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do faturamento das franquias de
educação vem do movimento das
escolas de idiomas no País.

PME

Hora de
você investir
em idiomas

redes atuam no Brasil. A Wizard
lidera o ranking com mais de mil
unidades em atividade.

Redespriorizam o
ensinopara crianças

unidades próprias e franqueadas
foram registradas em 2011.

“Havia muitas
dúvidas sobre
os benefícios
do aprendizado
na infância.
Hoje isso está
mais claro”
Sylvia Helena de Moraes,
The Kids Club
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54%

WERTHER SANTANA/ESTADÃO

/Franquias

Gisele Tamamar

O potencial de crescimento das
franquias de escolas de idiomas
vai além da realização dos gran-
des eventos esportivos no País.
Por isso, as redes que atuam no
setor arquitetam planos otimis-
tas de expansão para os próxi-
mos cinco anos ancoradas princi-
palmente em dois fatores: pou-
cos brasileiros são fluentes em
inglês e dominar outro idioma
ainda é importante para o profis-
sional alcançar melhores cargos.

Só no ano passado, as escolas
de idiomas faturaram R$ 3,1 bi-
lhões, 11% a mais em relação aos
R$ 2,8 bilhões registrados em
2010, segundo levantamento da
Associação Brasileira de Franchi-
sing (ABF).

O crescimento do segmento,
porém, passa atualmente pelo
desafio de encontrar bons locais
para a abertura de novas unida-
des. “A grande concentração de
escolas, principalmente na re-
gião Sudeste, torna a expansão
mais difícil, mas não inviável”,
afirma o gerente de expansão da
Wizard, Marcos Andrino.

A solução, então, está em bus-
car oportunidades no Norte,
Nordeste e também Centro-Oes-
te, inclusive nas áreas periféri-
cas das grandes cidades.

“A realização da Copa do Mun-
do e dos Jogos Olímpicos no Bra-
sil será marcante. Mas o que tor-
na esse segmento mais interes-
sante é o poder de compra das
classes C e D. Com o aumento do
consumo, do crédito e também
da renda, essas pessoas vão gas-
tar com educação para terem me-
lhores condições de trabalho”,
destaca o diretor da consultoria
Francap, André Friedheim.

Dessa forma, há boa perspecti-
va de ganhar dinheiro atualmen-
te ensinando idiomas, mas isso
não significa que basta ao candi-
dato a empreendedor reunir
suas economias e investir. Dian-
te da concorrência cada vez
maior no setor, talvez a tarefa
mais delicada seja a escolha da
franqueadora diante de uma va-
riedade de 73 redes diferentes.

Escolha. Depois de estudar,
dar aulas e coordenar uma unida-
de Fisk, Luciano Cardoso Ber-
nardes, 32 anos, resolveu partir
para o negócio próprio.

Optou por essa marca pois já a
conhecia e abriu uma escola em
Mairinque, no Estado de São
Paulo, com investimento inicial
de R$ 60 mil. Isso foi há dois
anos. Recentemente, ele inaugu-
rou a segunda unidade, em Soro-
caba. “Trabalhar com uma gran-
de rede dá segurança e as pes-
soas aceitam melhor”, avalia
Bernardes. Expandir também es-
tá nos planos de Ashok Daruru,
33 anos, franqueado do CNA.
Ele assumiu as unidades que a
família tem nas cidades de São
Caetano do Sul e Guarulhos de-
pois de morar no exterior.

No ano passado, abriu outra
escola em Guarulhos e progra-
ma a inauguração da quarta uni-
dade na mesma cidade para o iní-
cio de 2013. Em média, cada local
conta com mil alunos. “O que
me atraiu para esse segmento é o
mercado atual, a necessidade da
população ter o segundo idioma
para crescer profissionalmen-
te”, diz Daruru.

Falar inglês é desejável, mas
não fundamental para quem pre-
tende abrir uma escola. Em ge-
ral, as redes buscam investido-
res com visão empreendedora
para crescer com a companhia.

“Não queremos quantidade, que-
remos qualidade. O franqueado
precisa entender que o resulta-
do não é imediato. Avaliamos se
o interessado está enquadrado
no perfil da empresa”, afirma o
CEO do Grupo Fisk, Bruno Cara-
vati, com expectativa de crescer
20% este ano.

O diretor de expansão, fran-
quias e treinamento da Euroda-
ta, Romério de Souza, também
avalia o segmento como alta-
mente promissor e rentável. Tan-
to que projeta triplicar as atuais
60 unidades da Extreme Idio-
mas nos próximos cinco anos.

6.215

Investir na segmentação pode
ser uma alternativa para se dife-
renciar no setor de escolas de
idiomas. Uma das opções é focar
em aulas para crianças a partir
dos 2 anos. A facilidade de apren-
dizado e pronúncia – a criança
não tem vícios de linguagem que
dificultam o ensino – é apontada
como a principal vantagem para
o ensino na fase inicial de desen-
volvimento.

A Teddy Bear, de Florianópo-
lis, por exemplo, desenvolveu
um método interativo para des-
pertar o interesse infantil. E isso
inclui até aulas experimentais de
culinária e horta. Tudo para esti-
mular os pequenos alunos e tor-
nar o processo de aprendizado
mais atraente e dinâmico.

“Depois de 22 anos desenvol-
vendo o método e com a expe-
riência adquirida, temos um pla-
no de abrir 30 novas escolas nos
próximos cinco anos”, relata o
diretor administrativo da rede,
Tony Franceschi. Atualmente, a
marca conta com três unidades
próprias e outras cinco adminis-
tradas como franquias.

O consultor em estratégia em-
presarial Geraldo Leal de Mo-
raes, de 70 anos, resolveu abrir
uma unidade da Teddy Bear de-
pois que sua filha estudou na es-
cola, o que permitiu ao empresá-
rio conhecer com mais detalhes
o método utilizado. Ele conta
que investiu R$ 450 mil para ins-
talar-se na Vila Nova Conceição,
bairro de São Paulo.

Em funcionamento há um ano
e meio, a escola conta atualmen-
te com 110 alunos e tem capacida-
de para atender 600. “O ponto
de locação é o mais caro, mas re-
solvi investir por uma filosofia
de vida e fiquei encantado com o
método. Temos 98% de reten-
ção de alunos”, comemora Geral-
do Moraes.

Outra rede no País é a The
Kids Club. Dona da própria esco-
la de inglês, a empresária Sylvia
Helena de Moraes Barros notou
a falta de um curso específico pa-
ra crianças e resolveu trazer a
metodologia inglesa para o Bra-
sil ainda em 1994.

“No começo, a demanda era
razoável e havia muitas dúvidas
sobre os benefícios do aprendiza-
do na infância. Hoje, isso está
mais claro”, diz Sylvia. Ela espe-
ra fechar 2012 com 120 unidades,
entre escolas próprias e aquelas
abertas em parceria com outras
instituições. O faturamento de-
ve chegar a R$ 5,8 milhões.

Quem usa, aprova. Quando
montou a escola de recreação e
acompanhamento escolar Cone-
xão Criança, em São Paulo, Ales-
sandra Burjato, 45 anos, optou
pelo método proposto pela rede
The Kids Club. Das 120 crianças
da escola, 50 estudam inglês. E
isso representa 25% do fatura-
mento do estabelecimento.
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73

Oportunidade. Geraldo de Moraes investiu na Teddy Bear

Escola de línguas é boa
opção de negócio hoje
em dia. E não é (só) por
causa da Copa do Mundo
e dos Jogos Olímpicos

ESTADÃO

Expansão.
Franqueado
Ashok
Daruru
programa a
inauguração
da quarta
unidade da
marca CNA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 outt. 2012, Especial PME - Pequenas e Médias Empresas, p. X6.




