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As redes de ensino de idiomas descobriram nas faculdades e universidades privadas um mercado 
com grande potencial e, melhor, que pode ser explorado de várias formas. Da terceirização do 
método de ensino e do material didático, com treinamento de professores, até a abertura de 
unidades dentro dos campi para oferecer cursos complementares, há espaço para tudo.  
 
Para se ter uma idéia do universo a ser explorado pelas redes, existem, de acordo com o 
Ministério da Educação (MEC), 1.208 instituições de ensino superior particulares em todo País.  
 
A previsão do MEC é que, até 2010, cerca de 10 milhões de pessoas estejam nas universidades. 
Em 2001, eram três milhões de estudantes no ensino superior, sendo que dois milhões 
matriculados na rede particular.  
 
A rede Yázigi Internexus está presente em quatro universidades atualmente. Para Márcia Pires, 
diretora de marketing e gestão de rede, as instituições superiores focadas no atendimento da 
demanda da classe média baixa (C) são o principal nicho de mercado. “Essas faculdades têm 
como principal ferramenta para conquistar novos estudantes a qualificação efetiva de seus alunos 
e, além disso, esse público vê no aprendizado de um idioma estrangeiro um sonho de consumo, 
mas não está disposto a pagar por um curso específico”, afirma a diretora. Sendo assim, o Yázigi 
Internexus criou um sistema que coloca todo o material didático do curso à disposição na Internet 
— por meio da House of English, seu portal de e-learning. “Investimos R$ 150 mil na adaptação 
do material”, revela Márcia Pires. O material virtual custa, para a instituição, entre R$ 30 e R$ 40 
por aluno, valor 50% menor em relação ao material impresso.  
 
A rede atua em duas frentes nas universidades: cursos curriculares, quando o idioma faz parte da 
grade obrigatória de um curso, e extracurriculares. No caso dos cursos curriculares, as aulas são 
ministradas por professores da própria faculdade, que são treinados para o método de ensino do 
Yázigi Internexus e utilizam o material didático virtual, que pode ser acessado via Internet, 
intranet ou colocado nas copiadoras de texto para ser adquirido pelos alunos.  
 
A outra modalidade — extracurricular — acontece nos Education Centers da rede, instalados 
dentro dos campi. Neles, são oferecidos os cursos da grade Yázigi. “Até 2004, pretendemos estar 
trabalhando com 50 universidades, atendendo a 100 mil alunos”, conta Márcia Pires.  
 
Segundo ela, a rede Yázigi Internexus abriu 20 novas unidades entre o ano passado e este, tendo 
faturado R$ 100 milhões em 2002. “Mas não existe previsão de crescimento para este ano”, 
afirmou.  
 
Outra rede de ensino de idiomas que está presente nas faculdades é a CCAA . A atuação nesse 
mercado começou em 1997, e hoje se estende por 17 instituições. “Temos uma gerência 
específica para cuidar dos convênios com universidades”, explica o diretor de marketing, Raul 
Peçanha.  
 
O CCAA desenvolve cursos curriculares para Letras, Turismo, Design, entre outros que trazem 
inglês e espanhol no currículo obrigatório. A rede oferece serviço de apoio pedagógico por meio da 
franquia CCAA da cidade ou mais próxima da faculdade conveniada. Também existe a 
possibilidade de montar cursos extracurriculares. “Nosso principal objetivo com a atuação nas 
universidades é cativar os alunos, o que garante a boa imagem da rede”, afirma o diretor de 
marketing da rede.  
 
Seguindo a linha de cursos complementares, a rede CNA trabalha em 50 instituições de ensino 
superior há dois anos. “Qualquer rede de franchising deve buscar clientes dentro de 



universidades, não só as redes de ensino de idiomas”, afirma o consultor de convênios, Silvio 
Montesanti.  
 
Conteúdo complementar  
 
A Berlitz está entrando nas universidades por meio dos centros acadêmicos. “Iniciamos uma 
sondagem desse mercado este ano e agora é que estão surgindo os frutos”, conta o gerente de 
desenvolvimento de negócios, Lincoln Pow.  
 
“Oferecemos programas de idiomas inglês, alemão e espanhol para alunos de forma 
extracurricular e não temos interesse, no momento, em desenvolver cursos curriculares”, afirma o 
gerente.  
 
Já estão formados cinco grupos de alunos da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que terão aulas 
dentro da faculdade. “ Na semana passada iniciamos a apresentação do curso na FAAP”, revela 
Pow. Segundo ele, é clara a deficiência dos universitários no que diz respeito às línguas 
estrangeiras.  
 
Como a investida nesse mercado ainda é recente, a Berlitz não tem uma previsão de quantas 
universidades deve atingir. Hoje, a rede possui 21 unidades no Brasil e pretende expandir a 
atuação no Mercosul (Uruguai e Argentina) até 2006.  
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