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Escolas concentram esforços para expandir os negócios fora dos grandes centros e no exterior. 
 
A idéia de uma escola de idiomas ensinar português para brasileiros pode parecer estranha, mas 
esse é apenas um dos caminhos que as grande redes estão encontrando para superar as 
dificuldades de um mercado que começa a ficar saturado. As escolas também estão optando por 
crescer fora do eixo Rio-São Paulo, procuram fincar um pé no exterior e enxergam nos públicos 
corporativo e infantil uma alternativa para ampliar a clientela. 
 
A Fisk, rede de franquias com 700 unidades no Brasil, criou o curso de português há três anos, 
porque percebeu a dificuldade de muitos alunos têm em usar o idioma corretamente. Bruno 
Caravati, vice-presidente da escola, acredita que o curso tem "um enorme potencial de 
crescimento" e pode atender estudantes e profissionais. Ainda em teste, o curso é oferecido por 
quatro escolas próprias da Fisk. Por enquanto, não está disponível para as franquias. 
 
A Fisk já tem 200 unidades no exterior e quer continuar crescendo fora do país. O próximo 
destino é o Chile, onde potenciais franqueados estão sendo escolhidos. No ano passado, foram 
abertas 58 novas franquias, 17 delas em território estrangeiro. Doze franquias fecharam. 
 
Em 2005, faturou R$ 63 milhões - 26% a mais que em 2004 -, receita proveniente das vendas do 
material didático para os franqueados. A rede quer alcançar a marca de mil unidades e 500 mil 
alunos (hoje são 350 mil) até 2008, ano em que completa meio século. 
 
 
Já a Wizard, a maior rede de escolas de idiomas do Brasil com 1,2 mil unidades, prefere crescer 
em território nacional. Só em 2005, inaugurou 150 novas franquias. Por enquanto, possui 21 
escolas no exterior, nos Estados Unidos, Japão e Portugal. 
 
Carlos Wizard, presidente da empresa, diz que o ensino de idiomas está em alta, devido à maior 
abertura da economia brasileira. O foco da rede é abrir escolas no interior de São Paulo. "Há cerca 
de 100 cidades potenciais, com população de 30 mil a 50 mil habitantes", diz Wizard. No último 
semestre, novas escolas também foram abertas na região Norte. 
 
Além da venda de material didático, o faturamento da franqueadora - que a Wizard não revela - é 
incrementado em 15% pelo que o executivo chama de "ganho imobiliário", receita proveniente do 
aluguel de 200 prédios próprios que a empresa aluga para os franqueados. 
 
De acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), em 2001 havia 79 redes de 
ensino no Brasil. Atualmente, já existem 106. Do total, 70% ensinam idiomas e o restante dá 
cursos de informática e treinamentos. O faturamento desse setor cresceu de R$ 2,9 bilhões para 
R$ 3,8 bilhões, de 2001 a 2004. 
 
Segundo Ricardo Camargo, diretor-executivo da ABF, o eixo Rio-São Paulo está bastante saturado 
e a alternativa é crescer no interior dos Estados, nas periferias dos grandes centros e no Centro 
Oeste. 
 
É justamente nessa região que o CNA, rede de escolas paulista com 390 unidades em 25 Estados, 
vê espaço para crescer, junto com Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Em 2005, foram abertas 30 
novas franquias, mesma média dos últimos cinco anos, segundo Márcia Cuder, diretora de novos 
negócios. Este ano, a CNA pretende abrir entre 40 e 50 novas unidades. Em média, seis franquias 
fecham anualmente. A rede também tem planos de sair do país. "Na prática, isso deve acontecer 
em 2007", conta Márcia. 
 



A rede também lançará o curso "Professional", sua maior investida para ganhar o público 
corporativo até agora. Ainda este ano, deve lançar também cursos mais curtos e específicos para 
profissionais como secretárias, atendentes de telemarketing e trabalhadores do setor de hotelaria. 
 
Além disso, o curso voltado para crianças a partir de oito anos virou candidato à menina dos 
olhos. Desde o fim de 2004, quando foi criado, já responde por 10% do faturamento - valor que a 
rede não divulga. 
 
O ensino para crianças também está no foco da Yázigi Internexus, rede com 380 franquias, que 
está criando este ano um curso para crianças a partir de 3 e 4 anos. Em 2005, a rede toda faturou 
R$ 160 milhões (incluindo a receita com mensalidades dos alunos) e abriu 30 novas unidades. A 
estratégia de expansão da Yázigi é um pouco diferente e consiste em atrair escolas pequenas, 
com marcas desconhecidas, para que elas se transformem em uma franquia da rede. 

 
 
Leia Mais 
 
Redes apostam no rico nicho da imersão 
De São Paulo  
 
Luiz Fernando Moura, diretor de incorporação da Brascan Imobiliária, precisava melhorar o inglês, 
já que usa o idioma todos os dias para se comunicar com a sede da empresa, no Canadá. Em vez 
de viajar ao exterior ou freqüentar uma escola comum, Luiz escolheu fazer um curso de imersão, 
em Florianópolis. Por cinco dias, hospedado num hotel na Praia Mole, ele ouviu e falou inglês em 
tempo integral, fez apresentações e até uma reunião de conselho fictícia usando apenas o idioma 
estrangeiro. 
 
O executivo faz parte de um público que precisa aquecer o idioma rapidamente e pode pagar um 
preço bem maior por isso. Um curso de imersão de cinco dias custa, em média, R$ 2,5 mil, com 
hospedagem e refeições incluídas. 
 
Num mercado saturado como o do ensino de idiomas, esse tipo de curso é uma modalidade a ser 
explorada . "É um nicho em que há pouca competição", afirma Glafir Nogueira, diretor do 
programa English Land, da rede CCI, que oferece o curso de imersão feito por Luiz na capital 
catarinense. 
 
O público-alvo dessa proposta é restrito. A English Land atende cerca de dez alunos por mês. No 
entanto, cada um deles paga, por cinco dias, o equivalente a seis meses, ou mais, de um curso 
regular. 
 
A Language Land, fundada há quatro anos em Pindamonhangaba (SP), dá cursos de imersão em 
dois hotéis, um em Caraguatatuba, litoral de São Paulo, e o outro em Campos do Jordão, interior 
do Estado. Por ano, a escola atende cerca de 150 alunos. Uma escola tradicional tem, em média, 
500. 
 
O modelo de imersão acarreta custos fixos menores, já que as escolas não precisam manter um 
prédio e funcionam com um número menor de professores. 
 
No caso da Melbourne, de São Paulo, os cursos de imersão são feitos na própria escola e duram 
cerca de 50 horas, divididas em dez dias seguidos. "Financeiramente, é muito interessante, pois 
dá um retorno no curto prazo", afirma Cristiane Pessuti, proprietária da escola, que também dá 
cursos regulares. Outra vantagem, segundo ela, é o aproveitamento das salas de aula em 
"horários mortos" e nos meses de férias, como janeiro.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 fev. 2006, Empresas / Serviços, p. B2. 


