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Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, empresas brasileiras e profissionais 
investem em treinamento e, principalmente, especialização. Aproveitando tal interesse, as 
franquias de ensino de idioma, cursos de designer, paisagismos, artes, informática e método 
kumon buscam franqueados no Estado. O aporte inicial para ter uma unidade da Academia 
Brasileira de Artes, Fisk, Kumon e Bit Company vai de R$ 5.400 a R$ 180 mil. 
 
Com 350 mil alunos no Brasil, Paraguai, Argentina e Japão, a rede de idiomas Fisk está à procura 
de franqueados no Rio de Janeiro. São 61 unidades no Estado e o gerente de franquias da rede, 
Christian Ambros, afirma que ainda há espaço para outras 20. A empresa não cobra taxa de 
franquia e royalties, mas exige que a compra do material para os alunos seja feita na 
franqueadora. 
 
Há 48 anos no mercado, a rede busca franqueados jovens, com perfil empreendedor e dispostos a 
investir e crescer junto com a empresa. "Candidatos com noções de administração e gestão 
seriam o ideal. Contratar professores qualificados é mais fácil, principalmente porque eles passam 
por nosso treinamento", diz Ambros, acrescentando que o foco é a Zona Sul do Rio. 
 
Força da marca determina sucesso da rede franqueada  
Há 15 anos como franqueada, Estela Soares é proprietária de quatro unidades da Fisk. "Comecei 
como secretária de uma unidade, depois fui coordenadora. Como já conhecia todo o sistema e o 
método, decidi abrir minha própria unidade", explica Estela. Hoje são duas no Méier, uma em 
Realengo e outra no Recreio dos Bandeirantes. 
 
Para o consultor de negócios do Sebrae/RJ, Haroldo Caser, o ideal é explorar praças que não 
tenham concorrência. "Embora a marca seja reconhecida, existem milhares de cursos de inglês. 
Cidades do interior e Região dos Lagos oferecem melhores oportunidades", destaca.  
 
Acreditar na filosofia da empresa é pré-requisito para quem investir no Kumon Instituto de 
Educação, método de ensino de matemática, português, inglês e japonês. O Instituto busca 
franqueados no Estado. O coordenador da filial Rio de Janeiro, Bento Schittimi diz que os 
franqueados devem assistir à palestra de apresentação do método, fazer teste de português, 
matemática e entrevistas. 
 
O franqueado assume o posto de coordenador da unidade. O método de estudo é individualizado, 
utilizando material didático auto-instrutivo. Na cidade do Rio, a rede busca franqueados na Barra 
da Tijuca, Botafogo, Lagoa, São Conrado, Santa Tereza, Ipanema, Ilha do Governador, Urca e 
Arpoador.  
 
O treinamento para novos franqueados tem duração de uma semana em período integral, quando 
assina-se o contrato de franquia. A franqueadora fornece o material didático. Com 22 alunos, a 
unidade atinge o ponto de equilíbrio, diz Schittini, e o ideal são 50 alunos, ao fim do primeiro ano. 
"O valor sugerido para mensalidade no Rio de Janeiro é de R$ 96, mas cada franqueado pode 
administrar da forma que achar melhor para seu público", informa.  
 
Denize Peters atua como franqueada da rede há 12 anos. "Comecei com uma sala em uma escola 
do ensino regular com apenas cinco alunos. Hoje tenho meu próprio imóvel e oriento 198 alunos", 
explica a engenheira. Estar próximos a grandes centros e escolas é fundamental para o sucesso. 
O mesmo acontece com escolas de informática.  
 
 
 



- Pontos movimentados e que tenham concentração de jovens, nosso público-alvo, são os 
melhores - afirma Fernando Cofiel, gerente de expansão da Bit Company. Com 176 lojas em todo 
o Brasil, a rede de escolas de informática busca franqueados no Rio de Janeiro. São dez lojas no 
Estado, mas o plano de expansão prevê 38 unidades, sendo dez abertas ainda este ano. 
 
Não há pré -requisitos para tornar-se franqueado, mas é fundamental se identificar com o negócio 
e ter tempo para estar a frente da unidade. "Auxiliamos o franqueado em tudo, da escolha do 
ponto ao projeto arquitetônico. Caso o interessado não tenha perfil comercial, auxiliamos na 
escolha de um funcionário para a área", explica Cofiel. 
 
Regiões como a Baixada Fluminense, Tijuca, Barra da Tijuca e alguns bairros da Zona Sul 
representam bons pontos para o empreendimento. "O nosso público-alvo é o jovem das classe B e 
C que busca melhor qualificação profissional", completa o gerente de expansão. 
 
 
Segmento de artes é um dos menos explorados no Estado  
Cursos técnicos de paisagismo, designer e artes também são opção para quem pretende apostar 
no mercado de educação. A Associação Brasileira de Artes (Abra) é uma das alternativas para 
quem ingressar na área de cursos de especialização e treinamentos. A rede tem hoje três 
franquias e uma unidade própria, todas no Estado de São Paulo, mas quer atuar no Rio.  
 
A oferta é de curso técnico de paisagismo, artes plásticas, designer gráfico, artes para crianças, 
entre outros. O faturamento de uma unidade com 280 alunos chega a R$ 65 mil, com margem de 
lucro de 20%. Segundo o diretor da Abra, Laerte Galasso, para se tornar franqueado é preciso ter 
afinidade com artes, noções de administração e tempo para gerenciar o empreendimento. 
 
- Buscamos franqueados que queiram estar realmente a frente da unidade, não queremos 
pessoas apenas com o perfil investidor - explica. Segundo o consultor do Sebrae/RJ, esse é um 
empreendimento que facilmente conseguiria público, se bem divulgado. "Há uma carência com 
relação a cursos voltados para artes", afirma Caser. Ele aconselha, contudo, que ao optar por uma 
franquia, seja feita pesquisa de mercado e avalie-se a melhor praça diante da concorrência. 
 
Raio x ACADEMIA BRASILEIRA DE ARTES  
Negócio: escola de artes, cursos técnicos e profissiona is 
 
Investimento Inicial: R$ 150 mil a R$ 180 mil 
 
Taxa de franquia: R$ 20 mil 
 
Taxa de publicidade: R$ 1 mil por mês 
 
Taxa de royalties: 6%  
 
Faturamento médio: R$ 65 mil 
 
Margem de lucro sugerida: 20% sobre o faturamento 
 
Número de funcionários: 10 a 16 
 
Área: 500 metros quadrados 
 
Risco: médio pelo valor do investimento e necessidade de busca apurada do ponto 
 
BIT COMPANY  
Negócio: escola de informática 



 
Investimento inicial: R$ 150 mil 
 
Taxa de franquia: de R$ 12 a R$ 36 mil (incluída no investimento in icial) 
 
Taxa de royalties: 9% sobre a receita 
 
Taxa de publicidade: 6,5% 
 
Faturamento médio mensal: R$ 50 mil 
 
Margem de lucro sugerida: 20% sobre a receita 
 
Número de funcionários: 9 
 
Área mínima: 200 metros quadrados 
 
Risco: médio pela necessidade de investir em divulgação 
 
FISK  
Negócio: ensino de idiomas 
 
Investimento Inicial: R$ 40 mil a R$ 150 mil 
 
Taxa de franquia: não tem 
 
Taxa de publicidade: R$ 16 por aluno/ semestre 
 
Taxa de royalties: não cobra 
 
Faturamento médio: R$ 35 mil 
 
Margem de lucro sugerida: 35% sobre o faturamento 
 
Número de funcionários: 10 
 
Área: 200 metros quadrados 
 
Risco: médio por causa da concorrência 
 
KUMON  
Negócio: ensino e treinamento em matemática, português, inglês e japonês 
 
Investimento inicial: R$ 5.400 
 
Taxa de franquia: R$ 1,3 mil 
 
Taxa de publicidade: não cobra (publicidade depende do franqueado) 
 
Taxa de royalties: 45% da mensalidade e 50% das matrículas efetuadas são repassadas em 
forma de royalties 
 
Faturamento médio mensal: 55% da mensalidade e 50% das matrículas efetuadas. 
 
Margem de lucro sugerida: não divulga 



 
Número de funcionários: 1 auxiliar para cada 40 alunos 
 
Área: 25 metros quadrados 
 
Risco: médio pela necessidade de divulgação 
 
Fonte de risco: Haroldo Caser, consultor de negócios do Sebrae/RJ 
 
SERVIÇO Academia Brasileira de Artes, 0xx-11-5542-6475 Bit Company, 0xx-11-5908-4321 Fisk, 
0xx-11-5573-7000 Kumon, 2262-3203 ou www.kumon.com.br Sebrae/RJ, 0800-78-2020 
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