
Está cada vez mais acirrada a ba-
talha pela liderança do mercado
de carros de luxo nos Estados
Unidos. Em março, a compa-
nhia BMW vendeu 18% a mais,

impulsionado pelas vendas do
redesenhado modelo 3 Series.
Com isso, ela ultrapassou a Mer-
cedes Benz nas vendas do pri-
meiro trimestre, com 36 unida-
des a mais entregues. Até feve-
reiro, era a Mercedes que estava
na liderança, com vantagem de
770 unidades vendidas no ano.

Enquanto a BMW vendeu
23.940 veículos em março, a
Mercedes entregou 23.134 uni-
dades, crescimento de 7,7%.
As vendas da Lexus, marca da
Toyota, caíram 2,6% para
20.140 carros no período. “Nós
estamos muito próximas uma
da outra”, disse Steve Cannon,

diretor-executivo da Mercedes
nos Estados Unidos. Nos três
primeiros meses do ano, a Mer-
cedes entregou 65.513 carros
contra 61.549 da BMW e 49.096
da Lexus. As vendas da BMW
subiram 17%, da Mercedes 15%
e da Lexus apenas 3,7% no pe-
ríodo. ■ Bloomberg

A Experimento, uma das três
maiores prestadoras de serviços
em viagens de intercâmbio do
país, pretende dobrar de tama-
nho até 2016. Ela fechou o ano
passado com 30 unidades em
operação - 75% delas no sudes-
te - e faturamento de R$ 65 mi-
lhões. Em 2011, a empresa cres-
ceu 49% e a meta de Patricia
Zocchio, CEO da Experimento,
é avançar outros 30% este ano.
O impulsso vem do aumento do
poder aquisitivo e do real forta-
lecido, que levam mais brasilei-
ros a estudar no exterior.

Cerca de 215 mil brasileiros fi-
zeram algum tipo de curso fora
do país no ano passado e movi-
mentaram mais de US$ 1,5 bi-
lhão, estima a Belta (Associação
Brasileira de Operadoras de Via-
gens Educacionais e Culturais).
Para 2012, a previsão é chegar
aos US$ 2 bilhões.

O modelo de negócios da Ex-
perimento baseia-se na expan-
são por meio de franquias e lo-
jas próprias. Hoje, 23 das 30 lo-
jas pertencem a franqueados. A
meta de Patricia para este ano é
abrir seis unidades - quatro de-
las no estado de São Paulo - e ou-
tras 10 em 2013, com foco maior
no nordeste e centro-oeste.

O público adulto apresenta o
maior potencial de crescimen-
to para a Experimento, que
aposta em programas universi-
tários e profissionalizantes fora
do país. “Estes programas atin-
gem uma faixa da população
que não fez intercâmbios tradi-
cionais e que agora quer e pode
estudar fora”, acredita. ■

Dentro de poucos meses, os chi-
lenos interessados em aprender
a falar inglês poderão contar
com uma opção tipicamente
brasileira. A rede de ensino de
idiomas Fisk está nos preparati-
vos finais para estrear no merca-
do de ensino do Chile. Faltam
poucos detalhes para a empresa
se acertar com um parceiro lo-
cal e, assim que o negócio for fe-
chado, em pouquíssimo tempo
a primeira escola poderá ser
aberta. Com isso, o país firmará
sua posição como centro das
atenções da rede fundada há 53
anos por um americano que re-
solveu morar no Brasil. “O Chi-
le é grande bola da vez na Améri-
ca Latina. A economia do país é
uma das mais estáveis da região
há muitos anos”, afirma Bruno
Caravati, presidente da Fisk.

O desembarque em solo chile-
no faz parte de uma estratégia da
rede para ultrapassar o R$ 1 bi-
lhão em faturamento este ano. Pa-
ra isso, a ideia é fazer as receitas
de 2011, que foram de R$ 920 mi-
lhões, crescerem 20%. Segundo
levantamento da Associação Bra-
sileira de Franquias, a soma do fa-
turamento das redes de ensino
de idioma foi de R$ 3,1 bilhões.

Buscar espaço em outros países
para a expansão não é bem uma
novidade para a empresa. Hoje, a
Fisk já conta com unidades em paí-
ses como Argentina, Estados Uni-
dos e Uruguai, que representam
10% do faturamento da empresa.

Com a ideia de manter o cres-
cimento lá fora, outros países

também devem receber aten-
ção da empresa ao longo do
ano. A operação na África está
em estágio inicial, com uma uni-
dade em Angola, e deve crescer
em 2012. “Nossa estratégia por
lá é expandir de forma mais len-
ta e segura”, diz Caravati.

No Brasil, a Fisk tem 895 uni-
dades e a pretende inaugurar 50
novas até o final do ano. Para is-
so, uma das táticas utilizadas é
convencer donos de escolas de
outras marcas a adotarem o sis-
tema da Fisk. Hoje, apenas 10%
das novas unidades da rede são
abertas desta forma, mas a estra-
tégia ganha importância espe-
cial em um momento em que o
mercado está cada vez mais pró-
ximo da saturação. “Há alguns

anos, eram apenas três ou qua-
tro competidores disputando es-
paço. Agora, são pelo menos
15”, afirma Caravati.

Eventos
Parte da boa expectativa de cres-
cimento da Fisk está baseada no
aumento da demanda provoca-
da pela realização de Copa do
Mundo e Olimpíadas no Brasil
nos próximos anos. Para aten-
der o público interessado em se
capacitar para lidar com turis-
tas, a empresa desenvolveu cur-
sos voltados exclusivamente pa-
ra isso. A partir de agosto, have-
rá também um investimento
mais massivo em marketing.
Ao todo, a rede reservou R$ 20
milhões para propaganda. ■

Gabriel Ferreira
gferreira@brasileconomico.com.br

SUPRIMENTOS

Norte-americanaGrainger compra
AnFreixo,do Grupo Votorantim

EMPREENDIMENTO

Grupo Pão de Açúcar vai desenvolver
projetoem parceria com a RFM

Nacho Doce/Reuters

BMW ultrapassa Mercedes em março

Eduardo Anizelli/Folhapress

Divulgação

Fisk mira no Chile para
atingir o primeiro bilhão

Françoise Terzian
fterzian@brasileconomico.com.br

A cidade de Santo André, na Grande São Paulo vai receber o primeiro
empreendimento da parceria entre a incorporadora e construtora
RFM com a GPA Malls & Properties - o Figue. O projeto é composto
por uma torre única, que conta com acesso à loja da bandeira
Pão de Açúcar, já existente no local, e irá ocupar um terreno de
2 mil metros quadrados pertencente ao banco de imóveis do GPA.

Vendas da companhia no
primeiro trimestre sobem 17%,
com 61.549 veículos entregues

A companhia norte-americana de suprimentos para manutenção W.W.
Grainger anunciou ontem a compra da AnFreixo, do mesmo segmento
pertencente ao grupo Votorantim. A aquisição, que não teve detalhes
revelados, marca a entrada da Grainger no Brasil. Até agora a empresa
operava na América do Sul apenas na Colômbia. Além da compra, a
Grainger firmou acordo de suprimento de produtos para a Votorantim.

INTERCÂMBIO

EMPRESAS

Empresa espera crescer 20% em 2012, baseada na expansão internacional e
no aumento da demanda provocada pelos eventos esportivos marcados no Brasil

Experimento
cresce com
ensino fora

PatriciaZocchio:atençãototal
noNordesteapartir de2013

EM ASCENSÃO

A Fisk em 2011 e as 
expectativas para 2012

R$ 920 milhões 
FATURAMENTO EM 2011

20%
CRESCIMENTO EM 2012*

1.002
(895 no Brasil e 
107 no exterior) 

1.002
(895 no Brasil e 
107 no exterior) 

Unidades em 2011

5050Novas unidades em 2012*

Fonte: Empresa    *previsão

BrunoCaravati, daFisk: boasexpectativascommercado internacionaleeventosesportivosnoBrasil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




