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Diante da má qualidade do ensino público de nível fundamental e médio no Brasil, os 
estabelecimentos privados de ensino têm registrado aumento de participação no mercado desde 
1999, atingindo 17% no ano passado. O setor privado em 2005 movimentou cerca de R$ 22 
bilhões, com 19 mil escolas de ensino fundamental e quase 7 mil de ensino médio.  
 
Ao mesmo tempo, as escolas de pequeno e médio porte estão perdendo espaço pelas dificuldades 
financeiras e gerenciais que enfrentam, concentrando ainda mais o mercado em redes como 
Positivo, Pitágoras, Anglo, Etapa e Objetivo. Aexpectativa em 2006 é que haja um crescimento 
real de 8% na receita dessas redes — que vão absorver a queda de cerca de 10% dos  
estabelecimentos menores, impulsionado    principalmente pela venda de produtos e serviços 
como apostilas, softwares educacionais e de projetos pedagógicos para escolas menores. 
 
Só aparte educacional do Grupo Positivo, por exemplo, que tem três escolas em Curitiba, com 10 
mil alunos do ensino básico e médio, fechou 2005 com um faturamento de R$ 100 milhões.  
 
O Sistema Positivo de Ensino (SPE), que agrega produtos e serviços educacionais, chega a 535 
mil alunos no Brasil, nos Estados Unidos e no Japão (por meio de outras escolas). O Grupo 
Pitágoras é outro que possui 95% de sua recei¬ta advinda de escolas integradas, atingindo 520 
unidades no País e mais seis escolas no Japão, diz sua superintendente, Marina Acúrcio. 
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Paula Felix Palma   
 
Diante da má qualidade do ensino público no Brasil, os estabelecimentos privados de ensino — 
que em 2005 movimentaram cerca de R$ 22 bilhões, com 19 mil escolas de ensino fundamental e 
quase 7 mil de ensino médio — têm registrado aumento de participação no mercado desde 1999, 
atingindo 17% no ano passado. Dos gastos totais com ensino no País, que representa 6,3% do 
Produto Interno Bruto (PIB), o ensino privado já conta com 2,2% do total.  
 
Por outro lado, as escolas de pequeno e médio porte estão perdendo espaço pelas dificuldades 
financeiras e gerenciais que enfrentam, concentrando ainda mais o mercado em redes como 
Positivo , Pitágoras , Anglo , Etapa e Objetivo (leia box). A expectativa em 2006 é que haja um 
crescimento real de 8% em receita dessas redes, que vão absorver a queda de cerca de 10% dos 
estabelecimentos menores, impulsionado principalmente pela venda de produtos e serviços — 
como apostilas, softwares educacionais e de projetos pedagógicos para as escolas menores.  
 
“Assim elas não são reféns da inadimplência e dos custos operacionais e governamentais”, afirma 
o presidente da Federação Nacional de Escolas Particulares (Fenep), José Antônio Teixeira, que 
explica que essas grandes redes geralmente têm poucas escolas próprias, mas têm as garantias 
dos royalties pagos por pequenas instituições e as de vender o material didático. 
 
Para as escolas isoladas, entretanto, é muito mais difícil enfrentar os problemas como corte de 
custos, parcelamento do material didático, que as pequenas não têm condições de oferecer, mas, 
sobretudo, a inadimplência. Isso porque os índices foram os mais relevantes do setor, tendo 
alcançado em dezembro a marca de 18%.  
 
“Para arcar com a inadimplência, os estabelecimentos têm de recorrer aos bancos com taxas de 
juros altas. A diferença é que as grandes redes conseguem substituir os alunos que perdem 
devido a esse sproblemas por meio das campanhas de marketing” afirmou o executivo.  



 
Redes 
 
Só a parte educacional do Grupo Positivo, por exemplo, que tem três escolas em Curitiba, com 10 
mil alunos do ensino básico e médio, fecharam 2005 com um faturamento de R$ 100 milhões. 
Isso porque atuam com o Sistema Positivo de Ensino (SPE), que agrega produtos e serviços 
educacionais, chegando a 535 mil alunos no Brasil, nos Estados Unidos e no Japão (por meio de 
outras escolas). O grupo atinge, ao todo, cerca de 10 milhões de usuários de seus produtos e 
serviços.  
 
Maior grupo em educação do Brasil, o Positivo pretende crescer 10% este ano na rede própria. 
Segundo o diretor de marketing corporativo, André Caldeira, o aumento se dá, prioritariamente, 
pelo valor agregado do serviço que o grupo presta.  
 
Outra rede de importância no segmento, o Grupo Pitágoras tem apenas 5% de seu faturamento 
em redes próprias, com duas escolas em Belo Horizonte (MG) e São Luiz (MA), junto com as 
chamadas escolas contratadas — instituições que usam os serviços administrativos e didáticos da 
marca Pitágoras, como, por exemplo, a escola da Embraer em São José dos Campos (SP) e a Vale 
do Rio Doce em Carajás (PA). Os outros 95% advêm das escolas integradas, que têm marcas 
próprias mas entram para a rede assumindo todo o processo pedagógico, treinamentos e material 
didático. O Pitágoras apresentou um crescimento de 15% em escolas no ano passado, atingindo 
520 unidades no País e mais seis escolas no Japão. Para a superintendente do Pitágoras, Marina 
Acúrcio, “a rede é provedora de soluções e serviços para educação, o que exige investimento 
constante”.  
 
O colégio Etapa , que tem apenas uma unidade em São Paulo com mais de 2,1 mil alunos, diz 
estar mantendo o seu crescimento. “A nossa instituição conseguiu fidelizar os alunos e fomos na 
contramão de todo o mercado”. Além dos alunos, a empresa atende mais de 100 escolas com o 
seu sistema pedagógico e com a venda de apostilas, que atingem todo o Brasil.  
 
Para o biênio 2005-2006, o Etapa investiu na criação de uma faculdade e uma sede nova em 
Valinhos, que atende ensino médio e cursinho.  
 
O Etapa também vai sediar os cursos de Pós-Graduação da Universidade de São Carlos (Ufscar) e 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) aqui em São Paulo. 
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Negócios são diferentes para cada rede 
 
O bom desempenho das redes de ensino do País, como Anglo, Objetivo, Pitágoras, Etapa e 
Positivo, não veio de um único modelo de negócio. Cada gran¬de grupo adotou o seu próprio 
projeto que, ao longo dos anos, foi ganhando alguns aspectos convergentes e outros bastante 
distintos, segundo analisa o presidente da Fenep, José An¬tônio Teixeira. 
 
O Positivo, por exemplo, atua também no setor indus¬trial, com a produção de com¬putadores, 
além de ter uma gráfica própria. No caso do Ob¬jetivo e Pitágoras, a intenção é de aumentar a 
diversidade e investir na capacidade edito¬rial. O Anglo tem ciclos de crescimento, com forte 
ima¬gem na educação básica e crescimento do ensino prepa¬ratório para a universidade. "Cada 
um está escolhendo a melhor forma de atuação e to¬das elas são boas e tem mos¬trado 
resultado". 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 4  abr. 2006, Negócios, p. B1. 


