
 

                                                                                                                  

 

 

   
 

   
 

Pearson e Hogrefe fecham parceria no Brasil 
 
10 de fevereiro de 2022 
 

 

A Hogrefe Publishing Group e a Pearson Clinical Assessment fecharam um acordo de parceria no Brasil 

para a publicação dos produtos da Pearson Clinical Assessment.  A Hogrefe, por meio da sua subsidiária 

brasileira Hogrefe CETEPP, em São Paulo, assumirá a publicação dos reconhecidos produtos 

internacionais de avaliação clínica da Pearson no mercado brasileiro. Todas as edições brasileiras 

existentes para tais produtos, atualmente publicadas diretamente pela Pearson, serão publicadas sob 

licença pela Hogrefe. Além disso, a Hogrefe concordou, em princípio, em adquirir todos os demais testes 

brasileiros da Pearson Assessment desenvolvidos localmente e a maioria anteriormente publicados sob o 

selo da Casa do Psicólogo. Considerando que a Pearson e a Hogrefe já concordaram com o licenciamento 

e a transferência dos direitos necessários para continuar o desenvolvimento dos projetos em andamento, 

ambas ainda estão trabalhando em conjunto para garantir uma suave transição do negócio atual para as 

novas estruturas.  Após a conclusão desta fase, nos próximos meses, o acordo entrará em pleno vigor.  

Durante este período, aquisições e questões relacionadas aos produtos deverão ser encaminhadas à rede 

de distribuição  https://www.pearsonclinical.com.br/onde-comprar-revendas.html 

 

“Temos com a Hogrefe a sorte de ter um confiável parceiro de negócios de longa data, que traz soluções 

especializadas para o mercado e promoverá nossos negócios de avaliação no Brasil”, diz Arthur Valentine, 

diretor administrativo da Pearson Clinical Assessment. “Estamos tendo sucesso com a Pearson no 

trabalho em vários mercados internacionais e estamos felizes em estender essa cooperação agora para o 

Brasil”, diz Jürgen Hogrefe, Editor e CEO da Hogrefe.  

 

 

Para consultas adicionais relacionadas à Pearson’s Clinical Assessment no Brasil, entre em contato com 

Carina D’Alcante : carina.valim@pearson.com 

 

Para consultas adicionais relacionadas à Hogrefe CETEPP no Brasil, entre em contato com Marianne 

Güntert : marianne.guentert@hogrefe.com.br  

 

Durante 2022 a distribuição dos materiais continuará sob responsabilidade de Sapiens-Instituto de 

Psicologia. Para consultas referentes à comercialização, entre em contato com Ana Elisa Salomão Bosquê: 

anaelisa@sapiens-psi.com.br 
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