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O Grupo Positivo era um cursinho pré -vestibular no Paraná. Hoje é a maior rede de ensino do 
País, líder de vendas de PCs e dono do dicionário Aurélio  
 
Engenheiro e economista, Oriovisto Guimarães é conhecido pelo título de professor. Na verdade, 
ele tem o status de um grande empresário. Sob o seu comando está um negócio que vai faturar 
até dezembro, R$ 850 milhões, cerca de R$ 170 milhões a mais que no ano passado. Presidente 
do Grupo Positivo, Guimarães comanda uma corporação que extrapolou as fronteiras de Curitiba, 
no Paraná, ganhou o País e o mundo. Hoje são 3 600 empregados, 2 300 escolas associadas, um 
centro universitário com 26 cursos de graduação, 70 mil professores e 500 mil alunos que 
estudam em livros desenvolvidos pelo Positivo. No currículo da empresa também está uma das 
maiores gráficas da América Latina, a responsabilidade pela edição do dicionário Aurélio e a 
liderança na venda de computadores no País. O segredo do Positivo foi ter ultrapassado os limites 
da sala de aula. “Sempre analisamos e procuramos oportunidades em torno da nossa área” afirma 
Guimarães. “Gostamos de melhorar o que já existe no mercado”, diz. Dessa forma, o cursinho 
pré-vestibular criado em 1972 numa sociedade de oito professores – hoje são apenas cinco sócios 
que têm partes iguais – se transformou numa indústria. 
 
A trajetória da companhia é feita de oportunidades bem aproveitadas. O grande responsável pelo 
crescimento da receita foi o pionerismo na produção de livros didáticos de conteúdo próprio, 
licenciados para as escolas associadas. Essas publicações, iniciadas no final dos anos 70, foram 
fundamentais para a expansão do Positivo, que só possui unidades de ensino próprias no Paraná 
onde estão 20 mil alunos. O restante dos 480 mil estudantes que utilizam o seu material didático 
estão em escolas que compram os livros do Positivo. O modelo reúne em torno de si tanto êxito 
que o próximo passo é a sua expansão para o ensino público. O Positivo pretende vender seus 
livros e treinar professores das redes públicas municipais e estaduais. “É um grupo arrojado”, 
afirma o ex- ministro da Educação no governo FHC e hoje consultor de empresas, Paulo Renato de 
Souza. “O Positivo segue a prática que está se tornando comum no mercado de educação: a 
aplicação de técnicas de gestão de ponta ao negócio.” 
 
Guimarães e seus sócios são orientados pelo princípio básico dos manuais de empreendedorismo, 
cuja regra diz que todas as idéias por mais absurdas que se apresentem devem ser consideradas. 
Foi este espírito que norteou a decisão, em 1989, da companhia entrar no mercado de PCs, que 
ainda engatinhava no País e estava sob o julgo da reserva de informática. “Era uma demanda das 
salas de aula e que tínhamos de atender”, diz Hélio Rotenberg, presidente da Positivo Informática. 
Com a eleição do ex-presidente Fernando Collor houve o fim da reserva e a abertura do setor. O 
Positivo patinou em alguns momentos, mas superou as dificuldades. O braço tecnológico se 
especializou em fornecer para órgãos públicos e em setembro de 2003 se voltou para o varejo. 
Desde então registrou crescimento até chegar, nos últimos três meses do ano passado, à 
liderança do mercado nacional, confirmada no primeiro trimestre de 2005. Da fábrica do Positivo, 
em 2004, saíram 100 mil computadores e a meta é chegar em dezembro com 250 mil máquinas. 
A demanda levará à ampliação de uma das linhas de produção e já no segundo semestre 
começará a venda de laptops com a marca Positivo. O setor de tecnologia do grupo, que ainda 
produz softwares educacionais, representa 40% da receita total. “A vantagem comercial deles é 
que não existem camadas intermediárias de decisão”, afirma um concorrente, que perdeu algum 
contratos para o Positivo. Com a Internet não foi diferente. Um dos portais sobre educação mais 
completos do Brasil é feito pelos professores do grupo. 
 
Tanto arrojo, talvez, sirva de explicação para duas grandes conquistas. Em 2002, o professor 
Guimarães venceu uma disputa contra a Fundação Getúlio Vargas pelo acervo pessoal do ex-
ministro Roberto Campos, composto por 8.500 livros, cartas com reis, rainhas e presidentes e 
condecorações de diversos países. Em 2003, a Editora Positivo encerrou a hegemonia de 28 anos 
da Nova Fronteira em relação ao dicionário Aurélio, que representa quase metade das vendas no 



país dessas publicações. De posse do Aurélio, o Positivo montou a mesma estratégia que adota 
em relação a outros conteúdos: pulverizar a sua distribuição. Foram feitas versões mais baratas, 
em CD- ROM, na Internet e até um scanner de mão que em poucos segundos revela a definição da 
palavra selecionada. “Tudo o que fazemos é formatado em diversas mídias. Esse é o nosso 
segredo”, diz o professor Guimarães, que só sente falta do tempo em que conseguia ensinar 
equações para seus alunos. 
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Conteúdo: Cerca de 500 mil alunos 
estudam nos livros produzidos pelo Positivo 
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Mundo positivo: Escolas associadas, fábrica de PCs e 
uma das maiores gráficas do País são parte do negócio 
da empresa que tem 3.600 empregados e fatura R$ 850 

milhões 


