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Entre as principais empresas deste setor está a CI, que possui uma rede de 70 lojas, das quais 
50 são franquias. A empresa quer chegar a 100 unidades até 2015 
 
Dominar a língua inglesa é fundamental para a carreira profissional em qualquer área; e ter 
estudado no exterior e adquirido uma experiência de vida em outra cultura valoriza ainda mais 
o candidato na hora da contratação. Segundo Jan Wrede, diretor comercial da Cl, uma das 
maiores empresas de intercâmbio e turismo jovem do País, estudar no exterior deixou de ser 
um luxo e as famílias enxergam como uma experiência fundamental para a formação 
educacional dos filhos. "Este é um mercado que vem crescendo 40% nos últimos sete anos. De 
acordo com a Belta (Braziliam Educational & Language Travel Association), entidade que 
congrega as empresas do setor, no ano passado o mercado movimentou mais de R$ 4 
bilhões". 
 
Wrede conta que, quando a Cl nasceu, em 1988, este ainda era um mercado incipiente. "Hoje, 
é um mercado que vem crescendo de forma vigorosa e com perspectivas de crescer ainda 
mais. O produto com o qual trabalhamos tem rejeição zero, já que todos enxergam a 
importância de aprender outra língua e estudar no exterior", afirma. 
 
A empresa informa que o seu faturamento cresceu 21% no primeiro trimestre deste ano, com 
um aumento de 46% nas vendas de cursos de idiomas e nos programas de high school; 23% 
em intercâmbio teen; e ainda, 300% em graduação no exterior. Em 2013, a expectativa da 
companhia é crescer 25% e, já no início do segundo trimestre, apresenta aumento parcial de 
68% no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2012, a Cl faturou R$ 
220 milhões e possui atualmente 70 lojas, sendo 20 próprias e 50 franquias. A meta é abrir 
dez novas unidades até o final deste ano e chegar a 100 unidades até 2015, com foco em 
cidades que tenham a partir de 120 mil habitantes. Segundo conta Wrede, a empresa busca 
parceiros na região Norte, em capitais como Manaus, Belém e Palmas; no interior de São 
Paulo, em cidades como Franca, Araraquara e Araçatuba; na capital paulista e no Rio de 
Janeiro. O perfil procurado é com idade mínima de 25 anos, curso superior completo, inglês 
avançado, conhecimentos em administração de empresas, experiência internacional 
educacional, profissional ou em turismo, conhecimentos em gestão financeira, dedicação 
exclusiva ao negócio, saber lidar com pessoas, conflitos, estresse e saber trabalhar sob 
pressão. "Somos muito rigorosos na seleção dos nossos parceiros: de dez candidatos que 
entrevistamos, aprovamos entre dois e três. O nosso produto não é commodity e não temos 
pressa em crescer", diz o executivo. "O sucesso do nosso franqueado é também o nosso 
sucesso, o fechamento de uma loja não é boa nem para o franqueado e nem para a nossa 
marca". 
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Os investimentos para abrir uma franquia Cl incluem taxa de franquia entre R$ 20 mil e R$ 25 
mil, instalações entre R$ 20 mil e R$ 80 mil, marketing de inauguração entre R$ 10 mil e R$ 
15 mil e capital de giro entre R$ 20 mil e R$ 40 mil. 
 
Cursos, trabalho e viagens 
 
A Cl atua nas áreas de cursos, trabalho no exterior e também funciona como uma agência de 
turismo convencional. Os cursos de idiomas são o principal produto da empresa. O cliente pode 
escolher o lugar para se fazer o curso, mas o mais procurado é a língua inglesa no Canadá, 
EUA, Inglaterra, Irlanda, Nova Zelândia ou Austrália. A Cl mantém parcerias com escolas 
especializadas no ensino de diversos idiomas para estrangeiros em diferentes países, com 
professores treinados e especializados, salas de aula bem equipadas e laboratórios multimídia. 
Não existe limite de idade para fazer um curso de idiomas no exterior. A maioria das escolas 
aceita estudantes de todas as idades. Existem cursos específicos para crianças, adolescentes, 
jovens e executivos. 
 
O cliente pode escolher entre várias modalidades de cursos, aliando, por exemplo, o 
aprendizado do idioma com atividades, cultura e esportes (aulas de História da Arte, culinária, 
fotografia, dança, dança flamenca, yoga, teatro, golfe, surfe, esqui, mergulho e outros). Este 
programa também pode ser combinado com estágios não remunerados. Para quem tem 
pressa, há a possibilidade de aulas particulares. Para quem deseja ingressarem uma 
universidade no exterior, há cursos preparatórios. Caso o aluno possua um nível mais 
avançado do idioma, pode também optar por outros programas ou cursos, como cursos 
técnicos, extensão universitária, graduação e pós-graduação. 
 
No segmento de trabalho no exterior, destaque para o Au Pair, um programa de trabalho 
remunerado que consiste em morar por um período os EUA, França, Holanda, Áustria ou 
Alemanha. O participante vivenciará uma nova cultura, fazendo parte da família, cuidando de 
crianças e estudando. É possível aperfeiçoar um idioma, viajar, se divertir e ainda ganhar por 
isso. O programa Au Pair é voltado exclusivamente para mulheres que gostem de lidar com 
crianças. Cada país tem um pré-requisito específico. A idade média das participantes é de 18 a 
28 anos. 
 

 
 
Marsans aposta em expansão para 2013 
 
Desde 1973 no mercado, o Grupo Marsans Brasil, com sede no Rio de Janeiro, possui 
atualmente 35 lojas franqueadas, 6 próprias e 2 em implantação no sistema de franquia. Uma 
das maiores operadoras de viagens do mercado nacional, a Marsans se destaca pela 
diversidade de opções para os seus clientes, com viagens rodoviárias, pacotes em voos 
regulares e fretamentos exclusivos, circuitos e cruzeiros por todo o Brasil e diversos destinos 
no mundo. A empresa está presente nos principais shoppings centers do Rio de Janeiro, São 
Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Franca, Juiz de Fora e Recife, mas também vem apostando 
em lojas de rua, como a unidade que está sendo instalada na Mooca, zona Leste de São Paulo. 
Segundo conta a gerente de marketing Mariana Ferrari, a meta para este ano é abrir 20 
unidades. "Fizemos um estudo de oportunidades, com o mapeamento de regiões que seriam 
interessantes estarmos presente. Decidimos focar no eixo Rio-São Paulo, mas também 
queremos uma unidade em Belo Horizonte (MG)", revela a executiva. Ela conta que a decisão 
de adotar o sistema de franchising ocorreu em 2011, mas as primeiras franquias entraram em 
operação somente no ano passado. 
 
Oportunidades para investidores 
 
Para a executiva, um ponto importante para o sucesso do negócio está na escolha criteriosa 
dos parceiros franqueados. Primeiramente, o candidato precisa comprovar capacidade 
financeira para o empreendimento, pois não é aconselhável que ele busque financiamentos ou 
empréstimos. A experiência profissional no ramo de turismo não é necessária, mas pode ser 
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um diferencial. "Não tem problema se ele não tem experiência no ramo de turismo, pois 
sempre haverá um gerente com experiência ajudando", explica. 
 
Para uma loja padrão de 40 m2, o investimento necessário é de R$ 60 mil, dos quais R$ 10 mil 
de taxa de franquia e R$ 50 mil para o projeto arquitetônico e mobiliários. O royalty cobrado é 
de 1% e o fundo de propaganda é de 0,5%, ambos sobre o faturamento bruto. Estão fora 
dessa conta os gastos com ponto comercial, despesas de funcionário e capital de giro 
(necessário R$ 35 mil). "Oferecemos aos franqueados treinamento e suporte para que ele 
possa ter sucesso em seu negócio. Ele fica durante 15 dias em treinamento aqui em nossas 
instalações, conhecendo os produtos e o nosso sistema; depois, durante 10 dias, uma equipe 
de profissionais acompanha o dia a dia na loja", comenta. 
 
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 12 jun. 2013, Especial fome de franquia, p. 5. 
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