância para o merca-
do em geral. Isso deve ocorrer
no primeiro semestre de 2014.”

Essa não é a primeira incur-
são do Grupo Multi no mundo
online. A empresa já tem um
portal gratuito chamado We
Speak, que conta com 350 mil
usuários. “Esse é um mercado
muito promissor”, diz o presi-
dente do grupo, Giovanni Gio-
vannelli. “Há um público, no
Brasil, de 20 milhões de pes-
soas, com dinheiro no bolso e
vontade de aprender um idio-
ma.”

Mercado. Segundo pesquisa
do instituto Ipsos, apenas 3%
da população brasileira estuda
inglês. “A realização da Copa do
Mundo e da Olimpíada no Bra-
sil também contribui para aque-
cer o setor”, diz Alexandre Pie-
rantoni, líder da área de educa-
ção da consultoria PriceWa-
terhouseCoopers.

Essas condições vêm atrain-
do investidores para o setor nos
últimos anos. O próprio Grupo
Multi recebeu no fim de 2010
um aporte de R$ 200 milhões
da Kinea, empresa de investi-
mentos do Itaú – e faz planos de
abrir o capital em breve. Em se-
tembro do ano passado, o fun-
do de private equity Actis inves-
tiu R$ 135 milhões na rede CNA
e, dias depois, a rede Cel Lep foi
vendida para o fundo america-
no H.I.G. Capital.

A consolidação no setorde en-
sino de idiomas é reflexo direto
do aumento da renda da popula-
ção e da busca por profissionali-
zação no País. Nesse contexto,
os cursos à distância vêm ga-
nhando mercado porque ofere-
cem acessibilidade para os alu-
nos e proporcionam custos
mais baixos para as empresas
que oferecem o serviço.

Concorrência. Ao entrar para
valer no segmento de ensino de
inglês online, o Grupo Multi vai
enfrentar concorrentes tão for-
tes quanto a Ezlearn. Uma delas
é a Open English, empresa da
Venezuela que foi criada, em
2006, com capital do Vale do Si-
lício. No Brasil desde 2011, a
Open English tem 20 mil alu-
nos no mercado brasileiro e 100
mil na América Latina.

Em março deste ano, a empre-
sa norte-americana de ensino à
distância Rosetta Stone com-
prou a Livemocha, ambas com
operação no País, e conseguiu
elevar o número de alunos em
62%, contando hoje com 3 mi-
lhões de estudantes no merca-
do brasileiro. “Esperamos cres-
cer três dígitos nos próximos
três a cinco anos e estamos su-
perando todas as metas. Acredi-

tamos que o mercado brasileiro
terá um dos maiores crescimen-
tos”, diz Carolina Furukrona, di-
retora executiva de mercados
emergentes da empresa, que es-
tá presente em 150 países.

A Rosetta Stone entrou no
Brasil em 2011 com foco na edu-
cação institucional, oferecendo
cursos para empresas, gover-
nos e ONGs. Em outubro, a re-
de norte-americana deve en-
trar no varejo com mais força.

Desafios. Se por um lado o es-
tudo à distância ultrapassa as
fronteiras geográficas, ainda há
limites de crescimento do servi-
ço por falta de infraestrutura de
telecomunicações, explica Adir
Ribeiro, especialista em franchi-
sing da consultoria Praxis Busi-
ness. “Ainda há desafios enor-
mes, apesar de os números da

educação à distancia terem cres-
cido. E isso passa tanto pela fal-
ta de estrutura tecnológica, que
não chega a todos os pontos do
Brasil. Isso tem impacto direto
na prestação do serviço.”

De qualquer forma, o interes-
se pela plataforma online é tão
grande que algumas empresas
estão usando o ensino à distân-
cia para tentar também incre-
mentar o número de alunos das
escolas físicas. Esse é um dos
planos da rede CNA, que, em
agosto, fechou um acordo com
a empresa de cursos online
Cresça Brasil. Ela vai oferecer
cursos básicos de inglês, de 20
horas de duração, pela internet.

O cenário, portanto, é de con-
corrência acirrada. Se quiser
ser líder também no mundo vir-
tual, o senhor Wizard terá mui-
to trabalho pela frente.

Aulas para colegas
inspiraram Martins
a fundar o grupo

Tempo real. Palestrante fala com 3,5 mil funcionários do Grupo Petrópolis ao vivo

Reuniões são realizadas
em cidades diferentes e a
um custo mais baixo do que
se fossem concentradas
na sede das companhias

Expansão online. Com R$ 3,2 bilhões de faturamento anual, Grupo Multi, de Carlos Martins, adquire escola online Ezlearn

● Economia

R$ 700 mil
foi a quantia gasta pela
cervejaria Petrópolis
para realizar o encontro,
que reuniu 3,5 mil funcionários
em 20 salas de cinema
espalhadas pelo País
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B5.




