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Negócios em educação: 
por que eles

são tão promissores?

A última pesquisa 

realizada pela GEM, 

Global Entrepreneurship 

Monitor, realizada em 

2015 e patrocinada pelo 

Sebrae, apontou que cerca 

de quatro entre 10 adultos 

brasileiro já possuem um 

negócio próprio ou estão 

iniciando um

A taxa de empreendedoris-
mo só cresce, e dobrou 
para 39,3% atingindo 

seu maior índice em 14 anos.  
Empreender é o espírito de 
nossa época. Nesse cenário 
uma das oportunidades de 
maior potencial é justamente 
um mercado pouco explorado, 
o da educação. Essa é uma área 
promissora, principalmente por 
não ser tão explorada e possuir 
uma perspectiva de mudança a 
seu redor.

Devido às diversas alterações 
e recentes turbulências que o 
setor educacional vem sofrendo, 
vivemos uma época em que novos 
caminhos se abrem. É época de 
abandonar o antigo mindset do 
mercado, que era se limitar a 
lecionar, dirigir, coordenar, etc., 
e abraçar a ideia de que vivemos 
a oportunidade de crescimento 
profi ssional que se estende além 
da sala de aula. Esse pensamento 
talvez não seja tão comum entre 
profi ssionais da educação.

Alguns podem afi rmar que isso 
se deve a falta de meios de inves-
tir em algo tão grande e complexo 
quanto abrir uma escola. Outros 
que a formação profi ssional de 
educação nem sempre passa 
perto do empreendedorismo. 
Bom ambos estão errados. Cada 
vez mais se observa cursos de pós 
graduação focados em negócios e 
gestão, sem contar na inclusão de 
empreendedorismo nas grades 
de pedagogos e linguistas.

No que tange ao investimento 
alto, muito mudou graças às 
mudanças trazidas pela internet. 
Há alguns anos, a Sistema Firjan 

organizou um estudo em todo o 
país cujo objetivo era prever as 
perspectivas do uso da tecnolo-
gia nas salas de aula nos próximos 
cinco anos. O trabalho intitulado 
“As Perspectivas Tecnológicas 
para o Ensino Fundamental e 
Médio Brasileiro de 2012 a 2017: 
Uma Análise Regional do NMC 
Report” foi realizada em 2012, 
com previsão até 2017.

Os resultados não podiam ser 
mais promissores e adequados ao 
novo contexto de empreendedo-
rismo. Não só o uso da internet 
como ferramenta de ensino se 
ampliou, como o mercado cres-
ceu em possibilidades graças a 
isso. A forma de aprender está 
ligada ao digital, à interdiscipli-
naridade, à interação. Muitos 
cursos já ao menos mesclam 
práticas EAD - isso quando não 
são completamente realizados 
de forma digital.

Ensinar a distância, seja curso, 
aula comum, complementar, re-
forço, todas essas possibilidades 
não são só dos alunos para que 
tenham facilidade e conforto, é 
do empreendedor de abrir um 
leque de negócios diferente. As 
plataformas de ensino e reforço 
online são, sem dúvida, uma 
alternativa para educadores 
que queiram ampliar sua renda, 
iniciando sua própria escola na 
web. 

A ideia é trocar o ensino puro, 
pela administração de platafor-
mas que já contam com apoio 
educacional competente e que 
possam ser garantidas pelo ad-
ministrador, dado seu know how. 
Isso permite o educador lucrar 
em uma área que lhe é familiar, 
sem precisar atuar como profes-
sor, tendo uma forma paralela de 
renda, totalmente desvinculada 
de uma marca ou instituição. 
Uma marca própria.

A área tem crescido para vários 
lados, basta aproveitar o tempo 
de mudança e novos começos e 
abraçar a possibilidade .
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A - Capacitação de Executivos 
Criado há dez anos, o CapExecutivo, projeto social da Fundação Ins-
tituto de Administração, está com as inscrições abertas para a turma 
2017. Objetiva capacitar executivos com nível superior, a partir de 25 
anos de idade, que estejam fora do mercado de trabalho e ajuda-los a 
recolocarem ou gerenciarem o próprio negócio. Com dois semestres 
de duração e carga horária de 252 horas-aula, aborda temas, como a 
tomada de decisões dentro das empresas e instituições, gestão empre-
sarial, marketing, fi nanças, gestão de pessoas e empreendedorismo. 
As aulas serão ministradas às sextas-feiras, das 19h00 às 23h00, e aos 
sábados, das 13h30 às 17h30. Informações tels. 3732-3535/3506 ou 
(http://www1.fi a.
com.br/conteudo/2017-1/cap-executivo-nova-turma/index.html).  

B - Escultura de Elefante
Após pouco mais de um mês desde o início das inscrições, a Elephant 
Parade já recebeu mais de uma centena de projetos de artistas, designers 
e apreciadores de arte com espírito criativo que terão a possibilidade de 
apresentar sua criação na exposição de arte ao ar livre mais relevante 
do mundo além, das dezenas de pessoas que estão desenvolvendo suas 
propostas para as esculturas que tomarão a cidade de São Paulo a partir 
de agosto. As inscrições deverão ser feitas até o dia 10 de março pelo 
site (www.elephantparade.com.br). Para participar, além de preencher 
algumas informações pessoais e enviar um breve currículo, o candidato 
deverá enviar seu projeto de customização da escultura de elefante. 

C - Cadeia do Pescado 
A XII Reunião Científi ca do Instituto de Pesca (Recip), evento bienal, 
será realizada no Parque da Água Branca, sede do Instituto da Secre-
taria de Agricultura e Abastecimento paulista, entre os dias 5 e 7 de 
abril. A Recip proporciona aos participantes oportunidade de contato 
entre especialistas, profi ssionais, pós-graduandos e graduandos, favo-
recendo o aprendizado. Os temas abordados serão aquicultura, pesca, 
processamento de pescado e cadeia produtiva do pescado. Neste ano, 
a Recip fará parte das comemorações do 48º Aniversário do Insti-
tuto de Pesca. Iinscrições em: (http://eventos2.fundepag.br/pagina.
php?link=57694125556250220034
073c0230). Mais informações: (cecomip@pesca.sp.gov.br). 

D - Reinventando o Brechó
“Reuse com Estilo”. Usando esse slogan, a Arena Baby acaba de entrar 
para o mercado de franchising, investindo no consumo consciente para 
combater o preconceito aos produtos seminovos, utilizando como ins-
piração as Garage Sales americanas. O conceito da loja é que o cliente 
leve produtos que o seu fi lho já não usa mais e gere crédito, que vale 
como dinheiro, na compra de outros produtos que seu fi lho precisa 
no momento. A maioria dos itens a venda são até 70% mais baratos 
do que lojas convencionais. Etiquetas, folheteria e catálogos em papel 
reciclável também são um investimento da rede, que busca pensar 
verde, contribuindo para o meio ambiente. Para saber mais, acesse: 
(www.arenababy.com.br).

E - Croissants Recheados
A Croasonho, única rede de franquias de croissants recheados do país, 
comemora o crescimento e os bons resultados conquistados em 2016. Na 
contramão da crise econômica, a marca superou as metas estabelecidas 
no início do ano, alcançando o faturamento de R$110 milhões, um cres-
cimento de 20% em relação ao ano anterior, além de seis inaugurações 
em regiões como Brasília, Natal, Porto Alegre, Vitória, São Paulo e Santo 
André. O plano de expansão para os próximos dois anos prevê a abertura 
de 40 operações, principalmente em shopping centers. Hoje, a marca 
conta com 72 lojas em 16 estados e vende cerca de 500 mil unidades de 
Croasonhos, além da linha de pratos executivos, saladas e sobremesas. 
Saiba mais em (www.croasonho.com.br).

F - Colchões e Estofados
Uma loja ambientada para trazer uma experiência única de conforto 
e bem estar ao cliente, este é o conceito da Anjos Colchões, rede de 
franquias de colchões e estofados que nos últimos 3 meses inaugurou 
4 franquias nas cidades de Joinville, Arapongas, Francisco Beltrão e 
Dourados. A rede possui 48 unidades em operação: 33 franqueadas, 
15 próprias e a previsão de inauguração de mais 5 unidade até março. 
Faturamento de 36 milhões em 2015 e 63 milhões em 2016. Todos os 
produtos são de fabricação própria e as franquias contam com 3 indús-
trias do grupo para o fabricação dos colchões e estofados. São atendidos 
em média 200 clientes por mês em cada unidade. Saiba mais em (www.
anjoscolchoes.com.br).

G - Talentos do Surf  
Com o objetivo de contribuir na formação de novos atletas brasileiros, a 
Rede Armarinhos Fernando (www.armarinhos-fernando.com.br) se tor-
nou parceira ofi cial do Instituto Gabriel Medina (IGM) que acaba de ser 
inaugurado na Praia de Maresias, em São Sebastião. O Instituto oferecerá 
aos jovens talentos do surf, entre dez e 16 anos, toda a estrutura de pre-
paração física e técnica que o esporte exige. O IGM é um sonho do atleta 
Gabriel Medina de proporcionar aos iniciantes no esporte uma rede de 
atendimento que apoie e oriente cada jovem. O instituto também oferecerá 
cursos de idiomas, informática, atendimento odontológico, entre outros. 
Mais informações (https://www.facebook.com/institutoGM10/).

H - Moda Evangélica
A Saia Bella, franquia pioneira em oferecer roupas para o público evangélico, 
mostra um crescimento em toda a rede e só no ano de 2016 registrou 300% a 
mais em lojas e faturamento. O resultado é fruto da representatividade dos fi éis 
no país - são 42,2 milhões de cristãos, segundo o IBGE- e do modelo de negócio 
rentável que acompanha as tendências da moda especializada. Atualmente 
com uma loja virtual, 3 Stores (duas lojas próprias e uma franquia) e mais 6 
franqueadas Personnalité (venda porta a porta) nos estados de SP, RJ, MT, a 
rede tem uma nova categoria, a Boutique, ideal para cidades com menos de 
100 mil habitantes. Outras informações: (http://saiabellafranquia.com/). 

I - Bolo Caseiro 
A rede Bolo da Madre possui 38 franquias em diversos estados e vai 
terminar 2017 com 80 unidades. As franquias tem modelo de loja no 
valor de R$ 180.000,00 e o faturamento médio de R$ 65 mil/mês com 
lucratividade média de 18% líquido. Só em 2016 foram mais de 500 mil 
unidades de bolos vendidos, comprovando o sucesso da rede. O treina-
mento dos novos franqueados é completo e conta com a participação de 
chef de confeitaria, equipe técnica e até profi ssionais da área comercial/
fi nanceira. Ao longo do ano serão inauguradas pelo menos mais 50 novas 
lojas, totalizando as 80 previstas no planejamento da marca. Outras 
informações tel. 4807-1818 ou (www.bolodamadre.com.br).

J - Estilo Shotokan
Aceito recentemente pelo COI para integrar as próximas olimpíadas, em 
2020, no Japão, o karate começa a viver uma nova fase. Para promover 
a modalidade, a Fundação Japão traz dois karatecas japoneses do estilo 
Shotokan. Os treinadores Okabe Shigehiro, 6º dan, e Ejiri Masahiro, 5º 
dan, estarão na Associação Cultural Mie Kenjin, Av. Lins de Vasconce-
los,  3352 (metrô Vila Mariana), no próximo dia 16, às 19h00, para um 
workshop de Karate Shotokan, gratuito e aberto ao público, tanto para 
praticantes como para não praticantes. Para participar, basta enviar um 
e-mail para (info@fjsp.org.br), colocando na linha de assunto “Workshop 
de Karate Shotokan”. Informe nome completo, e-mail, telefone para 
contato e se é ou não praticante de karate.
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Confi ança da indústria 
atinge melhor nível 
desde 2014

O Índice de Confi ança da Indús-
tria, medido pela Fundação Getulio 
Vargas, subiu 4,3 pontos em janeiro 
na comparação com dezembro, che-
gando a 89 pontos. Este é o maior 
nível desde maio de 2014, quando o 
índice registrou 92,2 pontos. A alta da 
confi ança foi observada em 15 dos 19 
segmentos industriais.

O Índice de Expectativas (IE) 
avançou 4,7 pontos, atingindo 91 
pontos. A maior contribuição partiu 
do indicador que mede as perspecti-
vas para o pessoal ocupado nos três 
meses seguintes. O indicador subiu 
7,4 pontos, chegando a 89,2 pontos. 
Houve elevação do percentual de 
empresas que projetam aumento do 
total de pessoal ocupado, de 11,1% 
para 14,1% do total, e redução das 
parcela das que preveem diminuição 
do quadro de pessoal, de 21,7% para 
16,7%.

O Índice da Situação Atual (ISA) 
subiu 3,8 pontos, fechando em 87 
pontos. O indicador que mede a 
satisfação com a situação atual dos 
negócios exerceu a maior infl uência 
neste aumento. Após três quedas 
sucessivas, o indicador subiu 5,2 
pontos em janeiro, para 82,9 pontos. 
O percentual de empresas que con-
sideram a situação dos negócios boa 
aumentou de 10,7% para 16,7% do 
total; o das que a consideram fraca 
diminuiu, de 46,7% para 43,5%.

O Nível de Utilização da Capacida-
de Instalada atingiu 74,6% em janeiro, 
1,7 ponto percentual acima do mês 
passado, quando havia sido registrado 
o patamar mínimo histórico para a sé-
rie iniciada em 2001. Aloisio Campelo 
Júnior, superintendente de Estatísti-
cas Públicas da FGV, avalia que o setor 
está reagindo a uma combinação de 
aceleração da produção no fi nal do 
ano e do ritmo de queda dos juros a 
partir de janeiro (ABr).

A criação de empresas no 
país apresentou desaceleração 
no fi m de 2016. Em novembro 
do ano passado, foram abertos 
152.943 empreendimentos, 
4,4% a menos que em outubro. 
Apesar da queda no fi m do ano, 
no acumulado de 2016, de janei-
ro a novembro, a quantidade de 
empresas criadas (1.855.901) é 
0,2% superior que a registrada 
no mesmo período de 2015, e a 
maior desde 2010 considerando 
o mesmo período. Os dados 
foram divulgados ontem (31) 
pela Serasa Experian. 

“Apesar de o período entre 
janeiro e novembro de 2016 
apresentar um número re-
corde de novas empresas, já 
é possível observar tendência 
de desaceleração na criação de 
novos negócios”, disse a Se-
rasa em nota. A tendência de 
desaceleração, segundo a enti-
dade, começou em setembro. 
O aumento foi determinado 
pelo chamado empreendedo-
rismo de necessidade. 

“Com a destruição de vagas 
no mercado formal de trabalho, 
pessoas que perderam seus 

A maioria das novas empresas criadas entre janeiro e 

novembro de 2016 é do setor de serviços (62,6% do total).

Assinado em 2015 por 12 
países banhados pelo 
Oceano Pacífi co (Aus-

trália, Brunei, Canadá, EUA, 
Chile, Japão, Malásia, México, 
Nova Zelândia, Peru, Cingapura 
e Vietnã), o tratado ainda não 
entrou em aplicação. 

Mas, mesmo antes de Trump 
anunciar a saída dos EUA do 
TPP, o ministro do Comércio da 
Austrália, Steven Ciobo, já havia 
abordado, durante o Forum de 
Davos, na Suíça (em janeiro), 
a possibilidade de existir um 
“TPP 12 menos um”. Com a 
saída dos EUA, as articulações 
começaram e a China hoje pode 
se tornar um parceiro de peso. 
Tanto que a Austrália já sinali-
zou a Pequim essa possibilida-
de. “Haveria perspectivas de 
reformular o tratado (...) para 
incluir países como Indonésia 
ou China, e outros”, declarou 

Primeiro-ministro da Austrália, Malcom Burnell, em frente

ao premiê japonês Shinzo Abe, no recente

encontro bilateral em Sydney.
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Países da Parceria Transpacífi co se 
articulam para fi car sem os EUA

Apesar de muitos analistas considerarem que a Parceria Transpacífi co (Trans-Pacif Partnership - TPP, 
na sigla em inglês) não resistiria à saída dos Estados Unidos, os outros países do grupo começaram a 
se articular para a manutenção do tratado com novas perspectivas

política americana mude sua 
posição um dia, já que muitos 
republicanos são favoráveis ao 
acordo. Mas também não ex-
clui que “é possível que o TPP 
siga em frente sem os Estados 
Unidos”.

Em uma entrevista recente  
à imprensa, a porta-voz do 
Ministério de Relações Exte-
riores chinês, Hua Chunying, 
se mostrou evasiva sobre uma 
eventual participação de seu 
país no TPP, limitando-se a 
dizer que a China apoia os 
acordos comerciais “abertos, 
transparentes e em que todos 
ganham”. Para os analistas 
econômicos, a China pode se 
interessar em entrar para o 
TPP, mas como sua economia 
não está no melhor momento, 
a chance de que isto aconteça 
é muito pequena (Rádio France 
Internacionale).

o primeiro-ministro australiano 
Malcom Turnbull.

Recentemente Turnbull rei-
terou que seu governo está 

tendo discussões ativas com 
outras nações do TTP como 
Japão, Nova Zelândia e Cinga-
pura. Ele não descarta que a 

Criação de novas empresas 
desacelera no fi m de 2016

empregos estão abrindo novas 
empresas visando a geração de 
alguma renda, por conta das 
difi culdades econômicas atuais”. 
A maioria das novas empresas 
criadas entre janeiro e novembro 
de 2016 é do setor de serviços 
(62,6% do total). Em seguida, 
aparecem as empresas comer-
ciais (28,8% do total) e o setor 
industrial (8,3% do total). 

A Região Sudeste lidera o 
ranking de criação de empresas, 

com 963.782 empreendimen-
tos, 51,9% do total de negócios 
abertos entre janeiro e novem-
bro de 2016. A Região Sul vem 
em seguida, com 16,8% de 
participação e 312.109 novas 
empresas. O Nordeste ocupa 
a terceira posição, com 16,7% 
(309.631 empresas) e o Cen-
tro-Oeste registrou a abertura 
de 160.796 empresas (8,7%) 
e a Região Norte, 88.526 ou 
4,8% do total (ABr).
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizada em 18 de novembro de 2016
Data: 18/11/2016, às 11h00. Local: Sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 7º andar, parte, Vila 
Nova Conceição, São Paulo-SP. Presença: Representantes da única acionista. Mesa: Presidente: Fernanda Ferraz Braga 
de Lima de Freitas. Secretário: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior. Ordem do Dia: Sessão Extraordinária: 1. Exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2014; e 2. Eleger os mem-
bros da Diretoria, com a fixação de seu mandato. Sessão Ordinária: 3. Exame, discussão e votação das demonstrações 
financeiras referente ao exercício findo em 31/12/2015. Deliberações: A Sra. Presidente esclareceu que:  De acordo com 
o item 11 do artigo 294 da Lei 6.404/76 (com a nova redação dada ao seu caput pela Lei nº 10.303/01) fica dispensada a 
publicação dos documentos mencionados no item “1” da ordem do dia. A sociedade possui menos de 20 acionistas e tem 
patrimônio liquido inferior a R$1.000.000,00. Sessão Extraordinária: 1. Após os esclarecimentos supra mencionados, foram 
aprovados por unanimidade as demonstrações financeiras do exercicio de 2014, mencionados no item “1” da ordem do 
dia. 2. Eleger os membros da Diretoria, abaixo qualificados: Diretores: Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas, RG nº 
17.897.264-2 SSP-SP, CPF nº 117.753.118-64; e Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior, RG nº 6.006.199 SSP-SP, CPF 
nº 016.809.958-63. 2.1. O mandato dos diretores ora eleitos se estenderá até a posse dos que forem eleitos na AGO de 
2018. 2.2. Os diretores eleitos, quando comunicados a respeito, declararam sob as penas da lei, que não estão impedidos, 
por lei especial, de exercerem a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Tais declarações, encontram-se arquivadas 
na sede da sociedade. 2.3. A Sra. Presidente esclareceu que os membros da diretoria, Fernanda Ferraz Braga de Lima 
de Freitas e Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior, presentes neste conclave, renunciaram expressamente ao direito 
de recebimento de remuneração por esta sociedade, tendo em vista que os membros já são remunerados pelos cargos de 
administração exercidos em empresas do grupo. Sessão Ordinária: 3. Após os debates, foram aprovados por unanimidade 
as demonstrações financeiras do exercício de 2015, mencionados no item “3” da ordem do dia. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro 
próprio, a qual logo após foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 18/11/2016. Assinaturas: Presidente: Fernanda 
Ferraz Braga de Lima de Freitas; Secretário: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior. Acionista: Hautmont Participações 
Ltda, neste ato representada por seus administradores Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas e Gabriel Paulo Gouvea de 
Freitas Junior. JUCESP – Registrado sob o nº 49.579/17-4 em 20/01/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.


