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O empresário Carlos Wizard
Martins pode estar satisfeito
como grupo que construiu com
faturamento anual de R$ 2,3 bi-
lhões, o Multi, detentor de mar-
cas como Wizard, Yázigi e Mi-
crolins, mas não pretende parar
por aí. O ex-professor particu-
lar de inglês, que deu início aos
negócios com a primeira escola
de idioma da rede Wizard, em
1987, agora quer ganhar o mer-
cado de compras coletivas na
internet, que movimenta R$ 1
bilhão anualmente no Brasil,
segundo a consultoria E-bit.

Depois de alguns testes feitos
desde o último dia 14, entra hoje
no ar o site Ofertas, com o qual
Martins pretende faturar R$ 75
milhões em um ano e entrar
para os três maiores do setor no
país. Atualmente, Click On,
Peixe Urbano e Groupon são os
maiores do gênero.

Para comandar a operação,
Martins designou seu filho,
Charles Martins, que também
preside o conselho de adminis-
tração do Grupo Multi e foi res-
ponsável pelas últimas aquisi-
ções da empresa, como a compra
da Yázigi, por R$ 100 milhões,
em novembro de 2010. Para atin-
gir a meta de crescimento do
Ofertas, pai e filho pretendem
usar a força da Multi para impul-
sionar as vendas on-line.

Embora as franquias ainda
não sejam obrigadas a privile-
giarem o Ofertas na hora de
oferecer cursos com desconto
na internet, Martins pretende
incluir esta cláusula em seus
contratos daqui por diante. As

empresas do grupo Multi, no
entanto, não são o foco princi-
pal do negócio e devem ser
responsáveis por uma fatia de
5% a 10% do faturamento do
site em um ano. No total, a ex-
pectativa é que 40% das ven-
das venham da área de alimen-
tação, 40% de serviços de es-
tética e 20% de produtos. Uma
das ofertas que a empresa está
costurando é relativa à venda
de passagens aéreas, em par-
ceria com a Azul.

Em dezembro do ano passado
a concorrente Tam foi a primei-
ra companhia aérea a disponi-
bilizar passagens em um site de
compras coletivas, o Clickon,

líder do mercado. Na época, a
oferta era relativa à ponte Rio-
São Paulo e oferecia descontos
de até 67%. Martins ainda não
revela quais são os detalhes da
parceria com a Azul.

Diferencial
Além de acordos como este,
para se diferenciar dos concor-
rentes que já atuam há mais
tempo no mercado, Martins diz
que vai usar fatores como a ca-
pilaridade, pela sua presença
em cem cidades, e as condições
de pagamento oferecidas para as
empresas que ofertarem servi-
ços e produtos no site.

Segundo o fundador, o Ofer-

tas, que estava no ar em caráter
experimental desde o dia 14, es-
treia oficialmente hoje em cem
cidades (o líder Clickon, por
exemplo, está presente em 39) e
pretende negociar o pagamento
dos parceiros em 21 dias, inde-
pendentemente do uso ou não
do cupom pelo consumidor.

No caso do Clickon, por
exemplo, o modelo é diferente.
O parceiro recebe a sua por-
centagem da venda do cupom
após o uso pelo comprador e,
caso o consumidor não utilize a
oferta, os valores são divididos
entre o site (que fica com 60%
do valor) e o parceiro (que re-
cebe o restante).

“De 5% a 10% do
faturamento do site
de compras coletivas
virá de ofertas
relacionadas às
empresas do Grupo
Multi. Queremos
estar entre as três
maiores do setor
até o fim do ano

Carlos Wizard Martins

Fundador da
Wizard tenta
desbravar
a internet
Após construir grupo com receita anual
de mais de R$ 2 bilhões, Carlos Martins
investe R$ 20 milhões para entrar no
mercado bilionário das compras coletivas

AVIAÇÃO

Tam registra crescimento de 11,6%
de demanda por voos internacionais
A TAM Linhas Aéreas registrou crescimento de 11,6% na demanda
de passageiros transportados (RPK) em seus voos internacionais em
fevereiro, na comparação com o mesmo período de 2010, e manteve
a liderança entre as linhas aéreas brasileiras, com market share de
85,9%, de acordo com os dados divulgados pela Agência Nacional de
Aviação Civil (ANAC). A taxa de ocupação internacional atingiu 77,2%.

ESTRATÉGIA

HP anuncia planos para alcançar
liderança mundial
O CEO da HP, Léo Apotheker, detalhou a estratégia criada para a empresa
que consiste em um ambiente híbrido que combine o que há de melhor
nos ambientes tradicionais com nuvens privadas e públicas. Além deste
ponto, a HP quer tornar-se parceira de confiança para os clientes, permitir
transições contínuas para modelos de computação híbridos e definir e
fornecer produtos e serviços de conectividade, do cliente até a empresa.

Stephen Lam/Reuters



Segunda-feira, 21 de março, 2011 Brasil Econômico 27

O apetite para compras apresen-
tado pelo Grupo Multi nos últi-
mos meses não tem previsão
para se esgotar. Depois de com-
prar empresas da área de educa-
ção como Bit Company, Micro-
lins e Yázigi no ano passado, a
estratégia de aquisições continua
em 2011. O grande impulsiona-
dor é o aporte feito pela Kinea,
empresa de investimentos do
banco Itaú, no valor de R$ 200
milhões, em novembro do ano
passado. A investidora se tornou
sócia da família Martins, funda-
dora do negócio, e passou a ter
15% de participação no grupo.

“Estamos com os olhos volta-
dos para empresas de sistema de
ensino, sondando novas op-
ções”, afirma o presidente Carlos
Wizard Martins, sem dar deta-
lhes sobre as futuras aquisições.
Com esta estratégia, o grupo tem
apresentado crescimento de
anual de 20% nos últimos cinco
anos e alcançou faturamento de
R$ 2,3 bilhões em 2010.

Atualmente, o Grupo Multi
tem 3,5 mil escolas e 1,5 milhão
de alunos matriculados e gera
cerca de 45 mil empregos. Na
área de ensino de idiomas o gru-
po é detentor das marcas Wi-
zard, Skill, Alps, Quatrum e Yá-
zigi e no segmento de educação
profissionalizante e de informá-
tica controla as marcas Micro-
lins, SOS, People e Bit Company.

Expansão internacional
Assim como as aquisições, a ex-
pansão internacional da rede
Wizard, que deu origem ao gru-
po, em 1987, também é uma das
prioridades de Martins atual-
mente. O empresário está em
busca de parcerias locais para
entrar nos mercados português e
espanhol e levar escolas da rede
para estes países. A escola já tem
negócios na Inglaterra e Irlanda.

A Wizard também está presente
em outros países como China, Es-
tados Unidos, Japão, México, Co-
lômbia e Guatemala, além de paí-
ses da África. Ao todo, são 50 esco-
las fora do Brasil atualmente. ■

Wizard procura
parceiro para entrar
no mercado
português, a exemplo
do que fez em países
como Estados
Unidos, Japão e China

“Pagamos o cliente somente
depois que o usuário usufrui do
serviço até porque, se o serviço
não for de boa qualidade, como
vamos devolver o dinheiro se já
pagamos o fornecedor?”, afir-
ma Marcelo Macedo, presidente
do Clickon. O site tem atual-
mente 5 milhões de usuários e
vende 250 mil cupons de ofer-
tas por mês.

De acordo com a consultoria
E-bit, os dez maiores sites de
compras coletivas do Brasil res-
pondem por mais de 85% do
mercado nacional. A entidade
estima que atualmente existam
cerca de mil concorrentes em
todo o país. ■

Marcela Beltrão

Carlos Wizard Martins,
presidente do Grupo Multi,

busca oportunidades
de ensino no exterior

TELEFONIA

Operadora TIM oferece ligações a custo
zero para o Japão até 31 de março
A partir de domingo (20/3), todas as ligações DDI realizadas para o
Japão com o código 41 — originadas de telefones móveis pré e pós-pagos
da TIM ou de qualquer fixo — serão gratuitas, seja qual for a duração
da chamada e as cidades de origem e destino. O benefício será válido
até o dia 31 de março e não há necessidade de adesão à oferta
ou contratação de qualquer plano de longa distância internacional.

JUSTIÇA

IBM, acusada de suborno, paga multa
para encerrar ação judicial
A IBM concordou em pagar US$ 10 milhões para resolver acusações
de suborno por órgãos reguladores dos EUA. A empresa teria dado
dinheiro e presentes às autoridades chinesas e sul-coreanas para
conseguir cerca de US$ 54 milhões em contratos do governo. A empresa,
sem admitir ou negar irregularidades, irá pagar para encerrar uma ação
judicial movida pela Comissão de Valores Mobiliários em Washington.

Daniel Acker/Bloomberg

Com estratégia baseada em aquisições,
companhia registra expansão anual
de aproximadamente 20% desde 2005

MERCADO

mil sites
de compras coletivas estão no
ar no país atualmente, de acordo
com estimativa da consultoria
E-bit. O Saveme, do Buscapé,
congrega ofertas de 300 deles.

CONCENTRAÇÃO

85%
das vendas por meio de compras
coletivas no Brasil estão nas
mãos dos dez maiores sites.
Clickon, Groupon e Peixe Urbano
são os maiores do mercado.

O GRUPO

3,5 mil
escolas fazem parte do Grupo
Multi atualmente, totalizando
1,5 milhão de alunos e cerca de
45 mil empregados. Algumas das
marcas são Wizard, Skill e Alps.

INVESTIMENTO

R$ 200 mi
foram aportados no Grupo Multi
em novembro do ano passado,
pela Kinea, empresa de
investimentos do Itaú, que
agora detém 15% da empresa.

Multi mantém
crescimento
com ensino
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