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✽ Perfil: Microlins

Em 1991, a Microlins se resumia a uma edícula
com quatro computadores PCXT 4,77 MHZ no
centro de Lins, município do interior de São Pau-
lo. Era uma pequena escola de informática com
um dono ambicioso que não poupou em emprés-
timos para fazer a empresa crescer. Em três anos,
José Carlos Semenzato já contava com uma rede
de 17 unidades próprias.

O empresário quase faliu com o Plano Real e
ressurgiu das cinzas ao transformar suas escolas
em franquias. Em 2000, percebeu que seria um
risco apostar apenas em informática e diversifi-

cou os cursos, partindo para o treinamento pro-
fissionalizante. Sempre com cursos rápidos, li-
vres (que não precisam da aprovação do MEC) e
voltados para a classe C.

Hoje, a Microlins é uma das maiores rede de
ensino profissionalizante do País com 750 unida-
des em 500 cidades e faturamento de R$ 400
milhões. Vinha chamando atenção nos últimos
anos porque está num mercado borbulhante no
Brasil, que conjuga a ascensão da população de
baixa renda com a falta de mão de obra qualifica-
da. Em agosto de 2008, a rede de universidades
Anhanguera se interessou pelo negócio e adqui-
riu 30% do grupo de Semenzato.

Depois de três anos de assédio, o empresário
finalmente aceitou a proposta do Grupo Multi
que classificou de “irrecusável” em nota divulga-
da no sábado. “Vislumbrei a oportunidade de vol-
tar a empreender e dedicar meu tempo às novas
franquias com as quais venho trabalhando, crian-
do assim novas histórias de sucesso no merca-
do”, disse no comunicado. Semenzato não quis

falar à imprensa sobre a venda.
O Grupo Microlins, adquirido por Carlos Wi-

zard Martins, é constituído também pelas fran-
quias do Instituto da Costura – rede criada em
parceria com o estilista Ricardo Almeida para
formar costureiras em regiões de periferia – e da
rede de cursos de informática Ideal. Essa é uma
franquia voltada ao público de classe D, com
cursos 50% mais baratos que os da Microlins.

Embora ainda anunciasse planos para a Micro-
lins, como internacionalização e abertura de no-
vos cursos, Semenzato vinha se preparando des-
de o ano passado para deixar a presidência da
empresa e se dedicar a SMZTO Participações.
Por enquanto, a nova empresa tem nove negó-
cios sob o seu guarda-chuva. Entre eles estão
desde uma máquina de fazer água, passando por
um banco de cordões umbilicais e uma sorvete-
ria. O mais antigo deles é o Instituto Embelleze,
para formação de profissionais como manicu-
res e cabeleireiras, que já está estabelecido com
250 franquias e continua com Semenzato.

O professor
que virou
comprador
de escolas
Após seis aquisições, Carlos Wizard Martins
prepara o IPO de sua rede de ensino

● A origem
A Wizard foi criada em 1987 na
sala da casa de Carlos Martins.
Hoje a escola tem aproximada-
mente 1200 unidades – é a maior
marca do grupo Multi, que até a
compra da Microlins tinha 500
mil alunos matriculados

● Aquisições
Um ano depois de comprar a
Yeski, de Campinas, a Wizard
adquiriu a rede Skill, de São Pau-
lo, em 2007. De lá para cá, fez
mais quatro compras. Antes da
Microlins, a última havia sido a
SOS Educação Profissional

● Internacionalização
O grupo Multi abriu sua primeira
unidade fora do País em 2002,
nos Estados Unidos. No ano pas-
sado, estreou no México e na Co-
lômbia. Neste ano, chegou à Chi-
na para ensinar inglês aos chine-
ses. Está presente em 10 países
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Há pouco mais de 20 anos, quan-
do precisava escolher o nome da
escola de inglês que estava crian-
do, o empresário Carlos Martins
se lembrou do homem de lata
que queria um coração, do leão
que buscava coragem e do espan-
talho que faria tudo por um cére-
bro. Martins sempre gostou da
estória infantil O Mágico de Oz
(do inglês The Wonderful Wi-
zard of Oz) porque é recheada
de exemplos de superação.

Inspirado no livro do escritor
americano Lyman Frank Baum,
o dono da Wizard transformou a
empresa que começou com au-
las particulares na sala de sua ca-
sa na maior rede de ensino de
idiomas do Brasil. Na noite da
última sexta-feira, o empresário
deu mais um passo. Largo: com-
prou 100% da Microlins, passan-
do a acumular a liderança no seg-
mento de ensino profissionali-

zante em número de escolas.
“Essa é uma área com grande po-
tencial. O País ainda é muito ca-
rente na formação de mão de
obra qualificada”, diz Martins.

A aquisição – que deve ser
anunciada hoje e foi antecipada
pelo Estado na edição de sába-
do – foi a sexta do Grupo Multi
nos últimos quatro anos. Além
da Wizard, o grupo é controla-
dor das marcas de ensino de idio-
mas Skill e Alps, e também das
redes de ensino profissionali-
zante People e SOS. Ao todo, são
duas mil escolas no Brasil e paí-
ses da América Latina, Estados
Unidos, Europa e Ásia. Com a
compra das 750 franquias da Mi-
crolins, serão agora cerca de mil
unidades voltadas apenas para a
educação profissional.

O valor do negócio não foi re-
velado, mas será pago com recur-
sos próprios e empréstimo ban-
cário - meio a meio. Consideran-
do o faturamento de R$ 400 mi-

lhões da Microlins em 2009, o
Multi espera fechar o ano com
uma receita de R$ 1,6 bilhão.

Esse não foi o primeiro conta-
to entre as duas empresas. “Há
três anos tentamos comprar a
Microlins, mas não consegui-
mos chegar a um acordo quanto
ao valor”, afirma Charles Mar-
tins, filho de Carlos, responsá-
vel pela área de fusões e aquisi-
ções do grupo. Sem fechar o ne-
gócio com o Multi, a Microlins
acabou vendendo, em agosto de
2008, uma fatia de 30% para a
rede de universidades Anhan-
guera Educacional.

A nova aquisição do Multi foi
acompanhada por uma mudan-
ça em sua gestão. Na tentativa de
começar a profissionalizar a em-
presa familiar, o grupo acaba de
criar um conselho de administra-
ção. “Já estamos nos preparan-
do para abrir o capital. Essa será
nossa meta número um para o
ano que vem”, diz o fundador.
“O sucesso acontece quando a
preparação encontra uma opor-
tunidade”, complementa.

Perfil. Carlos Martins tem o há-
bito de condensar pensamentos
de motivação em frases de efei-
to. Aos amigos, costuma distri-
buir uma coletânea de 100 fra-
ses de sua autoria – em inglês e
português. Escreveu também o
livro de autoajuda “Vencendo a
Própria Crise”, sobre sua trajetó-
ria e sua experiência como mis-
sionário mórmon.

O empresário curitibano, de
53 anos, é membro da Igreja de
Jesus Cristo dos Santos dos Últi-
mos Dias. Dez por cento de tudo
o que ganha vai para igreja. Co-
mo prega a religião, não fuma e
não bebe. O café também não
faz parte dos seus hábitos, já que
para os mórmons a cafeína traz
danos ao organismo. Casado há
trinta anos, Martins tem seis fi-

lhos – um deles, Lincoln, que
também está no comando do
grupo, é bispo da Igreja.

Foi o pai do empresário que
decidiu levar toda a família para
a religião. “Ele dizia que havia
muita maldade no mundo e que
a gente precisava ter princípios
e orientação”, diz Martins.

Aos 17 anos, ele foi para os Es-
tados Unidos aperfeiçoar o in-
glês e entrou em contato com os
métodos de ensino de idiomas
do maior centro mórmon do
país, a Brigham Young Universi-
ty, em Salt Lake City, no estado
de Utah.

Depois de um tempo como
missionário em Portugal e de ou-
tro período em Utah para fazer a
faculdade de ciências da compu-
tação, Martins voltou ao Brasil
no final dos anos 80, como exe-
cutivo de uma empresa de papel
e celulose, em Campinas.

Começou então a dar aulas
particulares de inglês para os co-

legas do trabalho na sala da sua
casa depois do expediente. Aos
poucos, as turmas começaram a
crescer. Sua mulher passou a
dar aulas também e o período da
noite ficou curto para o atender
todos os alunos. Em 1987, con-
trariando os conselhos dos ami-
gos, Martins decidiu deixar o em-
prego e abrir a Wizard, apesar da
época turbulenta que economia
brasileira atravessava, marcada
pela escalada dos preços e por
uma série de planos econômi-
cos que não deram certo.

Em 89, estimulado por uma
franqueada de Mogi Mirim
(SP), que está na rede até hoje,
Martins decidiu incorporar o
“Wizard” ao seu nome de batis-
mo. Virou Carlos Wizard Mar-
tins. Ao longo de mais de 20
anos, o professor de inglês foi
dando lugar ao empresário, que
transformou o grupo Multi na
principal companhia consolida-
dora do setor.

Expansão por aquisições. Para
AdirRibeiro, especialistaemfran-
chising da consultoria Praxis
Education, a compra da Micro-
lins vai exigir mais do grupo. “O
Multi tem um bom histórico de
integrações. Mas a Microlins tem
um porte muito maior do que as
compras feitas até agora”, afir-
ma.

O modelo de aquisições em sé-
rie não é unanimidade no setor
como a melhor alternativa para o
crescimento. A rede de escolas
de idiomas Fisk, segunda maior
do setor, optou por se expandir
apenas organicamente. “Com-
pramos a rede PBF na década de
80 e não vamos repetir a estraté-
gia”, diz Christian Ambros, dire-
tor de marketing da Fundação
Fisk. “As aquisições são boas pa-
ra o franqueador e ruins para os
franqueados.”

A lógica do raciocínio de Am-
bros está no fato de que escolas
com bandeiras diferentes – mes-
mo que estejam subordinadas ao
mesmo dono – acabam, natural-
mente, tornando-se concorren-
tes. É exatamente esse embate
entre empresas “irmãs” que po-
deria gerar desconforto entre os
franqueados.

Apesar das críticas, a estraté-
gia de criação de uma espécie de
guarda-chuva para abrigar um
grupode franquias é uma tendên-
cia em mercados maduros. Um
dos principais exemplos é a Regis
Corporation,rede que reúne qua-
se 13 mil salões de beleza pró-
prios e franqueados com mais de
30 marcas nos Estados Unidos e
na Europa.

Com um faturamento de U$
2,6 bilhões, a empresa está entre
as 1000 maiores empresas na lis-
ta da revista americana Fortune e
tem capital aberto na Bolsa de
Nova York. “Ter várias marcas é
a forma das empresas franquea-
doras ganharem tamanho e te-
rem acesso à bolsa”, diz Marcelo
Cherto, presidente do Grupo
Cherto, que presta consultoria
para redes de franquias.

Além da possibilidade de capi-
talização, as franquias, em bloco,
conseguem uma série de ganhos
de escala. Em 2007, as redes de
alimentação Gendai, de restau-
rantes japoneses, e China in Box,
de comida chinesa, se fundiram.
Como muitos dos insumos utili-
zados pelas empresas são os mes-
mos – de guardanapos e refrige-
rantes a ingredientes culinários –
as economias em compras con-
juntas dos fornecedores chega-
ram a 30%.

No caso da junçãoWizard e Mi-
crolins, há pelo menos duas áreas
em que poderá haver sinergia, de
acordo com Cherto: na equipe de
gestão e treinamento das escolas
e na edição de livros didáticos. /

COLABOROU MELINA COSTA

Rede cresceu com
classe C e falta de
mão de obra

Venda. Para Semenzato, da Microlins, proposta foi “irrecusável”

Carlos Wizard
Martins (C), e os
filhos gêmeos
Lincoln (D) e
Charles (E)

● Oferta de
ações
“Ter várias
marcas é a for-
ma das empre-
sas franquea-
doras ganha-
rem tamanho e
terem acesso
à bolsa”, diz
Marcelo Cher-
to, do Grupo
Cherto
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