
As oportunidades de negócios
voltados para a educação nas clas-
ses C, D e E atraem um volume
crescente de investimentos de
aceleradoras e incubadoras que fi-
nanciam startups brasileiras. Es-
tudo elaborado pela Artemisia,
organização de fomento a negó-
cios de impacto social, indica um
mercado potencial de R$ 60 bi-
lhões para iniciativas educacio-
nais em seis estados: Rio de Janei-
ro, São Paulo, Minas Gerais, Per-
nambuco, Bahia e Alagoas.

As oportunidades no setor
educacional fora das classes A e B
despertaram o apetite da Vox Ca-
pital, empresa de capital de risco
fundada em 2009 com o objetivo
não apenas de estimular negócios
lucrativos, mas também de gerar
impacto social no segmento popu-
lacional de baixa renda. “Temos
de 75% a 80% da população brasi-
leira nas classes C, D e E. São 160
milhões de pessoas mal-atendi-
dastanto por serviços públicos co-
mo privados. É uma oportunida-
de gigantesca”, afirma Daniel
Izzo, sócio e co-fundador da Vox.

Focada em outros três seto-
res além da educação (saúde, ha-
bitação e serviços financeiros), a
empresa tem nove startups em
seu portfólio e deve adquirir par-
ticipação acionária em mais duas
até o fim do ano. Para os próxi-
mos dois anos, a projeção é de R$

50 milhões em investimentos. A
maior parte dos recursos vêm de
grandes grupos empresariais, da
Financiadora de Estudos e Proje-
tos (Finep) e do Fundo Multilate-
ral de Investimentos (Fumin), do
Banco Interarmericano de Desen-
volvimento (BID).

O levantamento da Artemi-
sia mostra que o mercado brasilei-
ro de ensino está entre os dez
maiores do mundo, com fatura-
mento estimado entre R$ 53 bi-
lhões e R$ 55 bilhões para o ano
de 2010. “No país, o mercado de
ensino superior está tomado pe-
los grandes grupos. Já o básico
(ensino infantil, fundamental e
médio) ainda está extremamente
pulverizado e, por isto, oferece

mais oportunidades”, analisa Re-
nato Kiyama, diretor de Acelera-
ção da Artemisia. Fundada em
2004, a Artemisia conta com
uma aceleradora própria que nos
últimos três anos articulou mais
R$ 21 milhões para startups com
negócios voltados para as classes
C, D e E. No período, foram “ace-
leradas” 35 empresas, que recebe-
ram recursos de parceiros de in-
vestimento da instituição, como
a companhia americana de capi-
tal de risco Potencia Ventures.

Parceira da Artemisia, a orga-
nização não-governamental
(ONG) Inspirare também desen-
volve um programa — o Iniciati-
vas Empreendedoras — destina-
do a estimular empreendedores
com projetos de alto potencial de
impacto social. Ao todo, a Inspi-
rare apóia hoje quatro startups e
a expectativa é de que sejam sele-
cionados mais dois ou três novos
negócios por semestre. “Nosso
entendimento é de que a lógica
de mercado traria mais eficiência
para a área de educação”, justifi-
ca Ana Flávia Castro, gestora do
Iniciativas Empreendedoras. Se-
gundo Ana, a pesquisa da Artemi-
sia em seis estados brasileiros
identificou que 78% das startups
atuantes na área educacional es-
tão focadas com os chamados ob-
jetos digitais de aprendizagem
(como games e softwares). “Os
alunos das classes C, D e E têm
acesso à Internet”, destaca Kiya-
ma, da Artemisia.
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Startups com negócios focados no ensino para classes de menor

renda recebem investimentos de empresas de capital de risco

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2013

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS.

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS.

PROCESSO INTERNO Nº: 6944/2013

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continua-
do de operação, manutenção preventiva e corretiva permanente dos sistemas de
distribuição de ar e dos equipamentos individuais tipo “SPLIT”, instalados no Prédio
principal deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Instituto de Contas 5 de
Outubro e do Edifício Rui Barbosa.
MODALIDADE: Pregão Presencial.
TIPO: Menor preço
DATA DE ABERTURA: 27 de novembro 2013, às 14h00min (quatorze) horas, (horário
local).
LOCAL DA SESSÃO: Avenida Teotônio Segurado, 102 Norte, Conjunto 1, Lotes 1 e 2,
Palmas/TO, Instituto de Contas 5 de Outubro, prédio anexo ao Tribunal de Contas do
Estado do Tocantins, 1º piso, sala 10.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Federal nº 3.555, de 8 de
agosto de 2000 e aplicação subsidiaria da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.
NOTA: Outras informações poderão ser obtidas na Coordenadoria de Licitações,
Contratos e Convênios pelos telefones (63) 3232-5872 / 5946.
EDITAL: À disposição dos interessados no órgão e no site oficial do TCE/TO
(www.tce.to.gov.br).

Marinês Barbosa Lima
Pregoeira TCE/TO
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14, 15, 16 e 17 nov. 2013, Empresas, p. 14.
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