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Desde que resolveu adaptar o que era apenas um brinquedo ao mundo da educação, a Lego 
Education divisão de educação do Grupo Lego já conseguiu entrar em 3 mil instituições de 
ensino, atingindo cerca de 1 milhão de estudantes no Brasil. Agora, a empresa parte para um 
novo negócio. Quer ir além do que comumente se aprende em salas de aula: ajudar a formar 
líderes e empreendedores através de atividades extracurriculares. "O mercado nos pedia 
maneiras de usar o Lego de outras formas, em outros assuntos, uma maneira de preparar os 
alunos para o mundo de trabalho do século XXI", afirma o principal executivo da empresa no 
Brasil, Álvaro Luis Cruz. 
 
Para atender à demanda, a empresa resolveu apostar no modelo de franquias. Desenvolvido 
pela Lego Education no Brasil em parceria com o Grupo Cherto, o negócio é direcionado para 
educadores que estejam em busca de novas oportunidades. 
 
A empresa já fechou contrato com cinco franqueados. A meta é alcançar o número de 95 até o 
final deste ano, 165 até 2010 e 245, em 2011. "De um lado formamos líderes empreendedores 
do futuro. De outro, temos o professor, que pode continuar dando aulas na escola onde 
trabalha e atuar como franqueado nos horários vagos." 
 
O franqueado não precisa ter uma estrutura física para dar as aulas. A ideia é que as 
atividades possam ser realizadas em escolas, instituições de ensino, condomínios ou em 
qualquer lugar onde seja possível reunir turmas de, no máximo, 12 alunos. "No caso de aulas 
ministradas em escolas, a Lego Education firma convênios não-onerosos e renovados 
anualmente com as instituições educacionais", diz Cruz. "As escolas recebem um percentual da 
franquia a título de aluguel", completa, explicando que isso não exclui a possibilidade de o 
franqueado oferecer paralelamente o curso em outros locais. 
 
Noventa e seis escolas já demonstraram interesse por firmar o convênio e em cada instituição 
só é possível o trabalho de um franqueado. 
 
O público alvo da franquia são estudantes entre 10 e 15 anos. O objetivo é desenvolver 
habilidades, valores e competências de liderança empreendedora utilizando robótica e 
tecnologia como principais recursos. 
 
Todo o material didático é fornecido pela franqueadora. O investimento inicial varia de R$ 15 
mil a R$ 20 mil com uma expectativa de retorno em 15 meses. O valor da mensalidade paga 
pelos alunos participantes pode variar entre R$ 80 e R$ 120. 
 
O conteúdo do curso é composto por seis aventuras temáticas semestrais, com sete episódios 
que duram duas aulas cada. As aulas, explica Cruz, devem ser aplicadas exclusivamente pelos 
franqueados, que recebem a certificação de Educador Líder pela Lego Education no Brasil. 
 
De acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o segmento de educação 
e treinamento cresceu 5,7% em 2007 (dados mais atuais da entidade), chegando a um 
faturamento de R$ 4,71 bilhões. 
 
No Brasil há 10 anos, a Lego Education desenvolve soluções motivadoras de aprendizagem por 
meio do uso integrado de material de robótica (bloco Lego programável, motores roldanas, 
engrenagens, sensores e blocos de montar) e metodologia de ensino. 
 
Todo o material da empresa é baseado nos quatro pilares para a educação do século XXI 
propostos pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura): aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a aprender. 
 
Por meio do projeto Lego Zoom, as escolas incluem o material Lego na lista de materiais 
escolares do início do ano. A Lego vende o material (que inclui revistas didáticas), empresta os 



kits de robótica (em comodato) e dá treinamento aos professores da própria escola que darão 
as aulas. 
 
Em 2008, a Lego Education faturou R$ 46 milhões. A expectativa para este ano é de um 
crescimento de 20%. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 fev. 2009, Empresas & Negócios, p. C7. 


