
O plano de expansão para este ano prevê a abertura de 50 unidades da 
escola de idiomas, que devem gerar cerca de 500 novos postos de trabalho Fisk inaugura escola no Chile 
C    om 971 nidades f  r a n q u e a d a s  
e 31 unidades próprias, concen-
tradas principalmente nas re-
giões Sul e Sudeste, nos estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Mi-
nas Gerais, Paraná e Rio Grande 
do Sul, a Fisk abriu sua primeira 
unidade em Santiago do Chile, 
estruturada para receber mais de 
400 alunos. A rede já se prepara 
para abrir sua segunda unidade 
naquele país, com inauguração 
prevista para o próximo mês de 
junho. Todos os cursos oferecidos 
nas unidades brasileiras (Inglês, 
Espanhol, Português para Brasi-
leiros e Informática) também se-
rão ministrados no Chile A escola 
já está presente também no Ja-
pão, Arrola, Paraguai, Argentina 
e Bolívia. 

De acordo com Christian Am-
bros (foto), diretor da Fundação 
Fisk, o plano de expansão 2013 
prevê a abertura de 50 novas 
unidades, que devem gerar 
aproximadamente 500 novos 
postos de trabalho. A expectativa 
é de ampliar em 10% o número 
de franqueados e de alunos, fun-
damentada nos resultados posi-
tivos do ano passado, quando 
foram abertas sete novas escolas, 
recebendo um total de 800 no-
vos alunos aproximadamente. "A 
previsão para este ano se baseia 
em uma firme estratégia que in-
clui fortes investimentos em pu-
blicidade e patrocínios esporti-
vos, que garantem grande expo-
sição da marca", afirma o diretor. 

A escola renovou o patrocí-
nio da marca para toda a tem-
porada 2013 com o Sport Club 
Corinthians Paulista. Cada 
uma das unidades da rede 
emprega aproximadamente 10 
profissionais de diversas 
áreas. Muitas escolas antigas 
também estão expandindo 
suas operações e aumentando 
seu quadro de funcionários 
para atender à demanda. 

Sem taxas 
A escola de idiomas possui um 
método próprio, responsável pe-
lo sucesso, e referência no 
aprendizado de idiomas ao lon-
go de 55 anos de tradição, nos 
quais se insere o pioneirismo na 
constituição de franquia (1962), 
inclusive, no segmento de ensi-
no de idiomas. A escola não co-
bra taxa de franquia ou royalties, 
somente a PBF (a outra rede de 
ensino de idiomas da Fundação 
Fisk, criada em 1965, ano em 
que começou a atuar também 
no setor de franquias) cobra taxa 
de publicidade de 30%. "Sem 
dúvida, o comprometimento 
que a rede tem com seus fran-
queados é essencial para o su-
cesso da marca, tanto no Brasil 
como no exterior. Esse reconhe-
cimento também foi outorgado 
pela Associação Brasileira de 
Franchising (ABF), sendo a Fisk a 

única franqueadora da área de 
educação a receber por duas ve-
zes o título de Franqueadora do 
Ano", diz Ambros. No 4° Fórum 
Internacional de Gestão de Re-
des de Franquias e Negódos, 
realizado em abril, em São Paulo, 
a escola de idiomas foi premiada 
como uma das 25 maiores em-
presas de franquias do Brasil 

O interessado em abrir uma 
unidade da escola passa por 
uma pré-avaliação das condi-
ções financeiras, e o responsável 
que será encarregado pela su-
pervisão dos cursos, por uma 
avaliação pedagógica. O investi-
mento para estabelecer uma 
franquia da Fisk é a partir de R$ 
63.500,00 e o capital de giro de 

R$ 10.000,00 a R$ 80.000,00. Já 
para a PBF, o investimento inicial 
é a partir de R$ 33.000,00 e o ca-
pital de giro de R$ 10.000,00 a R$ 
50.000,00. O retomo para ambas 
é de 12 a 24 meses e o prazo de 
contrato de 3 anos. A área para a 
instalação da unidade gira em 
tomo de 200 m² e o número de 
funcionários chega a oito (seis 
para a PBF). 

O executivo da escola explica 
que a rede disponibiliza aos 
franqueados todo o suporte para 
crescer, com convenções regio-
nais anuais, treinamentos se-
mestrais e congressos (a cada 
três anos). Os compromissos do 
franqueado se resumem a pa-
dronização das instalações e 

compra do material didático, 
impresso em gráfica própria da 
rede. Essas ações aproximam as 
partes, estabelecendo uma rela-
ção de confiança "Temos uma 
relação de fidelidade com as 
unidades. Nunca abrimos uma 
unidade próxima da outra. Não 
há canibalização na nossa rede. 
Isso é sinal de respeito aos nos-
sos franqueados, pois queremos 
que eles cresçam com a rede e 
transmitam credibilidade à mar-
ca", acrescenta Ambros. 
Mercado aquecido 
Na análise do diretor da Funda-
ção Fisk, Christian Ambros, o 
mercado de idiomas no Brasil 
está bem aquecido. "O pequeno 

e médio empresário sabe que 
pode confiar e investir na marca 
Fisk, reconhecida pela sua tradi-
ção e solidez. Anualmente, bate-
mos a meta de abertura de esco-
las e estamos há cerca de 5 anos 
sem fechar uma unidade", sinte-
tiza o executivo. 

A Fundação Fisk, através das 
suas marcas Fisk e PBF emprega 
1.000 profissionais em suas 31 
escolas próprias. A rede já for-
mou mais de 15 milhões de alu-
nos desde sua fundação, em 
1958, e conta com aproximada-
mente 10.000 colaboradores, en-

tre professores, coordenadores 
pedagógicos, administrativos e 
outras áreas. 
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Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 27 maio 2013. Franquias, p. 21.




