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Walter Toledo Silva, fundador da escola Cel Lep: o foco são os jovens a partir de 15 anos, em 
fase pré-vestibular  
 
No acirrado mercado de ensino e na batalha para reter os alunos, as escolas de inglês não 
esperam mais os potenciais estudantes baterem à porta. Elas estão se instalando em colégios 
particulares, ocupando salas de aula e abrindo franquias onde crianças e jovens passam boa 
parte do dia.   
 
Além disso, como o Ministério da Educação não considera desde 1994 o inglês como uma 
disciplina que reprova o aluno, muitos colégios passaram a terceirizar o ensino da língua 
estrangeira, abrindo, dessa forma, uma oportunidade para as escolas de inglês aumentarem o 
faturamento.   
 
Com esse novo formato de negócio, as escolas de idiomas angariam um número expressivo de 
clientes em um único endereço e ao mesmo tempo reduzem seus custos, uma vez que utilizam 
as instalações do colégio e não precisam fazer investimentos em infra-estrutura específica - 
principalmente em casos de crianças pequenas, como determina a legislação.   
 
A Cultura Inglesa de São Paulo dá aulas para 8,2 mil alunos de 47 colégios da Grande São 
Paulo. O volume representa 15% do total de estudantes que a Cultura possui em suas 17 
unidades próprias e em colégios. "Houve um aumento de 51,7% no número de matrículas para 
aulas de inglês nos colégios entre 2007 e 2008", disse Marta Matravolgyi, gerente de Parcerias 
Empresas e Escolas da Cultura Inglesa de São Paulo. Um dos motivos desse resultado positivo 
foi a maior procura pela terceirização da disciplina de inglês na grade curricular de colégios e 
até de faculdades como, por exemplo, o curso de Relações Internacionais da Escola Superior 
de Propaganda e Marketing (ESPM).   
 
A escola de idiomas Seven assumiu a grade curricular de dez colégios, que juntas representam 
10% do faturamento da empresa. Fundada por sete ex-funcionárias da concorrente Alumni, a 
Seven conta com 12 unidades e pretende abrir neste ano mais oito franquias, de acordo com 
Adriana Albertal, uma das quatro sócias que ainda estão no comando do negócio criado há 21 
anos.   
 
Conhecido por atender principalmente o público adulto em suas unidades próprias, o Cel-Lep 
também está presente nos colégios, mas seu foco são os jovens a partir de 15 anos, em fase 
pré-vestibular. Os professores do Cel-Lep ministram aulas em dez estabelecimentos de ensino, 
atendendo cerca de 2 mil alunos, segundo Walter Toledo Silva, fundador da escola.   
 
Uma das maiores redes de franchising, a CNA está lançando um ambicioso projeto de abertura 
de franquias dentro de colégios. A empresa planeja inaugurar nos próximos cinco anos 100 
unidades CNA em escolas particulares, em várias cidades brasileiras. "Queremos ter 200 novas 
franquias até 2013, sendo que a metade será dentro de colégios", explicou Leonardo Cirino, 
diretor de marketing da CNA.   
 
Cirino acredita no potencial do projeto porque o investimento de uma franquia dentro das 
escolas pode ser equivalente à metade do custo para abertura de uma unidade tradicional. No 
ano passado, a rede de idiomas CNA fechou com um faturamento bruto de R$ 344,7 milhões.   
 
A concorrente Fisk, que também atua via franchising e tem quase 1 mil pontos no país, está 
presente em aproximadamente 50 escolas, com um total de 10 mil alunos. "Os principais 
atrativos são o preço e a comodidade para os pais em deixar seus filhos em um só local. O 
custo da mensalidade pode ser até 20% inferior porque usamos a estrutura do colégio, que 
costuma absorver uma parte desse desconto para cobrir despesas", explicou Christian Ambros, 
diretor de marketing da Fisk.   
 

Leia mais: 



 
Cel-Lep tem fundador no comando  
 
Fundado há 41 anos como um cursinho extracurricular de inglês para ajudar os alunos do 
curso de eletrônica do extinto colégio técnico Liceu Eduardo Prado, em São Paulo, o Cel-Lep 
ainda tem à frente seu fundador, o físico e engenheiro Walter Toledo Silva, de 88 anos. "Na 
época, os manuais técnicos eram todos em inglês, o que dificultava o aprendizado dos alunos 
de eletrônica", lembra o professor Toledo Silva.   
 
Apesar de ser o presidente do Cel-Lep, ele nunca deu aulas de inglês, mas de Física, na USP, 
onde se aposentou há 20 anos.   
 
Atualmente, Silva e seus sete filhos detém 60% da escola de inglês. A outra parte das ações 
pertence a 18 funcionários do Cel-Lep, desde a década de 70.   
 
O comando do negócio - cujo faturamento em 2007 somou aproximadamente R$ 70 milhões, 
com crescimento de 15% - é dividido entre Silva e mais três filhos.   
 
Além dos herdeiros diretos, o fundador tem 18 netos e seis bisnetos. "Tenho uma neta de 25 
anos que é programadora aqui na escola", conta orgulhoso de sua grande família.   
 
O Cel-Lep possui 24 unidades próprias em São Paulo e uma em Belo Horizonte. Atendendo 
principalmente o público adulto, a escola possui 13 mil alunos.   
 
A escola é conhecida por ser um dos primeiros a trabalhar com gravadores para reproduzir a 
pronúncia correta do inglês.   
 
"Em uma viagem para Holanda conheci um gravador, que ajudava o aluno a aprender mais 
rápido, na prática e não apenas na teoria. Até hoje, esse é nosso foco", contou Silva. (BK)   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 maio 2008, Serviços, p. B4. 


