
“O número de
alunos da nossa
rede deve fechar
o trimestre com
crescimento
de 60%”

Bruno Gagliardi
Gestor do Centro Britânico
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proximidade dos
eventos esportivos in-
ternacionais que se-
rão realizados no Bra-

sil está movimentando o seg-
mento de cursos de idiomas, no-
tadamente, de inglês. Hotéis e
restaurantes das cidades-sede
da Copa do Mundo Fifa e do Rio
de Janeiro, onde será realizada a
Olimpíada 2016, utilizam redes
de franquias para treinar seus
funcionários. Motoristas de táxi,
policiais e pessoas que, de algu-
ma forma, podem vir a ter conta-
to com turistas, têm aumentado
a procura por cursos e o número
de investidores interessados em
franquias de idiomas.

“Existe um alto índice de in-
ternacionalização da economia
brasileira”, acrescenta o diretor

executivo da Associação Brasilei-
ra de Franchising (ABF), Ricardo
Camargo. Segundo ele, o inver-
so também é verdadeiro. “Hoje,
temos várias empresas brasilei-
ras que são multinacionais”, res-
salta. E a necessidade de domi-
nar um segundo idioma impul-
siona as franquias do setor.

E, segundo franqueadores,
quanto mais se aproxima a data
de realização dos eventos,
maior tem sido a procura de cur-
sos rápidos para se ter na ponta
da língua o básico de inglês para
conversação. Para atender a es-
sa demanda, algumas franquias
lançaram cursos voltados para
essa necessidade específica.

O Centro Britânico, rede que
fechou o ano passado com 30 es-
colas, lançou há dois anos o cur-

so “Hello Brazil”, que hoje res-
ponde por 12% da rede. Segun-
do o gestor da franquia, Bruno
Gagliardi, há uma grande procu-
ra pelo curso. “O número de alu-
nos deve fechar o trimestre com
crescimento de 60% sobre o
ano passado”, diz.

A demanda de candidatos a
franqueados da sua marca tam-
bém está indo de vento em po-
pa. Segundo Gagliardi, a expec-
tativa para este primeiro trimes-
tre é de avanço de 30% em rela-
ção ao mesmo período de 2012.
“Temos tido crescimento de
dois dígitos nos últimos anos”,
acrescenta. Segundo ele, além
dos eventos, as pessoas estão
buscando conhecimento para
conversar o básico com desen-
voltura, para viajar, por exem-

plo. Ele diz que manterá o cur-
so, mesmo após os eventos es-
portivos

A Fisk, uma das mais tradicio-
nais escolas de idioma do merca-
do, também lançou um curso de
inglês focado nos grandes even-
tos esportivos. O “May I Help
You” dura um ano e registrou
crescimento de 8%. Para este
ano, a expectativa é ainda
maior, informa a rede.

As franquias do segmento de
Educação e Treinamento fatura-
ram R$ 6,5 bilhões no ano passa-
do, segundo balanço da Associa-
ção Brasileira de Franchising
(ABF). O crescimento foi de
10,3% sobre 2011, com mais de
13,4 mil unidades, entre fran-
queadas e próprias, pertencen-
tes a 270 redes.
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Eventos alavancam escolas de idiomas

> Baixe o aplicativo do
Sebrae na App Store
ou na Play Store.

Quem tem seu próprio negócio é um especialista.
Mas para começar ou melhorar a sua empresa, até um especialista
precisa de especialistas em pequenos negócios.
Vai empreender?Vai ampliar?Vai inovar? Conte com o Sebrae. Como vai? Somos o Sebrae.

Especialistas em pequenos negócios.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 mar. 2013, Micro, pequenas e médias empresas, p. A3.




