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A Wizard Idiomas, rede de escolas com mais de 1,2 mil unidades franqueadas no País, além de 
unidades nos EUA e Japão, vai investir R$ 10 milhões em marketing no ano que vem. O 
investimento contempla comerciais de rádio e televisão, outdoors, peças promocionais e 
patrocínio de eventos esportivos e culturais e tem como destaque a escolha do conjunto de pop 
rock nacional Capital Inicial como garoto-propaganda da marca. A banda estará presente em 
todas as peças da campanha publicitária, inclusive nos comerciais de TV. A Wizard ainda 
patrocinará a turnê 2005 do grupo que inclui mais de 540 shows nas cidades onde a escola de 
idiomas está presente.  
 
"Este é o maior investimento em marketing já feito pela Wizard e um marco no segmento", diz o 
diretor de marketing Luiz Fernando Pegoraro. Segundo o diretor, as ações previstas para 2005 
visam modernizar a marca e criar uma identidade maior com o público-alvo, alunos de 12 a 30 
anos. "Escolhemos a banda Capital Inicial porque tem uma identificação muito forte com o mesmo 
target da empresa", afirma. "A idéia foi criar diferenciais em relação à concorrência e aliar a 
marca Wizard com música e esporte."  
 
A campanha publicitária foi desenvolvida pela agência DMC Propaganda, de Campinas (SP), e tem 
como mote a frase "Wizard. O Inglês que dá show". A campanha é composta de filmes para TV, 
spots de rádio e vinhetas de abertura, outdoors e peças promocionais. Terá duração de seis 
meses com início neste mês.  
 
Além da campanha publicitária, a verba do marketing destina-se também a vários patrocínios 
esportivos. A escola é, por exemplo, patrocinadora oficial da equipe masculina de vôlei 
Wizard/Suzano, de que a empresa é patrocinadora oficial. A Wizard também é co-patrocinadora 
do Guarani Futebol Clube, de Campinas. Outra ação desenvolvida para o próximo ano é o 
patrocínio do Campeonato Paulista de Futebol. De acordo com a participação adquirida pela rede, 
a Wizard terá duas placas de merchandising em cada jogo do certame, distribuídos em todos os 
estádios que sediarem os jogos. Ao todo, serão 380 placas.  
 
Ainda no futebol, a Wizard irá patrocinar o time Campinas Futebol Clube na disputa da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior. A Copa reúne clubes de futebol do País nesta categoria e é 
tradicionalmente conhecida por revelar inúmeros atletas para as categorias principais.  
 
Com este investimento em marketing, a rede pretende aumentar em 20% o número de alunos 
atendidos e incrementar suas operações internacionais. Atualmente, a Wizard atende 500 mil 
alunos por ano e é responsável por mais de 15 mil empregos. "Vamos inovar no relacionamento 
escola/aluno, que tradicionalmente acontece apenas durante os períodos de matrícula", afirma o 
empresário Carlos Wizard Martins, presidente da rede Wizard.  
 
A Wizard pretende, em 2005, ampliar sua participação no mercado internacional e firmou uma 
parceria com a Agência de Promoção das Exportações (Apex) e Associação Brasileira de 
Franchising (ABF) para a participação em oito eventos no exterior, nos Estados Unidos, México, 
Portugal e Espanha.  
 
A Wizard Idiomas, a terceira maior franquia brasileira, ficando atrás apenas de O Boticário e 
Kumon - só para se ter uma idéia o McDonald’s ocupa o décimo lugar -, e a maior franquia no 
segme nto escolas, surgiu em Campinas, há 17 anos. Tem 1.221 unidades no País. A Wizard 
possui escolas nos EUA e no Japão, direcionadas às colônias de brasileiros nesses países.  
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