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De olho em um mercado que movimentou R$ 30 bilhões em 2004, as principais redes de ensino 
do País ampliam sua gama de atuação estabelecendo parcerias com instituições menores por 
cidades do interior do Brasil e em países como Japão e Estados Unidos. A disputa fica mais 
acirrada nos três últimos meses do ano, quando se fecham cerca de 80% dos contratos para 
vigência do ano letivo posterior.  
 
Escolas menores aderem a reconhecidos sistemas de ensino de grandes redes como Anglo , 
Objetivo , Pitágoras, COC e Positivo, que devem ampliar em até 25% seu raio de domínio. 
O Sistema Anglo de Ensino estima um incremento de 25% em sua rede com os novos contratos 
fechados neste final de ano.  
 
Roberto Gomes, gerente comercial da rede, afirma que hoje existem 550 escolas parceiras em 
quase todos os estados, e que o foco agora passou a ser as cidades do interior do Rio de Janeiro, 
Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e na Região Centro-Oeste. “O trabalho para captação de 
novos parceiros começa no início do ano, mas se intensifica nessa época”. Em 2005, a empresa 
afirma que investiu cerca de R$ 2 milhões em novos canais de aproximação com os associados e 
em ações de marketing para ajudar as escolas parceiras a atraírem novos alunos. 
“Desenvolvemos um canal de tevê via Internet para auxiliar as escolas parceiras na tomada de 
decisões. O novo recurso está sendo utilizado por centenas de escolas”, diz.  
 
A rede de Ribeirão Preto COC de Ensino , que possui 200 parcerias, com predominância no Estado 
de São Paulo, afirma que cidades no interior de Minas Gerais e Paraná são o atual foco da 
empresa.  
Para José Henrique Del Castillo Melo, diretor geral, o sistema deve ter um incremento de 25% 
este ano. “Apostamos na transferência de tecnologia para o parceiro na sala de aula como 
serviços de interação on-line”, afirma. Com seis unidades no Japão, a empresa espera uma 
ampliação neste País, mas não há novidades para o próximo ano.  
A empresa comenta que o Caderno Digital de Apoio, as aulas em 3D e o projeto Aula do Futuro 
são o seu diferencial na disputa com as outras redes de educação. 
 
Mapeamento 
 
O Objetivo , que deve elevar seu faturamento em 10% este ano sobre 2004, diz que 80% dos 
novos contratos serão firmados a partir de outubro, quando as escolas fecham as negociações 
iniciadas no primeiro semestre.  
 
A empresa afirma que seu crescimento este ano deve acontecer em cidades do interior de Minas 
Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, além de cidades do interior de Norte e 
Nordeste. “Analisamos as cidades com bom potencial econômico, em que as mensalidades sejam 
viáveis para quem investe na educação dos filhos”, explica Márcia Pinheiro Carvalhinha, 
coordenadora do departamento de convênios do Objetivo. 
 
A rede afirma que até o momento já oficializou 50 contratos para 2006, que complementarão o 
sistema que atende 400 mil alunos no País, em 716 escolas. Em receita, este ano, a rede deve 
registrar um incremento entre 12% e 15% sobre 2004. “Trata-se de um negócio tanto para as 
escolas tradicionais que decidem se modernizar e oferecer uma metodologia que leve seu aluno às 
melhores universidades como para outras menores que queiram se expandir.” A empresa afirma 
que normalmente os contratos assinados começam por um nível, e depois são ampliados. “A 
tendência nas parceiras é que após a transição para o sistema da rede, ela amplie para outros 
níveis, fazendo com que o aluno se familiarize desde cedo com as práticas”. 
 
 
Crescimento linear  



 
Com os investimentos em captação de novas parcerias, a rede mineira Pitágoras acredita num 
crescimento de 10% a 12% em número de escolas este ano. Segundo Marina Acúrcio, 
superintendente da rede, algumas escolas chegam a quadruplicar os seus negócios em três anos, 
situação da Escola Jardim Anchieta, de Florianópolis (SC). Segundo ela, mesmo as grandes 
capitais ainda comportam parcerias, pela quantidade de estabelecimentos dos mais variados 
portes. “Estamos em 500 escolas espalhadas pelo País, e a nossa expansão não tem regiões 
específicas. O crescimento será linear”, aposta. Ela complementa dizendo que o investimento na 
capacitação da equipe de professores de seis mil horas é o principal diferencial da rede.  
 
O Grupo Pitágoras também possui parcerias no Japão (seis unidades), mas não comenta sobre 
uma possível expansão externa.  
 
De acordo com Marina Acúrcio, a rede mantém um suporte de comunicação e marketing para as 
escolas que integram o sistema. “Fazemos anúncios publicitários elaborados de forma que as 
escolas possam trabalhar seus públicos regionais com a marca da escola”, conclui.  
 
Análise 
 
Na opinião de Sonia Simões Colombo, diretora da Humus Consultoria Educacional , a adoção de 
um sistema consolidado facilita o processo de atrair alunos, mas a escola que opta por esse 
método deve estar ciente que fatores como o estilo de gestão adotada, a localização da escola, o 
nível de concorrência podem não promover o crescimento esperado. “Contudo, com os encontros 
pedagógicos, material e recursos oferecidos, alguns estabelecimentos colaboram no 
desenvolvimento de campanhas para matrículas, auxiliando as escolas na captação de alunos para 
o final do ano.” 

 
 
Leia Mais 
 
Atuação também no ensino público 
 
O Grupo Positivo , que atende 2.600 escolas e 535 mil alunos no País, diz que por ser líder no 
segmento, sua expansão deve atingir não mais que 10% esse ano. A empresa não revela quais os 
novos mercados atingidos.  
 
Segundo André Caldeira, diretor de Marketing da rede, o lançamento de um sistema para o setor 
público (SABE - Sistema Aprende Brasil de Ensino), deve representar parte do seu crescimento 
em 2005 e nos próximos anos. “Só para o desenvolvimento deste negócio foram aplicados R$ 2 
milhões”, revela. Segundo ele, o método é parecido ao do ensino particular e o público-alvo são 
as Secretarias de Educação de todos os estados brasileiros. “A escola que adota o sistema tem 
acesso a uma coleção de livros didáticos integrados, a um portal educacional com conteúdos 
integrados aos livros e a capacitação de professores, por meio de cursos sistemáticos, sempre 
intermediado pelas Secretarias de educação”, diz.  
 
A rede, que também possui convênios nos Estados Unidos e Japão, aponta os investimentos na 
Editora Positivo como outro fator fundamental para o seu crescimento e liderança. 
“Em 2003, licenciamos o Aurélio e até 2017 editaremos o dicionário com essa marca”, conta 
Caldeira. Este ano, a Editora lançou, por exemplo, edições do Aurélio dedicadas a crianças, com 
ilustrações.  
 
O Positivo aposta ainda na área tecnológica, com a produção de computadores, softwares e outros 
produtos para o mercado corporativo e varejo nacional e internacional. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 29 set. 2005. Serviços, p. B1. 
 


