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Cada vez mais valorizada no mercado de trabalho, a formação educacional é sempre 
considerada fundamental nos processos seletivos de empresas. Além disso, aprender 
uma língua estrangeira vem se tornando uma exigência social e de mercado. Nesse 
contexto, assumir uma franquia do ramo de educação e treinamento é uma 
alternativa. No segmento de ensino de língua estrangeira, as redes Fisk e CCAA são 
opções. A Microlins, com cursos de informática e formação técnica, bem como a 
Kumon, rede de ensino de matemática, português, inglês e japonês, também podem 
dar retorno. Microcamp e Criar a primeira franquia de ensino de língua portuguesa do 
País são mais duas opções. O investimento inicial vai de R$ 5 mil a R$ 65 mil. A 
vantagem é que algumas das franqueadoras não cobram taxas de franquia e royalties. 
 
De acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o faturamento das 
franqueadoras do setor de educação e treinamento foi de R$ 3,8 bilhões em 2004, 
valor que superou em 12% o volume do ano anterior. O número de redes saltou de 90 
para 106, o que significa um incremento de 18%. Nesse quesito, o segmento ocupa a 
8ª posição (entre 12 setores). A quantidade de unidades é expressiva: passou de 
9.984, em 2003, para 10.780 no ano posterior, ou seja, um crescimento de 8%. Para 
o diretor-executivo da ABF, Ricardo Camargo, o sucesso dos cursos de idiomas, 
especialmente de inglês, é fruto também da globalização e do incremento às 
exportações brasileiras. 
 
Executivo de marketing e supervisor de franquias da rede Fisk, que oferece cursos de 
inglês e espanhol, Christian Alberto Ambros aponta a necessidade de os profissionais e 
estudantes incrementarem o currículo como um dos fatores da grande procura. Com 
925 unidades franqueadas no Brasil e em quatro países (Angola, Argentina, Japão e 
Paraguai), o Fisk pretende inaugurar, em 2006, mais 50 escolas. No exterior, o Chile é 
o próximo alvo. Em 2005, foram 58 novas unidades. O objetivo é que, até 2008, a 
rede tenha 1 mil franquias, atendendo a 500 mil alunos anualmente. Nas salas de aula, 
há alunos de várias faixas etárias. 
 
A intenção, segundo o supervisor de franquias, é expandir para municípios de pequeno 
e médio porte, desde que com população superior a 50 mil habitantes. "Como já 
estamos em todas as capitais, queremos ramificar o negócio", diz. Para se tornar um 
franqueado, o candidato não precisa ter experiência no ramo. Nesse caso, deve 
designar um coordenador pedagógico que domine os dois idiomas. Para começar, o 
ideal é contratar três professores. Três salas de aula, com 15 metros quadrados cada, 
são suficientes.  
 
Apesar de a língua inglesa ainda ser campeã, o ensino de espanhol tem representado 
uma oportunidade de negócio. "Muitas escolas públicas e privadas colocaram o idioma 
na grade", confirma o diretor-executivo da ABF, acrescentando que, para os que 
pretendem abrir uma franquia, não é preciso ter experiência no setor. "Mas como o 
número de escolas de línguas é grande, o empresário precisa fazer uma análise de 
mercado antes de investir. É necessário avaliar se uma determinada região comporta o 
negócio", alerta. Os locais mais adequados para começar na atividade são as cidades 
do interior do estado do Rio e de Goiás, devido ao incremento dos setores petrolífero e 
de indústria, respectivamente. 
 
Da mesma forma, Tocantins pode ser uma alternativa, devido ao crescimento dos 
investimentos na região. Por causa do destaque nas exportações, os estados de Mato 



Grosso e Mato Grosso do Sul representam mercados para os cursos de idiomas. "São 
Paulo continua com demanda constante e o Nordeste está atraindo os empreendedores 
de marcas mais conhecidas para as capitais", completa. Junto com os cursos de 
línguas estrangeiras, estão em alta as franquias de ensino de informática e cursos 
profissionalizantes. Camargo cita como exemplo as empresas Bit Company, 
Microcamp, Microlins e S.O.S Computadores. 
 
Segundo Rogério Gama, diretor de marketing do Grupo CCAA, que oferece cursos de 
inglês e espanhol, o objetivo da empresa em 2006, é acompanhar de perto a atividade 
dos franqueados. "Chegamos numa fase em que a rentabilidade dos nossos atuais 
franqueados é o mais importante. Mas estaremos abertos a novas propostas neste 
ano", ratifica Gama, afirmando que o grupo possui 850 unidades franqueadas no Brasil 
e no exterior. Este ano deverão abrir as portas mais 40 unidades.  
 
Um começo modesto exige três salas de aula, cada uma delas com 25 metros 
quadrados. A unidade pode ter matriculados cerca de 120 alunos por semestre, o que 
daria um faturamento mensal de R$ 13,2 mil por mês. Não são cobradas taxas de 
franquia e de royalties. O franqueado precisa pagar, duas vezes por ano, 2,5% sobre o 
faturamento do semestre. Gama lembra que o crescimento do setor motivou o grupo a 
inaugurar, em 2005, no Rio, a Faculdade CCAA, que oferece graduações em Letras e 
Comunicação Social. 
 
 
Informática tem boa demanda  
No mercado desde 1991, a rede de ensino de informática e cursos profissionalizantes 
Microlins tem atualmente 650 unidades franqueadas em todo o Brasil e atende a mais 
de 350 mil alunos. Focada inicialmente no segmento de ensino de informática, a 
empresa nasceu em Lins, no interior de São Paulo. Intencionando crescer ainda mais 
em 2006, a Microlins destaca-se também com as atividades do Centro de Formação 
Profissional, que tem como objetivo a inclusão dos alunos no mercado de trabalho. 
Segundoa assessoria da empresa, o sistema de franchising foi implantado em 1994. A 
Microlins abre as unidades com o auxílio de 27 master-franqueados, que recebem 
treinamento regularmente e um suporte permanente na administração e expansão do 
negócio. Com aproximadamente nove mil funcionários, a Microlins implantou, em 
2002, a Universidade Corporativa Microlins, comsoluções para treinamento e recursos 
humanos. 
 
Um dos diferenciais da rede Microcamp Internacional com sede em Campinas , é a 
oferta dos dois cursos mais procurados: os de inglês e a informática. Com 160 escolas 
no Brasil e na Europa, a rede está há 28 anos no mercado. Para este ano, a tendência 
é de crescimento, de acordo com o executivo da empresa, Eloy Tuffi. Cuidando da 
administração de uma unidade na Zona Sul do Rio de Janeiro, Thiago Miranda afirma 
que a procura de pessoas da terceira idade está aumentando, principalmente para o 
curso de informática. Contudo, predomina na escola a faixa etária de 13 a 28 anos. 
Atualmente, estão matriculados 900 alunos, mas o número de estudantes deve chegar 
a 1,5 mil em 2006. 
 
Para driblar a concorrência, a Microcamp carioca, aberta há quatro anos, oferece 
estacionamento com vaga para 20 veículos e um cybercafe. O espaço, com três casas 
de dois andares, cada, tem um total de cerca de 500 metros quadrados. "Atendemos a 
pessoas de várias classes sociais, muitas delas em busca dos dois cursos, 
simultaneamente", acredita Miranda.  
 



Atuando no ensino de matemática, português, inglês e japonês, a Kumon nasceu em 
1958, no Japão, fundada professor de matemática Toru Kumon. Conforme explica 
Adriana Coelho, coordenadora regional (Rio) de franquia, o Kumon é um método de 
ensino individualizado que atende a alunos de todas as idades e classes escolares. "A 
franquia fornece todo o material didático necessário, sem custo. Trabalhamos com 
uma programação exclusiva e estudo com metas. São feitas avaliações diárias", 
completa Adriana. No Brasil, o sistema de franchising da Kumon foi posto em prática 
em 1977, na cidade de Londrina. Hoje, a rede conta com 2,1 mil franqueados em todo 
Brasil, sendo 172 no Rio.  
 
A Criar Sistema de Ensino de Língua Portuguesa nasceu em 2003, em Ribeirão Preto, 
com a proposta de oferecer apenas cursos de língua portuguesa para alunos do Ensino 
Fundamental, pré-vestibulandos, universitários e empresas. Com 10 franquias, no 
estado de São Paulo e Minas Gerais, e quatro unidades próprias, a franqueadora tem 
pretensões de expandir, este ano, para os estados do Maranhão, Rio de Janeiro e 
Tocantins. A meta é chegar a 30 franquias nos próximos 12 meses. Segundo o 
proprietário da escola de Orlândia, José Moisés Ribeiro, a escola com três salas de aula 
e três professores costuma ser mais freqüentada por pré-vestibulandos. "As pessoas 
perceberam que, para crescer profissionalmente, é preciso ter domínio do português. É 
grande a necessidade de inclusão a partir da língua", arremata. 
 
 
Raio X Microlins  
Negócio: informática e ensino profissionalizante 
 
Investimento inicial: R$ 65 mil a R$ 215 mil 
 
Taxa de franquia: R$ 15 mil a R$ 55 mil (incluídos no investimento inicial) 
 
Taxa de publicidade: 2% sobre o faturamento bruto 
 
Taxa de royalties: 8% sobre o faturamento bruto 
 
Capital de giro: R$ 10 mil (incluídos no investimento ) 
 
Faturamento médio mensal: R$ 40 mil 
 
Prazo de retorno médio: 24 a 30 meses 
 
Área: 200 metros quadrados 
 
Número de funcionários: 15 
 
Risco: médio. A introdução de novos cursos é um diferencial. A Universidade 
Corporativa Microlins pode atrair um novo público. 
 
Microcamp  
Negócio: cursos de Informática e ensino profissionalizante 
 
Investimento inicial: R$ 65 mil a R$ 150 mil 
 
Taxa de franquia: R$ 15 mil a R$ 30 mil (incluídos no investimento inicial) 
 



Taxa de publicidade: não cobra 
 
Taxa de royalties: 15% sobre o faturamento bruto 
 
Capital de giro: de R$ 15 mil a R$ 30 mil (incluídos no investimento inicial) 
 
Faturamento médio mensal: R$ 50 mil 
 
Prazo de retorno médio: 12 a 18 meses 
 
Área: a partir de 150 metros quadrados 
 
Número de funcionários: 15 a 30 
 
Risco: médio. A oferta de promoções e as instalações confortáveis podem atrair mais 
clientes. Importante prestar atendimento diferenciado às pessoas idosas. 
 
Fisk  
Negócio: ensino de inglês e espanhol 
 
Investimento inicial: R$ 50 mil 
 
Taxa de franquia: não cobra 
 
Taxa de publicidade: R$ 15 por livro comprado 
 
Taxa de royalties: não cobra 
 
Capital de giro: a partir de R$ 10 mil (incluídos no investimento inicial) 
 
Faturamento médio mensal: R$ 20 mil (200 alunos por semestre pagando mensalidade 
média de R$ 100) 
 
Prazo de retorno médio: 36 meses 
 
Área: 70 metros quadrados (três salas de 15 metros quadrados, cada, mais recepção) 
 
Número de funcionários: 6 (sendo três professores) 
 
Risco: médio. Importante fornecer treinamento constante ao corpo docente. 
 
CCAA  
Negócio: ensino de inglês, espanhol e português para estrangeiros  
 
Investimento inicial: R$ 60 mil a R$ 200 mil 
 
Taxa de franquia: não cobra 
 
Taxa de publicidade: 2,5 % sobre o faturamento bruto do semestre anterior 
 
Taxa de royalties: não cobra 
 
Capital de giro: a partir de R$ 10 mil (incluídos no investimento inicial) 



 
Faturamento médio mensal: R$ 13,2 mil (120 alunos por semestre pagando 
mensalidade média de R$ 110) 
 
Prazo de retorno médio: a partir de 18 meses 
 
Área: 200 metros quadrados 
 
Número de funcionários: 15 
 
Risco: médio. A força da marca é um diferencial. 
 
Kumon  
Negócio: ensino de matemática, português, inglês e japonês 
 
Investimento inicial: R$ 5 mil 
 
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: R$ 5 mil  
 
Margem de lucro sugerida: não divulga 
 
Número de funcionários: 1 auxiliar para cada 40 alunos 
 
Área: 25 metros quadrados 
 
Tempo de retorno: 9 meses 
 
Risco: baixo, se for implantando em espaço domiciliar, o que não acarreta em gastos 
com o ponto. 
 
Criar - Sistema de Ensino de Língua Portuguesa  
Negócio: ensino de língua portuguesa 
 
Investimento inicial: R$ 45 mil a R$ 150 mil 
 
Taxa de franquia: R$ 10 mil a R$ 20 mil (incluídos no investimento inicial) 
 
Taxa de publicidade: não cobra 
 
Taxa de royalties: não cobra 
 
Capital de giro: R$ 10 mil a R$ 30 mil (incluídos no investimento inicial) 
 
Faturamento médio mensal: R$ 20 mil 
 
Prazo de retorno médio: de 24 a 36 meses 



 
Área: a partir de 100 metros quadrados 
 
Número de funcionários: 4 
 
Risco: médio. A concorrência com os professores particulares autônomos pode 
atrapalhar.  
 
 
 
 
 
Fontes do risco: Cláudia Pamplona e Haroldo Caser, consultores de varejo do 
Sebrae/RJ 
 
Serviço  
CCAA, 0xx21-3982-5000 ou www.ccaa.com.br 
 
Criar, 0xx-16-3724-2439 ou www.cursocriar.com.br 
 
Escolas Fisk, 0xx11-5573-7000 ou www.fisk.com.br 
 
Kumon, 0xx-11-5573-47777 ou www.kumon.com.br 
 
Microcamp, 0xx-19-3235-2500 ou www.microcamp.com.br 
 
Microlins, 0xx17-3216-8700 ou  
 
Sebrae/RJ, 0800-78-2020 
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