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Nayara Fraga

Conhecida como dona do tra-
dicional jornal Financial Times,
a Pearson tem direcionado ca-
da vez mais seus esforços para
um negócio distante da mídia.
É no setor de educação, que
movimenta US$ 4,4 trilhões
no mundo, que ela concentra
quase 80% do seu faturamen-
to. A centenária empresa britâ-
nica – que no Brasil começou
vendendo livros didáticos para
universidades e ensino da lín-
gua inglesa – tornou-se um im-
portante nome na educação
privada brasileira. Com a com-
pra do SEB, em 2010, passou a
ser dona dos sistemas de ensi-
no COC, Pueri Domos, Dom
Bosco e Name.

Presente em 70 países com
projetos educacionais que va-
riam de softwares de ensino a
consultoria pedagógica, a com-
panhia tem 76% de sua receita
concentrada no ramo da educa-
ção. O restante vem da editora
Penguim (17%) e do grupo Fi-
nancial Times (7%).

John Fallon, presidente da
Pearson desde janeiro, coman-
da essa nova fase. Ele anuncia
hoje o compromisso do grupo
em mensurar e informar os re-
sultados de aprendizagem em
seus negócios que superam
US$ 1 milhão – o que inclui os
negócios brasileiros.

A empresa vê por aqui a pos-
sibilidade de ir além do ensino
básico. Ao Estado, John Fallon
afirma que, em vez de comprar

universidade no Brasil, a Pear-
son pode fazer parcerias tam-
bém no ensino superior.

● A educação sempre foi o princi-
pal negócio da Pearson?
Em 1997, educação e publica-
ções eram apenas dois dos mui-
tos negócios em que a Pearson
estava. Naquela época, pensá-
vamos que, em 30 anos, a edu-
cação emergiria como uma das
indústrias de maior crescimen-
to. Resolvemos vender uma ga-
ma de negócios (em televisão,
jornal, banco de investimento
etc.), arrecadando mais de
US$ 5 bilhões. Pegamos esse di-
nheiro para investir em educa-
ção. Somos hoje a maior em-
presa de ensino do mundo en-
volvida em todos os estágios e
idades de aprendizado.

● Qual é a importância do Brasil
para a Pearson?
O Brasil é um dos mercados
mais importantes para a Pear-
son. Na verdade, nós estamos
reorganizando a companhia pa-
ra aproveitar ao máximo as
oportunidades globais no se-
tor de educação. Estamos orga-
nizando geograficamente o
que chamamos de “mercados
em crescimento”. Ao lado de
Índia e China, Brasil é o nosso
“mercado em crescimento”
mais importante.

● Quando a Pearson comprou o
SEB, em 2010, o número de estu-
dantes usuários dos sistemas
era 400 mil. Naquela época, vo-
cês disseram que a meta era al-
cançar 1 milhão de alunos em
cinco anos. Hoje, são 533 mil. A
meta do milhão permanece?
Essa é ainda uma meta. Clara-
mente, progredimos bem em
relação ao número de estudan-
tes alcançados. Ainda há um ca-

minho longo a percorrer para
chegar ao milhão, como você
sugere. Mas o fato de a gente
estar crescendo mais de 10%
ao ano em número de estudan-
tes, acho bom. O Brasil, assim
como muitos países no mun-
do, está passando por um pe-
ríodo de turbulência econômi-
ca. Nós estamos muito confian-
tes em relação ao futuro. Acha-
mos que é um País grande,
com forte potencial na área
econômica. Acreditamos que
educação de alta qualidade
acessível é fundamental para o
Brasil alcançar seu potencial e

esperamos ter um papel para
ajudar o País nisso – trabalhan-
do com pais, professores, estu-
dantes e com os legisladores.

● A Pearson tem interesse em
comprar universidades privadas
no Brasil?
Nós nunca comentamos ne-
nhuma aquisição antes que ela
seja concluída. Mas eu acho
que é razoável presumir que
nós continuamos a olhar para
oportunidades de compra na
China, na Índia, na África... Es-
tamos analisando oportunida-
des em tecnologias de aprendi-

zado no mundo todo e vamos
olhar para todas as oportunida-
des no Brasil também, se achar-
mos que é a oportunidade cer-
ta. Mas eu não vou comentar
nada em específico.

● A Pearson tem universidades,
certo?
Temos as nossas na África do
Sul; uma em parceria com ou-
tra companhia no México; co-
meçamos uma pequena facul-
dade no Reino Unido; nos
EUA trabalhamos junto com
universidades para ajudá-las a
desenvolver as disciplinas onli-
ne; e a última grande aquisição
que fizemos foi a Embanet,
parceira de universidades em
negócios online.

● Então existe potencial para o
setor no Brasil?

Acredito que o setor de edu-
cação superior que existe

no Brasil é muito inte-
ressante e dinâmico. Es-
te mercado tem regis-
trado, obviamente,
grande crescimento em
ensino à distância. Uma
forma de crescermos
no ensino superior no
Brasil, em vez de com-
prar universidades, tal-
vez seria fazer uma par-

ceria com um dos players mais
importantes que existem nes-
te mercado no País.

● O grande desafio das empre-
sas privadas de educação é aliar
lucro e qualidade. Você acha que
as empresas brasileiras conse-
guem fazer isso?
Não acredito que lucro e quali-
dade estão em conflito. O úni-
co jeito de manter um negócio
lucrativo no longo prazo é en-
tregando uma experiência de
aprendizagem de qualidade.

● Vocês estão investindo agora
na ‘estratégia da eficácia’. Quais
são os exemplos disso?
Temos um bom exemplo no
Brasil dessa estratégia. O Na-
me, o sistema para escolas pú-
blicas, tem progredido bastan-
te ano a ano, como mostra o
Ideb (Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica).
Outro exemplo seria o Wall
Street (sistema de escolas de
idiomas), na China, que a gen-
te também acabou de expandir
para o Brasil. Agora consegui-
mos usar tecnologia no mo-
mento em que o estudante co-
meça o aprendizado de inglês.
Logo de início conseguimos
prever o resultado.

● Que impacto essa estratégia
pode trazer para a receita da
companhia?
No ano passado, 50% das ven-
das da Pearson vieram do ensi-
no digital e serviços relaciona-
dos à educação (softwares e
consultoria pedagógica, por
exemplo). Esperamos que es-
sa porcentagem seja de 70%
em 2015. E esperamos que
25% das vendas venham dos
“mercados em crescimento”,

comparado a 15% do ano
passado.

QUEM É

✽ Assumiu a presidência da
Pearson em janeiro de 2013,
depois de 16 anos divididos
entre a diretoria de comunica-
ções e os negócios voltados a
educação para Europa, Orien-
te Médio e África (atuação que
depois se estendeu para Amé-
rica Latina). Veio ao Brasil pe-
la primeira vez em 2008 e fi-
cou surpreso ‘com o dinamis-
mo do País e apetite para con-
sumir educação de alta quali-
dade’. A partir de agora, vai
tocar o projeto ‘estrutura de
eficácia’, que pretende mensu-
rar e divulgar os resultados de
aprendizagem de todos os ne-
gócios superiores a US$ 1 mi-
lhão até 2018.

ENTREVISTA

Distância.
Fallon:
76% da
receita da
Pearson
vêm do
ramo da
educação
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O ensino superior no radar da Pearson
John Fallon, presidente mundial da Pearson
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O programa Corretor 
Cidadão convida todos 
para a participação na 
arrecadação de alimen-
tos não perecíveis, que 
serão distribuídos a ONG 
Banco de Alimentos.

A instituição, par-
ceira do Sciesp, possuí 
atestado de utilidade 
pública federal, pelos 
serviços prestados à 
sociedade. A ONG tem 
como missão minimi-
zar os efeitos da fome, 
através do combate ao 
desperdício de alimentos 
e promovendo educação 
e cidadania.

A participação da 
categoria dos corretores 
de imóveis é muito im-
portante, para que esse 
projeto continue a ter 
sucesso. Faça parte, 
mobilize seus familiares e 
amigos! Traga a suas do-
ações nos postos de ar-
recadação do Sindicato, 
na sede da entidade, em 
São Paulo, ou na agência 
regional mais próxima.

ESTÁGIO PROFISSIONAL DE FORMA SEGURA

O mercado  imob i l i á r i o 
vem passando por constantes 
modificações exigindo cada vez 
mais dos seus integrantes, de 
forma que ainda faltam profi ssionais 
capacitados para atender as 
demandas da intermediação 
imobiliária.  

Ex i s tem a lunos  áv idos 
para colocar em prática seus 
conhecimentos teóricos obtidos 
durante o período de formação, assim 
como Corretores de Imóveis que 
procuram ingressar no segmento, 
através de escritórios imobiliários 
que garantam desafi os.

Desta forma o Sindicato dos 
Corretores de Imóveis, buscando 
oferecer melhores condições para a 
categoria, mantém o programa Sciesp 
Banco de Talentos, disponibilizando, 
de forma prática e segura, o ingresso 
na atividade profi ssional.

Este benefício é para os alunos 
que estão matriculados no curso 
Técnico em Transações Imobiliárias, 
em escolas regularmente autorizadas 

e credenciadas pelos órgãos 
competentes de educação, bem 
como, para os corretores de imóveis 
que participem do Sindicato.

Os escritórios imobiliários e 
os profi ssionais que desejarem a 
integração devem preencher os 
requisitos do programa, justamente 
para que o Sciesp possa aferir 
a segurança necessária para 
os estagiários e profissionais 
interessados.

A inscrição desse público é 
realizada pelo Sindicato de forma 
ágil, assim os escritórios imobiliários 
e profi ssionais liberais que estiverem 
contratando podem, através da 
especificação do perfil da vaga, 
obter resultados mais satisfatórios na 
seleção, pois cada critério elencado 
no sistema é levado rigorosamente 
em consideração quando do 
encaminhamento dos candidatos.

A Entidade acredita que 
realizando a aproximação entre 
aqueles que precisam exercer os 
conhecimentos teóricos de forma 
prática (alunos), aqueles que 
são profissionais e necessitam 
ingressar no mercado de trabalho, 
além dos benefícios já destacados 
anteriormente, podem obter o 
benefício da integração de forma 
segura abreviando o tempo para o 
sucesso.

 Para obter informações de como 
participar do programa Sciesp Banco 
de Talentos como candidatos ou 
como recrutadores entre em contato 
através do telefone (011) 3889 58 
99 ramal 534. Garanta seu Sucesso 
Profi ssional!

Os corretores de imóveis devem manter seus dados cadastrais atualizados conforme a 
Nota Técnica SRT/Ministério do Trabalho e Emprego nº 201/2009. Ao se recadastrar esses 
profi ssionais da categoria se manterão informados e legalmente habilitados para exercerem 
a profi ssão. Para atualizar suas informações junto ao Sindicato acesse www.sciesp.org.br 
ou ligue (11) 3889 58 99 ramal 534.

Aviso Sobre Atualização Cadastral

ANO XXI - Nº 1207 - Segunda-Feira, 18 de Novembro de 2013

Grupo dono do ‘Financial
Times’ tem novos projetos
na área de educação e
não descarta investir em
ensino superior no Brasil
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B6.




