
ELES CRIARAM UM
NOVO MERCADO
A Casa do Saber é um exemplo de
como detectar uma demanda e
transformá-la em negócio bem-sucedido
Marcelo Coppola

E XISTEM DUAS MODALIDADES DE NO-
VOS negócios. Há aqueles que nas-
cem em mercados maduros e são

compelidos a disputar seu espaço com ri-
vais já solidamente estabelecidos em suas
posições. Na segunda categoria, em me-
nor número, estão aqueles bem-aventura-
dos que conseguem descobrir e atender ne-
cessidades até então ignoradas dos consu-
midores. Esses podem prosperar sozinhos
— ao menos durante algum tempo. O pau-
listano Jair Ribeiro da Silva Neto está à
frente de um desses negócios. Sua criação,
a Casa do Saber — um misto de escola e
ponto de encontro para relacionamentos
—, tornou-se uma coqueluche no cenário
de entretenimento cultural paulistano. Há
cerca de três anos, após uma passagem de

sucesso pelo banco JP Morgan em Nova
York, Ribeiro resolveu desfrutar um perío-
do sabático em São Paulo. Pode-se dizer
que ele tropeçou na idéia. "Aos 40 anos.
eu vivia aquele momento em que se pro-
cura dar atenção a
outros interesses,
além da carreira",
diz. Com um peque-
no grupo de amigos,
contratou um pro-
fessor da USP para
dar aulas de filoso-
fia em sua casa. A
cada semana, mais
e mais pessoas se
juntavam ao grupo
para participar do

Ribeiro e a atriz Maria Fernanda: sócios
do empreendimento em São Paulo

curso improvisado, intercalado por bate-
papos regados a vinho. Em meio a esse re-
buliço filosófico, Ribeiro teve um estalo e
perguntou a um amigo, o advogado Pier-
re Moreau, se não valeria a pena criar uma
empresa que oferecesse apenas cursos des-
se tipo. "Vi na hora que se tratava de uma
idéia promissora", afirma Moreau. "Tudo
indicava o caminho do sucesso." Outros
cinco amigos aderiram à empreitada — en-
tre eles a atriz Maria Fernanda Cândido e
Luiz Felipe D'Avila, diretor da Editora
Abril, que publica EXAME.

Uma pesquisa encomendada a uma con-
sultoria confirmou a existência de um pú-
blico endinheirado, a maioria na meia-ida-
de, propenso a freqüentar cursos rápidos
em áreas como filosofia, história, psicolo-
gia, literatura e cinema. Um mercado for-
mado por profissionais liberais e executi-
vos, com boa formação e pouco tempo dis-

ponível para voltar
aos bancos das uni-
versidades. "E gen-
te disposta a apren-
der um pouco da
cultura ocidental
por meio de uma
linguagem rigorosa,
porém mais simples
do que a usada na
academia", diz Ri-
beiro. Os sócios en-
tão investiram cer-
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ca de l milhão de reais no
negócio, contrataram o jor-
nalista Mario Vitor Santos
para dirigir o empreendimen-
to e inauguraram a primeira
unidade em abril do ano pas-
sado, no Itaim Bibi, na zona
sul de São Paulo. De lá para
cá, mais de 150 cursos já fo-
ram dados, para quase 4 000
alunos, por estrelas da aca-
demia, pensadores e artistas.
As vagas de muitos cursos
costumam se esgotar assim
que é divulgada a programa-
ção do semestre. Um exem-
plo são as aulas de pensa-
mento econômico e filoso-
fia, agendadas para dezem-
bro, a cargo dos dubles de
economista e político Delfim
Netto e José Serra, e que já
têm os seus 70 lugares preen-
chidos. Para atender a essa
demanda crescente, uma nova unidade foi
inaugurada em Higienópolis. outra região
ocupada pela elite paulistana.

A trajetória da Casa do Saber lembra
outros empreendimentos criados por em-
presários que enxergaram oportunidades
onde a maioria imaginava que não havia
mercado algum. Um exemplo é o cana-
dense Cirque du Soleil, criado por artistas
de rua em tempos de decadência da indús-
tria do circo. Em vez de oferecer o tradi-
cional espetáculo circense a um público
infantil cada vez mais desinteressado por
divertimentos desse tipo, o Cirque du So-
leil resolveu promover produções sofisti-
cadas, uma espécie de mistura de circo,
teatro e shows da Broadway. Com essa
fórmula, atraiu adultos dispostos a pagar
preços altos por grandes espetáculos e pas-
sou a correr o mundo. São criadores de
oceanos azuis, como os pesquisadores do
Insead Chan Kim e Renée Mauborgne de-
nominam as companhias que, em vez de
disputarem os mesmos clientes de um mer-
cado sabidamente concorrido, souberam
conquistar novos consumidores com idéias
originais. É o caso da americana Curves,
franquia de academias de ginástica. A em-
presa desprezou o mercado ocupado pe-
las grandes academias, com suas áreas
enormes, infinidade de traquitanas, pisci-
nas e vestiários com sauna. Em vez disso,
passou a oferecer poucas máquinas dis-

postas em um ambiente menor e mais sim-
ples. Essa fórmula permitiu a cobrança de
preços muito mais baixos e atraiu um enor-
me contingente de mulheres que se ini-
biam com o ambiente grandioso das aca-
demias. A Curves tem hoje mais de 6 000
unidades mundo afora.

Os empreendedores da Casa do Saber
perceberam desde o início que não basta-

va apenas oferecer uma lis-
ta interessante de cursos li-
vres na área de humanas
transmitidos em linguagem
acessível. Seria importante
ministrá-los em um ambien-
te ao gosto da exigente clien-
tela. Essa foi uma das preo-
cupações de Ribeiro, que
bancou a metade do investi-
mento. "O ambiente nas sa-
las de aula é muito parecido
ao de minha sala de estar",
afirma. Os espaços são toma-
dos por cadeiras confortáveis,
poltronas e pufes espalhados
pelo chão. No intervalo de
cada aula, os alunos podem
bebericar vinho importado,
ao som de música clássica,
Na entrada há uma livraria e
um café. administrados por
empresários tradicionais nes-
ses ramos. Um ambiente re-

finado que atraiu grande número de mu-
lheres bem vestidas, o que valeu ao lugar
o epíteto de Daslusp, uma mistura de bu-
tique Daslu com Universidade de São Pau-
lo, a USP. O apelido divertiu alguns só-
cios e chateou outros. "A atmosfera aqui
é muito agradável, conta a favor", afirma
Cleuza Villas-Boas, diretora de um colé-
gio particular que acompanha o curso so-
bre a poesia de Fernando Pessoa.

A fama alcançada pela Casa do Saber
despertou o interesse de empresários de
outros países. O assédio, que veio até da
Argentina, tornou inevitável a discussão se
não seria o caso de criar um sistema de
franquias. Um estudo chegou a indicar sua
viabilidade econômica. Mas a maioria dos
sócios resistiu à proposta. "Fui radicalmen-
te contra, porque o sucesso se deve não só
aos cursos, mas ao conceito da Casa do Sa-
ber, ao fato de existirem espaços agradá-
veis para as aulas e para as pessoas troca-
rem impressões sobre os assuntos discuti-
dos", afirma D'Ávila. "Seria impossível re-
produzir esse ambiente em grande escala."
Por enquanto, a única unidade prevista pa-
ra funcionar fora de São Paulo será inau-
gurada no Rio, no início do próximo ano,
em sociedade com empresários locais.
Além disso, os sócios também estudam a
possibilidade de transmitir gratuitamente
seus cursos, via satélite, para instituições
de ensino de outras regiões do país.
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