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Tempo urge e redes voltadas a idiomas montam arsenal para atender à demanda  
 
Ao atrair um contingente expressivo de estrangeiros - são esperadas cerca de 600 mil pessoas 
de outros países, por conta da expectativa em torno da realização de grandes eventos como a 
Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas (2016) -, o Brasil vai precisar começar a correr contra 
o tempo para oferecer uma comunicação clara e eficiente aos visitantes. Assim, as escolas 
especializadas em cursos de línguas ganham os holofotes e diversificam as ofertas. 
 
As empresas que estarão diretamente envolvidas nos eventos deverão estar atentas ao 
receptivo nas áreas de hotelaria, transporte e gastronomia. Como o tempo urge, as escolas 
especializadas em idiomas viram a necessidade de armar um verdadeiro arsenal para atender 
à demanda cada vez maior no sentido de treinar e ampliar o vocabulário da população. Fora 
isso, a questão de uma língua estrangeira no currículo torna-se cada vez mais importante, o 
que anima ainda mais as redes de franquias especializadas no segmento - distante de qualquer 
crise financeira por conta da lacuna que existe no Brasil no sentido de aprendizado de línguas 
estrangeiras. 
 
Como o ensino público ainda está aquém de formar cidadãos capazes de comunicarem-se em 
outros idiomas de modo conciso, ponto para a iniciativa privada, que vem com tudo para 
preencher esse vácuo, inclusive com a adoção de cursos considerados mais rápidos e voltados 
ao calendário dos próximos anos. 
 
De acordo com Christian Ambros, diretor geral da Fundação Fisk, a ideia foi sair na frente com 
a adoção de cursos considerados estratégicos e voltados a preparar o contingente que irá 
trabalhar em função dos eventos esportivos. "Foi pensando nesse cenário que a Fisk lançou o 
curso de inglês "May I help you?", criado especificamente para capacitar aqueles que desejam 
atuar na recepção dos inúmeros turistas estrangeiros que virão ao País". 
 
São 45 horas cada módulo, ou seja, basicamente conversação, com a linguagem para o 
segmento de hotelaria, taxistas, funcionários de empresas de ônibus e que atuem na área de 
gastronomia. "Já temos fechadas algumas parcerias com cooperativas e os franqueados nas 
cidades-sede dos jogos estão orientados nesse sentido. Acreditamos que a cada semestre a 
demanda deve aumentar. Sabemos que o brasileiro tem por hábito deixar tudo para a última 
hora. Acho que a cada semestre, mais em 2013, a procura seja maior", destaca. 
 
No programa criado pelo Fisk, o custo médio é de R$ 150 a mensalidade e material didático 
em torno de R$ 200. "A expectativa é vermos cerca de 50 mil matrículas para esse produto 
["May I help you?"], ainda este ano. "Se formos fazer conta, a previsão é atrairmos cerca de 
150 alunos para cada escola", calculou o diretor geral da rede, que ao perceber novas 
oportunidades de negócios também adotou cursos de informática com Word, Excel e Power 
point para se posicionar como um centro de estudos e formação. 
 
"O Fisk vem de um processo que, em cinco anos, vive um excelente momento no mercado. 
Ano passado atingimos a marca de 1.000 escolas em operação", disse o executivo. Segundo 
ele, a rede abriu 50 novas unidades no ano passado no mercado brasileiro, no qual atua no 
sistema de franquias, e aumentou ainda mais a sua presença internacional, ao chegar à 
Bolívia, o sétimo país de atuação. Hoje, são 1.002 escolas em operação entre as cidades 
brasileiras. São Paulo conta com cerca de 300 escolas. Os outros mercados mais fortes são Rio 
Janeiro, Paraná e Bahia. "Mas a política do Fisk é por não canibalização. Onde existe uma 
escola não se abre outra próxima", garante o diretor geral da rede. 
 
No Brasil há 53 anos, a empresa estima já ter atendido a mais de 15 milhões de alunos. Com 
mais de 650 franqueados, o Fisk espera crescer cerca de 20% este ano e atingir faturamento 
de R$ 920 milhões, aproximadamente. Mais de 12 mil profissionais trabalham atualmente na 
rede, cujo parque gráfico fica localizado no bairro da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. 
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Necessidades básicas 
 
A expectativa de aumento da procura de empresas interessadas na qualificação bilíngue de 
seus funcionários fez outra grande rede de franquias de idiomas ampliar sua estratégia. A rede 
CNA, com 39 anos de experiência no ensino de inglês e espanhol, focando nessa nova 
característica do mercado brasileiro (Copa do Mundo e economia aquecida com a abertura de 
novos negócios), criou dois novos cursos: o "CNA Fast" e o "CNA Hello". 
 
O primeiro dura 15 meses e é voltado a profissionais já inseridos no mercado de trabalho e 
que precisam da qualificação bilíngue como requisito. Já o "CNA Hello" volta-se 
especificamente a quem pretende atuar com serviços ou turismo receptivo durante a Copa. 
Sua abordagem visa à comunicação oral e reproduz situações que esses profissionais 
enfrentam normalmente ao lidar com o turista estrangeiro. O curso dura seis meses. 
 
Para o DCI, José Carlos de Souza, diretor de expansão do CNA explicou que as novas 
modalidades visam ensinar o básico do idioma, ao enfocar as principais necessidades de 
comunicação dos profissionais para lidarem com turistas estrangeiros. "Voltamos a sentir um 
aumento na base de alunos nas escolas. "Há, ainda, a procura de investidores que  entendem 
este como um negócio interessante, por várias razões. Os eventos internacionais têm  mexido 
com o País e um monte de situações feitas para melhorar a infraestrutura preocupa, pois há a 
questão da preparação da mão de obra que vai trabalhar nesse período", ressalta ele. 
 
Para Souza, a questão do ingresso expressivo da renda na classe C e a ascensão da classe B 
no consumo brasileiro têm criado uma sociedade mais homogênea e isso faz diferença. "Com o 
aumento do consumo, o inglês passa a ser um diferencial importante para as pessoas. As 
demandas reprimidas têm sido supridas nos bens de consumo. Agora, os investimentos devem 
migrar para a Educação. Percebemos isso já há pelo menos 15 meses." 
 
Com os negócios aquecidos, o grupo CNA também estima alcançar um incremento de 20% no 
resultado deste ano, ao ultrapassar a cifra dos R$ 600 milhões. "Posso dizer que o ano de 
2011 foi excelente, e 2012 sinaliza mais uma vez um resultado importante. Em nossa 
convenção feita em novembro, em Mogi das Cruzes (SP), lançamos um desafio: abrir 100 
novas escolas em 2012. O franqueado que quisesse expandir ganharia benefícios. Tivemos 120 
fichas preenchidas na ocasião", comentou o diretor. 
 
Alternativa 
 
Criada em Curitiba (PR) há sete anos, a inFlux English School surgiu de empreendedores 
brasileiros, professores de idiomas, que viram um negócio em constante evolução. "As redes 
mais tradicionais não usam novas metodologias. Nossa ideia é sempre mudar conforme o 
mercado necessita", explicou Leonardo Paixão, diretor financeiro da inFlux. Com 76 franquias 
em funcionamento, com a maior concentração delas entre os estados do Paraná e Santa 
Catarina, a rede, desde 2006, é afiliada à Associação Brasileira de Franchising (ABF), e 
otimista estima que a perspectiva para 2012 seja finalizar o ano batendo em 100 unidades. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 17, 18 e 19 mar. 2012, Caderno B, p. B10. 
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