
Com apenas um ano e três me-
ses de operação, a Smartz
School passa a contar com o sis-
tema in company — ou seja, in-

tegrado a uma outra empresa —
para consolidar sua expansão.

Especializada no ensino de
português, matemática e inglês
como complemento escolar, a
franquia é uma marca da Multi
Holding, controladora das re-
des Wizard, Yázigi, Skill, SOS
Educação, Microlins, entre ou-
tras. Segundo Alex Quezada, ge-
rente de Operações e Expansão
da Smartz School, o modelo in
company surgiu a partir de
uma demanda natural do mer-
cado. “O foco é o modelo con-
vencional, o in company não foi
planejado; simplesmente acon-
teceu”, explica.

Com isso, a rede começa ago-
ra a trabalhar com o modelo pa-
ra continuar crescendo neste
ano. “De 200 unidades, quere-
mos que 20% seja in company.”

A marca Smartz School já es-
tá instalada dentro de duas esco-
las particulares convencionais,
uma no Rio de Janeiro e outra
em Campinas (SP), e na metalúr-
gica Metal Ar, com sedes em
São Paulo e Minas Gerais.

A atuação é similar às fran-
quias convencionais. No caso
da Metal Ar, o dono da empresa

tornou-se franqueado para ofe-
recer cursos para os funcioná-
rios e seus dependentes, explica
Quezada. Quatro unidades da
empresa têm a rede de comple-
mento escolar. Nas escolas, o in-
teresse partiu dos diretores,
que buscam um diferencial.

“Também há franquias den-
tro de outras franquias do pró-
prio grupo”, afirma o executi-
vo. Ao todo, são 30 unidades do
grupo Multi, por todo Brasil,
que inseriram a Smartz School

em suas dependências. “É um
método diferenciado e exclusi-
vo de complemento escolar.”

Dentre as vantagens do modelo
está a rentabilidade maior, tendo
em vista que custos fixos, como re-
cepcionista e aluguel, são compar-
tilhados entre os negócios. “En-
quanto temos uma margem de
lucratividade entre 40% e 45%
no in company, no modelo con-
vencional é entre 30% e 35%”,
avalia o gerente de Operações e
Expansão da Smartz School.

Negócios
Fundada em junho de 2011, a mar-
ca conta com 108 franquias co-
mercializadas, sendo que 62 já es-
tão em funcionamento. A expecta-
tiva é encerrar 2012 com 90 fran-
quias em operação, ou todas as já
negociadas até fevereiro de 2013.

O investimento total em uma
franquia Smartz School é de
aproximadamente R$ 30 mil já
considerando o capita de giro.

Para o próximo ano, o plano
da marca é obter 200 franquea-
dos, e consolidar a presença
em todo o Brasil. Hoje, a empre-
sa está em 21 estados.

O tíquete médio de um curso
na Smartz School é de R$ 160, e
o faturamento médio por unida-
de é de cerca de R$ 15 mil.

Presente no Japão e nos EUA,
oferecendo basicamente portu-
guês para descendentes de brasi-
leiros, a rede trabalha na abertu-
ra de franquias na Costa Rica.

“Já temos uma empresa na
Costa Rica que será responsável
por comercializar a franquia
Smartz School no país em
2013”, conta Quezada. Além dis-
so, o executivo afirma que há ne-
gociações na América do Sul. ■

A EDP é a patrocinadora da abertura do Ano de
Portugal no Brasil, que acontece amanhã em
Brasília. O evento contará com a fadista portuguesa
Mariza Nunes e a cantora potiguar Roberta Sá,
que farão uma apresentação dedicada ao fado.

Mulheresem destaque

EDPno Ano de Portugal no Brasil

CentrodedistribuiçãodeRibeirãoPretotemRaiaDrogasil

O Fórum Mulheres em Destaque, que será realizado
em São Paulo nos dias 24 e 25 de outubro, já tem
entre as confirmadas a presidente da Petrobras
Graça Foster e a empresária Cristina Arcangeli.
O objetivo é discutir a carreira da executiva brasileira.

Namoroe moda para cães

Na próxima segunda-feira será lançado o site
Pat PatPet Fashion, voltado para donos de cães que
buscam um par para seus animais. Em outubro entra
no ar também o e-commerce da marca, com roupas
e acessórios. O investimento foi de R$ 1,2 milhão.

A construtora MPH e a gestora de fundos Prosperitas Investimentos realizaram um aporte
de R$ 100 milhões em um Centro de Logística e Distribuição, na cidade de Ribeirão Preto
(SP). A primeira parte do projeto já tem dois ocupantes: a farmacêutica Raia Drogasil e
a Pearson, grupo educacional britânico. Arnaldo Halpern, sócio-diretor da MPH, já adianta
que a empresa terá mais dois projetos na cidade: um prédio comercial e um hotel.
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GrupoCOI terámais
umaunidadenoRio

Divulgação

Smartz School abre franquias
dentro de outras empresas

CAROLINA PEREIRA

O Grupo COI, que reúne três clínicas de
oncologia no Rio de Janeiro, prepara para
2013 a abertura de mais uma unidade na
cidade, com investimento de R$ 25 milhões.
O prédio terá duas máquinas americanas
consideradas as mais modernas em
radioterapia, com precisão milimétrica,
nas quais foram gastos R$ 11 milhões.
O objetivo da rede é competir
de igual para igual com os hospitais
de São Paulo e até dos Estados Unidos.
Além disso, o grupo quer aumentar
em 30%, em um ano, os pacientes
atendidos pela Farma COI, drogaria da
rede que fica na unidade da Tijuca.

encontrodecontas@brasileconomico.com.br

Daiane dos
Santos
ginasta, ao ser
questionada
sobre o que diz
ao namorado
quando o
assunto é
casamento

R$ 32 mi
é a previsão de receita para
o primeiro ano de atuação

do Ponte de Negócios, site de
compras coletivas que vai

divulgar ofertas da indústria
para o pequeno e médio varejo

Quezada,daSmartzSchool: planodechegara200franqueados

GIRO RÁPIDO

Companhia de ensino complementar de português, inglês e matemática aposta no modelo in company para crescer
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“Falo para ele que
não tenho emprego”

FarmaCOIqueraumentarem30%
onúmerodepacientesatendidos

Micheli Rueda
mrueda@brasileconomico.com.br
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