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Depois de ter redefinido o plano de desenvolvimento da rede de franquias Skill no ano 
passado, a Multi Holding, detentora da marca, está apostando na rede de idiomas para puxar o 
crescimento do grupo neste ano. De olho na expansão geográfica, a Skill que hoje conta com 
300 escolas, tem planos de abertura de 130 unidades em 2009 e quer triplicar de tamanho nos 
próximos três anos. "É a marca que mais cresce no grupo por conta da disponibilidade de 
praças", afirma Carlos Martins, presidente da Multi Holding, que também detém as escolas de 
idiomas Wizard, Yesky e Alps, o curso de educação profissional e tecnológica People, e a rede 
de reforço escolar Smartz.  
 
Do total de unidades da Skill hoje em funcionamento, 200 estão localizadas no estado de São 
Paulo. O objetivo da holding é dar à marca alcance nacional como já foi feito com a Wizard, 
que conta com 1,2 mil unidades espalhadas em 115 cidades. "É uma marca madura e presente 
nas principais cidades do País", diz o executivo. "Em alguns lugares o espaço está saturado 
para Wizard, mas há para uma segunda marca", diz, afirmando que as duas marcas não têm 
posicionamentos de mercado diferentes.  
 
A rede que faturou R$ 300 milhões em 2008, um crescimento de 30% em relação a 2007, 
espera um incremento de 25% neste ano.  
 
Quando foi adquirida pela Multi Holding no final de 2007, a rede Skill era formada por 200 
unidades. Três ações foram definidas para a mudança, conta Martins. O primeiro passo foi a 
ampliar o leque de idiomas oferecidos: de dois (inglês e espanhol) a rede passou a ensinar oito 
línguas, entre as quais, japonês e chinês. "De escola de inglês passamos a um centro de 
idiomas", diz. Além disso, a empresa reforçou os treinamentos oferecidos a franqueados e suas 
equipes. Investiu também em marketing, patrocinando eventos e comerciais de televisão.  
 
Como foco da expansão da Skill, a holding escolheu os estados de Minas Gerais, Maranhão, 
Bahia e o Distrito Federal.  
 
Já para a marca Wizard, a expansão está focada no mercado internacional, reforçando o 
projeto iniciado há cerca de dez anos. A rede já conta com 50 unidades no Japão, Estados 
Unidos e México. Segundo Martins, existem dez contratos sendo negociados no México e cujas 
aberturas devem acontecer no primeiro semestre deste ano.  
 
Concorrentes em expansão  
 
A rede CNA, que estimava a abertura de 60 franquias em 2009, reviu sua projeção de 
crescimento e, agora, passou a uma meta de 100 inaugurações. "Tivemos um aquecimento de 
vendas muito bom no segundo semestre de 2008, o que ajudou a redesenhar o planejamento 
de 2009", afirma o diretor de operações e expansão da rede, Eduardo Murin.  
 
De acordo com o executivo, a procura por franquias no segundo semestre do ano passado foi 
30% superior à registrada no primeiro. Muitos dos negócios iniciados no final de 2008 foram 
concretizados no início de 2009, o que levou a um crescimento de 200% nas vendas de 
franquias em janeiro deste ano contra o mesmo mês do ano passado.  
 
Na avaliação de Murin, a procura maior foi motivada pelo aumento do nível de desemprego na 
indústria devido a crise financeira. "Muita gente decidiu empreender", afirma. "Aqueles que já 
estavam pensando em abrir um negócio próprio, decidiu procurar o guarda-chuva de proteção 
do sistema de franquias", completa.  
 
A rede conta atualmente com 480 escolas em funcionamento e pretende crescer nesse ritmo 
até 2015. "Temos mais de 450 cidades no Brasil mapeadas para receber unidades CNA", 
afirma o executivo. Atualmente, o foco de crescimento está nas regiões Norte, Nordeste e Sul.  
 



A empresa investiu R$ 30 milhões em seu plano de expansão, o que incluiu uma 
reestruturação do departamento responsável pela área de franquias. A rede faturou R$ 443,2 
milhões em 2008 e estima um crescimento de 11% neste ano, chegando a R$ 491,9 milhões.  
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