
Wizard retorna à mídia e explora tom emocional 
 
A Wizard rede de ensino de idiomas estreou no último dia 22, no intervalo do "Fantástico", na 
Rede Globo, sua nova campanha desenvolvida pela W/, que conquistou a conta em julho deste 
ano. 
 
Com o slogan "Você bilíngüe", a ação tem como base o filme "Pedido", produzido pela Bossa 
Nova Films, que será veiculado nacionalmente em TV aberta e fechada, e nas salas de cinema. 
 
Utilizando de muita sensibilidade, o filme mostra, por meio da paquera entre dois pré-
adolescentes, o quanto o inglês pode ser importante na formação das pessoas. A criação é de 
Gastão Moreira, com direção de criação de Washington Olivetto. 
 
"Me sinto à vontade para dizer que este não é apenas um dos melhores filmes já produzidos 
para o segmento de idiomas, mas sim um dos melhores realizados pela publicidade brasileira 
nos últimos tempos", afirmou Washington Olivetto, chairsman da W/. 
 
Ao todo, a rede está investindo R$ 10 milhões em comunicação, verba que inclui mídia TV e 
patrocínios esportivos. Segundo Roberto Massinelli Jr., diretor de marketing da Wizard, a 
iniciativa representa um marco para a companhia. "Com a nova campanha, reforçaremos a 
posição da Wizard como a maior rede de ensino de idiomas, trabalhando ainda mais a marca e 
gerando fidelização. Além disso, a campanha será uma importante ferramenta para atrair 
novas matrículas para os franqueados", disse. 
 
O presidente da Wizard, Carlos Wizard Martins, acrescentou que a campanha desenvolvida 
pela W/ tem o propósito de elevar a rede a um outro patamar, já que, segundo o executivo, é 
a primeira vez que a empresa desenvolve ação de abrangência nacional. "Acreditamos que ela 
terá um forte impacto na procura pelos cursos da Wizard", afirmou Martins. 
 
Atualmente, a Wizard atende cerca de 500 mil alunos por ano e conta com 1.200 escolas no 
Brasil, além de unidades nos Estados Unidos, Japão, México, Europa e América Latina. 
 
ACORDO 
 
Outra novidade anunciada pela Wizard na semana passada é o acordo mundial entre a rede e 
a liga de basquete norte-americana NBA. Com a negociação, as marcas Wizard e Washington 
Wizards (time de basquete dos EUA, que pertence à NBA) poderão ser utilizadas sem 
impedimentos no mundo todo. 
 
Nos últimos tempos, a existência das marcas em diversos países vinha ocasionando 
manifestações contrárias por parte das duas empresas. 
 
De acordo com o advogado especialista em marcas e patentes, Celino Bento de Souza, em 
2003, a NBA tentou registrar a marca do time Washington Wizards no Brasil, a fim de 
comercializar produtos esportivos no País. "A NBA não conseguiu usar a marca do time aqui, 
porque a Wizard já tinha registrado a sua no final da década de 8o", explicou Souza. 
 
Agora, com o acordo estabelecido, tanto a Wizard Idiomas e o time Washington Wizards 
poderão usar suas marcas desde que não atinjam o segmento comercial em que a outra parte 
atua. "A Wizard e a NBA reconhecem a importância de ambas as empresas no mercado 
mundial, por isso, o acordo foi feito sem nenhuma dificuldade", disse Carlos Wizard Martins, 
presidente da rede. 
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