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Ensino Das 240 mil vagas abertas pelo governo no Pronatec, 82% estão sendo ofertadas por instituições particulares

Grupos privados dominam cursos técnicos
Beth Koike
De São Paulo

As empresas de educação es-
tão apostando em cursos técni-
cos, motivadas pelo programa
do governo que está conceden-
do bolsas de estudo. Cerca de 80
grupos privados de ensino supe-
rior já se cadastraram no Minis-
tério da Educação e Cultura
(MEC) para participar da inicia-
tiva batizada de Pronatec.

Das 240 mil vagas de cursos téc-
nicos, 82% estão sendo ofertadas
pelas instituições particulares.
Kroton, Cruzeiro do Sul, Anima e
Ser Educacional já estão matricu-
lando alunos e outros grupos co-
mo Anhanguera, Laureate e FMU
têm planos de entrar nesse nicho a
partir de 2014. A Abril Educação
também criou um sistema de ensi-
no voltado para cursos técnicos
que já foi comprado por 90 insti-
tuições particulares e públicas.

Segundo dados do MEC, em
apenas uma semana, 388 mil alu-
nos que fizeram o exame do Enem
se inscreveram no Pronatec. Como
nem todos os interessados efeti-
vam a matrícula, as vagas rema-
nescentes estão sendo ofertadas
até o próximo dia 17 aos interessa-
dos que não fizeram o Enem.

“No ano passado, havia 1,4 mi-
lhão de alunos em cursos técni-
cos. Metade estuda no ensino pri-
vado e a outra parte, no público.
Com o Pronatec esse número po-
de dobrar em cerca de dois anos”,
disse Mark Essle, sócio da consul-
toria Performa Partners. Essle
também é fundador da etb (esco -
las técnicas do brasil), empresa
de sistema de ensino de cursos
técnicos vendida para a Abril
Educação em 2011.

Segundo Essle, há um público-

alvo para essa modalidade de cur-
so de 7,6 milhões de jovens, com
idade entre 18 e 24 anos, que con-
cluíram o ensino médio, mas não
prosseguiram os estudos. Ainda
de acordo com dados da consul-
toria Performa, o segmento de
cursos técnicos movimentou
R$ 1,3 bilhão no ano passado.

Pelas regras do Pronatec, as fa-
culdades particulares só podem
oferecer cursos técnicos nas mes-
mas áreas curriculares em que
atuam no ensino superior. Além
disso, são exclusivos para quem
já tem o diploma do ensino mé-
dio. Algumas instituições como
as Etecs permitem que alunos do
ensino médio estudem concomi-
tantemente o curso técnico, que
tem duração de um a dois anos.

O Ser Educacional, que protoco-
lou na semana passada pedido de
oferta inicial de ações, tem dispo-
nível 42,8 mil vagas de cursos téc-
nicos e preencheu na primeira eta-
pa de inscrições cerca de 15 mil. “A
oferta dos cursos técnicos poderá
ter um impacto significativo no
crescimento da nossa empresa
através do Pronatec”, informa
prospecto do Ser Educacional.

O Anima, que também vai fazer
um IPO, abriu 200 vagas no Una,
de Belo Horizonte. “Nossas aulas
começam em setembro com a to-
talidade das vagas preenchidas”,
disse Ana Carolina Miranda Sar-
mento, diretora do Una. Essa é
uma etapa piloto e a meta é abrir
cursos nas outras duas instituições
do grupo, Unimonte e Uni-BH.

A Kroton abriu 19 mil vagas
para 10 tipos de cursos técnicos.
Os três mais procurados até o
momento são informática, segu-
rança do trabalho e redes de
computador. “Tivemos uma pro-
cura excelente e nos surpreen-

deu porque cerca de 90% das va-
gas são para os períodos matuti-
no e vespertino. No horário da
noite, oferecemos menos vagas
por causa do ensino superior que
já tem forte demanda”, disse Pau-
lo de Tarso, diretor geral de pós-
graduação e cursos técnicos da
Kroton, sem revelar o número
exato de matrículas.

“Com Copa e Olimpíadas, have-
rá uma demanda para mão de
obra de nível técnico. Nossa expec-
tativa é atingir 10 mil matrículas
em dois anos”, disse Arthur Spe-
randeo, vice-reitor acadêmico da
FMU, que começa a oferecer essa
modalidade de ensino em 2014.

A Laureate entrou nesse seg-
mento no início do ano, antes de
o governo liberar o Pronatec para
os grupos privados. A Universida -
de Potiguar, do grupo americano,
criou em janeiro 10 cursos técni-
cos pagos e atraiu 1,5 mil alunos.
Porém, com o Pronatec não está
definido se o curso técnico parti-
cular será mantido, uma vez ofe-
recerá cursos com as bolsas do
governo a partir de 2014.

Mas não são todos que colhe-
ram frutos na largada do Pronatec.
O Grupo Cruzeiro do Sul registrou
apenas 1,4 mil inscrições. “O nú-
mero de matriculados foi bem
abaixo de nossas expectativas. Nós
acreditamos que houve falta de
publicidade sobre o programa.
Acreditamos que no próximo pe-
ríodo de ingresso, em 2014, o pro-
cesso será mais eficiente”, disse Ja-
nice Valia Santos, coordenadora
geral do Pronatec e pró-reitora de
extensão da Universidade Cruzei-
ro do Sul. Segundo Janice, o prazo
para cadastramento das institui-
ções, escolha dos cursos a serem
oferecidos e inscrições para os can-
didatos foi muito curto.

Fonte: MEC e Consultoria Performa Partners

Foco no trabalho
Dados do mercado de cursos técnicos no Brasil

Número de alunos (privado e público) - em mil Os 10 cursos mais procurados
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Evasão no ensino a distância vai a 42%
De São Paulo

A evasão nos cursos de ensino
superior a distância no país em
2011 atingiu 42%, o que repre-
senta um crescimento de 8,1
pontos percentuais em relação
ao ano anterior. Os dados são da
pesquisa “Mapa do Ensino Supe-
rior ” elaborado pelo Semesp, sin-
dicato das instituições de ensino
superior privado de São Paulo.

Esse percentual pode ser ainda
maior se forem desconsiderados
os alunos de pedagogia, que repre-
sentam 30% dos estudantes de en-
sino a distância e cuja taxa de de-
sistência é bem baixa. A maior par-
te deles é professor da rede pública
e precisa do diploma para atender
a uma exigência do governo.

“Os alunos alegam que o prin-
cipal motivo da desistência é a
falta de disciplina para estudar.

Muitos iniciam um curso de EAD
[ensino a distância] achando que
é fácil, mas não conseguem se
adaptar ”, disse Rodrigo Capela-
to, diretor-executivo do Semesp.

Também chama atenção o fato
de que em 2010 o índice de evasão
nos cursos a distância era de 33,9%,
semelhante ao do presencial, que
foi de 33,2%. Porém, essa seme-
lhança não se manteve em 2011.
Nos cursos em que os alunos fre-
quentam diariamente as salas de
aulas, a taxa de desistência foi de
35,9% e na modalidade em que o
curso é ministrado pela internet o
percentual saltou para 42%.

“É um alerta para os grupos
de ensino sobre a metodologia
aplicada nesse tipo de curso”,
disse o diretor do Semesp. Na
maior parte desses cursos, as au-
las são todas ministradas pela
web. Há um modelo em que os

alunos vão aos polos uma ou
duas vezes por semana. Segundo
Capelato, a taxa de evasão neste
segundo formato é menor.

O modelo ideal a ser adotado no
ensino a distância é um dos maio-
res debates no setor. A carioca Es -
tácio já adota cursos a distância
100% online. A Anhanguera criou
neste segundo semestre um curso
neste mesmo formato, que é ofere-
cido em paralelo àqueles em que
há aulas uma vez por semana nos
polos. Já na Kroton, o maior grupo
do setor, há aulas presenciais duas
vezes por semana.

O diretor do Semesp defende o
modelo pedagógico adotado nos
Estados Unidos. Lá os cursos são
oferecidos tanto no formato pre-
sencial quanto a distância. O alu-
no pode, por exemplo, assistir a
algumas aulas a distância e a ou-
tras na sala de aula. (BK)

LEONARDO RODRIGUES / VALOR

Capelato, do Semesp: “É um alerta para os grupos de ensino sobre a metodologia aplicada nesse tipo de curso”

Animale Farm e Tarpon
não chegam a acordo
Ana Paula Ragazzi
Do Rio

Pouco mais de um ano depois
de abrirem negociações, a vare-
jista de moda Animale Farm e a
gestora de recursos Ta r p o n saí -
ram da mesa sem acordo. No en-
tanto, os planos da Animale de se
associar a um investidor estraté-
gico para, num prazo de cinco
anos, abrir capital permanecem.

“Não temos pressa. Quando lan-
çarmos ações na bolsa será como
uma empresa grande, com alicer-
ces muito bem construídos”, afir-
ma Roberto Jatahy, um dos donos
e o principal executivo do grupo
Animale Farm. O desejo é fugir da
armadilha de abrir capital e ter um
compromisso de expansão, por
exemplo administrando as expec-
tativas dos investidores em relação
à abertura de novas lojas. “O mer-
cado começa a precificar a empre-
sa em função disso e se houver al-
gum problema na condução do
plano, as ações sofrem muito”, diz.

Quando chegar à bolsa, o grupo
quer oferecer possibilidade de ga-
nhos através do retorno sobre ca-
pital empregado na operação, ob-
tidos por uma empresa eficiente.

“Hoje ainda temos muita inefi-
ciência. Nosso capital de giro é alto
e, quando conseguirmos diminuí-
lo, nosso caixa vai se beneficiar. Re-
solver isso, para aumentar nosso
retorno, e trazer cultura de merito-
cracia para cá são os nossos focos.”

Por conta disso, em 2014 o gru-
po buscará a melhora das mar-
gens, investindo em gente e tecno-
logia — o que significa que no pró-
ximo ano a empresa não manterá a
média de crescimento acima dos
33% obtida nos últimos sete anos.
Neste ano, o faturamento deverá
fechar em R$ 880 milhões, com al-
ta de 41%. O ebitda ficará entre
R$ 120 milhões e R$ 130 milhões.

Para buscar essa eficiência e cul-
tura, a empresa, em 2012, abriu o
processo para atrair um sócio es-
tratégico. Jatahy diz que as conver-
sas com a Tarpon começaram em
julho de 2012. “Alguns fundos de
private equity nos fizeram propos-
tas e a da Tarpon, em termos de
múltiplos, não foi a melhor.” Mes -
mo assim, assinaram acordo de ex-
clusividade para negociação com a
gestora por conta das experiências
bem sucedidas da Tarpon no vare-
jo, como sócia da Arezzo e da He-
ring. “Não visamos o bolso dos só-

cios, mas a saúde da companhia.”
Jatahy esclarece que as negocia-

ções foram demoradas pelo fato
de interessar à Tarpon uma partici-
pação de controle, o que não era
desejo dos sócios da varejista.

“A nossa relutância em vender o
controle vinha da percepção de
que, no nosso segmento, as boas
experiências nessas associações
existem quando o criador da mar-
ca continua no comando”, diz.

O período de diligência termi-
nou em novembro. Nesse tempo,
os executivos passaram a conviver
e se aproximaram. “Pe r c e b e m o s
um alinhamento forte na filosofia
da Tarpon com o que desejamos
para a Animale Farm, exatamente
nos aspectos de retorno sobre o in-
vestimento, governança e de valo-
rização de pessoas”, diz.

Por conta disso abriram a dis-
cussão para a venda 51% do grupo.
Durante 90 dias, esse modelo, com
sociedade prevista para durar 20
anos e os 5 anos clássicos de um
private equity, foi esboçado. “Ten -
tamos negociar algumas defesas
para proteger as nossas marcas no
caso de algo não sair como imagi-
n áv a m o s .” No entanto, a Tarpon
não cedeu aos sócios da Animale

Farm todos os vetos desejados.
Diante do impasse, foi iniciada

uma nova negociação, que du-
rou outros 90 dias, dessa vez para
venda de fatia minoritária, de
25%. “Então foi a vez da Tarpon
exigir condições e vetos com os
quais não concordamos.”

Nesse um ano e dois meses, Ja-
tahy diz que ficou muito dedica-
do à estruturação do acordo com
a Tarpon e acabou afastando seu
olhar das operações do grupo.
“Passou muito tempo e decidi-
mos de comum acordo encerrar
as negociações. Para mim já era
hora de voltar a me dedicar inte-
gralmente a meu negócio”, diz.

Mas ele ressalta que empresa e
gestora tornaram-se muito próxi-
mas. “Respeito muito a equipe da
Tarpon e mantemos uma relação
excelente. Procurada, a Tarpon não
deu entrevista. O Va l o r apurou
com pessoas próximas ao processo
que, na gestora, as portas conti-
nuam abertas para a Animale.

“Acabou a exclusividade, mas
nada impede de voltarmos a con-
versar no futuro”, afirma Jatahy,
acrescentando que já foi sondado
para encontros iniciais com ou-
tros seis fundos de private equity.

Swarovsk i
aposta em
Shakespeare
Ac e s s ó r i o s
Vanessa Friedman
Financial Times

Quando as luzes escurecerem e
os créditos começarem a aparecer
na première da “releitura do sécu-
lo 21” de “Romeu e Julieta” de Sha-
kespeare nos cinemas, no mês que
vem, a lista de nomes se parecerá,
em boa medida, com a de qual-
quer filme independente de alta
visibilidade – escrito por Julian Fel-
lowes, famoso pela série de TV
“Dowton Abbey”; dirigido pelo
italiano Carlo Carlei e estrelado
por Hailee Steinfeld, indicada para
o Oscar por “True Grit”. Mas há
uma diferença.

Além da Amber Entertain-
ment, o filme foi coproduzido
pela Swarovski Entertainment,
braço da empresa austríaca de
controle familiar. Com o lança-
mento de “Romeu e Julieta”, Swa-
rovski tornou-se a primeira mar-
ca de luxo a entrar integralmente
na realização de filmes – não sim-
plesmente como fornecedora de
produtos. A divisão foi inaugura-
da em 2011 para bancar dois fil-
mes ou documentários por ano a
um custo médio de US$ 10 mi-
lhões a US$ 20 milhões por filme.

A coleção Romeu e Julieta de-
verá ser vendida em 200 lojas da
Swarovski no mundo inteiro.

Moda A varejista mantém planos de se associar a um investidor estratégicoMorre o
public itário
Petit, da DPZ
Pu b l i c i d a d e
De São Paulo

O publicitário Francesc Petit,
79 anos, uma das principais re-
ferências da propaganda brasi-
leira e um dos fundadores da
agência DPZ, morreu em São
Paulo na sexta-feira. Petit criou a
agência ao lado de Roberto
Duailibi e José Zaragoza.

O empresário estava interna-
do no Hospital Sírio-Libanês, na
capital paulista, e recebia trata-
mento de um câncer descoberto
há cerca de um ano.

Nascido Francesc Petit Reig,
em 1934, em Barcelona, o publi-
citário catalão naturalizado bra-
sileiro vivia no país desde os
anos 50. Trabalhou na JWT e na
McCann-Erickson antes de criar,
45 anos atrás, a DPZ. Ele partici-
pou da criação de logotipos e
campanhas que marcaram a his-
tória da propaganda brasileira,
como o S da Sadia, a marca da
Gol Linhas Aéreas e a campanha
do Garoto Bombril.

Além da publicidade, Petit se
dedicava à pintura, gostava de ar-
quitetura, restauração e literatura.
Escreveu três livros: “Propaganda
i l i m i t a d a”, “Faça logo uma marca”
e a ficção “Quem inventou Picas-
s o”. Deixou a mulher Inês, as filhas
Isabel, Luiza e Julia e cinco netos.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 set. 2013, Empresas, p. B4.




