
Wizard faz mágica de abrir mil escolas na China 
Regiane de Oliveira 
 
Rede de ensino de inglês, em parceria com grupo local, abre em  janeiro primeira unidade 
chinesa, com recursos de R$ 5 milhões     
 
Em 2008, uma constatação levou a rede de escolas de idiomas Wizard a planejar sua entrada 
no mercado chinês: foram necessários 20 anos para que a empresa atingisse um milhão de 
alunos no Brasil, um país com 190 milhões de habitantes. Na China de 1,4 bilhão de pessoas, 
é possível chegar a este número em dez anos, prevê Carlos Wizard Martins, fundador da 
empresa e presidente do Grupo Multi Holding, que conta ainda com as redes Skill, ALPS e 
Peopie Computação. 
 
Traçada a meta, o grupo tratou de buscar consultoria juntamente à Associação Brasileira de 
Franchising (ABF), sobre contatos com possíveis parceiros no mercado chinês. E após algumas 
conversas, uma viagem para a China e uma visita de reconhecimento do Brasil, feita não só 
pelo futuro parceiro, como também pelo governo da província de Tianjin, terceira maior cidade 
da China, a Wizard conseguiu fechar negócio. 
 
O parceiro chinês é o Intercontinental Group, uma das maiores fabricantes de bicicletas do país 
e que atua também no setor de construção civil. Segundo Martins, o sócio da Intercontinental, 
Márcio Ma, também tem negócios na área de construção no Brasil. "A parceria com a Wizard é 
a estreia da empresa na área educacional." 
 
A primeira escola da rede será aberta em janeiro. A unidade está recebendo investimentos de 
R$ 5 milhões, sendo que 80% são aporte da Wizard e 20% da empresa local. O terceiro sócio, 
o governo chinês, terá uma pequena participação juntamente à Intercontinental. Martins diz 
que não sabe, nem pretende saber, como funciona a burocracia chinesa. "Sigo a lei romana: 
na China, faça como os chineses", brinca o empresário. Martins afirma que a operação do 
negócio ficará por conta do parceiro chinês. 
 
Neste primeiro momento, porém, estão de mudança para a China três executivos da rede que 
atuam nas áreas de pedagogia, expansão e operações. 
 
Martins calcula que o mercado chinês poderá representar 40% de seu faturamento em 2020. 
Para isto, pretende abrir mil escolas franqueadas no país. "No primeiro ano, queremos 
inaugurar dez unidades em Tianjin, Pequim e Xangai", diz. 
 
O empresário afirma que, ao contrário do que se acredita, a China já regulamentou o setor de 
franquias, a fim de garantir os direitos das empresas investidoras. O governo determina até 
mesmo o número máximo de unidades que uma empresa pode ter no país, dois mil. 
 
No Brasil, a Wizard é a maior rede de escolas de ensino com 1,2 mil unidades e 500 mil 
alunos. Além do inglês, mantém também cursos de espanhol, francês, italiano, alemão, 
português, japonês e mandarim. A internacionalização se deve ao fato de a empresa estar 
chegando ao seu limite de crescimento no país. Hoje, a rede já tem escolas nos Estados 
Unidos, Japão e México. E abre este mês, uma unidade na Colômbia. Até o fim de 2010, a 
meta é atingir 50 escolas fora do Brasil. A rede de franquias deve faturar neste ano RS 1,2 
bilhão, alta de 18% sobre o resultado do ano anterior. 
 
Curso sob medida 
 
Martins garante que a Wizard vai utilizar na China a mesma metodologia de ensino usada no 
Brasil, com foco em conversação. "Após uma hora de aula, posso assegurar que os alunos 
terão aprendido 100 palavras em inglês", afirma. Mas algumas coisas serão diferentes, a 
começar pela freqüência às aulas. Os cursos na China seguem tendência internacional de 
serem intensivos. "Esse modelo comum no Brasil, de haver aula uma ou duas vezes por 
semana, é por conta da necessidade de adequação de preço ao bolso dos alunos", diz. Outra 
mudança ocorre em relação ao material didático. Todas as apostilas têm de passar pela 



censura chinesa, que proíbe apologia ao sexo, material político ou religioso. "Acredito que 
teremos de mudar pouca coisa, apenas menções a Deus, comuns em países cristãos." 
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